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وبرای دستیابی به شرح "+" همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت   کلیک  نموده ، 
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 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"

انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شود ای بازنشر می رسانه

 :تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار 
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 آب
 فارس - ۷۲/۷۹/۵۹:  تاریخ

  هزار هکتار از اراضی کشور هزار هکتار از اراضی کشور   ۰3۲۰3۲کشت نشاء در کشت نشاء در / / نسخه جدید وزارت جهاد برای کاهش مصرف آب کشاورزینسخه جدید وزارت جهاد برای کاهش مصرف آب کشاورزی
برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در صدد توسعه کشت به : جات وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل سبزی و صیفی

 . دهد دهی را کاهش می شکل نشاء هستیم که این روش تا سه بار نوبت آب

هش مصرف های وزارت جهاد کشاورزی برای کا ، در مورد برنامهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن خدنگی در گفت

اقلیم در کشور ما موجود است و به تناسب آن در  11اقلیم اصلی دنیا  11از : آب در محصوالت سبزی و صیفی خاطرنشان کرد

  .فصول مختلف شاهد تنوع محصول سبزی و صیفی در نقاط مختلف کشور هستیم

کشاورزی و کاهش مصرف آب برشمرد و های مهم برای توسعه محصوالت  وی گسترش سازماندهی شده کشت نشائی را از برنامه

توان تمام محصوالت را به صورت نشاء کشت کرد که مزایای بسیار زیادی از جمله  زمینی می به جز گندم، جو و سیب: افزود

شود و با قیمت  رس کردن گیاه که خود باعث اقتصادی شدن محصول می جویی در مصرف آب، کاهش دوره رشد گیاه، پیش صرفه

  .رسد کننده می تری به دست مصرف و مناسبتر  پایین

تولید را یکی از دیگر مزایای کشت نشاء اعالم کرد و اینکه در   جات وزارت جهاد کشاورزی، کاهش هزینه مدیرکل سبزی و صیفی

خانه به حالت توانیم در تاریخ کشت تغییر ایجاد کنیم، مضاف بر آنکه ارقام مناسب را به صورت انتخابی در گل روش کشت نشائی می

  .ها نیست کنیم و دیگر نیازی به تُنُک کردن بوته نشاء درآورده و سپس برای کشت آن اقدام می

کمیته فنی استانی هم تشکیل شده تا : وی از تشکیل ستاد نشاء در زیرمجموعه مستقیم وزیر جهاد کشاورزی خبر داد و گفت

  .ز طریق سازمان جهاد کشاورزی هر استان ابالغ شودهای مربوط به کشت نشاء در تمامی استانها ا ابالغیه

منطقه جنوب کرمان، استان فارس، هرمزگان، : هزار هکتار مزارع کشور به شکل کشت نشائی خبر داد و گفت 222وی از کشت 

 .شود بوشهر و قزوین عمدتاً در سطح گسترده محصوالت به شکل نشائی کاشت می
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 آب
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۷: تاریخ

  ها بر سر آبها بر سر آب  آغاز جنگ دولتآغاز جنگ دولت

کرده است که های این منطقه، هند اعالم  سرباز هندی در درگیری 11با تشدید بحران کشمیر و کشته شدن : خبرگزاری فارس

 .کند توافق آبی با پاکستان را پاره می

بخش قابل توجهی از آب پاکستان از رودهایی تامین . به گزارش بلومبرگ، موضوع آب در حال داغ شدن بین پاکستان و هند است

 .شوند شوند که از خاک هند وارد این کشور می می

سرباز هندی جان خود را در منطقه تحت سلطه  11ها  در پی این ناآرامیهایی در منطقه کشمیر به وقوع پیوست که  اخیرا ناآرامی

 .این کشور از دست دادند و هند نیز پاکستان را به حمایت از تروریسم و ناآرامی در این منطقه متهم کرده است

هم کردن پاکستان اعالم کرد ها و مت وزیر هند پس از این ناآرامی شوند و نخست رود از خاک هند وارد پاکستان می 6در حال حاضر 

 .با پاکستان است 1162که این کشور در حال تجدید نظر نسبت به ادامه اجرای توافق آبی سال 

اند که این اقدام هند را به  اند و مقامات پاکستانی اعالم کرده مقامات هندی از احتمال پاره کردن یک طرفه این توافق خبر داده

 .ند کردمنزله اعالن جنگ قلمداد خواه

جنگ روی داده بین این دو  1رغم  این توافق آبی بر سر استفاده دو کشور از منابع آبی مشترک به امضا رسید و به 1162در سال 

 .کشور تاکنون از سوی هر دو طرف به آن عمل شده است

هم بزند، چرا که تعدادی از رودهای هند  تنها بین هند و پاکستان بلکه با چین نیز به تواند معادله را نه به هم خوردن این توافق می

گیرد و چین اخیرا به بهانه اجرای یک پروژه، جریان آب یکی از این رودها را نیز قطع  های تبت در چین سرچشمه می نیز از کوه

ایندوس به گیرد و رود  های تبت در چین سر چشمه می اکنون سه رود ایندوس، سوتراج و براهماپوترای هند از کوه هم.کرده بود

 .شود رود دیگر از هند وارد پاکستان می 1همراه 

اند که این کشور در حال بررسی امکان  اند اعالم کرده مقامات هندی که مذاکرات ساالنه آبی با پاکستان را به حالت تعلیق در آورده

طور کامل کنار  گذشته با این کشور را به رودخانه ورودی به پاکستان است و احتمال دارد توافق 6سدسازی یا استفاده بیشتر از آب 

 .بگذارد
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 آب
 فارس - ۷۲/۷۹/۵۹:  تاریخ

  شودشود  سال حل میسال حل می  33ظرف ظرف مشکل شکر مشکل شکر //کنیمکنیم  تر از آن چیزی است که فکر میتر از آن چیزی است که فکر می  بحران آب جدیبحران آب جدی
سال اخیر  2طی :کنیم،گفت تر از آن چیزی است که فکر می معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بحران آب جدی 

بح امروز در آیین افتتاح ، عباس کشاورز صخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی . مجبور به مداخله در قیمت بازار شدیم

های کشاورزی برای همه آحاد جامعه قابل لمس  شاخص: های کشاورزی در کرج گفت نهمین نمایشگاه ملی تکنولوژی زیرساخت

رشد حداقلی قیمت را هم نداشته است و ما هم از طرف وزیر جهاد کشاورزی  12است و اگر مقایسه کنیم بسیاری از کاالها از سال 

 .ها در بازار مداخله کنیم، تحت فشار هستیم کشاورزان برای آنکه از سقوط قیمت و هم از طرف

زمینی هم بخرد یا به  سال اخیر مجبور به مداخله شدیم تا حدی که دولت مجبور شد گوجه فرنگی و سیب 2ما طی : وی افزود

 .نادار نداشته استها در بازار رشد مع دهد که قیمت صادرات سیب زمینی یارانه بدهد و این نشان می

میلیون تن کاالهای کشاورزی وارد  22در آن سالها : تصریح کرد 12تا  12های  وی با انتقاد از واردات افسارگسیخته در سال

میلیون  12کنیم در سال جاری این رقم به زیر  بینی می میلیون تن کاهش یافته است و پیش 11کردیم که اکنون به کمتر از  می

گفته معاون حجتی، مشکالت بازرگانی در بخش کشاورزی سبب شده که نتوانیم در حد دلخواه محصوالت کشاورزی را به .تن برسد

 .صادر، حفظ یا فرآوری کنیم، در حالی که تولید افزایش داشته است

کنیم  ه ما فکر میتر از آن است ک بحران بسیار جدی: وی در مورد بحران آب هم خطاب به بهره برداران بخش کشاورزی کشور گفت

هایمان را هم  و برنامه ترین خط قرمز ما بحران آب است کلیدیکنیم، به حدی که  ای یا موردی احساس می ای، منطقه و آن را لحظه

کشت برنج را به : سال اخیر از این موارد برشمرد و افزود 2وی کاهش سطح زیر کشت گندم را طی .باید براساس آن تنظیم کنیم

 1122شد، اکنون آن را به  هزار هکتار برنج کشت می 12سال پیش  1ایم و اگر در استان اصفهان تا  ی محدود کردهمناطق شمال

کشاورز همچنین در مورد سطح زیر کشت گندم هم .ایم و امیدواریم با کشت جایگزین این رقم به صفر برسد هکتار رسانده

هزار هکتار بود که در کشت آبی این رقم سال  2122گندم در کشور برای کشت  12تا  12های  متوسط پایه سال: اظهارداشت

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین در مورد .هزار هکتار رسیده است 2112هزار هکتار کاهش به  122گذشته حدود 

یم، تا حدی که در سال ا ایم و سیاست کشت پاییزه را در پیش گرفته کشت بهاره این محصول را قفل کرده: کشت چغندر قند گفت

هزار هکتار کشت پاییزه  2امسال نیز : وی اضافه کرد.استان کشور در کشت پاییزه کاشته شد 1زراعی گذشته چغندر قند در 

مشکل تأمین شکر بری قبلی  ایم و اگر مشکل صنعت حل شود، با همین کشت پاییزه و یک سوم آب چغندر قند را آغاز کرده

 .شود سال حل می 3ظرف 

وری محصول با مصرف هر متر مکعب آب اشاره کرد و اینکه یک زمانی  کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش بهره

کیلوگرم رسیده و انتظارمان این است که در  10222به  11گرم بود که این رقم در سال  552برداشت پایه از هر متر مکعب آب 

 .کیلوگرم برسانیم 101را به  برنامه ششم برداشت از هر متر مکعب آب

اقدام ملی برای کشت نشاء آغاز شده و بجز : ساله برای توسعه آبیاری میکرو و سطحی خبرداد و گفت 12وی از تنظیم یک برنامه 

 .توانیم همه محصوالت را به صورت نشاء بکاریم و باید با ایجاد بانک نشاء کاشت صنعتی شود زمینی می محصول گندم، جو و سیب
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 آب
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  های سرمایه گذاری در صنایع آب ایرانهای سرمایه گذاری در صنایع آب ایران  اعالم فرصتاعالم فرصت

های صاحب فنآوری در  آماده مشارکت با شرکت: صنایع آب، گفتهای جدید سرمایه گذاری در  یک مقام مسئول با تشریح فرصت

 .های توزیع آب هستیم زمینه کاهش آب بدون درآمد و هدررفت فیزیکی و اصالح شبکه

به گزارش مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا تشیعی در اجالس جهانی آب به میزبانی استرالیا در تشریح وضعیت ایران قبل از 

منظور  و به 1151در کشور ایران بعد از الگوبرداری از استانداردهای انجمن جهانی آب در سال : ازن آب، گفتاجرای طرح تو

های آب و فاضالب سراسر کشور،  سازی الزم در این بخش عالوه بر ایجاد دفاتر تخصصی آب بدون درآمد در تمام شرکت ظرفیت

 .طه ویژه کارشناسان و مدیران سراسر کشور برگزار شدهای آموزشی در این راب هزار نفر ساعت دوره 12حدود 

های  ها در فضای مجازی برای دریافت اطالعات آب بدون درآمد و انجام تحلیل اندازی زیرساخت وی با اشاره به طراحی و راه

ی و خاورمیانه عنوان عنوان یک اقدام منحصر به فرد در بین کشورهای آسیای شهر در ایران به 1122مدیریتی مربوطه برای بیش از 

المللی  های انجمن بین های متعددی منطبق بر دستورالعمل بعد از ظرفیت سازی و آموزش نیروهای متخصص، فعالیت: کرد و افزود

های توزیع، نشت یابی و رفع نشت مخازن، مدیریت فشار،  یابی فعال و رفع نشت در شبکه دار از جمله نشت آب به صورت هدف

های توزیع، استانداردسازی انشعابات آب، تعویض کنتورهای خراب، کنتوردار  ، اصالح و بازسازی شبکهDMA  طراحی و اجرای

 11شود که حاصل آن کاهش آب بدون درآمد از  های آب و فاضالب انجام می کردن منابع تولید به صورت ساالنه توسط شرکت

 .بوده است 11درصد در انتهای سال  2106درصد به 

های آب و  مهندسی آب و فاضالب با اعالم اینکه کاهش درصد آب بدون درآمد برای شرکت  برداری شرکت رت بر بهرهمعاون نظا

ریزی  برنامه 2221فاضالب شهری با توجه به محدودیت شدید منابع آب شرب در ایران و توجه جدی به این مقوله در کشور تا سال 

اند، در  بوده 1112درصد در سال  21که دارای درصد آب بدون درآمد باالی  کاهش تعداد شهرهایی : شده است، اظهار داشت

درصد در سال گذشته  21تا  22درصد به محدوه  12تا  21مقایسه با سال گذشته و همچنین انتقال فراوانی شهرها از محدوده 

 .در ایران است IWA های اجرای استانداردهای یکی از موفقیت

درصد از  16ایران شاخص نشت زیرساخت یا همان هدررفت واقعی به هدررفت اجتناب ناپذیر برای  در: این مقام مسئول افزود

 .که محدوده مناسبی برای کشورهای در حال توسعه است، قرار دارند A شهرها در محدوده

بدون درآمد و گذاری بخش خصوصی و کشورهای صاحب فناوری در زمینه کاهش آب  ایران از سرمایه: تشیعی، خاطرنشان کرد 

های  گیری دقیق تولید و مصرف آب، مدیریت فشار و اصالح شبکه های نوین اندازه کارگیری روش هدررفت فیزیکی از طریق به 

 .کند توزیع آب استقبال می
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 آب
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  های آب پایتختهای آب پایتخت  وجود نیترات باال در برخی از چاهوجود نیترات باال در برخی از چاه

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس محمد شریعتی در کارگروه سالمت و امنیت غذای استان تهران در ارتباط با موضوع 

و بلندمدت آن موجب بیماری نشود و همچنین خوشگوار  آب سالم آبی بوده که مصرف کوتاه: نیترات در آب پایتخت اظهار داشت

با نظارت دقیق حوزه بهداشت و شرکت آبفای تهران آب پایتخت از سالمت کامل : وی افزود.بوده و طعم، رنگ و بو نداشته باشد

 .شود ترین تهدیدی در این زمینه باشد، سریعاً پیگیری می برخوردار بوده و اگر کوچک

های تهران نیترات آب آن باال بوده که شرکت آبفای تهران  برخی از چاه: دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کردمعاون بهداشتی 

ایم از چاهی استفاده خواهد شد که کمترین نیترات را داشته  ها شده بندی کرده و اگر ناچار به استفاده از این آب ها را دسته این چاه

 .وط کردن این آب با آب سد حداقل میزان نیترات در آب وجود داشته باشدشود با مخل همچنین تالش می. باشد

شود با  نیترات آب تهران در حد مجاز و سالم است همچنین در ارتباط با مزارع کشاورزی که گاهی گفته می: شریعتی عنوان کرد

 .گیرد رخوردهای الزم صورت میشوند باید توجه داشت که اگر گزارشی در این زمینه باشد، حتماً ب فاضالب آبیاری می

لذا با توجه به . شود ها را شناسایی کرده و دستور امحاء و قلع و قمع مزرعه داده می نیروهای بهداشت محیط این زمین :وی ادامه داد

 وشوی شست  شود سالم است، البته باید مراحل چهارگانه ها و آنچه در جنوب تهران کشت می ها باید گفت که سبزی نظارت

 .سبزیجات را با دقت رعایت کنیم

وشوی دقیق سبزیجات بوده که در صورت  مرحله شست 1کشی  زدایی، ضدعفونی و آب زدایی، انگل گل: شریعتی خاطر نشان کرد

 توان مطمئن شد که سبزی سالمی مورد استفاده قرار داد توجه به آن می
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 آب
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  میلیون تنمیلیون تن  9۲9۲به به   ۰۰۰۰کاهش واردات کاالهای کشاورزی از کاهش واردات کاالهای کشاورزی از / / ترین خط قرمز ما بحران آب استترین خط قرمز ما بحران آب است  کلیدیکلیدی

ای یا  ای، منطقه کنیم و آن را لحظه که ما فکر می تر از آن است بحران بسیار جدی: معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد

هایمان را هم باید بر اساس آن تنظیم  ترین خط قرمز ما بحران آب است و برنامه کنیم، به حدی که کلیدی موردی احساس می

 .کنیم

های  نولوژی زیرساختبه گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به کرج، عباس کشاورز امروز در آیین افتتاح نهمین نمایشگاه ملی تک

ای، کشت بافت و نهال، کود، سم، بذر، ادوات  شرکت تولید کننده تجهیزات آبیاری، گلخانه 62کشاورزی در استان البرز که با حضور 

هایی از انگلستان، اسپانیا، فرانسه و بلژیک آغاز به کار کرده است،  استان کشور و همچنین شرکت 22های کشاورزی از  و ماشین

رشد حداقلی  12های کشاورزی برای همه آحاد جامعه قابل لمس است و اگر مقایسه کنیم بسیاری از کاالها از سال  شاخص :گفت

ها در بازار  قیمت را هم نداشته است و ما هم از طرف وزیر جهاد کشاورزی و هم از طرف کشاورزان برای آن که از سقوط قیمت

 .مداخله کنیم، تحت فشار هستیم

زمینی هم بخرد  فرنگی و سیب ما طی دو سال اخیر مجبور به مداخله شدیم تا حدی که دولت مجبور شد گوجه: شان کردوی خاطرن

 .ها در بازار رشد معنادار نداشته است دهد که قیمت زمینی یارانه بدهد و این نشان می یا به صادرات سیب

میلیون تن  22ها  در آن سال: افزود 12تا  12های  سیخته در سالمعاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از واردات افسارگ

کنیم در سال جاری این رقم به  بینی می میلیون تن کاهش یافته و پیش 11کردیم که اکنون به کمتر از  کاالهای کشاورزی وارد می

 .میلیون تن برسد 12زیر 

نتوانیم در حد دلخواه محصوالت کشاورزی را صادر، حفظ یا  به گفته کشاورز، مشکالت بازرگانی در بخش کشاورزی باعث شده که

 .فرآوری کنیم، در حالی که تولید افزایش داشته است

تر از آن است که ما فکر  بحران بسیار جدی: برداران بخش کشاورزی کشور ادامه داد وی درباره بحران آب هم خطاب به بهره

ترین خط قرمز ما بحران آب است و  کنیم، به حدی که کلیدی حساس میای یا موردی ا ای، منطقه کنیم و آن را لحظه می

 .هایمان را هم باید براساس آن تنظیم کنیم برنامه

کشت برنج را به مناطق شمالی : کشاورز کاهش سطح زیر کشت گندم را طی دو سال اخیر از این موارد برشمرد و تصریح کرد

 122شد، اکنون آن را به چهارهزار و  هزار هکتار برنج کشت می 12هار سال پیش ایم و اگر در استان اصفهان تا چ محدود کرده

 .ایم و امیدواریم با کشت جایگزین این رقم به صفر برسد هکتار رسانده

هزار  122برای کشت گندم در کشور دو میلیون و  12تا  12های  متوسط پایه سال: وی درباره سطح زیر کشت گندم نیز یادآور شد

 .هزار هکتار رسیده است 112هزار هکتار کاهش به دو میلیون و  122بود که در کشت آبی این رقم سال گذشته با حدود هکتار 

ایم و سیاست کشت  کشت بهاره این محصول را قفل کرده: معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت چغندرقند تأکید کرد

 .استان کشور در کشت پاییزه کاشته شد 1سال زراعی گذشته چغندر قند در ایم، تا حدی که در  پاییزه را در پیش گرفته

ایم و اگر مشکل صنعت حل شود، با همین  امسال نیز دوهزار هکتار کشت پاییزه چغندر قند را آغاز کرده: کشاورز اظهار داشت

 .شود بری قبلی مشکل تأمین شکر ظرف سه سال حل می کشت پاییزه و یک سوم آب
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 512وری محصول با مصرف هر مترمکعب آب اشاره کرد و اینکه یک زمانی برداشت پایه از هر مترمکعب آب  ایش بهرهوی به افز

کیلوگرم رسیده و انتظارمان این است که در برنامه ششم برداشت از هر  222هزار و  به یک 11گرم بود که این رقم در سال 

 .کیلوگرم برسانیم 101مترمکعب آب را به 

های نوین تولید پنبه،  شرکت داخلی برپا شده و روش 62شنبه در منطقه کرج، مهرویال، با مشارکت  یشگاه از امروز تا پنجاین نما

های نوین برای  های پیشرفته برداشت محصول، استخرهای پلیمری و تکنولوژی سنجی خاک، روش های نوین آبیاری، رطوبت روش

 .ض نمایش گذاشته شده استهای خشک به معر وری در اقلیم بهبود بهره

شرکت انصراف دادند که خالی بودن  11سازی این نمایشگاه، به شکلی غیرمنتظره  الزم به ذکر است، در واپسین روزهای آماده

کنندگان را  های اخیر انتظار افزایش تعداد شرکت های آنها باعث شگفتی بازدیدکنندگانی بود که از این نمایشگاه موفق سال غرفه

 ...!/سازی را ند نه ریزش ناگهانی و مبهم آن در واپسین روزهای آمادهداشت
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 آب
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

کشاورزی به بهانه احیای دریاچه ارومیه تعطیل کشاورزی به بهانه احیای دریاچه ارومیه تعطیل / / میلیون مترمکعبی در آب بخش کشاورزیمیلیون مترمکعبی در آب بخش کشاورزی  3۳3۳جویی جویی   صرفهصرفه

  نشودنشود

اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در سفری سه روزه به آذربایجان غربی به همراه مدیران 

های احیای دریاچه ارومیه را از نزدیک  ت کشور طرحستاد احیای دریاچه ارومیه، معاون وزیر نیرو و معاون سازمان محیط زیس

 .بررسی کرده و در جریان امور قرار گرفتند

اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در سفری سه روزه به آذربایجان غربی به همراه مدیران 

های احیای دریاچه ارومیه را از نزدیک  زیست کشور طرحستاد احیای دریاچه ارومیه، معاون وزیر نیرو و معاون سازمان محیط 

ومنابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در  رئیس کمیسیون کشاورزی، آب. بررسی کرده و در جریان امور قرار گرفتند

وسعه است و به ترین عامل بازدارنده برای ت ناهماهنگی، مهم: جلسه اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس گفت

افزایی برای حل مشکالت محیط زیست، کشاورزی، آب و منابع طبیعی گام  ها، مردم، دولت در کنار هم با هم این منظور باید تشکل

 .بردارند

 فرافکنی مشکالت راهگشای مسائل بخش کشاورزی نیست

که همه به وظایف خود  تواند راهگشای مسائل بخش کشاورزی باشد و در صورتی فرافکنی مشکالت نمی: محمد شاعری افزود علی

میلیون تن محصوالت  111تولید : وی اظهار کرد.توان در این مسیر حرکت موثرتری انجام داد آگاهی داشته باشند و عمل کنند می

. توانند تبدیل به مشکل شوند این تولیدات به نحو مطلوبی بازاریابی و مدیریت نشوند میکشاورزی تولید مطلوبی است ولی اگر 

مشکالت زیست محیطی یا کشاورزی در آذربایجان غربی مشکل یک بخش یا یک دستگاه نبوده و همه مردم و : شاعری اظهار کرد

 .دام کنندهای دولتی باید در کنار هم نسبت به حل این مشکل اق نمایندگان و دستگاه

 میلیون مترمکعبی آب 15جویی  صرفه

میلیون مترمکعبی آب بخش کشاورزی در  15جویی  صرفه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت

جاری  در سال زاده با بیان اینکه این طرح اسماعیل کریم. های آبیاری نوین انجام شده است زیر حوضه دریاچه ارومیه با اجرای طرح

های فرعی آبیاری و  های انتقال آب با لوله و شبکه های آبیاری تحت فشار، طرح جویی با اجرای طرح این صرفه: ادامه دارد، افزود

این اراضی در حوضه : وی با اشاره به اینکه کل اراضی قابل کشت استان یک میلیون هکتار است، گفت.زهکشی انجام شده است

درصد مساحت اراضی قابل کشت استان در زیر حوضه دریاچه ارومیه قرار  15هزار هکتار است، یعنی نزدیک به  152آبریز درحدود 

استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست بر لزوم مدیریت صحیح تنظیم بازار فروش تولیدات کشاورزی از سوی کارشناسان . دارد

 .صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای همسایه حمایت شودبه این منظور باید از : خبره تاکید کرد و گفت

قربانعلی سعادت با بیان اینکه تقویت بخش کشاورزی برای رقابت محصوالت در بازارهای جهانی ضروری است، چرا که محصوالت 

های صادراتی و  ه مشوقاصالح الگوی کشت و آبیاری، توسع: کشاورزی استان ما قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند، افزود

پذیری محصوالت کشاورزی استان با سایر کشورهای همسایه و توسعه تحقیقات و  حمایت از صادرات، افزایش کیفیت و رقابت

منظور احیای  های نوین در اراضی کشاورزی استان به آموزش کشاورزی و تخصیص صددرصد یارانه دولتی برای توسعه آبیاری
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ها و مطالبات استان برای توسعه پایدار و صنعتی شدن کشاورزی استان از کمیسیون کشاورزی،  ترین برنامه دریاچه ارومیه جزو مهم

 .آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی است

 های نوین آبیاری به سمت الگوی

تا الگوی آبیاری این  های مهم کشاورزی در کشور است و خشک شدن دریاچه ارومیه موجب شده این استان از قطب: وی ادامه داد

پرداخت یارانه به کشاورزان و نیز تسهیالت : سعادت اظهار کرد.استان نیز رو به تغییر گذاشته و به سمت الگوهای نوین حرکت کند

 های نوین مد نظر مسووالن استان بوده و در چارچوب قانون و ها و اراضی به سیستم آبیاری بانکی به کشاورزان در زمینه تجهیز باغ

اصالح الگوی کشت نیز مورد توجه کارشناسان در : استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد. های مردمی در حال تحقق است مشارکت

سعادت با بیان اینکه تحقیقات و پژوهش نیز از .کارگیری منابع است جویی در به منظور احیای دریاچه و نیز صرفه این بخش به

استاندار آذربایجان .های محققان بهره نبرد تواند برای توسعه کشاورزی پایدار از ایده دولت نمی: دضروریات این بخش بوده است، افزو

های بسیار مطلوبی  ها و خالقیت مردم استان به علت حضور در عرصه کشاورزی و آشنایی کامل با این بخش ایده: غربی اضافه کرد

بخش کشاورزی استان : وی گفت.ها هستند سازی و اجرای عملی این ایده در این بخش دارند که نیازمند حمایت دولت برای پیاده

استاندار آذربایجان غربی .طلبد قیمت است که این موضوع توجه ویژه مسووالن را می نیازمند سرمایه در گردش و تسهیالت ارزان

ارهای جهانی قابلیت رقابت داشته باشد چراکه تواند در باز شود که نمی اکنون انگور تولیدی استان به کنسانتره تبدیل می: اعالم کرد

ها در سال قبل،  به علت عدم فروش کنسانتره: وی ادامه داد.کنند ای کمتر عرضه می دیگر کشورها محصول را باکیفیت باال و هزینه

 .شود زان میتر خریداری کنند که این موضوع موجب متضرر شدن کشاور ها امسال مجبورند انگور را با قیمت پایین کارخانه

 کشاورزی به بهانه احیای دریاچه ارومیه تعطیل نشود

جالل محمودزاده . غربی به بهانه احیای دریاچه ارومیه تعطیل شود نباید کشاورزی آذربایجان: نماینده مهاباد در مجلس نیز گفت

ترین آنها احیای دریاچه ارومیه  اکنون دو مشکل اساسی برای توسعه بخش کشاورزی استان وجود دارد که از مهم: ادامه داد

نباید به نام احیای دریاچه ارومیه کشاورزی و تولید استان تعطیل شده و روستاها از وجود تولیدکنندگان و مردم : وی گفت.است

های  به سبب احیای دریاچه ارومیه، کشاورزان با مشکالت فراوانی همچون بستن چاه: نماینده مهاباد تصریح کرد.خالی شود

ها همچون مهاباد، حتی مجوز استفاده  به گفته محمودزاده، در طول سه سال گذشته در برخی شهرستان. رو هستند اورزی روبهکش

اکنون شاهد افزایش تولید در بیشتر محصوالت : وی ادامه داد.از یک لیتر آب برای استفاده در بخش صنعتی صادر نشده است

محصوالت مازاد در بحث تولید سیب و چغندرقند مواجه هستیم و باید راهکاری مفید کشاورزی استان هستیم اما با مشکل فروش 

 .برای فروش محصوالت کشاورزی پیدا کنیم

 آذربایجان غربی دشت ممنوعه است

دشت غربی در چند حوزه آب دارد اما کل استان را  با وجود اینکه آذربایجان: نماینده ارومیه در مجلس نیز در این جلسه تصریح کرد

باید آب را : شود، گفت پور با اظهار تاسف از اینکه برای بخش صنعت استان، آب اختصاص داده نمی  قاضی.اند  ممنوعه اعالم کرده

هزار  1نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه به بهانه احیای دریاچه ارومیه .غربی نیز واگذار کنند برای تولید صنعت در آذربایجان

های صنعتی قزوین و تهران  غربی نیست که در شهرک در شأن مردم آذربایجان: شود، اظهار کرد استان بسته میحلقه چاه در 

 .کارگری کنند

 کند رکود، معیشت را دچار مشکل می



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

11 

 

عنوان قطب کشاورزی کشور و یکی از منابع اصلی  آذربایجان به: حسن انتظار، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه نیز در این نشست گفت

دلیل عدم مدیریت بهینه مشکالت  وجود ذخایر غنی آب در استان به: وی افزود.رود شمار می تامین محصوالت کشاورزی کشور به

هزار حلقه چاه آب  1تالش دولت برای پلمب : رئیس اتاق بازرگانی ارومیه تصریح کرد.ه استزیادی را در استان به وجود آورد

ویژه کشاورزی منطقه نیست  تنها روش مناسبی برای استان به ریزی شده است نه منظور احیای دریاچه ارومیه برنامه کشاورزان که به

دولت باید راهکارهای جایگزینی برای آبیاری : وی ادامه داد. ندتواند معیشت بیشتر مردم استان غربی را دچار مشکل ک بلکه می

: انتظار گفت. ای فراهم کند هزار لیتری برای آبیاری قطره12های جدید یا تامین مخازن  ویژه استفاده از روش های کشاورزی به زمین

سود کمتر برای تغییر نوع کشاورزی و  هزار میلیارد تومان با122در سفر اخیر هیات دولت به آذربایجان غربی مقرر شد مبلغ 

دولت همچنین برای بهبود وضعیت کشاورزی باید با اقدامات خود : رئیس اتاق بازرگانی ارومیه تصریح کرد.آبیاری پرداخت شود

ت بازار زمینه را برای ایجاد قیمت مناسب و خرید تضمینی یا بورس محصوالت کشاورزی ایجاد کند تا به این ترتیب زمینه برای ثبا

های ستاد احیای دریاچه ارومیه در  مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز در این جلسه به تشریح برنامه.فراهم شود

سال شاهد  15ساله احیای دریاچه ارومیه بعد از  12ساله تثبیت برنامه  2اکنون با سپری شدن دوران : بحث احیا پرداخت و افزود

هدف اصلی از احیای دریاچه ارومیه احیای زندگی، معیشت، : سرخوش ادامه داد.متری آب دریاچه ارومیه هستیم سانتی 16افزایش 

گذاری ستاد احیای دریاچه ارومیه در بخش  هدف: وی گفت. محیط زیست و کشاورزی مردم حوضه آبریز دریاچه ارومیه است

های نوین  که با استفاده از روش ورزی استان است، به طوریکشاورزی کامال همسو با افزایش درآمد و کیفیت محصوالت کشا

های  رویه در ذخایر آبی کشور، سختی بر استفاده بهینه از منابع آبی موجود و جلوگیری از اسراف بی کشاورزی و آبیاری، عالوه

 .شود میکشاورزی سنتی از دوش کشاورزان برداشته شده و باعث بهبود کمی و کیفی محصوالت کشاورزی استان 
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 آب
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  آبیآبی  تکرار ، تکرار بیتکرار ، تکرار بی  آب بیآب بی

کننده آنند که هر بودنی  که با یکی بود ویکی نبودها، همیشه در ذهن مخاطبان تداعیها  همان. ها را به خواب می برند قصه ها آدم

اینکه آب بود، کشاورزی بود، منابع زیر زمینی بود؛ اینکه انسان آمد، نیاز آمد، صنعت آمد، تمدن آمد، شهر . در گرو نبود دیگریست

و قصه تشنگی زمین و نبود آب شد لقلقه زبان های بسیاری از این بود و نبودها در گرو هم رفتند ! پدیدار شد و دیگر آب نبود

 ....و دوباره قصه تشنگی زمین.همین مردم و شد قصه ای برای گفتن و شنیدن و دوباره به خواب رفتن

و تنها اگر برخی اصرار دارند که ایران اکنون در دوره آبسالی است . شود که گریبان این کشور راگرفته است ای می آبی دو دهه بی

. هایی از وضعیت بحرانی منابع آبی ایران را خواهیم دید خشکسالی کشاورزی برای کشور بحرانی شده است را فاکتور بگیریم، نشانه

منابع آبی و خاکی و . دالیلی که بیشتر عامل انسانی در آن دخیل است. توان داشت در قصه کم آبی اشاره به دالیل متفاوت می

دکتر . ها هشدارهایی برای پایان آب و غیرقابل زندگی شدن ایران است فعلی منجر شده و همه این بحران مدیریت آب، به بحران

صحبتی که باورمان بشود از میزان . ازآمارغلط میزان آب های سطحی و زیرزمینی صحبت به میان کشید -مرد کویری -کردوانی

س و گمان است و ایران برای رفع این حدس وگمان هنوز که هنوز اینکه همه آمارها حد. دقیق آب موجود چیزی در دست نداریم

 .است ایستگاه باران سنج را درست نکرده است

همان قصه .همان قصه قدیمی که در گذشته شرایط آبی ما خوب بود. قصه چه شد که به این روز افتادیم را بارها شنیده ایم

گفت که مثال هنگامی که انسان نبود مقداری از زاینده رود تبخیر  میدکتر .کشاورزی پررونق و قنات های آبی و رودهای روان

با گذشت زمان انسان هم که به دنیا آمد، از اندکی از آب های این رودها برای . ریخت شد، باقی آن هم به تاالب گاوخونی می می

یکی آب زیر زمینی که از طریق : اشتیمبا این حساب در قدیم دو منبع مهم آب د . کرد استفاده می... کشاورزی، شست و شو و 

آمد اما قصه آنجا تلخ شد که  کردیم و حتی گاهی سیل می ها را مدیریت نمی کردیم و دیگری رودها که آن ها از آن استفاده می قنات

 .این میزان استفاده از آب برای انسان کافی نبود وافراط، آدمیان را به بحران کشاند

های زیرزمینی رفتیم، آن زمان  به دنبال آب: اختراع دست بشر در بحران کم آبی را اینگونه تعریف کرد پدر کویر شناسی ایران سه

آرام آرام مرکز . های زیرزمینی قنات حفر کرده بودیم اما این برای انسان کافی نبود و چاه را اختراع کرد برای استفاده از آب

هایی که در آن نوشته شده بود؛ در  تبلیغ. کردند ها را تبلیغ می شدند و با تابلو چاهها تبدیل  شهرهای مختلف ایران به آلبوم حفر چاه

مثال زمانی در روستاها اسب و ... توان قنات ساخت، باید هزینه زیادی برای قنات داد و  رود، هرجایی نمی ها هرز می تابستان قنات

ام رفتند خودرو  روستا فهمیدند که دو ساعت از تهران تا روستا آمدهاالغ بود و سپس یکی مثل من با خودرو به روستا رفت و اهالی 

 .ها همینطور مردم قدم به قدم شروع کردند به چاه ساخت درباره قنات. خریدند و دیگر االن اسب و االغی نیست

این . عمیق بسازیم یمههای عمیق و ن به همین دلیل گفتند که چاه. شود ها تمام می ها را ساختند متوجه شدند که آب وقتی چاه

هایی  گویند چاه سطحی، چاه متر عمق دارند می 21هایی که تا  به چاه. عمیق و عمیق بود که کشور ما را بیچاره کرد های نیمه چاه

متر عمق دارند چاه عمیق می گویند، در ایران اکنون  12هایی هم که بیش از  متر عمق دارند نیمه عمیق و به چاه 12تا  21که 

برای مثال در جیب من خوراکی وجود دارد اگر کمی . رسد؛ همین شد که آب تمام شد متر هم می 622ها به  برخی از چاه عمق

دکتر . شود شود اما اگر دست شما تا انتها برود همه خوراکی تمام می دست شما وارد جیب من شود همه این خوراکی ها تمام نمی

آب : همان نامه ای که در جوابش فرموده بودند. نیرو بود را به رهبرمعظم انقالب یادآور شد کردوانی نامه آقای غفوری که روزی وزیر
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همان نامه ای که در پس آن روند چاه . برای مردم است، نباید آن را غارت کنند و چاه فقط با مجوز وزارت نیرو باید زده شود

 .ها به دو قسمت بود انجام شد تبدیل دشتساختن ادامه پیداکرد و برای جلوگیری از آن اولین اقدامی که 

. ها حفر کردند و زمین نشست کرد ها هم نشست زمین است، چاه این پدر کویر شناسی معتقد است که یکی دیگر از پیامدهای چاه

وجود آمده گویند بزرگترین چاله در تهران ب کنند که می های بزرگی در حال حفر است و اشتباه می اکنون زمین نشست کرده و چاله

نشست کردن زمین . ای به نام کبودرآهنگ است کند و بزرگترین نشست در منطقه سانتی متر نشست می 16است؛ تهران هر سال

اند چون زمین  ها کج شده مثال در دشت ورامین دکل. ها در پی دارد های گاز و ریختن ساختمان هم مشکالتی مثل شکستن لوله

 .اند ها شکسته ها از میبد به اردکان کمر جاده ها شکسته شده در جاده رمان پلنشست پیدا کرده، از سویی در ک

ها رودها جریان زیادی داشتند و منجر به مرگ افراد زیادی می شد و آب را  در گذشته. دومین عامل خشکسالی سدها معرفی شدند

کار اصلی که سدها می کنند .ت سدها ساخته شدکردوانی گفت که بعد از دیدن این مشکال. برای استفاده هم نمی شد کنترل کرد

ها را ذخیره کنیم اما مرحله  با ساختن سدها توانستیم آب. مدیریت آب است زیرا ما آبی که جاری است را نمی توانیم کنترل کنیم

دکتر معتقد است  .پشت سر سد نباید بد حرف بزنیم سد بسیار خوب است. بعد که مدیریت سد بود را متاسفانه درست انجام ندادیم

توانست باتالق  که وقتی سد زاینده رود را ساختند باتالق گاوخونی خشک شد، اما سد، باتالق گاوخونی را خشک نکرد و این سد می

دادند، میزانی دیگر را برای کشاورزی و  وقتی سد را ساختند باید میزانی از آب را به باتالق ها اختصاص می. گاوخونی را آبدارتر کند

کردند و سهم کشاورزی هم  ها را بعد از ساخت سد باز می ها و باتالق یعنی اگر سهم دریاچه. ابقی را برای آب صنعت و آب شربم

 .می دادند، آب باقیمانده هم برای شهر و هم برای صنعت کافی بود

د، دوم صنعت و اگر آبی باقی ماند برای در این گفت وگو به قانونی اشاره شد که در ابتدا آب سدها باید به شهرها اختصاص داده شو

ها را ساختند و سپس سدها را؛ نام هر  وقتی چاه . در این قانون آبی به تاالب ها و باتالق ها هم حتی اختصاص داده نشد. کشاورزی

ان آب زاینده رود در اصفه. دو را عامل توسعه گذاشتند اما در مدیریت سدها اشتباه کردند و آب سدها را به شهرها اختصاص دادند

. دادند و این را اصال به کشاورزی هم اختصاص ندادند؛ فقط از این آب برای شهر و صنعت استفاده کردند... را به اصفهان، کاشان و 

در گذشته .سد و چاه عامل تمدن بودند. سومین عامل قصه بی آب ما تمدن معرفی شد.در یزد هم این اتفاق افتاده است

کرد زیرا  اش می ریخت مادر او، تنبیه اگر یک کودک آب خود را می. آوردیم یاوریم با االغ و کوزه آب میخواستیم آب ب می

پس از آن دوران، شیر و شیلنگ ساخته شد و به نماد تمدن تبدیل شدند، وقتی شیر و شیلنگ را در . توانست دوباره آب بیاورد نمی

نگفتند که باید به اندازه استفاده کنیم از شیر و ... ها از آب زیادی استفاده کردند و  شایران آوردند دیگر از جارو استفاده نشد، کاروا

هر مقدار چاه بود ساختند و . شیلنگ، به مقدار زیاد در حمام و آشپزخانه از آب استفاده کردیم و این شد که ما به این روز افتادیم

واین شد که قصه بی . گ استفاده کردیم و این شد که به اینجا رسیدیمسازند، سدهای زیادی هم زدیم از شیلن هنوز هم دارند می

قصه خشکی زمین و تشنه همان که چاه و سد و تمدن هر سه آدم بد آن شدند و درنهایت انسان به عنوان . ها به پایان نرسید آبی

 "از ماست که برماست "عامل اصلی این اتفاقات به این باور رسیدکه
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  توافق با بورس کاال برای عرضه سلف محصوالت کشاورزیتوافق با بورس کاال برای عرضه سلف محصوالت کشاورزی

: ایم گفت عرضه سلف محصوالت کشاورزی به توافق رسیده مقام سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه با بورس کاالی ایران برای قائم

 . تمامی محصوالت کشاورزی قابلیت عرضه سلف در بورس دارند

نظر کارشناسی : به گزارش مهر ، سیدمهدی کالته رحمانی، در خصوص امکان عرضه سلف محصوالت کشاورزی در بورس کاال گفت

عنوان   بخش کشاورزی، خرید و فروش انواع محصوالت کشاورزی در بورس کاال بهسازمان تعاونی روستایی به عنوان متولی تولیدات 

 .توان عمده محصوالت کشاورزی را بورسی کرد متولی عرضه است؛ به طوری که این اعتقاد وجود دارد که می

شود و ما نیز باید  می عرضه سلف محصوالت کشاورزی در کشورهای پیشرفته دنیا انجام: مقام سازمان تعاون روستایی افزود قائم

عرضه سلف کاالهای مختلف در بورس کاال را آغاز کنیم که این اتفاق، مزایای زیادی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارد؛ 

صورت سلف عرضه شود که این کار با عرضه  بر همین اساس با بورس کاالی ایران این توافق شده است تا محصوالت کشاورزی به

 .شروع شده است چند محصول

منظور از گواهی سپرده کاالیی، معامله محصوالت : وی با اشاره به اجرای معامالت گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال تصریح کرد

به نحوی که . شود براساس قبض انباری است که به تولیدکنندگان پس از تحویل محصول به انبارهای تحت نظارت بورس داده می

توانند، محصول مورد نظر خود را در تابلوی بورس به فروش برسانند و این اتفاق مثبت  از دریافت قبض انبار می تولیدکنندگان پس

 .سال گذشته به مرحله اجرایی درآمده است 2از 

از کند و به این ترتیب بسیاری  در معامالت گواهی سپرده کاالیی، بورس کاال بر روند معامالت نظارت می: کالته رحمانی گفت

 .شود های حمل و نقل کاسته می ها در مبادالت کشاورزی به خصوص هزینه هزینه

در سال گذشته ذرت خوزستان و جو کرمانشاه به صورت آزمایشی در بورس کاال ایران : مقام سازمان تعاون روستایی اظهار کرد قائم

الت جو و ذرت کشور در بورس کاال مورد معامله به صورت گواهی سپرده کاالیی عرضه و معامله شد و در سال جاری تمام محصو

 .قرار می گیرد که معامالت جو با موفقیت به مراحل پایانی رسیده است
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: ختاری

  مخالفان جدید پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانیمخالفان جدید پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی//WWTTOOمانع عربی الحاق ایران بهمانع عربی الحاق ایران به

 سیدحسین موسویان/ مجتبی خسروتاج 

ساله فعالیت این  22که با سابقه ( WTO) ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی عنوان بزرگ الحاق ایران به: دنیای اقتصاد

طوالنی شدن فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از دو بعد قابل . مطابقت دارد، هنوز به نتیجه نرسیده استسازمان 

به اعتقاد فعاالن اقتصادی و کارشناسان حوزه تجارت، یک بعد این قضیه به حل مسائل سیاسی و اجماع و حمایت . بررسی است

که ایران باید در  طوری عد دیگر این موضوع از جنبه اقتصادی قابل بررسی است؛ بهب. شود اعضای سازمان تجارت جهانی مربوط می

بعد . ای برای الحاق به سازمان مذکور دارد، گروه کاری مرتبط با الحاق را قانع کند کننده تنظیم رژیم تجاری کشور که نقش تعیین

قدرت جهانی به توافق رسید، بسیاری از  6سر گذاشت و با  ای را پشت های هسته ها در فعالیت تفاهم از اینکه ایران تمام سوء

بینی کردند که همکاری اقتصادی با دنیا و فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی با سرعت بیشتری طی خواهد  کارشناسان پیش

 .شد، اما رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این رابطه نظر دیگری دارد

از مخالفان جدید در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی خبر « دنیای اقتصاد»اختصاصی با  وگوی مجتبی خسروتاج در گفت

انداز روشنی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پدید آورده و به  وی معتقد است اگرچه اجرای برجام، چشم. دهد می

سازمان چراغ سبز نشان داده، اما باید در نظر داشت که فرآیند دنبال آن اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از عضویت ایران در این 

عنوان مانعی برای پیوستن  اگرچه پیش از این از آمریکا به. بر است الحاق به سازمان تجارت جهانی، اساسا روندی پیچیده و زمان

ایران کشورهای عربی به ویژه  آمد، اما اکنون رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به سازمان تجارت جهانی سخن به میان می

به گفته خسروتاج، شرایط منطقه خاورمیانه با . داند می عربستان را مانعی جدید برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 

در این میان، . هایی نامتعارف از کشورهای عربی دور از انتظار نیست در چنین شرایطی واکنش. های زیادی همراه است حساسیت

وقتی . د با درایت عمل کنیم و در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی مسیر درست و به دور از حساسیت را در پیش بگیریمبای

کشور بزرگی مثل ایران تصمیم دارد عضو سازمان تجارت جهانی شود، برخی از موانع در بین خود اعضا قابل رفع و رجوع است؛ 

خسروتاج همچنین با اشاره به موانع . سوی کشورهای بانفوذ برای الحاق ایران به وجود بیاید ای از مشروط بر اینکه حمایت گسترده

اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر این نکته تاکید کرد که با توجه به اینکه مذاکرات الحاق ایران پیشرفت الزم را 

همزمان . بر است فرآیند مذاکره برای پذیرش رژیم تجاری ایران زمانمتوقف شده، طبعا  1112های اخیر نکرده و از سال  طی سال

آمیز سیاسی  متحده، دالیل رفتار جنون حسین موسویان، دیپلمات سابق ایرانی نیز در نشستی در دانشگاه اوکالهامای ایاالت

برد،  ر بدترین شرایط خود به سر میموسویان با تاکید بر اینکه روابط تهران و ریاض د. عربستان در قبال ایران را واکاوی کرد

همکاری ایران و آمریکا برای ساقط کردن طالبان در افغانستان، سقوط رژیم صدام حسین در عراق و روی کار آمدن یک حکومت 

سوریه، شکست برنامه حمله   هایی همچون حسنی مبارک و بن علی در مصر و تونس، بحران شیعی در این کشور، سرنگونی دیکتاتور

 .وار ریاض در برابر تهران توصیف کرد ترین دالیل رفتار دیوانه ای را از مهم انجام توافق هسته ه یمن و سرب

 پرسش کلیدی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی 5رئیس سازمان توسعه تجارت، به : فرشته فریادرس-دنیای اقتصاد

(WTO )سر گذاشته و  ای را پشت های هسته ها در فعالیت تفاهم ا جهان، تمام سوءالمللی ب منظور تعامل بین ایران به. پاسخ داد

سال  22اگرچه . اکنون در گام دوم، همکاری اقتصادی با دنیا و الحاق به سازمان تجارت جهانی را در دستور کار خود قرار داده است
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های  های غربی و آمریکا از یکسو و کم و کاستخواهی کشور گذرد، اما منافع و زیاده از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی می

اندازی  اقتصادی کشورمان از سوی دیگر، دست به دست هم داده تا همواره برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی سنگ

تجارت، زاده وزیر صنعت، معدن و  ها تنها مختص به این کشورها نیست؛ چراکه به گفته محمدرضا نعمت البته این کارشکنی. شود

انداز  اگرچه اجرای برجام، چشم. روند شمار می ویژه عربستان مانعی دیگر برای الحاق ایران به این سازمان به کشورهای عربی به

پدید آورده و به دنبال آن اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از عضویت ( WTO) روشنی برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

ن چراغ سبز نشان داده، اما باید در نظر داشت که فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، اساسا روندی پیچیده ایران در این سازما

از سوی دیگر، به گفته کارشناسان اقتصادی، فارغ از اجماع اعضای سازمان تجارت جهانی برای الحاق ایران در این . و زمانبر است

های   د که کار را دشوار و ایران را از مسیر اصلی دور کرده است؛ چراکه گشودن دروازهسازمان، موانع دیگری بر سر راه وجود دار

طور مثال کشوری مثل چین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی حدود سه  به. طلبد نیازهای مهمی را می تجارت کشور پیش

ین داخلی و نزدیک کردن آن به استانداردهای جهانی با رو با تحول در قوان از این. هزار قانون داخلی و خارجی خود را تغییر داد

 .تری برای ورود به دنیای آزاد تجارت جهانی برداشت های جدی و سریع توان گام حفظ منافع ملی می

، اولین مساله این است که WTO برای از سرگیری مذاکرات الحاق ایران به: گوید در همین راستا، رئیس سازمان توسعه تجارت می

وفصل کند؛ چراکه این کشور و برخی از کشورهای  ان باید مشکل سیاسی خود را با آمریکا و اعضای سازمان تجارت جهانی حلایر

خسروتاج معتقد است که پروسه الحاق ایران  البته مجتبی. گیری اجماع برای آغاز مذاکرات الحاق هستند ترین مانع شکل عربی مهم

اقتصادی، حقوقی و )گانه  های سه وی چالش. مدت این مسیر طوالنی طی شود شت که در کوتاهتوان انتظار دا زمانبر است و نمی

مشروح . تشریح کرده است« دنیای اقتصاد»وگوی اختصاصی با  ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی را در گفت( سیاسی

 :خوانید وگو را در ادامه می این گفت

گردد، اولین اقدام در این زمینه این بود که  ازمان تجارت جهانی به بیش از دو دهه گذشته بر میسابقه ایران برای پیوستن به س

اقدامی که در دهه گذشته رخ داد و ایران عمال در مسیر الحاق به سازمان تجارت . عنوان عضو ناظر این سازمان در آید ایران به

سال است که خواستار عضویت در این سازمان است، اما همچنان  22 جهانی قرار گرفت اما با توجه به اینکه ایران نزدیک به

( WTO) ترین مانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی کند، مهم عنوان عضو ناظر در جلسات این سازمان شرکت می به

 چیست؟

ما . شود گیری می جماع تصمیمروال کار سازمان تجارت جهانی این است که برای تصمیمات اصلی در این سازمان براساس قاعده ا

تا تالش مناسب . سازی کنیم باید تالش کنیم تا در فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بین اعضای این سازمان اجماع

 .شوند برای این کار توسط ما صورت نگیرد، موانع برطرف نمی

تر صورت بگیرد، حتی فدریکا موگرینی مسوول  این سازمان سهل البته این امیدواری وجود داشت که با اجرای برجام، پیوستن ما به

ای از الحاق جمهوری  سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی بازگشت هیات اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا از تهران با صدور بیانیه

 ا پذیرش ایران در سازمانحمایت کرد، اما این در شرایطی است که هنوز ب( WTO) اسالمی ایران به سازمان تجارت جهانی

WTO های آمریکا باشد؟ تواند کارشکنی موافقت نشده است، از دالیل این تاخیر می 

در مورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نه تنها اتحادیه اروپا، بلکه بسیاری از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در 

تری در مورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی  پس از توافق شرایط مناسب در واقع. اند شرایط پسابرجام اعالم حمایت کرده
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در بین . اعضای موثر سازمان تجارت جهانی در مورد الحاق ایران و پیگیری آن در شرایط جدید نظر مثبتی دارند. ایجاد شده است

 .مشاهده نشده استاین کشورهای مهم و موثر، کارشکنی در مورد الحاق ایران در شرایط پسابرجام 

 زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، طی سخنانی اظهار کرد که کشورهای عربی مانع از الحاق ایران به البته اخیرا محمدرضا نعمت

WTO کنند؟ شوند، آیا منظور کشور عربستان است یا دیگر کشورهای عربی در این زمینه دخالت می می 

در . های زیادی همراه است ای با حساسیت شرایط منطقه. برد ای به سر می شرایط ویژه باید توجه داشته باشیم که منطقه ما در

باید با درایت مسائل دنبال شوند و مسیر درست و به دور از . هایی نامتعارف دور از انتظار نیست چنین شرایطی واکنش

زمان تجارت جهانی شود، برخی از موانع در خواهد عضو سا وقتی کشور بزرگی مثل ایران می. زایی در پیش گرفته شود حساسیت

 .ای از یک موضوع توسط کشورهای موثر صورت گیرد بین خود اعضا قابل رفع و رجوع است، اما مشروط بر اینکه حمایت گسترده

این موانع  هایی برای رفع رو است، اگرچه گام به گفته کارشناسان در این مسیر ایران با سه مانع اقتصادی، حقوقی و سیاسی روبه 

اند برای رفع اینها چه مواردی باید از سوی ایران در دستور کار قرار  طور کامل رفع نشده برداشته شده، اما ظاهرا هنوز موانع به

 گیرد؟

سال به طول انجامیده  11طی کردن مسیر طوالنی و پیچیده الحاق به سازمان تجارت جهانی که در مورد کشورهایی مثل چین تا 

تجربه الحاق کشورهای دیگری مثل چین و . در طول مسیر الحاق این موانع باید برطرف شوند. ه بر همین موانع استبرای غلب

های اقتصادی، حقوقی و  از این رو الحاق ایران به سازمان موضوعی مهم است که واجد حساسیت. روسیه مبین همین مساله است

باید این . دهنده اهمیت موضوع است این خود نشان. ون چنین ابعادی پیش برودتوان انتظار داشت که الحاق بد سیاسی است و نمی

روند و باید  شمار می این ابعاد بخشی از واقعیت الحاق به. فرآیند را درک کنیم و متناسب با آن انتظارات خودمان را تنظیم کنیم

 .نیمبتوانیم با آنها کنار بیابیم و در جهت حفظ منافع ملی آنها را مدیریت ک

یکی دیگر از موضوعاتی که ایران ملزم به رعایت آن بود اینکه باید رژیم تجاری خود را تدوین و آن را به دبیرخانه سازمان ارسال 

هایی که  های گذشته انجام گرفت، اما پس از ارسال رژیم تجاری به دبیرخانه سازمان، کشور توجهی که در سال کرد اقدام قابل می

های متناسب با  جهانی سواالت و ابهامات خودشان را برای ایران فرستادند که گویا در ادامه این روند پاسخ عضو سازمان تجارت

سواالت آنها از سوی ایران تدوین شد و تعامالت ادامه پیدا کرد، آیا این رژیم حقوقی مورد پذیرش نهایی قرار گرفته است، یا هنوز 

 .د در دستور کار ایران قرار گیردایراداتی در این زمینه مطرح است که بای

شود و بخش مهمی از فرآیند مذاکرات در مورد  گزارشی است که از طرف کشور در حال الحاق به سازمان ارائه می« رژیم تجاری»

ز سال با توجه به اینکه مذاکرات الحاق ایران پیشرفت الزم را پیدا نکرده است و ا. کند همین گزارش و جزئیات آن تمرکز پیدا می

این فرآیند در مراحل نهایی . متوقف شده، طبعا فرآیند مذاکره، پذیرش یا عدم پذیرش رژیم تجاری ایران طی نشده است 1112

 .پس در شرایط فعلی، صحبت از نهایی شدن این فرآیند بالموضوع است. شود الحاق و پس از انجام مذاکرات الحاق نهایی می

یک گروه کاری برای بررسی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تشکیل شود که حتی وزیر از سوی دیگر، ظاهرا مقرر شد که 

ای تشکیل  صنعت، معدن وتجارت نیز پیشنهاد دادند که کشور سوئیس ریاست این گروه کاری را بر عهده بگیرد، آیا چنین کمیته

 شده است؟

در . گیرد صورت یک فرآیند اداری و روتین صورت می آید به درمی تشکیل گروه کاری الحاق کشوری که به عضویت ناظر این سازمان

به عضویت ناظر این سازمان درآمد اعالم شد که گروه کاری الحاق ایران در سازمان تشکیل  1151مورد کشور ایران هم که در سال 

د ایران تحقق عملی پیدا نکرده شده است، اما مهم تعیین رئیس این گروه کاری و آغاز جدی اقدامات عملی آن است که در مور
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است، البته ما با ریاست کشور سوئیس بر گروه کاری ایران موافق هستیم، اما فرآیند تعیین رئیس در مورد گروه کاری الحاق ایران 

 .هنوز طی نشده است

انند، نظرتان در این باره د البته برخی از کارشناسان، چندصدایی در کشور را مانع از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی می

 چیست؟

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی موضوع مهمی است و باید سعی کنیم نظر همه آحاد فعاالن اقتصادی را به این موضوع جلب 

گسترده  های ملی سازی ما برای موفقیت در فرآیند الحاق به زمینه. کنیم و حساسیت آنها را برای توجه به این مقوله مهم برانگیزیم

اگر ما . هر صدایی که وجود داشته باشد باید حضور فعال پیدا کند. ها باید توسط همه ما صورت گیرد سازی نیاز داریم و این زمینه

صداهای متفاوت در این موضوع بشنویم در واقع مطمئن خواهیم شد که توجه همه به این موضوع مهم جلب شده است؛ این امر به 

شود؛ بلکه الحاق را دارای پتانسیل باال  رو چند صدایی از نظر من مانع تلقی نمی از این. شود سوب مینوبه خود یک حسن مح

 .نفعان را جلب کند و این به خودی خود مثبت است نه منفی تواند توجه همه ذی بینم که می می

 اصلی به سازمان تجارت جهانی بپیوندد؟ عنوان عضو مدت، ایران به توان امیدوار بود که در یک دوره کوتاه با این تفاسیر می

 

مدت این مسیر  در مجموع باید گفت که الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فی نفسه زمانبر است و ما انتظار نداریم که در کوتاه

یدا کند و به نتیجه زودی با جدیت آغاز شود و با رعایت اصول مربوطه ادامه پ طوالنی طی شود، البته انتظار داریم این فرآیند به

 .مدت عملی نخواهد بود برسد، اما طبعا این در کوتاه

 مسیر الحاق چین و روسیه

پیش از اینکه این کشور اجازه پیوستن به این سازمان را پیدا کند، . به سازمان تجارت جهانی پیوست 2221سپتامبر  11چین در 

دنیای »الملل روزنامه  به گزارش گروه اقتصاد بین. صاد خود را طی کردفرآیندهایی طوالنی از مذاکرات و تغییرات اساسی در اقت

میالدی تحت اداره دولتی کمونیستی در انزوای نسبتا زیادی نسبت به سایر اقتصادهای جهان  1112اقتصاد چین تا دهه « اقتصاد

د را بر دنیا باز کرد و همزمان نیز درهای اقتصاد خو  میالدی این کشور در کنار اصالحات سیاسی، 1152در دهه . قرار داشت

های خود را برای پیوستن به سازمان  تالش 1156این کشور از سال . ای را به امضا رساند تعدادی از قراردادهای تجاری منطقه

که در  ها برای پیوستن به این سازمان، تبدیل شدن به عضوی اثرگذار در این سازمان بود هدف اصلی چینی. تجارت جهانی آغاز کرد

های این کشور  اما در آن زمان تالش. های قدرتمند جهان کمک کند توانست به تبدیل اقتصاد چین به یکی از اقتصاد نهایت می

از شروط این کشورها برای . نتیجه ماند کشورهایی همچون آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن بی  خاطر کارشکنی به

های کشاورزی و  در بخش  ای شامل کاهش تعرفه های تعرفه توان به اصالح سیاست ت جهانی میپیوستن چین به سازمان تجار

ها در پیوستن به این سازمان وجود داشت، نگرانی  از دیگر موانعی که بر سر راه چینی. غیرکشاورزی و ایجاد بازارهای باز اشاره کرد

های پرداختی به  ها یارانه به عقیده آمریکایی. پرداختند کشاورزی خود میها به محصوالت  هایی بود که چینی ها از یارانه آمریکایی

ها پذیرفتند تا یارانه پرداختی  در این راستا چینی. شد تا کشاورزان این کشور از فعالیت باز بایستند بخش کشاورزی چین موجب می

مان تجارت جهانی برای بخش کشاورزی درصد ارزش محصوالت کاهش دهند؛ درصدی که ساز12شان را به  محصوالت کشاورزی

همچنین کشور چین پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی پذیرفت که شرایط . کشورهای درحال توسعه تعیین کرده است

توان به آزادسازی بخش خدمات، اجازه  از این قبیل شرایط می. تری که برای سایر کشورها وجود نداشت را اجرا کند سختگیرانه

فروشی و نظام توزیع وجود داشت،  فروشی، عمده هایی که بر خرده طور گسترده، برداشته شدن محدودیت خارجی به مایه ورود سر
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های خارجی و در نهایت اعمال شفافیت و حقوق معنوی که از    ای و مخابراتی بر سرمایه بازکردن درهای بخش بانکی، مالی، بیمه

کشورهای غربی برای ممانعت از عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی نیز با . ره کردجهانی است، اشا اصول مهم سازمان تجارت

ها با آن مواجه بودند و  هایی که روس ها و محدودیت برخی از ویژگی. کردند تمرکز به اوضاع داخلی این کشور، موانعی را ایجاد می

های باالی تجاری در  وجود تعرفه: شدند، بدین شرح است مانع جدی برای پیوستن کشورشان به سازمان تجارت جهانی محسوب می

های  مانند فرآیند بوروکراسی پیچیده و وجود مالیات)ها و شرایط خاص  های کشاورزی و غیرکشاورزی، وجود محدودیت بخش

ی، کنترل و خصوص های دولت و دنبال نکردن فرآیندی مناسب بر توسعه بخش خارجی، وسعت حکمرانی  برای ورود سرمایه( سنگین

های دولتی برای  های قیمت در داخل و وجود یارانه های اقتصادی، وجود کنترل نهادها و شرکت  های نابجای دولت در فعالیت دخالت

های دولتی در سطح  منظور افزایش صادرات آنها، عدم توزیع عادالنه یارانه و سایر حمایت پایین نگه داشتن قیمت برخی کاالها به

های کشاورزی، وجود امتیازات ویژه برای افراد  گذاران خارجی در خرید و استفاده از زمین و محدود بودن سرمایه اجتماع، منع

 .ها و اکتشافات برداری دادها، بهره حقوقی وابسته به دولت مرکزی این کشور در قرار

/news/fa/ir.iana.www//:http11152D%/1%51%D 
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 اقتصاد کالن

 فارس - ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

ای خواستار شد افزایش شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادالنه اطالعات اقتصادی در ای خواستار شد افزایش شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادالنه اطالعات اقتصادی در   اتاق ایران در بیانیهاتاق ایران در بیانیه

  کشورکشور
ای خواستار افزایش شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادالنه اطالعات اقتصادی در کشور از طریق  اتاق بازرگانی ایران در بیانیه 

امروز دز هفدهمین ، هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . اجرای قوانین مربوطه شد

جلسه هیأت نمایندگان دور هشتم اتاق ایران به انتشار بیانیه اتاق بازرگانی در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و 

ها از رقابت معادالنه به  اقتصاد کشور سال: در این بیانیه آمده است. گردش آزاد و عادالنه اطالعات اقتصادی در کشور پرداختند

ها به دلیل فقدان سازوکار ایجاد شفافیت در  ها و ناکارآمدی ل فقدان گردش آزاد اطالعات از سویی و آشکار نشدن سوءمدیریتدلی

اکنون ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره که در چند سال اخیر از تصویب  .قوانین کشور، از سوی دیگر رنج برده است

ت و هم به دلیل نیاز بیش از پیش به چنین سازوکارهایی برای بازیابی و گسترش تعامالت مجلس، شورای اسالمی گذشته اس

بدون شک یکی از مهمترین این : در این بیانیه آمده است .اقتصادی با دنیا بر پایه برجام، به ضرورت انکارناپذیر بدل گشته است

ها و مؤسسات عمومی  های اقتصادی متعلق به سازمان و بنگاه ها ها انتشار اطالعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت ضرورت

های بازنشستگی کشور، نهادهای انقالب اسالمی، نهادها و  قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوق 1غیردولتی موضوع ماده 

  .ر استالذک بیت قوانین فوق ها و مؤسسات خیریه کشور است که در شاه های وقفی و بقاع متبرکه و سازمان سازمان

ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات را به  55در راستای حصول به این ضرورت مهم، مجلس شورای اسالمی در سال 

  .های این قانون با تأخیر چند ساله اخیراً به تصویب دولت رسیده است نامه تصویب رسانید، هر آنچه که آیین

به تصویب مجلس رسید، اما  11های کلی اصل  قانون اجرای سیاست 1و  6ح مواد یک، قانون اصال 11سپس در ادامه، در تیرماه 

های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی الزم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته  ها و شرکت توجهی سازمان متأسفانه به دلیل کم

های کلی اصل  قانون اجرای سیاست 21و  6و  1ح مواد در شهریورماه امسال این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصال .نشد

جمهور نیز نشانه اهتمام  تری به منصه ظهور گذاشته شد و ابالغ سریع آن توسط رئیس تر و کامل قانون اساسی به صورت جدی 11

بال از این اقدام تاریخی به در این راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن استق .دولت به اجرای قانون بود

ها و  الذکر برخی از تکالیف دستگاه نمایندگی از بخش خصوصی کشور، ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین فوق

ها را به موجب قوانین صدراالشاره به شرح زیر یادآوری و به عنوان مطالبه عمومی و هماهنگی بخش خصوصی در جدیت و  سازمان

  :گذارد شاعه آنها تأکید میسرعت در ا

ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظفند در اسرع وقت نسبت به انتشار عمومی اسامی 1

اند را  سازی عملکرد خویش اقدام ننموده هایی که نسبت به شفاف های مشمول این قوانین اقدام نمایند و شرکت ها و سازمان شرکت

  .ز مشخص نمایندنی

سازی و افشای  هایی را که از انجام وظایف خود در شفاف ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران وظیفه دارد حساب شرکت2

 .اند مسدود نمای اطالعات به موجب این قانون استنکاف نموده

مشمول این قوانین که فاقد مجوز از های  ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است برابر قانون از سطح تغییرات شرکت1

  .سازمان بورس باشد جلوگیری کند

http://www.farsnews.com/
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های نظارتی تدابیر الزم جهت برخورد با مدیران  ـ در این راستا شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه1

جهت اطالع و امکان پایش اجرای زنند اتخاذ نمایند و گزارش آن را  هایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سرباز می شرکت

در پایان این جلسه، اتاق ایران از مجلس شورای اسالمی و دولت جمهوری اسالمی ایران جهت اهتمام و جدیت  .قانون منتشر کنند

قانونی  هایی که در اجرای این قانون پیشقدم شده و به هنگام وظایف ها و شرکت به این امر مهم ابراز و آن دسته از نهادها، سازمان

  .کند اند سپاسگزاری کرد و آن را قدمی مهم در راستای ایجاد محیط سالم اقتصادی ارزیابی می خود عمل کرده

  .این بیانیه توسط پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران قرائت شد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http11112121222161 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  آغاز عرضه ذرت استان کردستان در بورس کاال در قالب گواهی سپرده کاالییآغاز عرضه ذرت استان کردستان در بورس کاال در قالب گواهی سپرده کاالیی

شده بورس کاال در این  به انبارهای پذیرشمهرماه، عرضه و تحویل ذرت کشاورزان ذرت کار استان کردستان  21شنبه  از روز سه

 .شود استان جهت معامله در قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال آغاز می

شده بورس  مهرماه، عرضه و تحویل ذرت کشاورزان ذرت کار استان کردستان به انبارهای پذیرش ۰2شنبه  از روز سه

 .شود سپرده کاالیی در بورس کاال آغاز میکاال در این استان جهت معامله در قالب گواهی 

به گزارش ایانا، پس از پذیرش و عرضه ذرت استان کرمانشاه، استان کردستان ازدو روز آینده شاهد عرضه و معامله ذرت کشاورزان 

در شهرستان این استان از انبار غرب دانه بیتا واقع  11سال  11خود در بورس کاالی ایران خواهد بود و معامالت ذرت ماده 

الزم به ذکر است، فرآیندهای اجرایی عرضه و معامله ذرت در قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس کاالی .کامیاران آغاز خواهد شد

 html.Tazmini/ir.oc.ime.www//:httpایران در بخش طرح قیمت تضمینی در صفحه اصلی سایت بورس کاال به آدرس 

های مشمول طرح قیمت تضمینی در بخش  شده در بورس کاال در استان همچنین اطالعات انبارهای پذیرش.قرار داده شده است

شده در کشور در کل  رهای پذیرشو پراکندگی جغرافیایی انبا html.maize-Stock/ir.co.ime.www//:httpانبارها به آدرس 

 .در دسترس عموم قرار دارد html.distribution-geographical/ir.co.ime.www//:httpها در آدرس  محصوالت و دوره

/news/fa/ir.iana.www//:http11121D%/5%A2%D5% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ime.co.ir/Tazmini.html
http://www.ime.co.ir/Stock-maize.html
http://www.ime.co.ir/geographical-distribution.html
http://www.iana.ir/fa/news/35705/%D8%A2%D8%25
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 اقتصاد کالن
 ایرنا ۵۲/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

هزار میلیارد تومان در صندوق های سرمایه گذاری هزار میلیارد تومان در صندوق های سرمایه گذاری   9۲۲9۲۲جذب جذب / / درصد باالرفتدرصد باالرفت  9۲9۲سهم اوراق درسبدصندوق هاسهم اوراق درسبدصندوق ها   

مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی از دستور العمل سازمان بورس برای افزایش سهم اوراق بورسی در منابع صندوق  -ایرنا -تهران

درصد منابع خود را در  12بر این اساس صندوق ها ملزم شده اند تا حداقل : های سرمایه گذاری با درآمد ثابت خبر داد و گفت

 . ننداوراق بهادار سرمایه گذاری ک

پیش از این صندوق ها اجازه داشتند حداقل : روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« حسین خزلی خرازی»

 .درصد منابع خود را در اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند 12

ه تصویب مجلس رسید و آیین نامه ها و ب1155وی با یادآوری اینکه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید اواخر بهمن ماه 

زمینه برای شکل گیری صندوق های سرمایه گذاری  1112در عمل از سال : تدوین شد، افزود 1151دستورالعمل های آن در سال 

 .در بازار سرمایه بر مبنای این قانون فراهم شد

تومان منابع جمع کنند، از ظرفیت جامعه برای ایجاد هزار میلیارد  122اینکه صندوق ها در مدت پنج سال توانسته اند : وی گفت

ابزارهای مالی جدید حکایت دارد و به همین دلیل امروز شاهد فعالیت صندوق های متعددی از جمله صندوق های با درآمد ثابت، 

 .صندوق هایی با پیش بینی سود و یا صندوق های سهام در بازار سرمایه هستیم

انک ها ملزم شده اند نرخ سودهای اعالمی شورای پول و اعتبار را درباره صندوق ها نیز رعایت کنند، خزلی خرازی درباره اینکه ب

شاید تا چند ماه پیش دور زدن نرخ سود سپرده های بانکی اتفاق می افتاد اما از حدود سه ماه پیش بانک مرکزی به : تاکید کرد

 .ی را بدهند که به سپرده های مردم می دهندبانک ها اعالم کرد باید به سپرده صندوق ها همان سود

رفتار بانک به یقین با یک صندوق سرمایه گذاری که چند هزار میلیارد تومان سپرده نزد آن دارد با یک : وی در عین حال افزود

 .کردند مشتری با سپرده چند میلیونی متفاوت است و به همین خاطر بانک ها سودهای خوبی به سپرده صندوق ها پرداخت می

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد این رفتار بانک ها و اختصاص سودهای ترجیحی به صندوق ها بخاطر اختالفی بود که 

 .در سیاستگذاری و نظارتی بر بانک ها و بازار سرمایه بوجود آمده بود و بانک مرکزی جلوی آن را گرفت

 دارد بازار کشش پرداخت سود باالتر از بانک را** 

وقتی در شرایط کنونی : خزلی خرازی در پاسخ به اینکه آیا بازار سرمایه امکان پرداخت سودهای باالتر از نظام بانکی را دارد، گفت

 .درصدی عرضه می شود، این کشش وجود دارد 22در بورس اوراقی با سود 

 22رگزاری اوراق مرابحه و سلف گندم را با سود در همین چند هفته گذشته این کا: مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی افزود

 .درصد نیز ثبت کردند 22درصدی در بازار عرضه کرد و آنهایی که خریدهای باالیی داشتند حتی سودهای تا 

 یا 21درصد وجود دارد و حتی تا چند ماه پیش اوراقی با سود  22تا  21وقتی در بورس اوراق خزانه اسالمی با سود : وی ادامه داد

درصد عرضه می کند، پس بازار توان جذب سپرده های مردم  21درصدی در بازار وجود داشت و دولت نیز اوراقی را با بازدهی  21

 .و پرداخت سودهای باالتر از نظام بانکی را دارد

را اوراق بخرند،  درصد خود 12با دستورالعمل جدید هیات مدیره بورس و اینکه صندوق ها باید حداقل : خزلی خرازی تاکید کرد

 .نقش صندوق ها در بازار پررنگتر از گذشته می شود

اگر صندوقی : وی با یادآوری اینکه میانگین موزون بازده دارایی های صندوق همان خالص ارزش دارایی های آن است، اظهار داشت



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

21 

 

یست بلکه بخشی از آن نتیجه سرمایه درصد سود ماهانه می دهد، همه این سودها حاصل سپرده گذاری در بانک ها ن 22یا  1501

 .گذاری در اوراق بهاداری است که بازدهی دارد

که بورس رشد و بازدهی خوبی داشت، برخی صندوق ها در بعضی ماه  1112برای نمونه در سال : این فعال بازار سرمایه تاکید کرد

 .درصد هم سود به سهامداران پرداخت می کردند 21ها تا 

 بیشتر نهادهای ناظر بانک، بیمه و بورس لزوم هماهنگی** 

مجوز این صندوق ها را بورس به عنوان نهاد ناظر بازار : وی از صندوق های سرمایه گذاری به عنوان ابزار بین بازاری یاد کرد و گفت

 .مالی کشور می دهد اما بخشی از فعالیت های آن به حوزه بانک نیز باز می گردد

در شرایط کنونی مرز عملیات در بازارهای پولی، بیمه و سرمایه به هم خورده و : شاورزی تاکید کردمدیرعامل کارگزاری بانک ک

 .تفکیک این سه بازار تنها از نظر نهاد ناظر انجام می شود نه ابزارها و فعالیت های آنها

ه مجوز تاسیس و فعالیت خود را از برای نمونه شرکت های بیمه یا بانک های متعددی در کشور فعالند ک: خزلی خرازی ادامه داد

بیمه مرکزی یا بانک مرکزی دریافت کرده اند اما سهام آنها در بورس معامله می شود؛ این بدان معناست که یک نهاد مالی دو ناظر 

انک، بیمه و به نظر می رسد باید جلسات متعدد همفکری بین سه ناظر بیش از پیش باشد زیرا ب: این فعال بازار سرمایه افزود.دارد

 .بورس ابزارهای مالی متعدد و تو در تو دارند که یکی از آنها صندوق های سرمایه گذاری است

نیاز است نظارت های این سه نهاد یعنی سازمان بورس، بیمه مرکزی و : وی بر وحدت رویه بین نهادهای ناظر تاکید کرد و گفت

 .هر یک از این نهادها بر بازارهای دیگر اثرگذار استبانک مرکزی هماهنگ با یکدیگر باشد زیرا هر تصمیم 

البته دو سال است جلسات مشترک این سه نهاد برگزار می شود اما تا رسیدن به شرایط : خزلی خرازی در عین حال گفت

 .کشورهای پیشرفته فاصله بسیار است

نک مرکزی بخشنامه ای درباره لزوم تدوین صورت های برای نمونه با: وی به برخی ناهماهنگی ها در این زمینه اشاره کرد و افزود

صادر کرد که بانک ها ملزم به رعایت آن بودند وگرنه اجازه برگزاری مجمع عمومی ( IFRS) مالی بر مبنای استانداردهای جدید

ردم سهامدار آنها داده نمی شد؛ چنین مواردی سبب بسته شدن نماد بانک های مربوطه در بورس شد که با توجه به اینکه عامه م

اگر اقتصاد مقاومتی را به معنی ورود مردم : مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی تاکید کرد.بودند، بورس را تحت تاثیر خود قرار داد

به حوزه های اقتصاد و سرمایه گذاری بدانیم، باید همکاری های نزدیک بین مقام های ناظر برای تسهیل فعالیت اقتصادی مردم 

 .در غیر این صورت و اگر هر مقام ناظر از دیدگاه خود بخشنامه بدهد، بازارها را متالطم می کند: وی تاکید کرد.باشدبیشتر 

هماهنگی نظارتی بر بازارهای مالی به قدری اهمیت دارد که در برخی کشورهای پیشرفته مقام ناظر مالی : خزلی خرازی یادآور شد

دلیل ساخنار نظارتی و قانونی، نهادهای ناظر متعدد داریم، بهتر است با هماهنگی دستورالعمل  یک نهاد است؛ اکنون که در ایران به

 .ها تدوین شود

 دور زدن نرخ سودهای مصوب، بخاطر مشکل نقدینگی بانکهاست** 

ودهای مصوب را مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی درباره اینکه چرا برخی بانک ها حاضرند برای جذب سپرده های بیشتر، نرخ س

این موضوع از مشکل و تنگنای نقدینگی آنها ناشی می شود؛ بانک ها حاضرند برای اینکه مشمول جریمه : رعایت نکنند، گفت

 .نشوند و یا حساب هایشان در بانک مرکزی قرمز نشود، به روش های مختلفی منابع جذب کنند

تبار را به بهانه سرمایه گذاری در صندوق ها دور می زند و حتی نرخ وی تاکید کرد، اگر بانکی نرخ های مصوب شورای پول و اع

 .های ترجیحی اعمال می کند به خاطر کمبود منابع بانک است
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درصد سرمایه گذاری کند و یا به  11البته انتخاب با مشتری است که در بانک با سود تضمین شده : خزلی خرازی اظهار داشت

 .درصد یا بیشتر به سرمایه او سود می دهند 15 سراغ صندوق ها برود که احتماال

درصدی بانک ها به سپرده های مردم، سود قطعی است ولی هنگامی که فرد در صندوق سرمایه گذاری  11سود : وی توضیح داد

 .هندمی کند، در سود و زیان آن صندوق سهیم است و در این میان تنها صندوق هایی با ضمانت سود ثابت، سود مصوب را می د

اکنون اغلب صندوق ها، به صورت پیش بینی سود فعالیت می کنند و در این شرایط ممکن است : این فعال بازار سرمایه یادآور شد

درصدی اختصاص دهند زیرا میزان سود بر اساس  22درصدی به سهامدار پرداخت کنند و یا در ماه دیگر سود  15در یک ماه سود 

 .در پایان هر ماه سنجیده می شود خالص ارزش دارایی های صندوق

خزلی خرازی تاکید کرد، اگر مدیریت صندوق ها هنر خوبی داشته باشند و اوراقی با بازدهی باال بخرند، می توانند سود بیشتری هم 

ی که بخواهند البته اینگونه نیست که صندوق ها بتوانند به هر میزان: مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی تاکید کرد.به مردم بدهند

منابع جذب کنند زیرا سازمان بورس سقف منابع صندوق ها را مشخص کرده است و نمی توان کل سپرده های یک بانک را در 

تعیین شده ( هزار میلیارد تومان 11)هزار میلیارد ریال 112صندوق ها درگیر کرد که برای نمونه سقف صندوق یکم این بانک 

مایه گذاران چند هزار میلیارد تومانی در صندوق های سرمایه گذاری کرده اند و مشتریان بزرگی امروز سر: وی یادآور شد.است

سرمایه های خود را به این سمت هدایت کرده اند و به همین خاطر بانک ها ضامن نقدشوندگی صندوق های خود شده اند که این 

 .کندامر نظارت و هماهنگی بیشتر بورس و بانک مرکزی را دوچندان می 

 مهم این است که نقدینگی به بازارهای غیرمولد هدایت نشود** 

این فعال بازار سرمایه درباره اینکه هدایت سرمایه های مردم به سمت بانک ها و یا بازار سرمایه در کل اقتصاد ایران چه تفاوتی 

گذشته بر این استوار بوده که اقتصاد ایران به طور کلی قوانین و سیاست های کلی نظام در یک دهه : ایجاد می کند، اظهار داشت

 .از بانک محور بودن به سمت محوریت بازار حرکت کند

در گذشته روال بر این بود که بانک ها سپرده جمع کنند و آن را وام دهند اما اکنون مبنا بر این است که : خزلی خرازی تاکید کرد

 .وندمردم برای ورود به بازارهای سرمایه و مالی تشویق ش

وقتی دولت برای جذب منابع مالی اقدام به پذیره نویسی و فروش اوراق مشارکت می کند و یا برای تامین منابع مورد : وی افزود

نیاز خرید گندم بجای استفاده از منابع بودجه یا استقراض از بانک ها اوراق مرابحه و سلف منتشر می کند، مشخص است که 

 .اوراق بهادار متمرکز شده است سیاست ها به سمت رونق بازار

واقعیت این است که اقتصاد ایران بانک محور بوده و مردم آشنایی و اعتماد بیشتری به بانک ها دارند و به : خزلی خرازی یادآور شد

 .همین خاطر تامین مالی در اقتصاد ایران نیز به سمت بانکهاست

ر تامین مالی به سمت بورس و اوراق بهادار تمایل پیدا کرده و سیاست های با این حال در چند سال اخیر حرکت دولت د: وی افزود

 .کلی این است که مردم درگیر سرمایه گذاری در اوراق شوند

میلیارد  1612)میلیارد ریال 122هزار و  16برای نمونه این کارگزاری ماه پیش : مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی اظهار داشت

سلف و مرابحه برای تامین منابع خرید گندم از کشاورزان فروخت در حالی که دولت در گذشته منابع مورد نیاز  اوراق اعم از( تومان

 .خود را از بودجه و یا استقراض از بانک ها تامین می کرد

تضمین می کند،  امروز دولت حتی نیازهای خود را با اسناد خزانه و اوراق تامین و پرداخت اصل و سود آن: خزلی خرازی تاکید کرد

این رویکرد یعنی اینکه دولت به اقتصاد مبتنی بر بازار و دعوت مردم در سرمایه گذاری و استفاده از ابزارهای مالی اسالمی حرکت 
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مشکل این نیست که سرمایه مردم بین بورس یا بانک کدامیک را انتخاب کند، بلکه : این کارشناس بازار سرمایه گفت.کرده است

 .د ایران بازارهای موازی، غیرمولد و حتی مخرب است که به اقتصاد ضربه وارد می کندمشکل اقتصا

سرمایه گذاری در فعالیت های بازاریابی شبکه ای و هرمی، خرید دالر و سکه و یا سرمایه گذاری در موسسات فاقد : وی ادامه داد

لید نمی شوند بلکه زیر زمینی و غیرمولد شدن اقتصاد را مجوز، بازارهای غیرمولد و حتی مخربی هستند که نه تنها سبب رشد تو

 .در پی دارند

تنها با استفاده از زور و برخورد قهری نمی توان با فعالیت های غیرمولد برخورد کرد بلکه باید بازارهای : خزلی خرازی تاکید کرد

ایه گذاری را پایین آورد تا در نهایت مردم از مالی رسمی به قدری برای سرمایه گذار بازدهی داشته و شفاف باشد که ریسک سرم

 .آن استقبال کنند
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

  بورس کاالبورس کاالرضایت جوکاران از اجرای سیاست قیمت تضمینی در رضایت جوکاران از اجرای سیاست قیمت تضمینی در 

با اجرای سیاست قیمت تضمینی، کشاورزانی که سال ها با اجرای خرید تضمینی پول : مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی گفت 

 . کردند، مطالبات خود را به سرعت دریافت کردند خود را با تاخیر دریافت می

به اجرای سیاست قیمت  خبرگزاری فارسرس وگو با خبرنگار بو علی خان محمدی مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی در گفت

سیاست قیمت تضمینی جو در سال گذشته به صورت آزمایشی در استان کرمانشاه : تضمینی در بورس کاال اشاره کرد و گفت

به صورت قیمت تضمینی عرضه شد که اجرایی شد و امسال نیز برای اولین بار محصول جو کشاورزان کل کشور در بورس کاال 

 .اقدام بسیار خوبی بود، زیرا کشاورزان وجه معامالت انجام شده در بورس کاال را به سرعت دریافت کردند

وی کاهش بار مالی دولت و پرداخت سریع مطالبات کشاورزان را از مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال دانست و 

ای که در بورس کاال انجام شد، را به سرعت دریافت کردند که این موضوع موجب  ن طرح کشاورزان پول معاملهبا اجرای ای: افزود

جاری وضعیت جو از گندم بهتر  رضایت آنها شده است، به طوری که کشاورزان معتقدند، با اجرای سیاست قیمت تضمینی در سال

تفاوت قیمت جو خریداری شده در بورس با قیمت تضمینی مصوب دولت، از خان محمدی با بیان اینکه قرار است، مابه ال.شده است

ای که قرار است از سوی دولت به کشاورزان پرداخت شود، به سرعت  بهتر است مبلغ یارانه: سوی دولت پرداخت شود، افزود

اینکه بورس بهترین محل مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی با بیان .تخصیص داده شده، تا رضایت کامل کشاورزان حاصل شود

های اجرای سیاست قیمت تضمینی نسبت به خرید  برای معامله کاالهایی همچون گندم، جو و محصوالت دیگر است، به مزیت

در خرید تضمینی، دولت مطالبات کشاورزان را به موقع پرداخت نمی کند، اما در سیاست قیمت : تضمینی اشاره کرد و افزود

تواند جای خرید تضمینی را  زودتر و به موقع این پول را پرداخت کند، بنابراین بورس با مزایایی که دارد می تواند تضمینی بورس می

سیاست قیمت تضمینی به دلیل مزیت هایی که دارد می تواند در کلیه محصوالت اجرایی شود، به طوری : وی تصریح کرد.بگیرد

کند و از این طریق ارتباط کشاورز با بورس افزایش پیدا  بار را پیش فروش میکه بورس با کشاورز قرارداد بسته و محموله های ان

 .آید شود و روش مورد استفاده سایر کشورها به اجرا در می مند می کرده و از این طریق تولیدات کشاورزان نظام
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  کشف قیمت واقعی با عرضه گندم خوراکی در بورس کاالکشف قیمت واقعی با عرضه گندم خوراکی در بورس کاال

که خریداران به واسطه عرضه  طوری از مزایای اصلی عرضه گندم در بورس کاالی ایران شفافیت قیمت و کیفیت مناسب است، به

 .آورند شود، روی می هایی که از طریق بورس انجام می تری به عرضه محصول در بورس از لحاظ کمی و کیفی با خیال راحت

که خریداران به  طوری از مزایای اصلی عرضه گندم در بورس کاالی ایران شفافیت قیمت و کیفیت مناسب است، به

هایی که از طریق بورس انجام  تری به عرضه ل راحتواسطه عرضه محصول در بورس از لحاظ کمی و کیفی با خیا

 .آورند شود، روی می می

وگو با خبرنگار ایانا به عرضه گندم خوراکی شرکت بازرگانی دولتی در بورس کاالی  عامل کارگزاری اقتصاد بیدار امروز در گفت مدیر

بازرگانی دولتی ایران قرار دارد و هرساله طبق روال،  گندم یک کاالی استراتژیک بوده و در انحصار شرکت: ایران اشاره کرد و گفت

 .شد های آرد توزیع می صورت تضمینی بین کارخانه این گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به

با توجه به اینکه بازرگانی این محصول چه در داخل و چه در خارج از بورس عموماً در دست : پور خاطرنشان کرد حسن رضایی

شود؛ لذا تصمیم  های آرد، بخش مازاد آن عرضه می زرگانی دولتی ایران است و از آنجا که بعد از دادن سهمیه به کارخانهشرکت با

 .گرفته شد تا این میزان از طریق بورس کاال عرضه شود تا کشف قیمت واقعی برای این محصول صورت بگیرد

ترین مزیت عرضه گندم در بورس شفافیت قیمت  نخستین و مهم: زودوی به مزایای عرضه گندم خوراکی در بورس اشاره کرد و اف

شده خود را با قیمت بازار مقایسه کنند و خریداران به واسطه وجود بورس از لحاظ کمی و  توانند قیمت تمام که می طوری است به

 .شود روی آورند هایی که از طریق بورس انجام می تری به عرضه کیفی با خیال راحت

ای از  گندم خوراکی را از طریق بورس به فروش رساند و بخش عمده 51شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال : ور ادامه دادپ رضایی

کنند  واسطه روند معامالت را پیگیری می فعاالن را به سمت بورس کشاند از آن پس تمامی فعاالن این بخش چه با واسطه و چه بی

 .شود به فعاالن بخش اعالم کنند نی که کاالیی عرضه میها هم وظیفه دارند زما و کارگزاری

، شرکت بازرگانی دولتی بخشی از عرضه گندم را به سمت بورس سوق داد 51بعد از عرضه گندم در سال : وی در پایان تصریح کرد

 .شود ریداران استخراج میکننده و خ که با از سرگیری عرضه این محصول در بورس کاال، آمارهای قابل اتکایی برای مسئوالن، عرضه

هزار و  11هزار تن گندم دروم به بورس کاال عرضه کرده که تنها  111شرکت بازرگانی دولتی ایران طی هفت ماهه ابتدایی امسال 

تن مورد معامله  122هزار و  1هزار تن گندم خوراکی طی یک ماهه اخیر  12تن آن به فروش رفته و عالوه بر آن با عرضه  122

 ./میلیارد ریال دارد 56گرفته که ارزشی بیش از قرار 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  ضرورت اصالح قیمت گذاری چغندر قندضرورت اصالح قیمت گذاری چغندر قند

از شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تقاضا داریم تا با اعمال نظارت های دقیق و اصالح سیاست : کشاورزی گفت دبیرکل خانه

 .گذاری های نادرست توازن محصوالت کشاورزی را بر هم نزنند

در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیدر گفتگو با خبرنگار  عیسی کالنتری دبیرکل خانه کشاورزی

در سه سال اخیر شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی چغندر قند را : خصوص توسعه بی رویه کشت پاییزه چغندر قند اظهار داشت

 .امر مازاد تولید و افزایش نرخ تمام شده شکر را رقم زده استبیش از حد مجاز افزایش داده که همین 

کشت بی رویه چغندر قند خارج از ظرفیت : وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی چغندر سه برابر قیمت جهانی است، گفت

ویه این محصول گرفته پتانسیل آبی دشت ها به منابع آبی و زیر زمینی لطمه می زند، از این رو الزم است که جلوی کشت بی ر

 .شود تا با افزایش قیمت تمام شده شکر ،زیانی متحمل مصرف کنندگان و تولید کنندگان نشود

با افزایش بی رویه نرخ چغندر قند کارخانه ها قادر به پرداخت پول کشاورزان نیستند ،کما اینکه برخی کارخانه : کالنتری ادامه داد

ب کشاورزان را پرداخت کنند، از این رو شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید با ها پس از گذشت یکسال نتوانستند طل

 .توازن محصوالت کشاورزی را بر هم نزنند اعمال نظارت دقیق 

عملکرد  تن محصول، قیمت گذاری بر مبنای  12با توجه به ظرفیت متوسط عملکرد بیش از : تصریح کرد دبیرکل خانه کشاورزی

 .تن از سوی شورای اقتصاد انجام می شود از این رو تقاضا داریم که با دقت بیشتری نرخ ها تعیین شود 11الی  12
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 اقتصاد محصوالت

 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۵۲چهار شنبه 

  درصد ذرت عرضه شده در بورس کاال توسط شرکت کارگزاری بانک کشاورزیدرصد ذرت عرضه شده در بورس کاال توسط شرکت کارگزاری بانک کشاورزی  1۲1۲خرید خرید 

درصد محصول ذرت عرضه شده به صورت گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال ، توسط شرکت کارگزاری  12بالغ بر  <کشاورزی 

رت استان های کرمانشاه و کردستان به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، تا این تاریخ محصول ذ.بانک کشاورزی خریداری شد

توسط شرکت کارگزاری  هزار تن  12درصد آن تقریبا معادل  12به صورت گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال عرضه شده که 

 .بانک کشاورزی برای مشتریان این شرکت خریداری شده است

و خوزستان نیز به تدریج به صورت گواهی سپرده محصول ذرت استان های فارس، کرمان ، جنوب کرمان  بر اساس این گزارش، 

 .کاالیی در بورس کاال عرضه خواهد شد

 61درصد از محصول جو عرضه شده به صورت گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال معادل  11این گزارش می افزاید، در سال جاری 

 .گزاری بانک کشاورزی خریداری شده استهزار تن متعلق به استان های تهران، قزوین و کردستان نیز توسط شرکت کار

قانون بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر جایگزینی قیمت تضمینی به جای  11شایان ذکر است در اجرای ماده  

گواهی سپرده کاالیی از طریق بورس  خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و تدوین سازوکار عرضه و فروش محصوالت به صورت 

شرکت کارگزاری بانک کشاورزی نقش به سزایی در معامالت بورس کاالی محصوالت کشاورزی داشته و بخش اعظم منابع  کاال، 

  .می شود  مالی الزم برای تادیه مطالبات کشاورزان به واسطه فعالیت این شرکت فراهم 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا ۵۲/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  پدیده گرد و خاک مناطق مرزی غرب کشور را در برمی گیرد پدیده گرد و خاک مناطق مرزی غرب کشور را در برمی گیرد 

کشور عراق، روز پنجشنبه و جمعه این همراه با افزایش وزش باد در مناطق مرزی با : سازمان هواشناسی اعالم کرد -ایرنا  -تهران 

 . هفته پدیده باد، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا درمناطق مرزی غرب و جنوب غرب، دور از انتظار نیست

به گزارش ایرنا، تحلیل آخرین داده ها و نقشه های هواشناسی حاکی از استقرارهوای سرد و پر فشار در نوار شمالی کشور در مدت 

 .است و این امر سبب ناپایدار جوی در شمال غرب کشور خواهد شدسه روز آینده 

در برخی مناطق شمال غرب، ( چهارشنبه )پیامد این شرایط افزایش ابر، وزش باد، بارش پراکنده باران و وزش باد را برای امروز 

 .سواحل غربی دریای خزر و دامنه های البرز شرقی را به دنبال دارد

ارش ها محدود به سواحل غربی دریای خزر است و با افزایش جزیی دما در این ناحیه، جوی به نسبت پایدار ب( فردا)روز پنجشنبه 

 . در دیگر مناطق کشور را خواهیم داشت

به گزارش سازمان هواشناسی کشور، روز جمعه این هفته باردیگر با تقویت جریان های شمالی در غرب سواحل دریای خزر و 

 . ی بر میزان بارش ها در این مناطق افزوده خواهد شدفعالیت سامانه بارش

درجه باالی  22دمای هوای تهران اکنون به : مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور درباره وضعیت هوای تهران نیز گفت

امروز تهران  درصد و سرعت وزش باد بیش از هفت کیلومتر بر ساعت بوده و کمینه و بیشینه هوای 21صفر رسیده، رطوبت هوا 

 . درجه پیش بینی شده است 22تا 11بین 

درجه باالی صفر مورد انتظار است و  21تا  12بین ( فردا)کمینه و بیشینه هوای پایتخت برای روز پنجشنبه : احد وظیفه افزود

 . آسمان تهران نیز در این روز کمی ابری تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود

آسمان تهران در :درجه باالی صفر اعالم کرد و افزود 21تا  12بین ( پس فردا)کمینه و بیشینه هوای تهران را در روز جمعه وی، 

 . این روز صاف تاکمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی شده است
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 فارس - ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

  دهددهد  فارس از شرایط جوی کشور گزارش میفارس از شرایط جوی کشور گزارش می

آذربایجان شرقی به سبب کاهش محسوس دما از روز دوشنبه هفته   های اردبیل و های شمالی البرز و استان بارش برف در دامنه  

های  های اردبیل و شمال آذربایجان شرقی و دامنه شنبه این هفته در ارتفاعات استان جاری، بارش برف در روزهای دوشنبه تا سه

یابی  های پیش ، براساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . یستشمالی البرز دور از انتظار ن

های گلستان و خراسان شمالی شاهد افزایش ابر، بارش باران،  هواشناسی از اواخر وقت امروز با استقرار سامانه بارشی در استان

 .اد شدید موقت در این مناطق خواهیم بودگاهی رعدوبرق و وزش ب

 .یابد روز آینده بارش پراکنده در سواحل خزر و خراسان شمالی ادامه می

شود و موج جدید  با تقویت جریانات سرد شمالی بر روی دریای خزر سامانه دیگری وارد شمال و شمال غرب کشور می روز دوشنبه

های اردبیل شمال آذربایجان شرقی و غربی ایجاد خواهد  البرز، برخی مناطق استان های شمالی ها را در سواحل خزر، دامنه بارش

 .شود بینی می های گیالن و مازندران پیش کرد که شدت این سامانه در استان

های اردبیل و شمال  شنبه در ارتفاعات استان به سبب کاهش محسوس دما از روز دوشنبه، بارش برف در روزهای دوشنبه تا سه

 .های شمالی البرز دور از انتظار نیست ربایجان شرقی و دامنهآذ

های شمالی البرز محسوس خواهد بود و کاهش دما در  افت دما روز یکشنبه در شمال شرق، شمال غرب، سواحل خزر و دامنه

 .تر است شنبه در مناطق مذکور محسوس روزهای دوشنبه و سه

های مرتفع و  های کوهستانی البرز به ویژه جاده ضمن آنکه در روزهای مذکور در جادهامروز و روز دوشنبه دریای خزر مواج است 

 .دهد آلود و کاهش دید افقی رخ می های کوهستانی مه گردنه

 11و  21شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران  بینی می آسمان تهران روز آینده صاف تا کمی ابری در بعدازظهر وزش باد پیش

ترین شهر کشور و شهرکرد با کمینه دمای صفر درجه سردترین شهر  درجه گرم 11فردا اهواز با بیشینه دمای .د بوددرجه خواه

میزان بارش در . متر است میلی 2021مهر سال جاری  11میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .کشور خواهد بود

 .تر بوده است که رشد داشته استم میلی 1015سال گذشته در این بازه زمانی 

 .کنند  هواشناسی کشاورزی را از اینجا مشاهدهتوانند خبرنامه هفتگی  کاربران همچنین می
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  ابر گاو بومی ابر گاو بومی بربر  44بازدهی گاو آمیخته بازدهی گاو آمیخته / / کننده در انتخاب نژاد گاو شیری گوشتیکننده در انتخاب نژاد گاو شیری گوشتی  کمبود مراتع عامل تعیینکمبود مراتع عامل تعیین

های  دهی دستی در محیط با توجه به روش علوفه: رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت

های اصیل وارداتی یا آمیخته است مقرون به صرفه  پرورش دام سنگین، استفاده از گاوهای بومی که بازدهی آن یک چهارم گونه

های بومی دام  ، در پاسخ به اینکه چرا با وجود گونهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  الحی در گفتمحمدرضا مالص. نیست

ایم، این گونه توضیح داد که در  گوشتی در کشور بر نژادهایی مانند هلشتاین و اخیراً سیمنتال برای تولید شیر و گوشت تکیه کرده

شد و به  که بخش اعظمی از شیر مورد فرآوری در صنایع لبنی و مصرفی کشور از محل شیر خشک وارداتی تأمین می 62ه ده

ای بودیم که بتوانیم با شیردهی باال شیر خام مورد استفاده را به طور طبیعی تأمین کنیم که گونه هلشتاین بهترین نژاد  دنبال گونه

از این رقم بیش از یک : میلیون رأس جمعیت دامی در کشور داریم، اظهار داشت 5به اینکه اکنون وی با اشاره .برای این مورد بود

آن وارد شد و بر اثر زاد و ولد جمعیت آن به این   رأس 12تا  12حدود  62میلیون رأس مربوط به نژاد هلشتاین است که در دهه 

از طریق واردات اسپرم و جنین انجام شده و اکنون کیفیت این نژاد  رقم رسیده است که البته عملیات اصالح نژادی روی این گونه

رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد  .های روز کشورهای اروپایی، آمریکا و کاناداست مطابق با گونه

ایم به شکلی که با واردات نژاد نر  ادهسال اخیر گاوهای آمیخته را هم در دستور کار قرار د 62کشاورزی این را هم گفت که از 

ایم خون نژاد خارجی را در جمعیت گاو بومی کشور  هایی همچون سیمنتال، جرزی و هولشتاین و ترکیب با گاو بومی توانسته گونه

 .هزار رأس گاو آمیخته در کشور وجود دارد 122میلیون و  1گسترش دهیم به طوری که اکنون 

تن  1تا  1دهد، در صورتی که این میزان در گاو آمیخته به  و بومی در یک دوره شیردهی یک تن شیر میبه گفته مالصالحی، هر گا

 .شود ای از آن در واحدهای صنعتی تولید می میلیون تن تولید شیر خام داریم که بخش عمده 1رسد و اکنون ساالنه بیش از  می

به سرعت نیاز داشتیم تا برای ارتقای  62ما در دهه : لشتاین بوده، گفتوی در پاسخ به اینکه چرا بیشترین تمرکز ما روی گونه ه

ای استفاده کنیم که بازدهی بیشتری دارد و نژاد گاو هلشتاین بهترین  سالمت جامعه و افزایش سرانه مصرف مواد پروتئینی از گونه

 .ای پروار شود بز باشیم و دام بدون هیچ هزینهمضاف بر آنکه ما در شرایطی نیستیم که مانند برزیل دارای مراتع سرس. مدل بود

کنند که برای گاوهای بومی از جمله  ای دستی استفاده می های صنعتی ما از سیستم علوفه باید از اکثر گونه: مالصالحی اضافه کرد

، استفاده کنیم، چرا که کرده گاو سیستان که بومی منطقه دریاچه هامون بوده و اغلب سال را از نیزارهای این منطقه استفاده می

رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی .باید بیش از بازدهی آن صرف خوراک علوفه نماییم

گیرد، میزان کیفیت پروتئین و  یکی دیگر از صفاتی که این روزها در پرورش دام سنگین و دام مدنظر قرار می: خاطرنشان کرد

تری قرار دارد، در نتیجه اخیراً  تولید گوشت است که هلشتاین نسبت به برخی نژادها از جمله سیمنتال در رده پایینچربی شیر و 

های بومی کشور به  وی در پاسخ به اینکه برای حفظ گونه.ایم چند گله اصیل از گاو سیمنتال را نیز برای پرورش از اتریش وارد کرده

های گذشته برای حفظ نژاد گاو گلپایگانی، سرابی و حتی سیستانی کارهای  در سال: نیز، گفتشکل اصیل چه کارهایی انجام شده 

  .مهمی انجام شده تا این گونه نیز در کشور حفظ شود
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 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۹۷: تاریخ

  شودشود  طرح باروری ابرها اجرامیطرح باروری ابرها اجرامی//های پائیزیهای پائیزی  برنامه جدید افزایش بارشبرنامه جدید افزایش بارش

بینی  در صورت اجرای این پروژه، پیش: سازی مقدمات اجرای طرح بارورسازی ابرها، اعالم کرد معاون وزیر نیرو با اشاره به آماده

 .درصد افزایش یابد 12های کشور  شود حجم بارش می

ال حاضر هواپیمای ویژه در ح: رحیم میدانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه جدید ایران برای بارورسازی ابرها، گفت

های مورد نیاز برای اجرای بارور کردن ابرها هم تامین  بارورسازی ابرهای کشور، مورد تعمیرات اساسی انجام گرفته و حتی فشنگ

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعالم اینکه در شرایط فعلی مهمترین چالش پیش روی اجرای این پروژه، بحث .شده است

 .میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد 12اجرای طرح بارور کردن ابرها به حدود : منابع مالی و اعتباری است، تصریح کرد تامین

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح تاکنون، مکاتباتی بین وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه 

بندی این طرح عملیاتی خواهد  به طور قطع با گشایش منابع مالی مطابق با برنامه، زمان: است، اظهار داشت و بودجه انجام گرفته

بر اساس : های پائیزی و زمستانی کشور هم توضیح داد میدانی در خصوص تاثیر اجرای طرح بارورسازی ابرها در افزایش بارش.شد

 .های کشور خواهد شد درصدی بارش 12افزایش حدود برآوردهای انجام گرفته، اجرای این طرح منجر به 

مطابق با اطالعاتی که سازمان : معاون وزیر نیرو با بیان اینکه البته اجرای این طرح بر روی هر ابری قابلیت اجرایی ندارد، تاکید کرد

 .کنیم ی این طرح اقدام میهواشناسی و برخی از اطالعات هوایی و راداری اخذ شده، پس از تامین منابع مالی نسبت به اجرا
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 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۷: تاریخ

  آسمان لنگرود؛ کشتارگاه پرندگان مهاجرآسمان لنگرود؛ کشتارگاه پرندگان مهاجر

فروش پرندگان  و رونق خرید ست به بازار پر هزار نفر جمعیت در شرق گیالن، چند سالی لنگرود، شهری با قریب به صد: احمد زاهدی

عام انجام   فروشان عرضه و فروش پرندگان مهاجر به تعداد بسیار زیاد و در مأل نه تنها در بازار معروف ماهی. مهاجر بدل شده است

گردی که بدون واهمه شما را به خرید انواع  راحتی با فروشندگان دوره های شهر قدم بزنید تا به انست در خیاب گیرد، بلکه کافی ا می

زیست امید داشتند با تغییر مدیریت   دوستداران محیط . رو شوید کنند، روبه خصوص خوتکا و چنگر، دعوت می پرندگان مهاجر، به

قانونی و تقابل با طبیعت داشت،  نه در قبال این جلوه آشکار از بیالعملی کامال منفعال زیست شهرستان که عکس  پیشین محیط

وجود انتصاب امین نجات به مدیریت جدید اداره حفاظت محیط زیست  شاهد جلوگیری از عرضه پرندگان مهاجر باشند؛ اما با

گونه برخوردی  تنها هیچ صل سرما نهرسیدن ف زیست در این شهرستان، با فرا لنگرود و همه امیدهای اولیه برای بهبود شرایط محیط 

شود، بلکه این وضعیت ولنگار، به مراتب تشدید هم  های مختلف پرندگان و آبزیان مشاهده نمی کنندگان غیرقانونی گونه با عرضه

یانگر آن است این مسئله ب . کنار پرندگان مهاجر در گیالن نام برد توان از لنگرود به نام فریدون که به جرئت می حدی شده است؛ تا

زیست است و صرفا با  زیست، نیازمند تغییر نگرش مدیران ارشد در مقوله مسائل اختصاصی محیط   که سازمان حفاظت محیط

. محیطی نیست ترین معضالت زیست ها، امیدی به ایجاد تغییری محسوس در وضعیت ساده تغییر چند مدیر در سطوح شهرستان

مدیران غیربومی که تجربه کار . توجه وجود دارد؛ نخست بحث مدیریتی و دیگری بحث اجتماعی ورخ بین دو موضوع مهم و در این در

های  های شمالی با سایر استان زیست در استان های شمالی ندارند، به جهت تفاوت جنس کار و تفاوت قوانین محیط  را در استان

یریت در یک شهرستان، جایگاه کسب تجربه نیست، بلکه این کشور، مدت زمانی را باید صرف کسب تجربه کنند؛ اما جایگاه مد

زیست در   جایگاه باید مجالی برای خرج تجربه باشد؛ موضوعی که باید سرلوحه مدیران ارشد برای انتخاب مدیران میانی محیط

زمان با  ن هفته مهرماه، همزیست استان گیالن، از آغاز آخری  باوجود اینکه فرمانده یگان حفاظت محیط . های گیالن شود شهرستان

زیست استان برای افزایش  ها و نیروهای اجرائی محیط  شروع فصل مهاجرت پرندگان و آغاز فروش پروانه شکار، به تمام پاسگاه

رسد نگرش گزارشی و تبلیغاتی برای  های حفاظتی از مناطق تحت مدیریت، آماده باش کامل اعالم کرده بود؛ به نظر می گشت

عنوان مثال  به. ها بدل شده است ها و ناتوانی کاری ها، بیشتر به عاملی برای پوشش کم زیست در برخی از شهرستان  حیطمدیران م

زیست گیالن مراجعه کنید تا شاهد خبر عزاداری ایام محرم در کانون پرورش فکری  است به سایت رسمی حفاظت محیط   کافی

یک از  و هیچ! زیست لنگرود هیچ ارتباطی ندارد که این موضوع و خبر آن، با اداره محیط  حالی در. نوجوانان لنگرود باشید و کودکان

های تبلیغاتی  ترتیب تمرکز روی فعالیت این به. اند زیست لنگرود، در این برنامه حضور هم نداشته  کارکنان اداره حفاظت محیط

های تبلیغاتی در مسیر صحیح نیز صورت  حتی این فعالیت. است های اجرائی شده نداشتن بر فعالیت غیرمرتبط، عاملی برای تمرکز

شده و  های حمایت ماهی از گونه ای مانند اردک فروشی در بازار لنگرود نداند گونه مثال، شاید هیچ ماهی  عنوان گیرد؛ به نمی

رسانی صحیح و  انه نبود اطالعگونه ارزشمند برای فروش در بازار هستیم که نش شده است؛ اما به وفور شاهد عرضه این حفاظت

کاری گسترده جوانان،  سو، فقر اقتصادی و بی دیگر از. زیست در شهر کوچکی مانند لنگرود است  های فرهنگی اداره محیط فعالیت

و توان امیدی به جلوگیری از شکار  صید و شکار را به منبع درآمدی متداول تبدیل کرده است و صرفا با رویکرد فرهنگی نیز نمی

های شغلی در این شهرستان، محدود و درآمد مردم بسیار کم است و بسیاری نیز از این طریق  رویه داشت؛ چراکه فرصت صید بی

گرفته نیز با توجه به نیاز   که تاکنون صورت برخورد قضائی و افزایش جرائم برای شکار و صید غیرمجاز، چنان. کنند امرار معاش می
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ای شده که تعداد شکارچیان و صیادان گاهی بیشتر از صید است و  گونه وضعیت به. اثر خواهد بود ان، کماقتصادی صیادان و شکارچی

زیست و   کند که این موضوع، خود به طبیعت شکننده و محیط هرکس تالش بیشتری برای شکار و صید بیشتر و درآمد بیشتر می

زیست،  صید و شکار، عالوه بر نقش بازدارنده و تبلیغی سازمان محیط های کنترل  یکی از راه. کند جانوری، آسیب شدیدی وارد می

ایجاد اشتغال و رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم است؛ تا صید و شکار و عرضه آن در بازار نیز متناسب و به میزان محدود انجام 

های ممنوع در لنگرود  ت تجارت گونهزیست امیدی برای ممنوعی  با ادامه روند کنونی، فعاالن و دوستداران عرصه محیط. شود

  .ندارند
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  عشایری به مناطق قشالقی خوزستانعشایری به مناطق قشالقی خوزستان  هزار خانوارهزار خانوار  9۰9۰ورود ورود 

 .اند هزار خانوار عشایری وارد خوزستان شده 12با کوچ عشایر هشت استان به مناطق قشالقی تاکنون 

 .اند هزار خانوار عشایری وارد خوزستان شده 9۰با کوچ عشایر هشت استان به مناطق قشالقی تاکنون 

امور عشایر ایران، مدیرکل امور عشایر خوزستان با اشاره به آغاز فصل کوچ پاییزه از رسانی سازمان  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

یابد و با توجه به اینکه خوزستان یک  کوچ پاییزه عشایر به خوزستان معموالً تا نیمه آذرماه ادامه می: نیمه دوم شهریورماه گفت

 .اند کوچ وارد این استان شده روناکنون بخش زیادی از خانوارهای عشایری ب استان قشالقی است، هم

های  این عشایر بیشتر از استان: هزار خانوار عنوان کرد و افزود 16کوچ خوزستان را  رحم کریمی جمعیت عشایری برون علی

 .شوند چهارمحال و بختیاری، اصفهان، لرستان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، ایالم و کرمانشاه به خوزستان وارد می

کوچ هستند که ییالق خود را در شمال خوزستان سپری  هزار نفر از جمعیت عشایری خوزستان درون شش: خاطرنشان کرد وی

 .کنند می

هزار تن علوفه دامی  12تاکنون : کریمی با اشاره به وجود دو میلیون رأس دام سبک در مناطق عشایری خوزستان اظهار داشت

 ./گیرد های عشایر قرار می ها در اختیار تعاونی ک به تأمین غذای این دامتهیه شده که در صورت نیاز و برای کم

/news/fa/ir.iana.www//:http11161D%/1%55%D5%B1 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  و هوا روی افزایش میزان فقر و امنیت غذاییو هوا روی افزایش میزان فقر و امنیت غذایی  تاثیر تغییرات آبتاثیر تغییرات آب

شود تا تعداد افرادی که  باعث می  نشان داده، تغییرات آب و هوا،( فائو)گزارش جدید سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد 

 .کنند، افزایش یابد در فقر زندگی می

شود تا  باعث می  نشان داده، تغییرات آب و هوا،( فائو)گزارش جدید سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد 

 .کنند، افزایش یابد تعداد افرادی که در فقر زندگی می

باعث "دهد، تغییرات آب و هوایی  نشان می "،2216وضعیت غذا و کشاورزی "، گزارش CNBCسایت  به گزارش ایانا به نقل از وب

 .های آینده نیز قابل توجه خواهد بود شود، همچنین تأثیرش در سال می "فقر و ناامنی غذایی

کشورهای جنوب صحرای آفریقا، از این مسئله، سخت ترین ضربه را . ای از بانک جهانی این گزارش نشان داده، با استناد به مطالعه

وا ، تعداد این در حالی است که بدون تغییر آب و ه. خواهند دید چرا که زندگی بیشتر مردم این منطقه وابسته به کشاورزی است

 ".یابد افرایش می 2212میلیون نفر تا سال  122تا  11بین "افراد فقیر در جهان، 

گذارد، در  هیچ شکی نیست تغییرات آب و هوا روی امنیت غذایی تأثیر می": ای گفت خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیرکل فائو، در بیانیه

 ".که کاشته شده اطمینان داشته باشیم توانیم در مورد میزان برداشت محصولی ما نمی  حالی که

تر پیش برود، که این  های کشاورزی و مواد غذایی باید به سمت سازگاری با هوای گرم در ادامه این گزارش آمده است، سیستم

 .شمار آید مالکان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به ویژه برای خرده ای مهم به عنوان مسئله تواند به می

استفاده از  ن در گزارش فائو توضیح داده شده، تغییرات دما، بر عملکرد محصول و قیمت مواد غذایی تأثیر دارد؛ بنابراین همچنی

مدیریت باروری "و همچنین با استفاده از  (1)نیتروژنهای کارآیی  محصول که در برابر گرما مقاوم بوده و داری شاخص( ارقام)انواع 

"خاک به شکل یکپارچه
 .وری و بهبود افزایش درآمد کشاورزان کمک کرد توان به افزایش بهره اشد، میب (2)

تواند  دهد، تغییر آب و هوا می استرالیا نشان می( Climate Institute)این در حالی است که گزارش ماه اوت انستیتو آب و هوای 

 .بر روی کیفیت، قیمت و تولید قهوه به طور چشمگیری تأثیر بگذارد

افزایش یابد، اما با رویدادهای شدید آب  2212درصد تا سال  12تواند تا  این گزارش، در مناطقی که میزان تولید قهوه می بر اساس

 .شود رو می به و هوایی و افزایش دما این میزان با کاهش رو

global coffee business illy، رئیس کسب و کار جهانی قهوه Andrea Illyدر اوایل سال جاری آندریا ایلی 
، به (1)

CNBC آید شمار می تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای تولید قهوه در میان مدت و طوالنی مدت به": گفت." 

شدت نسبت به تغییر آب و هوا تأثیرپذیر است، درجه حرارت بیش  قهوه یکی از محصوالت زراعی است که به": وی خاطرنشان کرد

شود، همچنین در برخی مناطق، خشکسالی یا باران  ی از مناطق است که قهوه در آنجا تولید میعنوان یک تهدید در برخ از اندازه به

 ".تواند روی تولید قهوه اثر گذارد زیاد می 

کنیم که حداقل به دو برابر یا احتماالً بیش از سه برابر قهوه تا پایان قرن نیاز داشته باشیم،  بینی می ما پیش": آندریا ایلی یادآور شد

ای است که باید برای آن راهکاری  آید این مسئله نظر می و به  درصد وجود دارد، 12که زمین در دسترس کمتر از  ین در حالی است ا

 /".اندیشیده شود

 فرحناز سپهری: ترجمه
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 :نوشت پی

1- nitrogen-efficient. 

2- integrated soil fertility management. 

1- illy :این شرکت توسط فرانچسکو . یک شرکت ایتالیایی قهوه متخصص در تولید اسپرسوIlly  تأسیس شد 1111در. 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  هایی که آزاد شدندهایی که آزاد شدند  فُکفُک

گیر کرد و درنهایت با گذراندن دوره درمان،   ، نام دومین فُکی است که در چند روز گذشته در تور صیادان گلستانی«خانم حطیمه»

 .اش بازگشت دریای خزر آزاد شد و به خانههای  هم در آب« خانم حطیمه»، «آقای شارلی»بعد از . در دریای خزر رها شد

ای و بهبودی کامل در مرکز درمانی و  هفته به گزارش مهر، آقای شارلی نام فُکی است که روز جمعه پس از یک دوره درمانی یک

 خانم هم نام فُک دیگری است که چهار روز پیش در تور صیادان حطیمه. رهاسازی شد( لنی هارت)های خزری  تحقیقات فک

که با بیماری انگلی  گیر افتاد و ازآنجایی ( مرز ترکمنستان در گلستان)منطقه در ایستگاه تولید و تکثیر ماهیان خاویاری گلستان 

پوستی مواجه بود، بعد از عملیات درمانی عصر روز یکشنبه با حضور پریناز ایزدیار، بازیگر سینما و تعدادی از دوستداران حیوانات 

قبل . شده است این فُک ماده دوساله، نامش از سوی صیادی که او را پیدا کرد و تحویل داد انتخاب .خزر رها شد های دریای در آب

گذاری شد تا اگر در سایر مراکز تحقیقاتی پیدا  از عملیات رهاسازی، دُم این تنها پستاندار دریای خزر به نام استان گلستان پالک

لنی »مسئول مرکز درمانی تحقیقاتی فُک خزر، .شده است  های گلستان دیده بار در آب شد، مطلع باشند این پستاندار نخستین

های خزری ضعیف و  متأسفانه به دلیل آلودگی دریای خزر، سیستم ایمنی فُک: ، در جزیره آشوراده به خبرنگار مهر گفت«هارت

امیر . کنیم کنیم، مشاهده می هایی که پیدا می کثر فکها کم شده است و ما این مورد را در ا مقاومت این حیوان در برابر بیماری

اکثر این داروها ایرانی و حتی داروی : شود، گفت ها استفاده می صیاد شیرازی در رابطه با داروهایی که برای درمان اکثر این فک

هایی که به دام  روزها فُک این. کنیم انسانی است، اما اگر مشکل جدی باشد، دارو از کشور هلند یا سایر کشورها خریداری می

گیرند و قبل از لحظه رهاسازی از تمام حرکات و رفتارشان فیلم و عکس  افتند، مورد توجه عکاسان و خبرنگاران قرار می صیادان می

ستار شود، سوپرا روز کاسته می رویه در کشور روسیه روزبه به دلیل صید بی  ها که از تعدادشان هم شود، گویی این فُک گرفته می

در همین رابطه دامپزشک .سازی این فک، پریناز ایزدیار، بازیگر سینما هم حضور داشت گفتنی است برای رها. دریای خزر هستند

نخستین فک پنج روز قبل در ایستگاه : زیست گفت  بان محیط باره به دیده مرکز درمانی تحقیقات سگ دریایی در ایران دراین

ات وحش میانکاله در تورهای ماهیگیری گرفتار شده بود و صیادان به محض مشاهده، موضوع را به این میانقلعه واقع در پناهگاه حی

های زیرپوستی بود  های خارجی و انگل ساله بود دچار انگل این فک خزری که به لحاظ جنسیت ماده و حدودا دو. مرکز اطالع دادند

شرایط جسمانی این . مرکز منتقل شد و تحت درمان و مراقبت قرار گرفتتواند منجر به مرگ جانور شود؛ بنابراین فک به  که می

همچنین روز چهارشنبه نیز صیادان ایستگاه فرید پاک در منطقه مرزی ایران و .فک پس از پنج روز دریافت دارو رو به بهبود رفت

این فک نیز که ماده و . ش کردندترکمنستان، با مرکز تماس حاصل کرده و گرفتارشدن یک فک در تورهای ماهیگیری را گزار

حدودا دوساله بود، با حضور کارشناسان از بند تور رها و جهت تیمار و مراقبت به مرکز درمانی تحقیقات سگ دریایی در جزیره 

ای ه ای که در تورهای صیادی گرفتار شده بودند رهاسازی شدند تا بتوانند گله هر دو فک خزری در همان نقطه.آشوراده منتقل شد

 .خود را پیدا کرده و به آنها بپیوندند
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  های نوهای نو  انتظار رویش طرحانتظار رویش طرح  های شمال، چشمهای شمال، چشم  جنگلجنگل

های شمال کشور، بخشی از  برداری تجاری از جنگل این روزها با تأکید علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی بر توقف بهره

نژاد، عضو  اهلل شریعت شمس. های شمال اجرایی شود اند تا تصمیم دولت در جنگل اعضای کمیسیون کشاورزی نیز به تکاپو افتاده

المی تنفس جنگل را معادل رهاسازی آن معرفی کرده و معتقد است که مدافعان طرح کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اس

های شمال برای بیش از یک میلیون هکتار جنگل  آل گرا بوده و بهتر است به جای اجرای طرح تنفس در تمام جنگل تنفس، ایده

شناسی دانشگاه تهران تأکید  جر استاد جنگلاین در حالی است که مروی مها. بدون طرح، آمال و آرزوهای خود را اجرایی کنند

کنند و قرار نیست در زمان اجرای طرح تنفس،  کند که مخالفان تنفس، با پیش کشیدن بحث رهاسازی جنگل خلط مبحث می می

 .های شمال نیازمند درانداختن طرحی نو هستند جنگل به حال خود رها شود، بلکه جنگل

 لیال مرگن -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

های شمال کشور، بخشی از  برداری تجاری از جنگل این روزها با تأکید علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی بر توقف بهره

نژاد، عضو  اهلل شریعت شمس. های شمال اجرایی شود اند تا تصمیم دولت در جنگل اعضای کمیسیون کشاورزی نیز به تکاپو افتاده

مجلس شورای اسالمی تنفس جنگل را معادل رهاسازی آن معرفی کرده و معتقد است که مدافعان طرح کمیسیون کشاورزی 

های شمال برای بیش از یک میلیون هکتار جنگل  آل گرا بوده و بهتر است به جای اجرای طرح تنفس در تمام جنگل تنفس، ایده

شناسی دانشگاه تهران تأکید  ت که مروی مهاجر استاد جنگلاین در حالی اس. بدون طرح، آمال و آرزوهای خود را اجرایی کنند

کنند و قرار نیست در زمان اجرای طرح تنفس،  کند که مخالفان تنفس، با پیش کشیدن بحث رهاسازی جنگل خلط مبحث می می

 .های شمال نیازمند درانداختن طرحی نو هستند جنگل به حال خود رها شود، بلکه جنگل

میلیون هکتار  101های شمال کشور که حد فاصل دامنه شمالی البرز تا دریا را پوشانده و حدود  باریکه جنگلاستراحت دادن به 

شناسی به شماره افتاده و در بسیاری  نفس یادگارهای دوران سوم زمین. های کارشناسی است وسعت دارد، همچنان درگیر کشمکش

ای کارشناسان درباره از بین رفتن  با وجود آنکه هشدارهای بیش از سه دهه. از نقاط تا قلب جنگل شاهد نفوذ جاده و ویال هستیم

ها متوقف  برداری تجاری از این جنگل های شمال کشور سه سال قبل به بار نشست و سرانجام هیأت دولت مصوب کرد تا بهره جنگل

رسد  از شمال خبر می. نون اجرایی نشده استتاک -زمان تصویب مصوبه دولت- 12یک از بندهای این مصوبه از سال  شود، اما هیچ

های جنگلداری  با هدف تامین مالی طرح( بند شش مصوبه هیأت دولت)برداری بیش از حد از درختان شکسته و بادافتاده  که بهره

ا هدف مقابله با های جنگلداری ب های طرح مصوبه این مصوبه هم که بر تأمین مالی هزینه 1بند . طغیان آفت را به همراه داشته است

برداشت چوب از جنگل تدوین شده، هنوز به مرحله اجرا نزدیک نشده است و کارشناسان در فضایی کامالً مبهم از نظر راهکارهای 

رویه باشند یا اینکه باید با پذیرش اجرای طرح  برداری بی دانند که نگران از بین رفتن کیفیت جنگل در اثر بهره تامین مالی، نمی

با وجود تمام این . های ناقص فعلی و توسعه قاچاق چوب در کشور دامن بزنند دون پشتوانه مالی محکم، به تعطیلی طرحتنفس ب

های طبیعی شرایطی مشابه یک بیمار  های شمال وجود دارد و آن این است که اکوسیستم ها یک واقعیت درباره جنگل دغدغه

ترین خطایی، این بیمار را برای همیشه  کوچک. ماند برای آزمون و خطا باقی نمیدر چنین شرایطی دیگر جایی . العالج دارند صعب

 .کند بهره می کند و نسل آینده را از داشتن این نعمت بی از گردونه حیات حذف می

 استراحت جنگل فرار از مسئولیت نیست
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ور هم رسیده و حتی رئیس مجلس نیز بر های شمال به مقامات ارشد کش در شرایطی که اظهار نظر درباره وضعیت مدیریت جنگل

وگو با خبرنگار ایانا  نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی در گفت اهلل شریعت کند، شمس های شمال تاکید می برداری از جنگل توقف بهره

 .کند بحث استراحت جنگل را اقدامی برای فرار از مسئولیت مدیریت جنگل توصیف می

 .اند اند و تبدیل به باغ شده ای شمال کشور همه در استراحت بوده گههای جل به گفته وی، تاکنون جنگل

ها و  این عضو کمیسیون کشاورزی با تأکید بر اینکه طرح تنفس حرکت در راستای رفع مسئولیت و دامن زدن به رهاسازی جنگل

 .کند جام شود، اشاره میشماری که برای مدیریت جنگل و حفاظت از آن باید ان ها است، به اقدامات بی تغییر کاربری

کند،  شناسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران که خود را مدافع طرح تنفس معرفی می مهاجر، استاد جنگل اما محمدرضا مروی

گویند یک میلیون هکتار جنگل را بدون طرح رها کردیم، این  آنهایی که می: دهد به سخنان شریعت نژاد این گونه پاسخ می

استراحت کردن یعنی اینکه جنگل را باید به حال خود بگذاریم و به خودمان استراحت . دن نیست خلط موضوع استاستراحت کر

دلیل . آورند دلیل منطقی بیاورند آنهایی که مخالف استراحت جنگل هستند، اگر دلیل می. این موضوع بد برداشت شده است. ندهیم

های جنگلداری  طرح. های جنگلداری ایجاد کنیم یک تحول اساسی در زمینه طرح بهتر است: کند وی بیان می.کج و معوج نیاورند

شود و به این مفهوم است که به  ها دفاع کنیم، تغییری در وضعیت فعلی ایجاد نمی ما پر از اشکال است و اگر بخواهیم از این طرح

 .یار با ارزش استنهیم در حالی که تجربیات این پنج دهه، بس سال گذشته ارج نمی 12تجربیات 

ها را باید بر اساس  دهد که جنگل سال اخیر نشان می 12تجربیات : دهد این عضو دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه می

گزینی  نام این مدل را تک. ام مدیریت کنیم الگوی مدیریت خودمان و با یک الگوی مدیریتی ایرانی که خود من آن را استخراج کرده

های آنها انسان ساخت است، اما  های تقلیدی غرب پرهیز کنیم؛ زیرا جنگل ما باید از روش: گوید مهاجر می مروی.ام ی گذاشتههیرکان

هایی را  های طبیعی ندارند، زیرا چنین اکوسیستم ای برای مدیریت جنگل ها هنوز تجربه اروپایی. های ایران طبیعی است جنگل

سال به  12باید . کنیم روزه ما در این باره تجربه داریم و استراحت و تنفس جنگل را پیگیری میام: کند وی اضافه می.اند نداشته

سال تجربه برای شناخت اصول  12. های شمال چه کار بکنیم ریزی کنیم که با جنگل سال برنامه 12در این . ها تنفس بدهیم جنگل

 .های شمال کافی است و نباید وقت را تلف کنیم مدیریتی جنگل

 مفهوم است برداری بی بدون بودجه اصرار به توقف بهره

طرحی که امروز . عالی جنگل مطرح شده است ها و اعضای شورای بار از سوی کارشناسان سازمان جنگل طرح تنفس نخستین

فعلی کمیسیون نژاد، عضو  اهلل شریعت خورد که شمس ها کلید می مخالفان و موافقان زیادی دارد، زمانی در بدنه سازمان جنگل

 .نژاد مخالف اجرای طرح تنفس است با این وجود شریعت. عالی جنگل بود کشاورزی مجلس شورای اسالمی رئیس شورای

کند که این طرح قطعاً اجرایی خواهد شد،  وی درباره اقدامات مجلس برای اجرایی شدن طرح تنفس اگرچه به این نکته اشاره می

 .کند؛ زیرا معتقد است اظهارات موافقان تنفس غیرکارشناسانه است چنین طرحی مخفی نمی اما مخالفت خود را هم با اجرای

ای منسجم در راستای اجرای طرح تنفس  این عضو کمیسیون کشاورزی در واکنش به خواست موافقان تنفس برای تدوین برنامه

هزار هکتار طرح جنگلداری تهیه شده  522تر از هزار هکتار جنگل شمال، برای کم 522باید بگوییم از یک میلیون و : گوید می

 .های بدون طرح، مسئله استراحت را پیگیری کنند توانند برای جنگل موافقان تنفس می. است

ها اختصاص دهد، اصرار بر  تواند پولی به جنگل وقتی این طرح بودجه ندارد، دولت هم پول ندارد و نمی: کند نژاد اضافه می شریعت

 .داری جنگل انجام نشود، مفهومی نداردبر اینکه بهره
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ها نداشته باشد، به عدم پایبندی قوه  شود دولت تعهدی برای مراقبت از جنگل وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح تنفس باعث می

 .کند بینی شده، اشاره می مجریه به تعهداتی که در برنامه چهارم و پنجم برایش پیش

دالر  112تا  112ای  های قبلی دولت وضع نامناسبی هم از نظر مالی نداشته و نفت را بشکه دورهنژاد، اگرچه در  به گفته شریعت

 .ای نکرده است فروخته است، اما برای منابع طبیعی نیز هزینه

جنگل هم مانند تمام واحدهای طبیعی دارای تولید است و اگر از تولید آن استفاده نکنیم، یعنی به قدری : کند وی تأکید می

 .های خود نداریم، اما نیاز چوبی واقعیتی است که در ایران وجود دارد وضعمان خوب است که نیازی به جنگل

کند که بر اساس برخی  های شمال اشاره می برداری از توان تولیدی جنگل البته در حالی این عضو کمیسیون کشاورزی به بهره

های جنگلداری که غیراقتصادی شده و مجریان  کشور، ساالنه بر تعداد طرح ریزی های غیررسمی از سازمان مدیریت و برنامه گزارش

 .شود مایل به فسخ قراردادهای خود هستند، افزوده می

وقتی بیالن یک طرح منفی است، دولت باید کمک کند که بیالن مثبت شود، : گوید ها می نژاد درباره منفی شدن بیالن طرح شریعت

جود نداشته است؛ ضمن آنکه اقدامات مثبتی که در گذشته وجود داشته نیز به دلیل کمبودها در حال از ای و اما تاکنون چنین اراده

دامداری در جنگل ممنوع بوده و یک میلیون هکتار واحد دامی از جنگل خارج شده  11از سال : دهد وی ادامه می.بین رفتن است

 .ل هستیمهای جدید در جنگ است، اما این روزها شاهد ظهور دامداری

 ها در عمل حاکمیتی نیست سازمان جنگل

های شمال را تشخیص داد، اما در کمال ناباوری آمارهای  توان شدت تغییر کاربری در جنگل های اخیر حتی با چشم هم می در دهه

وی کاغذ هستند، سری عدد به ر البته در آمارها که یک. های طبیعی حکایت دارد ها از افزایش سطح این اکوسیستم سازمان جنگل

ایم و به  هایی طبیعی و سه آشکوبه با ساختاری بسیار پیچیده از نظر چرخه حیات را از دست داده شود که ما جنگل گاه قید نمی هیچ

در چنین شرایطی شریعت . ایم که فقط یک آشکوب دارند و سرنوشت آتی آنها مشخص نیست جای آن درختانی در زمین کاشته

 .کند های شمال معرفی می ای مؤثر برای نجات جنگل عنوان نسخه فاظتی را بهنژاد افزایش سطح ح

این سازمان در عمل حاکمیتی . ها داریم ریزش شدید نیروی انسانی در سازمان جنگل: کند این عضو کمیسیون کشاورزی اضافه می

. دهیم، بیشتر حرف است عی کشور اهمیت میاینکه بگوییم به منابع طبی. نیست و توجهی به موضوع حفاظت از منابع طبیعی ندارد

 .های گذشته هم کم و بیش وضعیت همین گونه بوده است یابد و در دولت ها تعلق نمی بودجه مصوب هم به جنگل

توانیم  برداری غیردولتی نمی های شمال را بگیریم، با بهره برداری دولتی از جنگل امروز حتی اگر جلوی بهره: گوید نژاد می شریعت

حدود دو  12تا  61های شمال در سال  میزان برداشت چوب از جنگل: دهد وی ادامه می.دلیل نیاز چوبی کشور مقابله کنیم هب

ها در جریان  هزار مترمکعب رسیده است، اما آیا تحلیلی از وضعیت جنگل 522هزار مترمکعب بود که این رقم به  122میلیون و 

 کاهش برداشت وجود دارد؟

 لداری مملو از اشکالهای جنگ طرح

دهد که ما  ها نشان می بررسی. کنیم سال یکبار مرور می 12های کشور را هر  طرح جامع مقدماتی جنگل: کند نژاد عنوان می شریعت

های دارای طرح  افزایش هرم سنی درختان را در داخل جنگل. افزایش تولید داریم یعنی آنچه برداشت نکردیم در جنگل مانده است

مهاجر، عضو هیأت علمی دانشگاه  کند، مروی های دارای طرح را بسیار مثبت ارزیابی می در حالی که وی وضعیت جنگل.ایم داشته

 .کند های جنگلداری را دارای اشکاالت فراوان توصیف می تهران طرح
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ی هستند که کپی است و از طرح های جنگلداری ما مطالب طرح. اند های ما بازنویسی شده اکثر طرح: گوید وی به خبرنگار ایانا می

در . ها مشکل دارد آماربرداری. یعنی آماربرداری جدید نداشته و اگر داشته به صورت ناقص بوده است. قبلی برداشت شده است

 .هم مشکل داریم( واحدهای مدیریت جنگل)تشریح پارسل 

کند، زیرا هزینه  ها استفاده می خصوصی از جوان بخش. شود های ما توسط بخش خصوصی تهیه می طرح: کند مهاجر اضافه می مروی

وقتی طرح تدوین شده به . شود روند، تشریح جنگل درست انجام نمی ترها تجربه ندارند، به جنگل کم می جوان. آنها کمتر است

فع خود را بیند؛ البته اگر بخش خصوصی منا شود، مجری طرح بخش خصوصی است و فقط منافع خود را می عهده مجری واگذار می

کننده منافع شخصی نیست؛ بلکه باید جنگل منافع کلی، ملی و عموم کشور را  نبیند، بخش خصوصی نیست، اما جنگل تأمین

های  مدیریت جنگل. ها باید توسط بخش خصوصی تهیه شود، اما مدیریت نباید از راه دور باشد طرح: کند وی اضافه می.تأمین کند

ایم در اروپا  ایم، ولی غلط پیاده کرده ما الگوی مدیریت را از اروپا گرفته. وشهر باشد این رفتار غلط استمازندران نباید از ساری و ن

طرحی که از طریق ادارات کل . ها مدیریت محلی دارند یعنی در کنار هر جنگلی یک اداره محلی جنگلداری وجود دارد تمام جنگل

هایی که  طبیعی است که طرح .شود، قابل قبول نیست و نبوده است هیه میها ت ساری، نوشهر، گرگان و رشت برای این جنگل

 .دلیل اینکه این مجموعه از راه دور دستی بر آتش دارد، بدون اشکال نخواهد بود شود هم به توسط شورایعالی جنگل تأیید می

حفاظت محیط زیست است، اگرچه بر  گلستان که تحت مدیریت سازمان  این استاد دانشگاه تهران درباره وضعیت نامناسب جنگل

کند که اروپاییان برای دیدن آن به ایران سفر  ای توصیف می ها تأکید دارد، اما این جنگل را مجموعه افت کیفیت این جنگل

های کشور اعم از دانشگاه، سازمان  حفظ جنگل گلستان اقدام ارزشمندی است البته هیچ یک از دستگاه: افزاید وی می.کنند می

 .اند ها درست عمل نکرده ها و سازمان حفاظت محیط زیست در انجام وظایف خود درباره جنگل نگلج

مهاجر درباره دلیل  مروی. ای بوده که از سوی مدافعان تنفس مطرح شده است های شمال مسئله همواره اضافه برداشت از جنگل

جداول حجمی که بر اساس آن برداشت چوب از جنگل انجام  :گوید های جنگلداری می اضافه برداشت از جنگل با وجود تهیه طرح

خاطر این  شود درست بوده و توسط دکتر زبیری، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی تأیید شده است، اما اضافه برداشت به می

شود، ارتفاع  استفاده میدر مواردی که جدول حجم دو عامله . شوند گیری نمی گذاری قطرها دقیق اندازه است که در زمان نشانه

 ./آید شود و پس از تجدید حجم اعداد متفاوتی به دست می درستی محاسبه نمی شود و حتی احجام به خوب حدس زده نمی

/news/fa/ir.iana.www//:http11611D%/5%D%AC1%56% 
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 منابع طبیعیاقلیم و 
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۹۷: تاریخ

میلیون میلیون   55نجات دریاچه، نجات جان نجات دریاچه، نجات جان / / کشور مقیم ایران سفیر نجات دریاچه ارومیه شدندکشور مقیم ایران سفیر نجات دریاچه ارومیه شدند  9۰9۰همسران سفیران همسران سفیران 

  نفر استنفر است

کشور  با توجه به اینکه: کیلومتر از دریاچه ارومیه غیرقابل احیاست، گفت 122استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هزار و 

مالزی تجربیات بسیاری در ایجاد پارک های طبیعی و مصنوعی دارد، امیدواریم با انتقال این تجربیات و تطبیق آن با شرایط زیست 

 محیطی منطقه، این محدوده از دریاچه را به پارک زیبایی تبدیل کنیم

ما از شما درخواست می کنیم به : تکشور مقیم ایران گف 9۰استاندار آذربایجان غربی در دیدار با همسران سفرای 

پیامی که همسران سفرا با . عنوان سفیران دریاچه ارومیه، پیام حیات آرتمیا و نجات دریاچه ارومیه را به دنیا برسانید

 .اشتیاق موافقت کردند تا به مردم کشور خود و سایر کشورهای دنیا برسانند

دریاچه ارومیه، هفته گذشته همسران سفرای مالزی، نیوزلند، مجارستان، چین، الجزایر، به گزارش ایانا از روابط عمومی ستاد احیای 

در این سفر که در راستای گسترش . تونس، هند، اندونزی، کوبا، فیلیپین، چک و سیرالئون حاضر شدند به ارومیه سفر کنند 

 . ها دیدار کردهمکارها برای احیای دریاچه ارومیه بود، استاندار آذربایجان غربی با آن

امروز زنانی که نماینده حدود نیمی از مردم جهان : در این نشست شهربانو امانی، مشاور رییس سازمان محیط زیست اظهار کرد

چه عضوی به درد »کسانی که با دیدن زخم های این دریاچه، سخن سعدی بزرگ . هستند، نمایندگان نجات دریاچه ارومیه شدند 

 .را با پیوستن به کمپین میلیونی جامع عمل پوشاندند« ها را نماند قرارآورد روزگار دگر عضو

کشور مقیم ایران معتقدند دولت برای نجات دریاچه گام های خوبی برداشته و  12همسران سفرای : وی خطاب به استاندار گفت

 . می خواهند بدانند آنها چه کاری باید انجام دهند

رسش از همسران این سفرا خواست از این پس به عنوان سفیران دریاچه ارومیه، پیام زندگی قربانعلی سعادت در پاسخ به این پ

 . آرتمیا و نجات دریاچه ارومیه را به دنیا برسانید

امیدواریم با افزایش همکاری ها تکنولوژی های نوین در بخش صنایع و گردشگری به منطقه منتقل شود تا فضا برای : وی افزود

 .کشاورزی سنتی منطقه به کشاورزی نوین، صنعت توریسم و توسعه صنایع مادر و تجارت بین المللی باز شودتغییر صنعت و 

ما همسران سفرا خواسته شما، پیام نجات دریاچه را به مردم کشورمان و دنیا می : در مقابل همسر سفیر مجارستان اظهار کرد

با گسترش پیام نجات دریاچه ارومیه موافق هستیم و در این زمینه  ما همه: همسر سفیر هند نیز در تایید وی گفت. رسانیم

خوشبختانه ما در زمینه صنعت همکاری های : سعادت با تشکر از آنها، خطاب به همسر سفیر هند بیان کرد.همکاری خواهیم کرد

یز ارتباطات خوبی با تجار و خوبی را با کشور هند در منطقه ماکو آغاز کردیم و در زمینه صادرات سیب و بحث تولید چای ن

 .صنعتگران هند داریم و امیدواریم این ارتباطات گسترش یابد

تصور می کنم در گذشته : در این نشست همسر سفیر چین نیز با اشاره به اینکه درباره دریاچه ارومیه بسیار شنیده بود؛ گفت

 .خودم خواهم رسانددریاچه خیلی زیبا بود، لذا پیام نجات دریاچه ارومیه را به مردم 

ما در مالزی دریاچه های مصنوعی بسیار زیادی داریم براین اساس : در این نشست همسر سفیر مالزی خطاب به سعادت اظهار کرد

 .می توانیم در جریان احداث دریاچه مصنوعی کمکتان کنیم
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با توجه به : از دریاچه ارومیه غیرقابل احیاست، گفتکیلومتر  122استاندار آذربایجان غربی نیز در مقابل با اشاره به اینکه هزار و 

اینکه کشور مالزی تجربیات بسیاری در ایجاد پارک های طبیعی و مصنوعی دارد، امیدواریم با انتقال این تجربیات و تطبیق آن با 

یری از تولید ریزگردها به شرایط زیست محیطی منطقه، این محدوده از دریاچه را به پارک زیبایی تبدیل کنیم تا عالوه بر جلوگ

 .زیبایی خود دریاچه ارومیه نیز بیافزاید

 میلیون نفر است 5نجات دریاچه نجات جان 

با عدم مدیریت و افزایش مصرف : وی اظهار کرد. در آغاز نشست استاندار آذربایجان غربی به تشریح وضعیت دریاچه ارومیه پرداخت

های گذشته، این دریاچه در حال خشک شدن بود و خشکی آن به صورت مستقیم جان آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال 

 .میلیون نفر انسان را به شدت تهدید می کرد 1

خشک شدن دریاچه ارومیه تبعات زیست محیطی بسیار زیادی در منطقه و حتی کشورهای همسایه در پی خواهد : وی افزود

 .ها برای حیوانات و محیط زیست منطقه مشکالت بسیار سنگینی به بار خواهد آورد داشت و ریزگردهای نمکی عالوه بر جان انسان

: سعادت یکی از دالیل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه را مصرف باالی آب در بخش کشاورزی به صورت سنتی عنوان کرد و گفت

ین و تغییر الگوی کشت و مدیریت صحیح اقدامات مثبتی در خصوص مکانیزه کردن بخش کشاورزی با استفاده از فناوری های نو

 .مصرف آب در حال اجراست تا حق آبه دریاچه ارومیه به خودش بازگردانده شود

با توجه به : وی تغییر معیشت مردم منطقه از بخش کشاورزی به بخش صنعتی و گردشگری را بسیار مهم دانست و تصریح کرد

سال های اخیر، امیدواریم تکنولوژی های نوین دنیا در بخش صنایع و گردشگری  بهتر شدن روابط خارجی ایران با سایر کشورها در

به منطقه منتقل شود تا فضا برای تغییر صنعت کشاورزی سنتی منطقه به کشاورزی نوین، صنعت توریسم و توسعه صنایع مادر و 

با توجه به مرز مشترک با سه کشور خارجی را  استاندار آذربایجان غربی ظرفیت این استان برای افزایش بهره وری.تجارت باز شود

کشاورزی مدرن بهره وری در مصرف آب را باال خواهد برد و تولید محصوالت با کیفیت تر و در : بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت

ن کرده و قدم کنار آن ایجاد صنایع نوین تبدیلی برای محصوالت کشاورزی و مواد معدنی می تواند وضعیت معیشت استان را دگرگو

 .بسیار بزرگی در راستای کاهش مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه باشد

دولت تمام توان خود را : سعادت همچنین از تالش های دولت برای احیای دریاچه ارومیه در سه سال اخیر قدردانی و اذعان کرد

تثبیت آب دریاچه را پشت سر گذاشته و وارد مرحله احیای آن  برای احیای دریاچه ارومیه بکار بسته و توانستیم با موفقیت مرحله

 .شویم که تراز مثبت دریاچه ارومیه در سال جاری گواه این موضوع است

محور با استفاده از نظرات کارشناسان داخلی و خارجی به مرحله اجرا  26وی با بیان اینکه راهکارهای احیای دریاچه ارومیه در 

کشور ژاپن در دو سال اخیر همکاری های خوبی در احیای دریاچه ارومیه با دولت ایران داشته و امیدواریم : رسیده است، اضافه کرد

 .این همکاری ها و تعامالت با سایر کشورها نیز برقرار و تداوم یابد

/news/fa/ir.iana.www//:http11111D%/1%51%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 ایرنا ۵2/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  روند خشکیدگی تاالب انزلی سرعت گرفت روند خشکیدگی تاالب انزلی سرعت گرفت 

حجم باالی رسوب گذاری و رشد گسترده گیاهان آبزی، تغییرات : شکده آبزی پروری آب های داخلی اعالم کردهپژو -ایرنا -تهران

شده به نحوی که پیکره آبی بخش های شرقی، جنوبی و مرکزی این تاالب به شدیدی را در ساختار و عملکرد تاالب انزلی سبب 

به گزارش ایرنا از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، در طول سه دهه گذشته تغییرات . نیزار، چمنزار و جنگل تبدیل شده است

ب شده تا ارزش های آن یکی پس از دیگری از اقلیمی جهانی و نبود مدیریت کارا در حوزه آبخیز و اراضی بالفصل تاالب انزلی سب

به طوری که طی سال های اخیر تغییرات شدید تاالب انزلی به دفعات گزارش شده در حالی که این تاالب دیر زمانی نه .بین برود

 .چندان دور واجد تمامی ویژگی ها و ارزش های اوکولوژیک شناخته شده تاالب های بین المللی بود

ه بر اینکه یکی از مهمترین زایشگاه های ماهیان ارزشمند دریای خزر در ناحیه جنوب غربی این دریا به شمار می این تاالب عالو

 . رود، نقش بسزایی در حفظ محیط زیست شمال کشور و شهرهای پیرامون خود داشته است

نها در هنگام بارندگی شدید و گزارش های پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی نشان می دهد برخی از بخش های تاالب ت

 . سیالب دارای چند سانتی متر آب می شود که پس از هر سیالب، با افزایش حجم رسوب گذاری عمق این نواحی کاهش می یابد

حوضچه غربی به عنوان تنها پهنه آبی باقیمانده که از نظر شیالتی اهمیت داشته و در امرار معاش ساکنان اطراف منطقه نقش 

 .یفا می کند، نیز روند نابودی را طی می کنداساسی ا

رشد سریع گیاهان آبزی و متراکم شدن آنها در فصول رویش از چالش های عمده این تاالب بوده که حتی عبور و مرور شناورها نیز 

 . در آن غیر ممکن شده است

: های اخیر خود در تاالب انزلی گفت عضو هیات علمی پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی در بررسی« علیرضا میرزاجانی»

پراکنش سنبل آبی و میگوی رودخانه ای نشان می دهد که کنترل نشدن رسوب و گیاهان آبزی سبب شده تا تاالب انزلی به 

صورت شبکه ای به کانال ها و رودخانه ها متصل شود که این امر نشان می دهد که دیگر این تاالب ارزش ها و کارکردهای یک 

 .بین المللی را نخواهد داشت تاالب

هزار هکتار واقع در استان گیالن از سال  22با مساحت حدود « تاالب الله مردابی»به گزارش ایرنا، تاالب یا مرداب انزلی معروف به 

جزو تاالب های بین المللی تحت حفاظت شد به شمار می رود که مهمترین منبع تکثیر و تولید ماهیان خاویاری و  1111

این تاالب به دلیل موقعیت جغرافیایی از نظر میزان باالی رطوبت و آب با هیچ یک از تاالب های ایران .تخوانی دریای خزر استاس

 .قابل مقایسه نیست، زیرا محل تخم ریزی آبزیان، پناهگاه و مامن پرندگان بومی و مهاجر است

گونه موجودات گیاهی و اکوسیستم بی نظیر حکم تصفیه  122ی و گونه ماه 12گونه پرندگان،  122تاالب انزلی با وجود بیش از 

 .خانه رودخانه های منتهی به دریای خزر را دارد

این تاالب، به واسطه گیاهان، جانوران، مورفولوژی و شکل بستر ارتباط با دریا و رژیم رودها دارای محیط زیستی ویژه است به 

 . در آن رویش دارد« الله تاالبی»هرت جهانی دارد طوری که معروف ترین گیاه تاالب انزلی که ش

در این تاالب پرندگانی همچون حواصیل ها، اردک سانان، مرغابی سانان کشیم بزرگ، کشیم سیاه گردن، یلوه کوچک، کاکایی و 

 .پرندگان مهاجر و همچنین گیاهان غوطه ور، گیاهان شناور و گیاهان حاشیه ای ساکن هستند



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

15 

 

خش های شرقی، غربی آبکنار، مرکزی، سلکه و سیاه کشیم دارای جزایر زیبایی است که دو شهر زیبای بندرانزلی و تاالب انزلی در ب

 .آبکنار در ساحل آن قرار دارند

/News/fa/ir.irna.www//:http52265121/ 
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 کشمش/ انگور
 فارس - ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

  هزار تن کشمش در سال جاریهزار تن کشمش در سال جاری  ۰۲۲۰۲۲بینی صادرات بینی صادرات     پیشپیش/ / 1414هزار تن کشمش ایرانی در سال هزار تن کشمش ایرانی در سال   94۲94۲صادرات صادرات 
 222شود  بینی می امسال با افزایش تولید انگور پیش: های سردسیری و خشکباری وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل دفتر میوه 

رد در مو  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  تن در گفت رمضان روئین. هزار تن کشمش به کشورهای مختلف صادر شود

سال گذشته ایران پس از آمریکا و ترکیه مقام سوم تولید کشمش را   :آخرین وضعیت تولید انگور و کشمش در کشور اظهار داشت

 .های بهاری میزان تولید انگور در کشور افزایش یافته است در دنیا داشت، اما امسال به دلیل افزایش باران

 112میلیون تن انگوری که در سال گذشته تولید شد،  101از مجموع : رد و گفتوی به آمار تولید کشمش در سال گذشته اشاره ک

میلیون تن برسد و برآورد ما این است که  102شود که به  بینی می ایم که امسال تولید انگور پیش هزار تن تولید کشمش داشته

جهاد کشاورزی در مورد قیمت کشمش  های سردسیری و خشکباری وزارت مدیرکل دفتر میوه.هزار تن کشمش تولید کنیم 122

تا  2شد و کیلویی  تومان هر کیلو کشمش بسته به درجه آن از کشاورزان خریداری می 1122تا  1122سال گذشته بین   :نیز گفت

: وی با اشاره به اینکه دولت برای حمایت از صادرات کشمش یارانه در نظر گرفته، خاطر نشان کرد.دالر آن را صادر کردیم 202

قیمت تضمینی و توافقی هم برای این محصول تعیین شده، اما سود دولت در این نیست تمام کشمش کشاورزان را خریداری کند، 

 .بلکه بخش خصوصی برای صادرات این محصول باید اقدام نماید

دلیل کیفیت کشمش ایرانی به : گفت  شود، تن در پاسخ به اینکه بیشترین محصوالت کشمش ایران به کدام کشور انجام می روئین

آسیا مشتری کشمش ما هستند و سال گذشته با شرایط ایجاد شده توانستیم حجم زیادی از کشمش را  کشور از اروپا گرفته تا  12

ایم  سال گذشته توانسته: های سردسیری و خشکباری وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد مدیرکل دفتر میوه.به روسیه صادر کنیم

 .هزار تن کشمش در دستور کار قرار دارد 222های انجام شده صادرات  ریزی ن کشمش صادر کنیم و امسال طبق برنامههزار ت 112

کشورهای اروپایی در : وی یکی دیگر از مزایای تولید و صادرات کشمش به جای انگور را فسادناپذیری این محصول برشمرد و افزود

نقل انگور از ما جلوتر هستند و ما برای آنکه در مسیرهای صادراتی دچار زیان نشویم، بندی و حمل و  ای، بسته نگهداری سردخانه

 .دهیم، تا کشمش را صادر کنیم ترجیح می
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 انگور
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  درصدی تولید انگور در کشوردرصدی تولید انگور در کشور  ۰۲۰۲افزایش افزایش / / شودشود  صندوق توسعه صادرات انگور و کشمش تشکیل میصندوق توسعه صادرات انگور و کشمش تشکیل می

 .دنبال دستیابی به رتبه دوم تولید کشمش در جهان است درصدی تولید انگور در کشور، ایران به 22با افزایش 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم  باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتهای سردسیری و خشک معاونت  مدیرکل دفتر امور میوه

هزار هکتار  12هزار هکتار آبی و  222های انگور وجود دارد که از این مقدار  هزار هکتار باغ 212اکنون در کشور  هم: این خبر گفت

گور برداشت شد که با توجه به افزایش بارندگی در بهار هزار تن ان 122ها میزان سه میلیون  آن دیم است، سال گذشته از این باغ

 .هزار تن برسد 122رود تا پایان فصل برداشت تولید انگور در کشور به چهار میلیون و  امسال انتظار می

 های آبیاری نوین و اجرای طرح فراز تن مدیریت تغذیه، کنترل آفات و استفاده از ارغام پرمحصول، اجرای طرح رمضان رویین

های انگور اجرا شده  طرح فراز در برخی از باغ: را نیز از دیگر دالیل افزایش تولید انگور در کشور دانست و افزود( استفاده از داربست)

وری را تا حد  یابد و بهره های انگور کشور است با اجرای این طرح تولید انگور تا سه برابر افزایش می و در حال گسترش به تمام باغ

 .دهد جهی افزایش میقابل تو

 هزار تن 3۲۲هزار تن به  99۲افزایش تولید کشمش از 

هزار تن در سال  122هزار تن در سال گذشته به  112با افزایش تولید انگور در کشور تولید کشمش نیز از : وی خاطرنشان کرد

در بهار امسال : کشمش مؤثر دانست و ادامه دادتن بهبود بازارهای صادراتی را نیز در افزایش تولید  رویین.جاری افزایش یافته است

دالر به فروش رسید و با توجه به بهبود بازارهای صادراتی و حذف  202هر کیلوگرم کشمش ایرانی در بازارهای صادراتی بین دو تا 

مندی بیشتر باغداران  این شرایط باعث عالقه. برخی رقبا احتمال افزایش قیمت در زمستان سال جاری و بهار سال آینده وجود دارد

رو شدن با مازاد تولید وجود دارد؟ در این  وی در پاسخ به این پرسش ایانا که آیا امکان روبه.به تولیدکنندگان کشمش شده است

وزرات جهاد کشاورزی برای : صورت چه فکری برای تنظیم بازار و جلوگیری از افت قیمت این محصوالت شده است، تصریح کرد

کاهش قیمت و تنطیم بازار داخلی و صادراتی تدابیری اندیشیده است ازجمله تعیین قیمت تضمینی، خرید توافقی جلوگیری از 

 .توسط سازمان تعاون روستایی و همچنین پرداخت یارانه صادراتی است

 وری است برگ برنده حذف رقبا افزایش بهره

برگ برنده حذف رقبا و توسعه و : زارت جهاد کشاورزی یادآور شدهای سردسیری و خشک معاونت باغبانی و مدیرکل دفتر امور میوه

پایداری بازارهای صادراتی نه این راهکارها، بلکه افزایش عملکرد انگور در واحد سطح و باال بردن کیفیت این محصول است با این 

 .شود پذیر در بازرهای جهانی می ی رقابتآید و کشمش ایرانی محصول رود و هزینه پایین می اتفاق است که درآمد باغداران باال می

خوری  صورت تازه مصرف انگور در کشور معموالً به: تن با اشاره به بازارهای مصرف داخلی انگور و فرآودهای آن، تأکید کرد رویین

تا  122هزار و  اکنون سه انگور، مصرف غوره، آب غوره، آب انگور، شیره انگور و کشمش است و قیمت کشمش در بازارهای داخلی هم

شده برای تشکیل صندوق توسعه صادرات انگور و کشمش،  وی در پایان درباره آخرین اقدامات انجام.تومان است 122هزار و  پنج

های  ریزی آوری آمار و اطالعات محصوالت خشکبار ایران ازجمله کشمش هستیم تا برنامه اکنون در حال جمع هم: اظهار داشت

 ./ای را بر پایه آن برای تشکیل صندوقی پویا و مؤثر انجام دهیم شده دقیق و کارشناسی
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  !!پایین پریدپایین پریدنرخ سالمون نروژی باال جهید، مرغ زنده نرخ سالمون نروژی باال جهید، مرغ زنده 

فروشی به  رو شد و در سطح خرده تومانی روبه 122درصدی تقاضا بعد از ایام تاسوعا و عاشورا، قیمت مرغ با افت  62با کاهش 

 .تومان رسید 122هزار و  شش

رخی اقالم تومانی قیمت مرغ و نوسانات قیمتی ب 122وگو با خبرنگار ایانا از کاهش  رئیس اتحادیه پرنده و ماهی امروز در گفت

هزار تومان رسیده بود  با توجه به ایام نذورات در دو هفته گذشته، قیمت مرغ به هفت: فروشی خبر داد و گفت ماهی در بازار خرده

 .رو شده است تومانی روبه 122شنبه هفته گذشته با سقوط  که از پنج

 .ت قیمت شده استدرصدی تقاضا در هفته جاری باعث این اف 62کاهش : خانی افزود مهدی یوسف

تومان  112هزار و  قیمت مرغ زنده درب کشتارگاه در حال حاضر چهارهزار تومان، قیمت مرغ گرم کشتار و پنج: وی خاطرنشان کرد

 .تومان است 122هزار و  و قیمت تحویل درب واحدهای صنفی نیز پنج

تومانی  122تومان است که از کاهش  122هزار و  فروشی در حال حاضر شش قیمت مرغ در واحدهای خرده: خانی ادامه داد یوسف

 .در مقایسه با ماه قبل برخوردار بوده است

 هزار تومان 92تومانی ماهی سرخو به  3۲۲۲کاهش قیمت 

قیمت ماهی : روز گذشته خبر داد و تصریح کرد 22رئیس اتحادیه پرنده و ماهی درباره قیمت ماهی در هفته جاری در مقایسه با 

هزار تومان  12به  11هزار تومان تقلیل یافته و قیمت کپورماهیان نیز با دوهزار تومان کاهش از  22هزار تومان به  12شیر از 

ای نیز با کاهش دوهزار تومانی  هزار تومان است و شیرنیزه 11آال بدون تغییر در بازار  قیمت ماهی قزل: وی یادآور شد.رسیده است

 .هزار تومان رسید 12به  11از 

 .هزار تومان رسید 11به  11هزار تومانی از  ماهی سفید پرورشی نیز با کاهش یک: خانی تأکید کرد سفیو

هزار تومان در  11تومان رسید و ماهی هامور جنوب با قیمت  122هزار و  به شش 122هزار و  ماهی آزاد از هشت: وی اظهار داشت

هزار  22به  22روز اخیر با کاهش دوهزار تومانی از  22سیاه طی ماهی حلوای : خانی همچنین گفت یوسف.این مدت ثابت بود

هزار تومان عرضه شد و سالمون نروژ نیز با  11ماهی سنگسر در این مدت بدون تغییر با قیمت : وی در ادامه افزود.تومان رسید

 .هزار تومان رسید 11به  11افزایش دوهزار تومانی از 

هزار تومان  11به  22رو شدو و از  هزار تومانی روبه ماهی سرخو نیز با کاهش سه: ن کردرئیس اتحادیه پرنده و ماهی خاطرنشا

 22هزار تومان افزایش قیمت داشت و شوریده بدون تغییر ماند و با قیمت  22به  22ماهی راشکو از : خانی ادامه داد یوسف.رسید

 .هزار تومان رسید 11به  11هزار تومان افزایش از  یک آالی سالمون نیز با ماهی قزل: وی تصریح کرد.هزار تومان عرضه شد

بینی  با توجه به در پیش بودن فصل صید ماهیان دریایی همچون کفال و ماهی سفید، پیش: خانی در پایان یادآور شد یوسف

 ./شود میزان تقاضا افزایش یافته و افزایش قیمت حداقل تا دو هفته آینده نخواهیم داشت می
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  تومان رسیدتومان رسید  05۲۲05۲۲قیمت مرغ به قیمت مرغ به //نرخ جدید مرغ و انواع ماهی نرخ جدید مرغ و انواع ماهی 

با توجه به روزهای پایانی ماه پیش بینی می : انواع ماهی در بازار گفترئیس اتحادیه پرنده و ماهی ضمن اعالم نرخ جدید مرغ و 

صنعت، مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار .شود که با افزایش تقاضا، قیمت ها افزایش یابد

امروز نرخ : در خصوص وضعیت قیمت مرغ و ماهی در بازار اظهار داشت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه تجارت و کشاورزی 

 6تومان و فورش درب واحدهای صنفی  112هزار و  1تومان،توزیع درب واحد های صنفی  122هزار و  1مرغ زنده درب مرغداری 

 112هزار و  6تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  112هزار و  1گفته وی ران مرغ با کمر  به.تومان است 112هزار و 

هزار تومان  12هزار تومان و سینه مرغ با کتف  11هر کیلو سینه مرغ بدون کتف : یوسف خانی ادامه داد.تومان به فروش می رسد

با توجه به روزهای : پیش بینی وضعیت قیمت در روزهای آتی بیان کردرئیس اتحادیه پرنده و ماهی در خصوص .به فروش می رسد

 .پایانی ماه پیش بینی می شود که با افزایش تقاضا ، قیمت ها افزایش یابد

 قیمت انواع ماهی کاهش یافت 

متوسط در مقایسه با در حال حاضر قیمت انواع ماهی به طور : وی از کاهش هزار تومانی قیمت انواع ماهی در بازار خبر داد و گفت

 .هفته گذشته هزار تومان تقلیل یافته است

هزار ،شیر  11هزار ،قزل آال  12هزار ،کپور  22شیر جنوب کیلویی : یوسف خانی نرخ انواع ماهی را به شرح زیر اعالم کرد و گفت

هزار ،  11هزار ، قزل سالمون  22ی سیاه هزار ، حلوا 11هزار ، هامور جنوب  21هزار ،سفید پرورشی  11هزار ، تیالپیا  12نیزه ای 

 .هزار تومان است 11هزار و سرخو  21هزار ، سنگسر طالیی  11هزار ،سالمون نروژ  22شوریده 
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 بازار و قیمت ها

 ایرنا ۵۹/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  قیمت مرغ روند کاهشی به خود گرفت قیمت مرغ روند کاهشی به خود گرفت 

قیمت هر کیلوگرم آن در ( سه شنبه)قیمت مرغ در چند روز گذشته روند کاهشی به خود گرفت، به طوری که امروز  -ایرنا -تهران

 . هزار ریال رسید 62میدان بهمن به 

اپی قیمت مرغ گرم نه فقط تولیدکنندگان بلکه مصرف کنندگان را نیز دچار سردرگمی کرده به گزارش خبرنگار ایرنا، نوسان پی

ریال، خرید از واحدهای صنفی  122هزار و  61هزار ریال، محصول کشتارگاه  15پایان شهریورماه نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده .است

 .هزار ریال بود 11هزار ریال و خرده فروشی ها  66و عمده فروشی 

هزار ریال  11هزار ریال و خرده فروشی  61هزار ریال، واحدهای صنفی  11آغازین روزهای مهرماه قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده  در

 .به ثبت رسید

هزار ریال، واحدهای صنفی عمده فروشی  11اواسط مهرماه همزمان با آغاز دهه محرم و تهیه نذورات، نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده به 

 .هزار ریال رسید 11ال و خرده فروشی ها و میدان های میوه و تره بار به هزار ری 12به 

 . هزار ریال رسید 12قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در محل مرغداری ها به ( بیست و ششم مهرماه) امروز 

هزار و  62فروشی نیز ریال و در واحدهای خرده  122هزار و  16هزار ریال، در واحدهای صنفی  11این محصول در کشتارگاه ها 

البته قیمت مرغ در خرده فروشی های سطح شهر اندکی تفاوت دارد و ممکن است با قیمت های .ریال به فروش می رسد 122

بر پایه نظر کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت واقعی هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان .باالتری عرضه می شود

ال است و عرضه این محصول در محدوده قیمت بیش از آن، نوعی بی انصافی در حق مصرف کنندگان به هزار ری 11هزار تا  12

هزار واحد مرغداری گوشتی دارای پروانه تولید می  22هزار تن گوشت مرغ در  122سالیانه بیش از دو میلیون و . شمار می رود

را به منظور تنظیم بازار می خرد و ذخیره می کند تا در صورت  شرکت پشتیبانی امور دام هر ساله بخشی از مرغ تولید شده.شود

 . نیاز به بازار عرضه شود
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۷۲/۷۹/۵۹:  تاریخ

  برابر شده استبرابر شده است  9999سال اخیر سال اخیر   9۲۲9۲۲بر اساس بررسی مرکز پژوهشهای مجلس تعداد شهرها در بر اساس بررسی مرکز پژوهشهای مجلس تعداد شهرها در 
ساله اخیر، تعداد  112متن کامل بر اساس طرح جامع توسعه و عمران روستایی در مدت + طرح جامع توسعه و عمران روستایی/ 

 . شده است( برابر 1102)افزایش یافته مرکز  1122مرکز به  122درصدی را تجربه کرده و از  1222شهرها، رشد 

بررسی کرده و در مورد آن « طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور»، مرکز پژوهشهای مجلس خبرگزاری فارسبه گزارش 

اومتی، برآوردها حاکی از آن است که در با وجود نقش اساسی توسعه روستایی در تحقق اقتصاد مق.اظهار نظر کارشناسی کرده است

تری را تجربه    کننده  های آتی، جمعیت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه خواهد داد و وضعیت نگران دهه

ان درصد رسیده است و این میز 21به  11، از 1112الی 1252های  سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور، طی سال. خواهد کرد

 .درصد خواهد رسید 16، به 2212در سال 

ریزی و  دولت باید ظرف سه ماه، الیحه تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه« الزام دولت به توسعه متوازن روستایی»طبق قانون 

از یک دهه درحالی که عمالً این اقدام تاکنون بعد از گذشت بیش . کرد نظارت بر توسعه متوازن روستایی را به مجلس ارائه می

ای  دلیل فقدان متولی مناسب و پاسخگو دچار مشکالت عدیده خود نگرفته است و کماکان روستاهای کشور به شکل اجرایی به

های اجرایی بدون هماهنگی با یکدیگر  ریزی بخشی و متمرکز کنونی که در آن معموالً هریک از دستگاه دلیل نظام برنامه به.هستند

گونه ارزیابی میدانی  نمایند و هیچ های خود می دار روستاییان اقدام به طراحی و اجرای طرح ی واقعی و اولویتو بدون توجه به نیازها

های آنها در روستاها وجود ندارد، هر لحظه تأخیر در سازماندهی امور توسعه روستایی کشور و تشکیل  از عملکرد و اثربخشی طرح

 .کند  انضباطی مالی و اتالف منابع عمومی به کشور تحمیل می از ناحیه بی یک سازمان مقتدر و جهادی، هزینه کالنی را

ریزی روستایی در ایران و  های مدیریت و برنامه تحلیل چالش»در راستای رفع این چالش، از دو سال پیش، پژوهشی تحت عنوان 

ینی دانشگاه تهران انجام شد تا برمبنای آفر های مجلس شورای اسالمی با نقش به سفارش مرکز پژوهش« ارائه راهکارهای مناسب

گیری از   گزارش حاضر، با بهره. ریزی توسعه پایدار روستایی در ایران مشخص شود آن، الگوی مناسب برای سیاستگذاری و برنامه

ن های اساسی توسعه روستایی در ایران و سپس تبیی های طرح پژوهشی مذکور، در پی شناساندن دقیق و جامع چالش یافته

 .های یک ساختار مناسب توسعه روستایی و در نهایت طراحی ساختار مذکور است ها، الزامات، کارکردها و ویژگی مأموریت

های علمی نشان داد،  بررسی. این امر زمینه را نیز برای بررسی کارشناسی طرح جامع عمران و توسعه روستایی فراهم کرده است

. 1: های اساسی این سازمان شامل مأموریت. های موجود است ستایی با استفاده از ظرفیتکشور نیازمند ایجاد سازمان توسعه رو

پایش و ارزشیابی آثار . 2های توسعه و غیره،   هایی مانند تصویب بودجه، برنامه گذاری حمایت مناسب از روستاها در سیاست

نگری و تقویت   پرهیز از بخشی. 1های مربوطه،  دستگاههای توسعه روستایی و کشاورزی و ارائه راهکارهای پیشنهادی به   پروژه

ریزی   برنامه. 1های بخشی و سطوح مختلف حکومت و بین بازیگران عمومی و خصوصی و  ها و دستگاه هماهنگی در بین بخش

روستاها، با  گذاری روستایی باید در نهایت ایجاد تحول در سطح محلی و عرصه باید اظهار داشت، هدف اساسی سیاست. محلی است

 .های تقاضا محور باشد  تأکید بر طراحی و اجرای پروژه

 مقدمه

های انقالب اسالمی است، لذا از همان ابتدای تشکیل نظام جمهوری  از آنجایی که تحقق عدالت اجتماعی، یکی از مهمترین آرمان

ا صورت گرفت، ولی شواهد حاکی از آن است که زدایی از روستاه های فراوان و شایان تقدیری در راستای محرومیت اسالمی، تالش

http://www.farsnews.com/
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های  گاه صورت پایدار از چهره سکونت نگری، هنوز محرومیت به دلیل عدم تلقی صحیح از مفهوم توسعه روستایی و عدم جامع  به

 .پذیری کافی برخوردار نیستند روستایی زدوده نشده است و این نواحی در بسیاری از موارد از زیست

. درصد رسیده است 21به  11، از 1112الی  1252های  دهد، سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور، طی سال  ن میها نشا بررسی

مرکز افزایش  1122مرکز به  122درصدی را تجربه نموده و از  1222ساله اخیر، تعداد شهرها، رشد  112همچنین در مدت زمان 

درصد بوده که غالباً در نتیجه  222، حدود (1112-1111)انقالب اسالمی  این رشد برای دوره پس از(. برابر 2/11)یافته است 

های آتی، جمعیت روستایی کشور،   برآوردها حاکی از آن است که در دهه. های روستایی به شهری پدید آمده است تبدیل سکونتگاه

 .ربه خواهد کردتری را تج  کننده  روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه خواهد داد و وضعیت نگران

درخصوص جمعیت روستایی کشور انجام شده است، پنج ویژگی عمده را برای ( 1112)برآوردی که توسط کالنتری و همکاران 

شهری، کاهش جمعیت -های روستا بینی کرده است که شامل تداوم روند مهاجرت پیش  1112جمعیت روستایی ایران در افق 

طبق یافته . دگی ساختار سنی جمعیت روستایی و افزایش عرضه نیروی کار روستایی استمطلق و نسبی روستایی کشور، سالخور

 1112، سهم نسبی آن نیز در افق 1112-1151های  بر کاهش مطلق جمعیت روستایی کشور در فاصله سال های این تحقیق، عالوه 

عبارت  ازسوی دیگر به. خواهد رسید 1112 درصد در 51/22، به 1151درصد در سال  1/11طوری که از  کاهش خواهد یافت، به

های این پژوهش حاکی از تداوم  همچنین یافته. درصد از جمعیت کشور شهرنشین خواهد بود 11، بیش از 1112دیگر، در سال 

سال در  1/21ای که میانه سنی جمعیت روستایی از  گونه است، به 1112 -1151روند سالخوردگی جمعیت روستایی در دوره 

نیز جمعیت کل ایران را معادل  2211ازسوی دیگر برآورد سازمان ملل در سال . خواهد رسید 1112سال در  1/11، به 1151

الزم به ذکر است . اند آن در روستاها سکونت داشته( نفر 2101210222معادل )درصد  1/21نفر برآورد کرده است که  15112222

دهند در صورت  کننده نشان می  این آمارهای نگران(. 2211سازمان ملل، )رسید درصد خواهد  16، به 2212که این سهم در سال 

تواند با تهدیدات جدی در حوزه امنیت   های آتی می ریزی جدی، کشور در سال های توسعه روستایی و عدم برنامه  تداوم چالش

 .نشینی در شهرها و افزایش اختالف طبقاتی مواجه شود غذایی، حاشیه

طور متوسط  دهد که این نسبت به نشان می 1111تا  1152های  درآمد هر فرد شهری به روستایی در بازه زمانی سالبررسی نسبت 

این . درصد بیشتر از هر فرد روستایی بوده است 12به بیان دیگر، در دوره مذکور، درآمد هر فرد شهری حدوداً . بوده است 1/1

کمی اصالح شده، اما بعد از سال  1151حد خود قرار داشته است و بعد از سال در بیشترین  1151تا  1151های  نسبت بین سال

 .درصد رسیده است 51تدریج افزایش یافته است و به بیش از  مجدداً شکاف درآمدی بین شهروندان و روستاییان به 1111

اند،  ر منطقه ناامن غذایی قرار گرفتههای روستایی همواره از نظر دسترسی اقتصادی به غذا د سال اخیر، خانواده 11همچنین در 

های  در بین دهک. اند های شهری در همین بازه زمانی از نظر این شاخص در منطقه امن غذایی قرار گرفته درحالی که خانواده

ه آمارها حاکی از آن است ک. اند مختلف درآمدی در روستاها فقط دهک دهم درآمدی در منطقه نسبتاً امن غذایی قرار داشته

دهند و در منطقه  درصد از درآمد خود را به تهیه غذا تخصیص می 12بیش از ( دهک یک تا سه)درآمد روستایی  های کم دهک

کیلوگرم گوشت قرمز  6/1هر خانواده دهک یکم، سالیانه حدوداً  1112در نواحی روستایی در سال . ناامنی شدید غذایی قرار دارند

طور متوسط هر خانواده روستایی نسبت به  همچنین به. کاهشی بوده است 1112تا  1156 کرده که روند آن از سال مصرف می

های مجلس  مرکز پژوهش)اند  درصد گوشت قرمز کمتر مصرف کرده 22درصد لبنیات و  21درصد ماهی،  15های شهری  خانواده

 (.1111شورای اسالمی، 
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. ه و نهاد مشخص درخصوص مدیریت توسعه پایدار روستایی استطور کلی در حال حاضر، کشور فاقد سند راهبردی، برنام به

شوند،  های توسعه کشور محسوب می های سنواتی کشور که درواقع ابزار تحقق اهداف برنامه اعتبارات روستایی و عشایری در بودجه

سال اخیر، بسیار اندک  1در کل سهم قابل احصای روستاها و مناطق عشایری از بودجه سنواتی دولت . ای ندارند جایگاه شایسته

این اعتبارات، در لوایح بودجه سنواتی فاقد فصل مجزایی بوده و عمدتاً ذیل فصل مسکن و عمران . بوده است( درصد 1-1تنها )

این درحالی است که ساختار شفاف و . شود صورت غیرقابل تفکیک با اعتبارات شهری آورده می شهری، روستایی و عشایری و به

های سالیانه مرکز  همچنین گزارش. های سنواتی، شرط اساسی ارزشیابی و پایش اثربخشی اعتبارات است  دجهمشخص بو

های مجلس شورای اسالمی درمورد اعتبارات مذکور حاکی از آن است که رویکرد کلی این اعتبارات، عمرانی ـ خدماتی بوده  پژوهش

  . شوند ن نمیو براساس تفکر سیستمی نسبت به توسعه روستایی تدوی

در این راستا از دو . رسد سیاستگذاری و مدیریت توسعه روستایی کشور با چالش نهادی جدی مواجه است درحال حاضر، به نظر می

به « ریزی روستایی در ایران و ارائه راهکارهای مناسب های مدیریت و برنامه تحلیل چالش»سال پیش، پژوهشی تحت عنوان 

آفرینی دانشگاه تهران انجام شد تا برمبنای آن، الگوی مناسب برای  مجلس شورای اسالمی با نقشهای  سفارش مرکز پژوهش

های   موضوع اساسی در این تحقیق، تحلیل مؤلفه. ریزی توسعه پایدار روستایی در ایران مشخص شود سیاستگذاری و برنامه

دهای اساسی ساختار مناسب توسعه روستایی بود تا در نهایت ها، اهداف، الزامات و کارکر سیاستگذاری روستایی و تبیین مأموریت

 .برانگیز ارائه نمود  بتوان نسخه مناسبی را در این حوزه پرچالش و اختالف

های عمران و توسعه، قبل و  در این پژوهش، کلیه قوانین مرتبط با مدیریت و توسعه روستایی کشور، اعم از قوانین دائمی و برنامه

همچنین ساختارهای کالن توسعه روستایی کشور . مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت( تاکنون 1256از سال )اسالمی بعد از انقالب 

کشور مختلف در زمینه  11سپس ساختارهای . ها، اهداف و سرنوشت آنها تحلیل شد تاکنون شناسایی و مأموریت 1251از سال 

نگرش  در مرحله بعدی، براساس . ن سیاستگذاری توسعه روستایی مطالعه شدنحوه تدبیر امور روستایی و نیز رویکردهای جهانی نوی

تر و  تحلیل عمیق منظور  گرفته حاصل از بررسی قوانین و ساختارهای توسعه روستایی کشور و تجارب و مبانی جهانی، به شکل

نظران توسعه  ترین صاحب برجسته نفر از 21های اصلی توسعه روستایی کشور و سپس تدوین ساختار مناسب، با  تر چالش جامع

های اجرایی مرتبط، مصاحبه  و نیز کارشناسان ارشد دستگاه( های تهران، شهید بهشتی، خوارزمی و غیره از دانشگاه)روستایی کشور 

 .صورت گرفت( دقیقه 12متوسط  طور  با هر نفر به)عمیق و انفرادی 

های اساسی توسعه روستایی  ی مذکور، در پی شناساندن دقیق و جامع چالشهای طرح پژوهش  گیری از یافته گزارش حاضر، با بهره

های یک ساختار مناسب توسعه روستایی و در نهایت طراحی  ها، الزامات، کارکردها و ویژگی  در ایران و سپس تبیین مأموریت

طرح قانونی مذکور اخیراً . کند  اهم میاین امر، زمینه را برای بررسی طرح جامع عمران و توسعه روستایی فر. ساختار مذکور است

 .توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در راستای رفع چالش فقدان متولی مناسب توسعه روستایی ارائه شده است

 اهمیت راهبردی نواحی روستایی و عشایری

های نامناسب و سوگیری به سمت نواحی شهری و صنایع بزرگ و نیز دامن زدن بر  دلیل برنامه هرچند جمعیت روستایی کشور به

تبدیل روستاها به شهر در حال کاهش بوده است، ولی مقایسه جمعیت روستایی کنونی ایران با جمعیت کل بسیاری از کشورهای 

دهد، جمعیت روستایی ایران در سال  ها نشان می بررسی. کند ی سیاستگذاران آشکار میخوبی برا دنیا، اهمیت این جمعیت را به

کشور دنیا از جمله کشورهایی مانند رومانی، شیلی، بولیوی، سوئد، سوئیس،  112تنهایی بیشتر از کل جمعیت هر یک از  ، به 2211

 2نین جالب توجه است که جمعیت روستایی ایران تنها حدود همچ. پاراگوئه، فنالند، قزاقستان، نروژ، نیوزیلند و نیجر بوده است
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لذا مدیریت و بهبود کیفیت زندگی این تعداد قابل توجه از شهروندان، . میلیون نفر کمتر از کل جمعیت کشور استرالیا بوده است

ار متوازن جمعیت کشور در کننده در راستای استقر ریزی جدی و هدفمند و تدوین راهبردهای مناسب و هماهنگ نیازمند برنامه

 .پهنه سرزمین است

 .دریافت کنید طرح جامع توسعه و عمران روستایی   متن کامل این طرح را می توانید از
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

ریزی و اقتصاد کشاورزی قانون پایش باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی بعد ریزی و اقتصاد کشاورزی قانون پایش باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی بعد   موسسه پژوهشهای برنامهموسسه پژوهشهای برنامه

  سال کامل اجرا نشده است سال کامل اجرا نشده است   5۲5۲از از 

نزدیک به نیم قرن از تصویب قانون پایش بقایای سموم : ریزی و اقتصاد کشاورزی در پژوهشی اعالم کرد موسسه پژوهشهای برنامه

 . گذرد، اما هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده است ایران میمحصوالت کشاورزی در 

ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، نزدیک به نیم قرن از  به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .گذرد، اما هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده است کشاورزی در ایران می تصویب قانون پایش بقایای سموم در محصوالت

هر ساله . مانده در محصوالت تولیدی کشاورزی هستند کنندگان عمدتاً نگران آثار سوء سموم و کودهای شیمیایی باقی مصرف

یافته و فرایند تولید با مشکل  آلودگی افزایش رغم مصر کود و سم در بخش کشاورزی، نه تنها خسارات کمتر نشده، بلکه سطح علی

همچنین منابع پایه کشاورزی به دلیل کاربرد بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی مورد تهدید قرار گرفته .رو شده است روبه

  .این مسئله زنگ خطری برای تولید غذای سالم و کافی است. است

دهند و برخی دیگر کنترل حداقل  جود دارد؛ برخی کشاورزی ارگانیک را پیشنهاد میهای متفاوتی در مقابله با این بحران و دیدگاه

  .دانند حل منطقی می های سموم در حد مجاز را راه باقیمانده

گیرد، کارشناسان، تولید محصول سالم را  در کشور ما که تأمین برخی محصوالت اساسی کشاورزی هنوز ازطریق واردات صورت می

این گروه اعتقاد دارند که تا زمانی که سوءتغذیه و کمبود مواد غذایی وجود دارد، تولید محصول ارگانیک یک . ددهن پیشنهاد می

شود، بلکه باید ابتدا مسئله کمبود مواد غذایی با مدیریت صحیح بر تولید حل شود و سپس روی محصول  ضرورت قلمداد نمی

ها را غیرمنطقی و  های کشاورزی و آلوده شدن آب سالم به قیمت تخریب زمیناما دیدگاه مقابل، تولید غیر .ارگانیک تأکید شود

ها و تهدید سالمت  کش های هرز در مقابل آفت های گوناگون، مقاوم شدن آفات و علف داند و شمار باالی بیماری غیراقتصادی می

  .داند های رایج می ترین دلیل برای پرهیز از سیاست انسان را مهم

توان گفت  گیرد، به یقین می هایی که در بخش کشاورزی صورت می  توجه به مجموعه شرایط حاکم بر کشور و فعالیت به طورکلی با

 ۰5بینی شده بود که  رغم اینکه در برنامه پنجم توسعه پیش علیکه سیاست مدونی برای تولید ارگانیک وجود ندارد و 

  .قرار گیرد، اما در عمل فاصله بسیار زیاد است درصد اراضی زراعی و باغی تحت تولید محصوالت ارگانیک

گزارشی که پیش رو دارید، بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در ایران و مقایسه با چند کشور منتخب است که مقرر شد در دو 

برای به در بخش نخست که به محصوالت زراعی اختصاص یافته است . بخش محصوالت زراعی و باغی به طور جداگانه تهیه شود

های مربوطه مکاتبات و مراجعات  دست آوردن آمار و اطالعات مورد نیاز بیش از یک ماه در سطح وزارت جهاد کشاورزی و سازمان

شد، عمدتاً موارد قدیمی و غیرقابل استناد و تفکیک نشده  آنچه ارائه می!! حضوری انجام شد؛ اما دریغ از یک صفحه آمار و اطالعات

ها آمار  تنها در برخی گزارش. دهد ای به روشنی نشان می خود وضعیت کشاورزی ارگانیک را قبل از هرگونه مطالعهاین مسئله . بود

هزار هکتار از اراضی به صورت طبیعی از پوشش مصرف  121کلی سطح زیر کشت آمده است که به عنوان مثال در بخش زراعی 

 (1111 شریفی مقدم،. )سموم و کودهای شیمایی خارج بوده است

کننده خارجی مبادرت به تولید محصوالت ارگانیک با برچسب مورد تأیید  های گواهی های خصوصی که با شرکت تنها برخی شرکت

شمارند، برخی اطالعات و آمار را در این خصوص دراختیار دارند که آمار آنها هم از سطح زیر کشت و  اند و بسیار نادر و انگشت کرده

http://www.farsnews.com/
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ها و  حل گویی و راه با توجه به چنین فقر آماری، به ناچار طبق روال گذشته تنها باید به کلی. نیست تولید، دقیق و منظم

کنیم با معرفی کشاورزی ارگانیک و اصول حاکم بر آن و آثار مثبت آن در ابعاد مختلف  ما تالش می. پیشنهادهای کلی بسنده کرد

گذاران را به این مسئله توجه بدهیم تا از عواقب  رکاران تولید و سیاستاند محیطی، مدیران و دست اقتصادی، اجتماعی و ریست

ها که در راه توسعه کشاورزی  هایی از کشورهای مختلف از تمام قاره در ادامه به مثال. اجتناب ناپذیر کشاورزی رایج پرهیز نمایند

سازی آن، شرایط را برای  زدیک با الگوبرداری و بومیرود در آینده ن اند اشاره شده است و انتظار می هایی برداشته ارگانیک گام

  .استفاده کمتر از کود و سم مهیا سازیم

 ها یافته

ها و توانمندی های  وجود اقلیم های مختلف آب و هوایی از یک سو، و تنوع باالی محصوالت زراعی و دامی از سوی دیگر، ظرفیت

  .ایران به وجود آورده است فراوانی برای استقرار و گسترش کشاورزی ارگانیک در

ها تن  دهد میلیون آمار موجود نشان می. ها و سایر مواد شیمیایی در بخش کشاورزی، رشد چشمگیری داشته است کش مصرف آفت

این میزان ساالنه، رشد چشمگیری داشته است و عدم مصرف بهینه سموم و . از انواع مواد شیمیایی بین کشاورزان توزیع شده است

محاسبات و ارقام رسمی ارائه شده توسط محققان در مورد وضعیت منابع  .ها، اثرات زیانباری را برجای گذاشته است شک آفت

گرم  122در ایران سرانه مصرف سم در محصوالت کشاورزی به ازای هر نفر . طبیعی و محیط زیست ایران بسیار ناامیدکننده است

یکی از مشکالت صادرات . سال گذشته افزایش داشته است 12میلیون تن در 101به  201بوده و مصرف کودهای شیمیایی از 

المللی، پایین بودن کیفیت آنها به ویژه از نظر طول مدت انبارداری و پایین بودن ارزش  محصوالت کشاورزی ایران به بازارهای بین

میلیون هکتار از  21میالدی بیش از  2221تا سال از لحاظ سطح زیر کشت  .رویه مواد شیمیایی است غذایی آنها به علت کاربرد بی

میلیون هکتار و در  1201این مقدار به  2221در سال . اراضی کشاورزی مناطق مختلف جهان به کشت ارگانیک تخصیص یافته بود

ر افزایش پیدا میلیون هکتا 11این رقم به  2211براساس آخرین آمار آیفوم در سال . میلیون هکتار رسید 12به حدود  2225سال 

  .های ارگانیک بدون گواهی خاص و نظارت انجام گرفته است در قاره آسیا بخش عمده فعالیت. کرده است

میلیارد دالر ارزش فروش محصوالت کشاورزی ارگانیک بوده  21میالدی حدود  2221به لحاظ تجارت خارجی و بازار فقط در سال 

میلیارد دالر افزایش یافته است، به طوری که سه کشور ایاالت متحده،  6201قم به این ر 2211که براساس آخرین آمار، در سال 

هزار هکتار  11تنها  2221طی آخرین گزارش در سال  .آلمان و فرانسه بیشترین سهم را در تجارت محصوالت ارگانیک دارا هستند

های رسمی  ن اولین باری است که نام ایران در گزارشاز اراضی ایران به عنوان مزرعه ارگانیک مورد تأیید قرار گرفته است و ای

های  توان گفت که به جز در مواردی بسیار محدود و در قالب تالش به طور حتم می. خورد مربوط به کشاورزی ارگانیک به چشم می

  .بایست طی شود ی میالمللی راه زیاد جزئی، نظام ارگانیک در کشور ما وجود ندارد و تا ایجاد این نظام به صورت ملی و بین

بنابراین، با توجه به اینکه تاکنون نظام مشخصی تحت عنوان کشاورزی ارگانیک در کشور وجود نداشته است، بالطبع در خصوص 

نظام تولید و تولیدکنندگان ارگانیک اطالعات مشخصی وجود ندارد و تنها اطالعات مربوط به معدودی از تولیدکنندگان در دسترس 

هزار هکتار به صورت  11اند ین تنها شامل  های واسط موفق به دریافت گواهی ارگانیک شده تر در قالب شرکتاست که بیش

گذاری برای پژوهش در زمینه تولید و بازار محصوالت ارگانیک یا وجود ندارد یا بسیار کمرنگ  سرمایه. باشد شده در کشور می ثبت

در اکثر کشورهای مورد مطالعه، دولت نقش .ین محصوالت در دست نیستاست و آمار معتبری از وضعیت تولید و بازار ا

کننده را دارد و عمدتاً به جز کشور چین، بخش خصوصی در توسعه کشت ارگانیک در امر تولید و اخذ گواهی استاندارد  حمایت

 .اند تجربیات موفقی را داشته های غیردولتی در کشاورزی ارگانیک همچنین کشاورزان خرده پا و سازمان. ای دارد نقش برجسته
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 های سیاستی توصیه

 .کنند های بالغوض مستقیم به کشاورزانی که به کشت ارگانیک اقدام می ها و کمک پرداخت یارانه

محیطی وجود دارند که اکنون دراختیار  های حفاظتی و زیست یافته طیف وسیعی از طرح در بسیاری از کشورهای توسعه

  .کنند گرا، کمک مالی مستقیم می ها و عملیات حفاظت ها به کشاورزان در ازای پذیرش فناوری طرحاین . اند کشاورزان

 ها در تولید محصوالت زراعی کش تعیین استانداردهایی برای مصرف آفت

دارند، و های جامع  همه سموم جدید، نیاز به آزمایش. ها، صدور پروانه و به ثبت رساندن است کش یک قاعده برای کنترل آفت 

 .رسند، مشروط به آنکه طبق شرایط معینی مصرف شوند سپس برای استفاده روی گیاهان یا حیوانات مخصوصی به ثبت می

دهند که استفاده از آنها در  ها به سمومی اجازه مصرف می برخی دولت. این ثبت شدن از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است

هایی در جهت ممنوع کردن تعداد زیادی از سموم که در  ها قدم با وجود این، بعضی دولت. کشورهای دیگر کامالً ممنوع است

های محلی در خصوص بازخیزی آفات و تأثیرات سوءبهداشتی  اند که علت آن نگرانی شود، برداشته جاهای دیگر بسیار مصرف می

  .است

 های کشاورزان و مدرسه در مزرعه کشاورزان حمایت از آموزش

های جدید برای  ها و شیوه ها شرکت کنند و مطالبی درباره فناوری ی از کشاورزان، وقت و فرصت ندارند تا در جلسات یا دورهبسیار

 .هایشان تشویق کند هایی مورد نیاز است که آموزش کشاورزان را در جوامع و مزرعه طرح. کشاورزی پایدارتر یابد بگیرند

دریافت   بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در ایران و مقایسه با چند کشور منتخب   توانید از متن کامل این پژوهش را می

 .کنید
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  کارت زردی که حق حجتی نبودکارت زردی که حق حجتی نبود

 محمدرضا جمشیدی -اقتصاد سبز

خانه کشاورز و وزیر اسبق کشاورزی از جمله افراد کاریزماتیک و کارکشته بخش کشاورزی است که هرگاه عیسی کالنتری، دبیرکل 

های خاصی را نیز ایجاد  شود، حاوی نکات پرمغز و چالش برانگیزی بوده و عموماً جریان ها منعکس می ای از او در رسانه مصاحبه

دفاعی مصرف کننده را ناشی از انحالل وزارت  نی اخیر بازار کاالهای اساسی و بیای، نابساما وگویی رسانه او اخیراً در گفت .کند می

کند در حال  کنندگان برعهده این وزارتخانه بوده، تأکید می که مسؤولیت دفاع از حقوق مصرف بازرگانی قلمداد کرده و با بیان این

  .اند تا از آن حمایت کند های درآمده که انگار گوسفند را در دست گرگ سپرد گونه حاضر وضعیت به

های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ممکن است در باطن  کالنتری همچنین در اظهارنظر دیگری معتقد است که وزارتخانه

نون شدن قا ترین وجه انتقاد پس از اجرایی این نوع اظهارات را شاید بتوان صریح. رود، خشنود هم باشند ها باالتر می که قیمت از این

های  رسانی به کشاورزان و سیاستگزاری انتزاع تلقی کرد که در کنار دفاع کالنتری از عملکرد قابل قبول جهادکشاورزی در خدمات

 . های غیرشمالی اعالم شد و قابل اعتنا بود معقول در ممانعت از کشت برنج در استان

هایی در تنظیم بازار حتی قبل از  نسبت به بروز چنین نارساییدر این وادی و همانطور که صاحب همین قلم در نوشتارهای متعدد 

نگری را آفت انتزاع نامیده بود، امروز با ادبیاتی دیگر از سوی یکی از  بخشی  تصویب قانون انتزاع هشدارهایی داده بود و عینک

زدهم باید در دو فاز جداگانه مورد البته عملکرد جهادکشاورزی در دولت یا. شود تأثیرگذارترین مدیران بخش کشاورزی بیان می

که محمود حجتی و  در این. نگرانه در تحلیل حاکم شود بررسی قرار گیرد تا هم جانب انصاف رعایت شده باشد و هم دیدی جامع

قطار  های کشاورزی، هنگام نهاده موقع قیمت خرید تضمینی و تأمین به تیم او در جهادکشاورزی از بدو قبول مسؤولیت با اعالم به

های شمالی تا یک میلیارد  هایی نظیر ممانعت از کشت برنج در خارج از استان بخش را به ریل اصولی برگرداندند و با تصمیم

که در این دوره و تا همین اواخر هم حجتی با متمرکز  کما این. شک تردیدی وجود ندارد مترمکعب از هدرروی آب کاستند، بی

ای برآمد که در  اش در واگذاری ساختمان شیشه دنبال تصحیح گاف سلف پیشین ادکشاورزی بهکردن ساختمان ستادی وزارت جه

اما بدون تردید همانطور . این قسمت هم کارنامه قابل قبولی در سه سال گذشته برای جهادکشاورزی دولت یازدهم رقم زده است

بخشی که حتی یک بار تعویض قائم مقام . ی بوده استپاشنه آشیل کارنامه محمود حجت« تنظیم بازار»شد  بینی می هم که پیش

های انجام شده، اما  اش با وجود همه تالش بازرگانی وزارت جهادکشاورزی و حضور فردی قابل احترام بر مسند قائم مقامی بازرگانی

ه را در این بخش پربار نگری در سطح کالن وزارت جهادکشاورزی در عمل کارنامه این وزارتخان بخشی  دلیل حاکم بودن عینک به

کند و  های بخش خصوصی درنگ نمی ای از تالش برای حضور در جلسات فعاالن و تشکل اکبر مهرفرد لحظه اگرچه علی. نکرده است

رسد همان نگاه خاص تولید محورانه در جهادکشاورزی مانع از حصول  نظر می خصوص ایجاد کرده، اما به تعامل مطلوبی در این

دلیل قانع نشدن نمایندگان  ن بخش شده است، شرایطی که نخستین کارت زرد را برای حجتی در دولت یازدهم بهموفقیت در ای

رغم همه معضالت فعلی  رسد حق حجتی دریافت این کارت به نظر می مجلس درخصوص موضوع آشفته بازار شکر در پی داشت و به

ه خاصی شود که به اجرایی شدن قانون انتزاع و ورود جهادکشاورزی به مقوله چرا که این کارت باید متوجه نگا. در تنظیم بازار نبود

 شان فاصله بگیرند توانند از اصل وظایف ذاتی که نمی  تخصصی تنظیم بازار رأی داد، نه مجریانی
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۹۷: تاریخ

  شودشود  طرح باروری ابرها اجرامیطرح باروری ابرها اجرامی//های پائیزیهای پائیزی  برنامه جدید افزایش بارشبرنامه جدید افزایش بارش

بینی  در صورت اجرای این پروژه، پیش: سازی مقدمات اجرای طرح بارورسازی ابرها، اعالم کرد معاون وزیر نیرو با اشاره به آماده

 .درصد افزایش یابد 12های کشور  شود حجم بارش می

در حال حاضر هواپیمای ویژه : رحیم میدانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه جدید ایران برای بارورسازی ابرها، گفت

های مورد نیاز برای اجرای بارور کردن ابرها هم تامین  بارورسازی ابرهای کشور، مورد تعمیرات اساسی انجام گرفته و حتی فشنگ

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعالم اینکه در شرایط فعلی مهمترین چالش پیش روی اجرای این پروژه، بحث .شده است

 .میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد 12اجرای طرح بارور کردن ابرها به حدود : تامین منابع مالی و اعتباری است، تصریح کرد

برای تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح تاکنون، مکاتباتی بین وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه این مقام مسئول با تاکید بر اینکه 

بندی این طرح عملیاتی خواهد  به طور قطع با گشایش منابع مالی مطابق با برنامه، زمان: و بودجه انجام گرفته است، اظهار داشت

بر اساس : های پائیزی و زمستانی کشور هم توضیح داد ها در افزایش بارشمیدانی در خصوص تاثیر اجرای طرح بارورسازی ابر.شد

 .های کشور خواهد شد درصدی بارش 12برآوردهای انجام گرفته، اجرای این طرح منجر به افزایش حدود 

بق با اطالعاتی که سازمان مطا: معاون وزیر نیرو با بیان اینکه البته اجرای این طرح بر روی هر ابری قابلیت اجرایی ندارد، تاکید کرد

 .کنیم هواشناسی و برخی از اطالعات هوایی و راداری اخذ شده، پس از تامین منابع مالی نسبت به اجرای این طرح اقدام می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

طلب سه میلیارد تومانی دامداران خراسان طلب سه میلیارد تومانی دامداران خراسان / / مدیره باشندمدیره باشند  توانند عضو هیأتتوانند عضو هیأت  ها، نمیها، نمی  مدیران عامل اتحادیهمدیران عامل اتحادیه

  های لبنیهای لبنی  جنوبی از کارخانهجنوبی از کارخانه

 .مدیره خبر داد هیأت رئیس اتحادیه دامداران ایران، از تخلف اتحادیه مرکزی درباره انتخاب اعضای نایب

مدیره  متأسفانه در انتخاب اعضای هیأت: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس اتحادیه دامداران ایران امروز در گفت نایب

 .اتحادیه مرکزی، برخالف آنچه که در قانون آمده، عمل شده است

در مصوبه : ها هستند، مدعی شد مدیره، از مدیران عامل استان عضو هیأتاکنون دو  رستگار، با اشاره به اینکه هم سیدمحمد موسوی

مدیره باشند، اما این موضوع بنا به دالیل نامعلوم از طرف  توانند عضو هیأت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیران عامل نمی

 .ها ابالغ نشده است ریاست این سازمان به اتحادیه

ورود شیرخشک قاچاق، دامداران را به : روند، خاطرنشان کرد روز دامداران بیشتر در باتالق مشکالت فرو می روزبهوی با بیان اینکه 

 .بست برد خاک سیاه نشاند و خط تولید را به بن

طرف های  رستگار، حتی خرید تضمینی و حمایتی شیرخام نیز نتوانست دردی از دامداران دوا کند؛ زیرا کارخانه به گفته موسوی

پردازند؛ این در  تومان می 112هزار و  قرارداد با دولت، تنها برای شیرخام با بار میکروبی کمتر از یک میلیون در هر لیتر، قیمت یک

به عبارتی یک عده . رسد های سنتی و نیمه صنعتی، به باالی دو تا سه میلیون می حالی است که بار میکروبی شیر اکثر دامداری

 .ود توانایی تولید شیرخام با بار میکروبی کمتر از یک میلیون را دارندهای معد دامداری

ها نیز از این فرصت استفاده کرده و پرداخت دستمزد  کارخانه: مدیره دامداران خراسان جنوبی در پایان اظهار داشت رئیس هیأت

دگان شیرخام، حدود سه میلیارد تومان از طوری که در همین خراسان جنوبی، تولیدکنن اندازند، به دامداران را به تعویق می

 ./های آبان یا آذر سال گذشته است ها طلبکارند که برخی از آنها مربوط به ماه کارخانه

/news/fa/ir.iana.www//:http11125D%/1%51%D5%D%AF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/fa/news/35708/%D9%85%D8%AF%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

61 

 

 ست هابرنامه و سیا
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  ها به تعویق افتاد؟ها به تعویق افتاد؟  چرا ادغام بانکچرا ادغام بانک

های جدید، تعداد  ها و پس از آن مجوز پشت مجوز برای تاسیس بانک سازی بانک بود که خصوصی 52ابتدای دهه / اعتماد 

درگیر بودن آنها با مشکالت فراوانی از ها و  کاری بانک حاال موازی. موسسه فعلی رساند 11موسسات مالی و اعتباری کشور را به 

ها  جمله عدم رعایت کفایت سرمایه و سودآوری مناسب، بانک مرکزی را برای دومین بار پس از انقالب درگیر چالش ادغام بانک

فته اما اهلل سیف، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه با مدیران بانکی قرار گر موضوعی که اگرچه مورد تاکید ولی. کرده است

بنا بر مالحظاتی که اهم آن بر هم نخوردن نظم سیستم تامین مالی اقتصاد کشور در دوران رکود است؛ این ادغام به تعویق افتاده 

حساب و کتاب از ذخایر قانونی خود نزد بانک مرکزی، بسیاری از  های بی ها به دلیل برداشت به دنبال اعالم وضعیت قرمز بانک. است

گذاری  ها منابع خود را در امالک و مستغالتی سرمایه های گذشته بانک در سال. اند رو شده حران منابع نقدشوندگی روبهها با ب بانک

از همین رو . ها را با مشکل مواجه کرده است اکنون به دلیل شرایط رکود، قابل نقدشدن نیست و این مساله بانک اند که هم کرده

هایی شود که ممکن است به دلیل  در دستور کارگذاشته تا به این وسیله مانع ورشکستگی بانک ها را بانک مرکزی طرح ادغام بانک

با این حال عباس . مشکل نقدشوندگی درآستانه بحران قرار بگیرند، اتفاقی که سال گذشته برای موسسه مالی و اعتباری میزان افتاد

مرکزی درباره برنامه اصالح نظام بانکی که یکی از محورهای آن ادغام  ها و موسسات اعتباری بانک ای، مدیرکل نظارت بر بانک کمره

های  برنامهشده در ها یک اصل پذیرفته م بانکها در صورت عدم مطابقت با استانداردهای بانک مرکزی است، گفته است که ادغا بانک

مدت مشکالت سیستم بانکی قابل حل  وتاهدر ک  بنا به گفته او. ای تدریجی است بانک مرکزی است ولی قطعا اصالحات برنامه

های مالی، اخذ ذخایر مطمئن و کافی، جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم و  نیست، بنابراین در مرحله اول شفافیت صورت

ی در عین ا مقدمات ادغام زمانبر استکمره.المللی در اولویت بانک مرکزی قرار دارد های مالی براساس استانداردهای بین تهیه صورت

ها در حال حاضر در  ها از دو سال قبل آغاز و گام اصلی آن در سال جاری برداشته شد اما ادغام بانک حال تاکید کرده که این برنامه

ظاهرا قرار است برنامه اصالح نظام بانکی .ها در دستور کار بانک مرکزی است اولویت بانک مرکزی نیست و فعال استحکام مالی بانک

البته بانک مرکزی به جز این بسته، طرح اصالح نظام بانکی را هم در دستور کار دارد . ن یک بسته جامع، عملیاتی شودتحت عنوا

های نسبت کفایت ذخایر، سود مشاع و غیرمشاع و سود شناسایی، اصالح  ها در حوزه های مالی بانک که بر اساس این طرح، صورت

و حسابرسان مشخص شده و ثبت تغییرات، اجازه برگزاری   گزاری جلسات با مدیران بانکبعد از بر»: گوید ای می کمره. خواهد شد

ها این  شود و بنابراین در مورد همه بانک شود، این اقدام با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه انجام می داده می  مجامع به بانک

هایی که قبل از توافق با سازمان  ه چرا بانک مرکزی صورت مالی بانکای در پاسخ به این سوال ک کمره« . کند اقدام مصداق پیدا می

های مالی  مجامع هر بانکی که برگزار شد، بعد از بررسی صورت» : شان را برگزار کردند، انجام نداد، توضیح داده حسابرسی مجامع

ها ابالغ کرد و برخی  سال گذشته به بانکها را بهمن ماه  های مالی بانک بانک مرکزی فرمت صورت. توسط بانک مرکزی بوده است

. های مالی را تهیه کردند های مالی را براساس این فرمت تهیه کردند اما برخی دیگر به روش قبل این صورت ها صورت بانک

اس فرمت هایی که براس موقع مجامع خود را برگزار کردند ولی بانک هایی که براساس فرمت بانک مرکزی تهیه کرده بودند، به بانک

 «.رو شدند قبلی تهیه کرده بودند، با تعویق برگزاری مجمع روبه

 موسسه احتمال ادغام هر دو، سه بانک در یک

رسد هر دو یا سه بانک در یک بانک ادغام شوند و به این  گویند، با توجه به شرایط فعلی به نظر می کارشناسان نظام بانکی می
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های دولتی ادغام شوند  اما اگر بنا باشد بانک. یابد بانک کاهش می 12ر احتماال به حدود بانک و موسسه موجود در کشو 11ترتیب 

شود یا اینکه یکی از آنها در دیگری ادغام خواهد شد و وظایفش بر عهده  باید مشخص شود که آیا وظایف آنها در هم ادغام می

لی و سپه را در هم ادغام کنند، در صورتی که هر یک از آنها مانند اینکه بخواهند دو بانک دولتی بزرگ م. گیرد دیگری قرار می

بنابراین باید مشخص باشد که آیا مثال این دو، بنیه و استطاعت انجام دادن وظایف یکدیگر را دارند . وظایف مشخصی بر عهده دارند

مسکن امکان ادغام وجود ندارد، زیرا هر  ای مانند صنعت، کشاورزی و های توسعه یا خیر؟ بر این اساس تحلیلگران معتقدند، در بانک

هایی مانند مسکن و  تر است، زیرا بخش یک از آنها وظایف مخصوص به خود را دارند، این مورد به ویژه درباره بانک مسکن جدی

نعت، هایی مانند ص همچنین بخش. شدت نیازمند تامین منابع از سوی نظام بانکی هستند ساختمان در کشور در شرایط فعلی به

امکان ادغام به صورت  11های مشمول اصل  اما در بانک. تولید و کشاورزی در کشورمان نیز نیازمند تامین مالی جدی هستند

شان در هم وجود دارد مثل بانک صادرات،  ماموریت هستند که امکان ادغام هایی شیک و همگن و هم جدی وجود دارد، آنها بانک

های دیگر ادغام  هایی که دارای مشکالت ادغامی کمتری هستند در بانک د در هم ادغام شوند یا بانکتوانن تجارت، رفاه و ملت که می

توانند در هم ادغام شوند،  الحسنه مهر ایران یا رسالت هم می های قرض های دارای اهداف اجتماعی مانند بانک همچنین بانک. شوند

الحسنه با ماموریت مشابه هم مصداق دارد تا در نهایت یک نهاد  قرض های این موضوع برای موسسات مالی و اعتباری و صندوق

 .الحسنه خصوصی واقعی ایجاد شود قرض

 ضرورت ادغام

ها موظف باشند  ها نتوانند در یک محیط سالم و رقابتی فعالیت کنند و در همین شرایط نابرابر بانک در شرایطی که بانک

دهی و  ها و خدمات ها و فعالیت تکلیفی را رعایت کنند، بازدهی الزم در نتیجه این رقابتها و مقررات و قوانین خاص و  دستورالعمل

ها، آنها مجبورند در این شرایط از برخی  از این رو با توجه به تعداد زیاد و تنوع بانک. شود های دستوری حاصل نمی اعمال نرخ

طوری که  ها خواهیم بود، به و نقض مقررات و قوانین از سوی بانک شکنی در این شرایط، شاهد قانون. قوانین و دستورات عدول کنند

اینگونه . در بانک بزرگی مانند بانک ملی، کار به سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی و فرار مدیرعامل اسبق آن از کشور رسید

کند، بلکه  دار می نه تنها شهرت بانک را خدشه های سنگینی برای کشور دارد و از لحاظ حیثیتی و ریسک، اتفاقات و مسائل، هزینه

 .کند مان ایجاد می ای را برای اقتصاد کشور و نظام بانکی مسائل و مشکالت عدیده

 تجربه یک ادغام

پس از پیروزی انقالب و بعد از آنکه قوانین بانکداری شروع به تغییر کرد و دغدغه اسالمی شدن قوانین بانکداری و بدون ربا شدن 

 11پیش از انقالب . ها گنجانده شد بانک موجود هم در لیست طرح 11عملیات پولی نخستین اولویت سیاستگذاران شد؛ ادغام 

 12با ادغام . ها نیز شروع شد بانک در کشور فعالیت داشتند اما پس از آغاز تغییر و تحوالت نظام بانکداری کشور ادغام این بانک

بانک ملت را تشکیل دادند و تزویج چهار بانک، بانک مسکن را ایجاد کرد و چهار بانک آخر هم بانک بانک،  12بانک، بانک تجارت و 

یعنی در کنار تدوین قوانین بانکداری اسالمی که ترویج قوانین بانکی با مناسبات شرعی بود باید .صنعت و معدن را به وجود آورد

در . هر دوی این اقدامات هم نیازمند دانش عمیق بود. شد کزی پیگیری میها نیز از سوی نوربخش، رییس وقت بانک مر ادغام بانک

مثال در . های مشترک فعالیت داشتند آن زمان مسووالن پولی کشور تصمیم گرفتند از وجود کارشناسانی بهره ببرند که در بانک

به . انگلیس به خدمت گرفته شدند -لند و ایرانه -ژاپن، ایران -های ایران بانک، کارشناسانی از بانک 12مورد بانک تجارت و ادغام 

ها که در  این ادغام در واقع به موجب قانون نحوه اداره بانک. این ترتیب نوربخش و نمازی در یک پروژه دیگر هم موفق ظاهر شدند

لت نهم هم اشاره کرد که نژاد در اواخر دو توان به تجربه محمود احمدی در این میانه می. شورای انقالب تصویب شده بود، اجرا شد
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های موجود کند، اما این  هم ادغام کرده و یک بانک قرض الحسنه جایگزین همه بانک ها را در او هم قصد داشت یکشبه همه بانک

 .رو شد و ناکام ماند های بسیاری روبه طرح با اعتراض

/news/fa/ir.iana.www//:http11511DA%/%56 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  آموخته بخش کشاورزی در قالب طرح سربازان سازندگیآموخته بخش کشاورزی در قالب طرح سربازان سازندگی  نفر دانشنفر دانش  45۲45۲کارگیری کارگیری   بهبه

 .کار گرفته شدند بهآموخته بخش کشاورزی در شش ماهه نخست امسال در قالب طرح سربازان سازندگی  نفر دانش 112

معاونت ترویج سازمان )به گزارش ایانا، بر اساس گزارش دفتر بسیج سازندگی و شبکه عامالن ترویج، به نقل از مدیرکل دفتر مذکور 

آموختگان مقاطع مختلف بخش  نفر از دانش 112در شش ماهه نخست سال جاری حدود ( تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ها و  های نظامی و تخصصی، در مراکز جهاد کشاورزی دهستان سرباز سازندگی جذب و پس از گذراندن آموزش عنوان کشاورزی به

 .اند کار گرفته شده های تولید مستقر و به کانون

 عنوان یکی از عناصر های کشاورزی در قالب این طرح در عرصه به التحصیالن رشته نفر از فارغ 122هزار و  در حال حاضر تعداد یک

برداران و تولیدکنندگان کشاورزی مشغول فعالیت  مهم شبکه ترویج کشاورزی نسبت به ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به بهره

 ./هستند

/news/fa/ir.iana.www//:http11122D%/5%A5%D1% 
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 سیاست هابرنامه و 

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  !!بانان و جنگلبانان؛ پشت در ورودی مجلسبانان و جنگلبانان؛ پشت در ورودی مجلس  الیحه حمایت از محیطالیحه حمایت از محیط

بانان و جنگلبانان به مجلس شورای اسالمی  عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی از عدم تحویل الیحه حمایت از محیط

 .خبر داد

بانان  کنند که مدعی هستند متن الیحه حمایت از محیط تنی را دست به دست میهای اخیر م های اجتماعی در هفته کاربران شبکه

این الیحه از آن جهت برای حافظان طبیعت ایران مهم است که قرار است با تصویب آن، وضعیت معیشتی این . و جنگلبانان است

دولت بدون در نظر گرفتن هیچ تبصره یا های اجتماعی معتقدند در الیحه تهیه شده در  البته کاربران شبکه. قشر اصالح شود

پیش از این قرار بود در تبصره سه ماده . بانان و جنگبانان تدوین و در راه تحویل به مجلس است ای برای افزایش حقوق محیط ماده

ران تقدیم مجلس شد، موضوع مرتبط با اصالح وضعیت معیشتی حافظان طبیعت ای 11تیرماه سال  25الیحه هوای پاک که  11

نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در  اهلل شریعت شمس. دیده شود، اما این بند از الیحه هوای پاک حذف شد

الیحه هوای پارک را موضوعیت نداشتن این بند با مفاد الیحه هوای پاک  11وگو با خبرنگار ایانا دلیل حذف تبصره سه ماده  گفت

 .اعالم کرد

 .بانان هنوز توسط دولت آماده نشده تا به مجلس ارسال شود الیحه حمایت از محیطبه گفته وی 

های حاکمیتی، مسئله  های مختلف دولتی انتظار داریم که برای همه مأموران دستگاه از دستگاه: این عضو کمیسیون کشاورزی افزود

 .اصالح مسایل معیشتی را در نظر بگیرند

بانان در سازمان حفاظت محیط زیست توجه شود و هر دستگاهی فقط  قط به مسائل معیشتی محیطنباید ف: نژاد ادامه داد شریعت

 .به فکر پرسنل خود باشد

 ./کنند و سختی کار یکسانی دارند همه حافظان طبیعت ایران یک هدف را دنبال می: وی در پایان بیان کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http11161D%/1%51%D5% 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

حمایت مالی از کسب و کار روستایی حمایت مالی از کسب و کار روستایی / / آغاز تبیین مشاغل سبز در روستاها و پیشه های کشاورزی و دامداریآغاز تبیین مشاغل سبز در روستاها و پیشه های کشاورزی و دامداری

  و ایجاد اشتغال برای اقوام محلیو ایجاد اشتغال برای اقوام محلی

سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق کارآفرینی امید در حضور معاون رییس جمهوری و رییس تفاهم نامه همکاری میان 

سازمان حفاظت محیط زیست به امضای معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی این سازمان و مدیر عامل صندوق کارآفرینی 

 .امید رسید

یست ضمن اشاره به تعریف مجموعه مشاغل سبز اظهار به گزارش ایانا، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط ز

ها و بهره وری اصولی و متناسب از اکوسیستم تاالبی  در شرایط فعلی بهترین فرصت را داریم تا مردم را در زمینه احیای تاالب: کرد

و صندوق کارآفرینی امید معصومه ابتکار در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست .پای کار بیاوریم

ها این  ها و بانک ها ، صندوق انعقاد این تفاهم نامه گامی مهم در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی است که امروزه بنگاه: اظهار کرد

وی با بیان اینکه مسئله آب از جمله عواملی است که ممکن است محدود کننده توسعه و آینده ایران .کنند رویکرد را اتخاذ می

بنابراین اصالح الگوی مصرف و توسعه نگاه زیست بومی به آب و . باید به طور جدی در این زمینه سرمایه گذاری کنیم: اشد، گفتب

تفاهم نامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و . همچنین جلب مشارکت مردم بومی برای آینده ایران امری حیاتی است

 .های جهانی تطابق دارد ترین نگاه پردازد و با مترقی یدی ترین موضوعات کشور ما میصندوق کارآفرینی امید به یکی از کل

: های ابالغی مقام معظم رهبری است، افزود رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه این تفاهم نامه همراه با سیاست

گانه توسعه پایدار و بحث مدیریت زیست  11ومی، اهداف این تفاهم نامه همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال ب

ای و آمادگی کشور  های حساس و همچنین توافق نامه پاریس و کاهش انتشار گازهای گلخانه بومی و اهمیت دادن به زیست بوم

 .برای مقابله با بحث تغییر اقلیم و اهداف کنوانسیون تنوع زیستی است

در زمینه ایجاد : ها هماهنگی دارد، گفت نامه مذکور با جهت گیری روز دنیا در مدیریت زیست بومابتکار با اشاره به اینکه تفاهم 

. ها در سطح پایلوت کارهای خوبی انجام شده و مطالعات موثری صورت گرفته است مشاغل سبز برای جوامع بومی حاشیه تاالب

 .ها اجرایی کنیم حفاظت از تاالب ها را در سطح فراگیر و در بحث بنابراین وقت آن است که این طرح

به دنبال : ها نشانه سالمت چرخه آب هر منطقه است تصریح کرد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه احیای تاالب

ف بنابراین در این زمینه هد. کند ها، وضعیت خاک و کشاورزی منطقه بهبود پیدا می های زیرزمینی، رودخانه احیای یک تاالب، آب

 .بسیار مهم و فراگیری را مد نظر داریم

: ای دارند گفت ها توجه ویژه ابتکار در ادامه با تاکید بر اینکه دولت یازدهم و رئیس جمهور روحانی نسبت به محیط زیست و تاالب

ها را در حفظ  بداند رئیس جمهوری بارها به اهمیت و جایگاه تاال دولت یازدهم عالوه بر اینکه خود را دولت محیط زیستی می

ها را مورد تاکید قرار دادند که این  مخصوصا در سفر به خوزستان به صراحت ضرورت احیای تاالب. محیط زیست اشاره کرده است

کند که سازمان  دهد و فرصتی را فراهم می موضوع نگاه دقیق، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رئیس جمهوری را نشان می

 .ها پیشروی کند ها و بهره برداری اصولی از این اکوسیستم مینه احیای تاالبحفاظت محیط زیست در ز

های آب و  باید بخش: های بین بخشی در این زمینه شکل گرفته است، اظهار کرد وی با اشاره به اینکه در حال حاضر همکاری

بنابراین در شرایط فعلی بهترین فرصت . دها توجه و تالش بیشتری نشان دهن کشاورزی نیز نسبت به محیط زیست و اولویت تاالب
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را داریم تا مردم را پای کار بیاوریم تا برای اصالح الگوی کشت و آبیاری و ایجاد کسب و کارهای سازگار با محیط زیست حرکتی 

: ایم گفت هرئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه با همکاری وزارت کار مجموعه مشاغل سبز را تعریف کرد.انجام دهیم

بسیاری از این مشاغل با زندگی مردم در روستاها و مشاغل کشاورزی و دامداری و حفاظت و بهره برداری پایدار از طبیعت ارتباط 

عالوه بر این رویکردهای خوبی در این زمینه در برنامه ششم لحاظ شده است که امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه نیز بتوانیم .دارد

 16تاالب و روستاییان و عشایر ساکن اطراف این مناطق و دامداران برنامه ریزی خوبی را انجام دهیم و قبل از شروع سال  12برای 

 .گزارش خوبی را از این مرحله ارائه دهیم تا بتوانیم وارد مرحله بعدی شده و کارمان را در زمینه مشاغل سبز گسترش دهیم

تا  11از اسفند سال : تاالب ورزقان به عنوان تنها تاالب آب شیرین خراسان رضوی اظهار کردابتکار همچنین با اشاره به احیای 

این تاالب با همکاری مردم و سازمان حفاظت محیط زیست احیا شد که عالوه بر بازگشت پرندگان به این تاالب  11اردیبهشت 

 .بحث گردشگری نیز رونق گرفت و معیشت مردم منطقه نیز برقرار شد

ها و  های اجتماعی و جوانان تحصیل کرده بسیاری در استان یس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با تاکید بر اینکه سرمایهرئ

این سرمایه اجتماعی آمادگی الزم را دارد تا با تأمین مالی وارد مشاغل سبز از جمله تصفیه : مناطق مختلف کشور وجود دارد، گفت

 .شود... افت و خانه فاضالب روستایی، بازی

طی انعقاد این تفاهم نامه بین سازمان حفاظت محیط : اصغر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز در این مراسم گفت

 . شود زیست و صندوق کارآفرینی امید فرصت اشتغال برای اقوام محلی ایجاد می

بنابراین وظیفه خود دانستیم تا . ت مالی از کسب و کار روستایی استاز جمله اهداف مهم صندوق کارآفرینی امید، حمای: وی افزود

در کنار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و در بحث تامین مالی برای ایجاد مشاغل در روستاها و بین جوامع محلی کمک 

 .ها نقش خود را ایفا کنیم رسان باشیم و در حفاظت از محیط زیست و احیای تاالب

سازمان حفاظت محیط زیست به خاطر مطالعه مشاغل جایگزین و مشاغل : صندوق کارآفرینی امید در پایان تاکید کرد مدیرعامل

امیدواریم این کار . سبز در بین جوامع محلی دست به کار ابتکاری زده است و مشاغل متناسب با اقلیم مناطق را پیشنهاد داده است

صندوق کارآفرینی امید با حمایت مالی از جوامع محلی به صورت قرض الحسنه . ش یابدهای محیط زیستی نیز گستر به سایر عرصه

 .کند به معیشت خانوارها کمک کرده و در حفاظت از محیط زیست نقش خود را ایفا می

 های طبیعی میلیارد تومان برای توسعه کسب و کارهای کوچک و در راستای حفاظت از اکوسیستم 1اختصاص 

عاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم امضای تفاهم نامه سازمان حفاظت محیط فرهاد دبیری م

ها به  با امضای این تفاهم نامه سطح معیشت جوامع محلی و روستاییان اطراف تاالب: زیست و صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد

 .طور چشمگیری تغییر خواهد کرد

تاالب کشور که برنامه جامع مدیریت دارند در این تفاهم نامه  12: مان حفاظت محیط زیست افزودمعاون محیط زیست طبیعی ساز

های ارزشمندی به  اند که با تسهیل گری سازمان حفاظت محیط زیست و ابتکار صندوق کارآفرینی امید پروژه مورد اشاره قرار گرفته

های ایران نیز با اشاره به اینکه در سازمان حفاظت محیط زیست در  محسن سلیمانی مدیر طرح حفاظت از تاالب.آید اجرا در می

ها موثر نخواهد بود، مگر  موضوع حفاظت تاالب: ها داشته باشیم، گفت طول یک دهه گذشته سعی شده شیوه مدیریتی برای تاالب

 .اینکه موضوع مدیریت را به حوزه جوامع بومی و محلی گسترش دهیم

سعی داریم با : های کشور تنها وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست نیست، افزود یا و حفاظت از تاالبوی با تاکید بر اینکه اح

در طول چند سال گذشته مشارکت دست . ها فراهم کنیم مدیریت مشارکت همه ذینفعان دولتی و غیر دولتی را برای احیای تاالب
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ت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، هایی چون وزار اندرکاران دولتی و غیر دولتی از جمله دستگاه

ها  ایم این رویکرد جدید مدیریتی را در حوزه حفاظت تاالب اند و سعی کرده استانداران و نمایندگان جوامع محلی وارد کار شده

امه جامع مدیریتی تدوین کرده یا برای تاالب کشور برن 11های ایران با بیان اینکه برای  مدیر طرح حفاظت از تاالب.اعمال کنیم

شود؛ بلکه طی  ها تنها به حوزه محیط زیست محدود و محصور نمی های مدیریتی تاالب برنامه: تعدادی در حال تدوین هستیم گفت

ینه تغییر ها و برای وزارت جهاد کشاورزی در زم ای در زمینه تخصیص حق آبه تاالب های جامع مدیریتی برای آب منطقه این برنامه

همچنین در این برنامه ها به وظایف ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست . الگوی کشاورزی مناطق تکالیفی در نظر گرفته شده است

ها کمک و مشارکت گیری از جوامع محلی است  سلیمانی در ادامه با تاکید بر اینکه از اجزای اصلی این برنامه.پرداخته شده است

ه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق کارآفرینی امید بر توانمند سازی جوامع محلی و تفاهم نام: تصریح کرد

ها  تا کنون اقداماتی در زمینه مشارکت جوامع محلی برای احیای تاالب. توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک تاکید و تمرکز دارد

ی به منظور توانمندسازی زنان روستایی و درگیر کردن جوامع های خرد محل در برخی مناطق صورت گرفته، راه اندازی صندوق

 .ها و پیش بینی مشاغل جایگزین از جمله این اقدامات است که تا کنون انجام شده است محلی در احیای تاالب

ز محیط زیست توانیم حفاظت ا وی با بیان اینکه اگر نتوانیم معیشت مردم و جوامع محلی را به مسائل محیط زیست گره بزنیم نمی

کند که موضوع معیشت مردم مورد توجه قرار گرفته و در کنار آن  تفاهم نامه مذکور کمک می: و طبیعت را محقق کنیم، اظهار کرد

بنابراین . ها گره بخورد ها صورت گیرد و در حقیقت معیشت مردم با موضوع حفاظت و احیای تاالب بهره برداری خردمندانه از تاالب

کند تا جامعه محلی احساس کند موضوع معیشت و زندگی روزمره آنها به رسمیت  امه فضای مناسبی را فراهم میاین تفاهم ن

های ایران با اشاره به اینکه صندوق کارآفرینی امید و سازمان حفاظت محیط زیست به  مدیر طرح حفاظت از تاالب.شود شناخته می

به طور کلی : در راستای حفاظت از تاالبهاست حمایت خواهند کرد، گفت طور مشترک از مشاغلی که سازگار با محیط زیست و

های  میلیارد تومان است که در کنار آن سازمان حفاظت محیط زیست نیز زیرساخت 1مبلغی که برای تفاهم نامه پیش بینی شده 

ط زیست و صندوق کارآفرینی امید با بنا بر این گزارش ، تفاهم نامه همکاری بین سازمان حفاظت محی.الزم را فراهم خواهد کرد

های طبیعی و  محوریت توانمندسازی جوامع محلی و توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک در راستای حفاظت از اکوسیستم

های طبیعی کشور  های حائز اهمیت بین المللی و دارای برنامه جامع مدیریت با اولویت مشارکت جوامع محلی ساکن در عرصه تاالب

های همراستا با حفاظت محیط زیست منعقد  های حائز اهمیت بین المللی به منظور ایجاد و حفظ معیشت حاشیه تاالبخصوصا 

طی این تفاهم نامه پنج . این تفاهم نامه از امروز به مدت پنج سال اعتبار دارد، در صورت توافق طرفین تمدید خواهد شد.شد

 های معرفی شده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت خواهد شد به طرح میلیارد تومان از محل صندوق کارآفرینی امید
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  منتشر شدمنتشر شدکارنامه محیط زیستی وزارت جهاد کشاورزی کارنامه محیط زیستی وزارت جهاد کشاورزی 

دهد که برداشت چوب در ابتدای   آمار ارائه شده در گزارش شاخص میزان برداشت چوب از جنگل وزارت جهاد کشاورزی نشان می

 هزار مترمکعب است و این موضوع بیانگر روند نزولی برداشت چوب از جنگل است 115هزار متر مکعب و در حال حاضر  661دوره 

زیستی وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد،  ، تحلیل عملکرد محیط(پام)طالع رسانی محیط زیست به گزارش ایانا از پایگاه ا

زیستی خود ارایه  گزارش کاملی که وزارتخانه از عملکرد محیط. اقدامات اجرایی قابل توجهی در جهت مدیریت سبز انجام شده است

 .شایسته قدردانی است داده، نشانه تعهد و توجه این وزارت به حفظ محیط زیست بوده و

زیستی،  زیستی پرسنل، ایجاد ساختار تشکیالت محیط های موثری برای آموزش محیط دهد که گام  همچنین این گزارش نشان می

 .تشکیل کمیته محیط زیست در سطح ستاد و ادارات کل استان ها برداشته شده است

ساختارهای مناسبی از جمله دفتر محیط زیست و سالمت غذا در ستاد در خصوص شاخص ساختار تشکیالتی، در این وزارتخانه 

رود با توجه به گستره فعالیت در استان ها و ارتباط مستقیم با آب، خاک و تنوع   وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده که انتظار می

 .زیستی در ادارات کل استانی نیز این دفتر ایجاد و تقویت گردد

مرکز بازسازی ذخایر در آب های  1مرکز بازسازی ذخایر در شمال کشور و اختصاص  1و به ویژه اختصاص  فعالیت بازسازی ذخایر

های  داخلی همچنین اختصاص یک مرکز در جنوب کشور از مهمترین فعالیت شیالتی است که نشان دهنده توجه خاص به جنبه

دهد که   زیستی وزارت جهاد کشاورزی نشان می طدر بحث شاخص آموزش نیز عملکرد محی.زیست محیطی در این بخش دارد

های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان این وزارتخانه با موضوعات مرتبط با محیط زیست در سطح ستادی و همچنین  دوره

های آموزشی  آموزش های تخصصی محیط زیست به ویژه در بخش شیالت کشور انجام شده و در کنار آموزش ضمن خدمت، کارگاه

عالوه بر آن اقداماتی در زمینه . های آموزشی محیط زیست برای صیادان نیز برگزار گردیده است لفی در ارتباط با جنبهمخت

 .های آموزشی از اقدامات مهم این وزارتخانه در بخش آموزش است مستندسازی، تهیه فیلم، پوستر

یقاتی در راستای توسعه پایدار و محیط زیست در های پژوهشی مشترک با موسسات تحق همچنین در شاخص پژوهش، تدوین طرح

های مواد غذایی، تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی و همچنین تدوین کتاب  های زراغت، باغداری، تغییرات آب و هوایی، آالینده زمینه

های پژوهشی این  اقتصاد محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی و طرح های پژوهش مرتبط با ذخایر شیالتی از مهمترین فعالیت

های تخصصی از قبیل آب مجازی، الگوی کشت، نوع کشت،  شود تا پژوهش  ها، پیشنهاد می در کنار این فعالیت.وزارتخانه است

 .استفاده از آفات و سموم نباتی در کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست نیز مورد بررسی قرار گیرد

های پیش بینی شده جهت کاهش مصرف کاغذ، انرژی و آب  وزارتخانه گزارش مناسبی از برنامه در خصوص شاخص مدیریت سبز،

تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت سبز توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا و هماهنگی با سایر واحدهای تابعه . ارائه داده است

 .امات مدیرت سبز این وزارتخانه استبه منظور پیاده سازی نظام مدیریت سبز در وزارتخانه از مهمترین اقد

رود با توجه به گستردگی وزارتخانه در سطح کشور اقدامات جدی تری را در زمینه اجرای مدیریت سبز در سطح ستادی   انتظار می

نه در حوزه شاخص رعایت تکالیف قانونی، همکاری و هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست در مصرف بهی.و استانی اجرا نماید

های تولید محصوالت ارگانیک، مدیریت پسماندهای  سموم و امحای سموم سنواتی و غیر قابل مصرف، تدوین دستورالعمل
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کشاورزی، همکاری در اجرای قوانین مرتبط با تغییرات آب و هوایی، بررسی طرح های ارزیابی و اجرای قوانین محیط زیست 

 .شده در بخش رعایت تکالیف قانونی استدریایی در بخش شیالت از مهمترین موارد اجرا 

های تخصصی و مرتبط با بخش های مختلف کشاورزی، دامپروری، منابع  رود وزارتخانه نسبت به تنظیم دستورالعمل  انتظار می

 های توسعه پایدار بطور نظام طبیعی، زراعت،کاربری اراضی، شیالت و جنگل و آبخیزداری اقدامات حفاظتی و متناسب با شاخص

های درون و برون بخشی در راستای محیط زیست و  در بحث شاخص تعامل، هماهنگی و همکاری.مند و یکپارچه انجام دهد

المللی، همکاری در تولیدات سبز و  ای و بین های منطقه سالمت غذا، همکاری در تدوین استانداردها، مشارکت در کنوانسیون

ت در اجرای پروژه توانمندی سازی ایمنی زیستی، از مهم ترین تعامل این هماهنگی و همکاری با سازمان حفاظت محیط زیس

های بین  زیستی این وزارتخانه، با ایجاد کارگروه آمایش، توسعه و محیط زیست و همکاری در ادامه عملکرد محیط.وزارتخانه است

 .ردانی و سپاس استهای مفیدی انجام داده که شایسته قد بخشی بویژه با محیط زیست و وزارت نیرو تالش

های  همچنین در شاخص مصرف کود و سموم کشاورزی، بر اساس این شاخص وزارتخانه با توجه به این که استفاده از نهاده

توان بصورت شاخص  تواند با توجه به استفاده در بخش های کشاورزی بر حسب نوع فعالیت ها متفاوت است نمی کشاورزی نمی

البته این وزارتخانه به . تواند بعنوان معیار مورد محاسبه قرار گیرد  ح و یا استفاده از سموم مجاز میبیان نمود، بلکه مصرف صحی

تن، تولید سموم تکنیکال در سال  1111162، 1112آماری اشاره کرده است، از جمله اینکه تولید کودهای شیمیایی در سال 

 .تن بوده است 11/1162، 1112تن و تولید سموم آماده در سال  16/11111، 1112

گزارش شاخص بهره وری آب در کشاورزی نشان می دهد، این وزارتخانه مطالعه مدونی در سطح ملی به این موضوع نپرداخته است 

 12ریزی کشور مبنی بر اینکه حدود  با توجه به آمار سازمان مدیریت و برنامه. و آمار و اطالعاتی قابل استنادی در دسترس نیست

رود وزارتخانه در این مقوله مهم با مستندسازی و ارایه   گیرد انتظار می کشور در بخش کشاورزی مورد مصرف قرار می در صد آب

گیرد، انجام   آمار در جهت بهره وری آب در بخش کشاورزی که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید و تالش جدی وزیر صورت می

و در حال حاضر  2161دهد که در ابتدای دوره   نشان می( دام موجود)ام از جنگل آمار ارایه شده از شاخص طرح خروج د.پذیرد

 .در بخش مذکور بوده است وجود داشته که نشان از ثابت بودن این ظرفیت دامی بر اساس هزار واحد دامی 2115

تعداد دام در  2021حال حاضر و در  2011شاخص حفاظت از مراتع وضعیت حفاظت از مراتع نیز نشان می دهد که از ابتدای دوره 

 .مرتع نسبت به ظرفیت مرتع گزارش شده است

حدود )برابر ظرفیت مراتع موجود کشور  2با توجه به آمار ارائه شده توسط مراجع ذیربط وزارت جهاد کشاورزی چرای دام حدود 

رود وزارت خانه طبق یک   ده و انتظار میبو( باشد  میلیون راس می 12میلیون راس دام وجود دارد که ظرفیت مراتع در حدود  52

 .ریزی شده نسبت به اصالح آن و تعدیل آن متناسبی با ظرفیت مراتع اقدام نماید برنامه جامع برنامه

هزار متر  661دهد که برداشت چوب در ابتدای دوره   آمار ارائه شده در گزارش شاخص میزان برداشت چوب از جنگل نشان می

هزار مترمکعب است که نشان از روند نزولی برداشت چوب از جنگل است و این روند فوق العاده مفید  115ر مکعب و در حال حاض

روند برداشت چوب از جنگل های طبیعی با توجه به کاهش سطح جنگل در کشور به دالیل مختلف به   و مثبت بوده و انتظار می

ار سطوح منابع طبیعی به صورت ده ساله مورد بازنگری به همچنین در خصوص شاخص سطح جنگل ها، آم.حداقل ممکن برسد

گردد و لذا آماری مبنی بر میزان کاهش یا افزایش سطح جنگل ارائه نشده است و میزان سطح جنگلهای هیرکانی   هنگام می

 .باشد  هکتار می 12111111هکتار و جنگلهای غیر هیرکانی  1161111
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به نسبت مراتع درجه سه و چهار نیز شاخص مراتع همانند سطح جنگل نیازمند  در مورد شاخص سطح مراتع درجه یک و دو

 .درصد گزارش شده است 12055بازنگری ده ساله است و میزان مراتع درجه یک و دو نسبت به سه و چهار حدود 

هزار هکتار اجرا شده  1102 هزار هکتار بوده و در حال حاضر 1205در بحث شاخص اجرای عملیات بیابان زدایی نیز در ابتدای دوره 

 .درصدی در این بخش بوده است 12که نشان از اقدام خوب و قابل تقدیر وزارتخانه در این بخش و تقریبا پیشرفت حدود 

آمار ارایه شده در خصوص شاخص توسعه جنگل های دست کاشت و احیاء و غنی سازی نیز نشان از توسعه قابل توجه جنگل های 

 .هزار هکتار است 11هزار هکتار و در حال حاضر  26ن دو برابر است بطوریکه در ابتدای دوره دست کاشت به میزا

در خصوص ذخایر شیالتی، اقدامات خوب سازمان شیالت ایران در زمینه ذخایر شیالتی و حفاظت از آن نشان از رویکرد بهره 

 .صیادی تابعه همراه بوده است برداری پایدار و همراه با حفظ اکوسیستم و محیط زیست دریا و بنادر

درصدی در راستای فعالیتهای  21هکتار با رشد  21121هکتار در ابتدای دوره به  21122های نوین آبیاری از  بکارگیری روش

و همچنین توسعه کاربرد ادوات  111122رأس در ابتدای دوره به  11152مرتبط با امور عشایر ، کاهش ورود دام به مراتع از 

خانوار از مهمترین اقدامات وزارتخانه در این بخش بوده و انتظار  11111خانوار عشایری در ابتدای دوره به  5111ی از خورشید

 .زیستی در این بخش استمرار نماید رود وزارتخانه به حمایت از این قشر پرتالش بر اجرای فعالیتهای محیط  می

ی در دو سال نخست دولت یازدهم توسط دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط های اجرای گفتنی است، کارنامه محیط زیستی دستگاه

زیست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و منتشر شد و این اقدام به این معناست که دولت به عنوان 

. اصول حفاظت از طبیعت می داند حافظ منافع ملت و مجری حرکت به سوی توسعه پایدار بیش و پیش از مردم، خود را پایبند به

های عمومی و اختصاصی هر بخش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، عملکرد  کارنامه حاضر بر اساس شاخص

 .بندی قرار داده است های دولتی را در معرض قضاوت و رده دستگاه

ها، موضوع محیط زیست را مورد  تصادی و با وجود تحریمترین شرایط اق های دولتی در سخت نباید از نظر دور داشت که دستگاه

نامه اجرایی مربوطه، تمام  قانون برنامه پنجم توسعه و آیین 112بر اساس تکلیف قانونی استفاده شده از ماده . اند پیگیری قرار داده

مصرف بهینه منابع پایه و های  های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاست دستگاه

 .محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، گاز، مواد اولیه و تجهیزات مانند کاغذ، اقدام کنند

 کلیک کنید پی دی اف برای دریافت کارنامه سبز وزارت جهاد کشاورزی با فرمت

/news/fa/ir.iana.www//:http11511A%DA%/1% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.iana.ir/files/fa/news/1395/7/27/17740_460.pdf
http://www.iana.ir/fa/news/35811/%DA%A9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

16 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

واردکنندگان ایرانی واردکنندگان ایرانی / / ایجاد شبکه و هلدینگ صادرات محصوالت غذایی با همکاری دولت و بخش خصوصیایجاد شبکه و هلدینگ صادرات محصوالت غذایی با همکاری دولت و بخش خصوصی

  دهنددهند  ر مصرف ایران را در اختیار کشورهای خارجی قرار میر مصرف ایران را در اختیار کشورهای خارجی قرار میبازابازا

بها را در اختیار کشورهای  راحتی و بدون دریافت هیچ امتیازی بازار مصرف ایران، این سرمایه گران متأسفانه واردکنندگان ایرانی به

 .نظامی است و باید از آن حراست کرد بازار چند ده میلیونی مصرف یک ابزار قدرتمند در معادالت سیاسی و. دهند خارجی قرار می

وچهارمین کنگره علوم و صنایع غذایی با اشاره به رقابت  شنبه در بیست به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی امروز سه

ز تأمین صورت زنجیره ا همه باید در کنار هم و به: المللی این صنعت، خطاب به تولیدکنندگان ایرانی گفت تولیدکنندگان بین

 .کنندگان نظارت داشته باشیم و از یکدیگر پشتیبانی کنیم ها تا سر سفره مصرف نهاده

کنند و ما نیز باید بتوانیم وارد این  ای محصوالت عرضه می های زنجیره دنیای امروز با استفاده از شرکت: محمود حجتی افزود

 .زنجیره شده و محصوالت خود را به بازار جهانی عرضه کنیم

ما نباید از مسائل اساسی و حیاتی غافل : ی با انتقاد از درگیر شدن جامعه به مسائل ظاهری و روزمره بدون ارزش خاطرنشان کردو

 .کند صنعت کشاورزی دوره گذار خود را از تولید معیشتی به تولید صنعتی طی می. شویم

دسازی نیروی انسانی و استفاده از تجربیات نهفته در میان های آب و خاک و توانمن با توجه به ایجاد زیرساخت: حجتی ادامه داد

 .توانیم بزودی از اقتصاد معیشتی به اقتصاد صنعتی و تولید انبوه برسیم کشاورزان سنتی می

ها نیز  صادرات محصول نیازمند هماهنگی بین دولت: وی با اشاره به استاندارد سازی محصوالت کشاورزی صادراتی تصریح کرد

 .دهند راحتی آن را از دست نمی ها به ای نیست و دولت اختیار گرفتن بازار مصرف کار سادههست؛ در 

راحتی و بدون دریافت هیچ امتیازی بازار مصرف ایران، این سرمایه  متأسفانه واردکنندگان ایرانی به: وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

زار چند ده میلیونی مصرف یک ابزار قدرتمند در معادالت سیاسی و نظامی با. دهند بها را در اختیار کشورهای خارجی قرار می گران

 .است و باید از آن حراست کرد

توجه به ذائقه و رنگ در محصوالت غذایی مهم : های الهی دانست و تأکید کرد ها و موهبت حجتی سرزمین ایران را سرشار از نعمت

 .ه هنوز کشف، استخراج و به بازار عرضه نشده استاست و تنوع گیاهی ارگانیک کشور بازار بزرگی است ک

برخی از این گیاهان خاص ایران بوده و : نظیر در جهان معرفی کرد و اظهار داشت ای بی وی گیاهان دارویی کشور را مجموعه

 .توان بدون رقیب در بازارهای جهانی وارد شد می

که و هلدینگ است که باید با همکاری دولت و بخش خصوصی صادرات محصوالت غذایی نیازمند ایجاد شب: حجتی همچنین گفت

های بیشتری بین  ایجاد شود، تجربه صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه نشان داد که این عرصه نیازمند فعالیت و هماهنگی

: غذایی دانست و افزود کرده را از دیگر نقاط قوت بازارمحصوالت نیروی انسانی جوان و تحصیلدر پایان وی .همه اجزای جامعه است

 ./شود در صورت تولید محصوالت غذایی زمینه اشتغال جوانان نیز فراهم می

/news/fa/ir.iana.www//:http11512D%/5%A1%DB%5D%C5%%AC 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  ترکیب و وظایف شورای عالی سالمت و امنیت غذایی مشخص شدترکیب و وظایف شورای عالی سالمت و امنیت غذایی مشخص شد

های توسعه کشور از شورای نگهبان، وظایف و ترکیب  نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد اعاده شده الیحه احکام دائمی برنامه

 .شورای عالی سالمت و امنیت غذایی را تعیین کردند

نمایندگان، سیاستگذاری ارتقای سالمت و امنیت غذایی و سالمت مواد غذایی صادراتی و وارداتی، به گزارش ایسنا، براساس مصوبه 

های ناظر بر سالمت و امنیت غذایی، تعیین و پایش  بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست

 .تندهای اساسی سالمت و امنیت غذایی و وظایف این شورای عالی هس شاخص

تصویب استانداردهای ملی پیوست سالمت برای طرح های بزرگ توسعه ای، تصویب برنامه اجرایی سامانه خدمات جامع و همگانی، 

سالمت و امنیت غذایی، تصویب ساز و کارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های 

 .ستمربوطه نیز سایر وظایف این شورا ا

، رئیس سازمان (دبیر)، وزیر بهداشت (رئیس)رئیس جمهور : ترکیب شورای عالی سالمت و امنیت غذایی نیز به این شرح است

برنامه و بودجه، وزیر کشور، وزیر صنعت، وزیر تعاون، وزیر آموزش و پرورش، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر ورزش و جوانان، رئیس 

س سازمان صدا و سیما، یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های بهداشت و درمان، سازمان حافظت از محیط زیست، رئی

اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر، سرپرست کمیته امداد امام خمینی، رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات 

ت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت و تایید رئیس صنعتی ایران، یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی موضوع سالم

شورای عالی، یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت و 

 .جهاد کشاورزی و تایید رئیس شورای عالی امنیت

/news/fa/ir.iana.www//:http11511D%/5%D%AA5%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  جای خالی شرکت های دانش بنیان دربخش کشاورزیجای خالی شرکت های دانش بنیان دربخش کشاورزی

تکنولوژی و دانش با کارشناسان معتقدند که یکی از ضعف های اساسی بخش کشاورزی سنتی بودن آن است و این مشکل با تبادل 

 .شرکت های دانش بنیان داخلی و خارجی حل می شود

تصادی اق گروه صنعت، تجارت و کشاورزی اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

،با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان بازوی کمکی توسعه تکنولوژی و فناوری محسوب می شوند، اظهار باشگاه خبرنگاران جوان

 .حضور فعال شرکتهای دانش بنیان در عرصه کشاورزی از جمله مهم ترین اولویت های این بخش به شمار می رود:داشت

براساس برنامه ریزی های صورت گرفته   واحد است و 112بنیان فعال در بخش کشاورزی تعداد شرکت های دانش :وی تصریح کرد

 .این میزان به یک هزار واحد می رسد

در همین خصوص تفاهم نامه ای با وزارت علوم برای توسعه مراکز رشد به امضا رسیده و قرار :معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .اورزی ایجاد شوداست پارک علم و فناوری ویژه کش

 .شرکت های دانش بنیان در بحث امنیت غذایی نیز نقش موثری می توانند، ایفا کنند: وی گفت

 ضرورت عبور از کشاورزی سنتی و بهره گیری از شرکت های دانش بنیان 

اقتصادی  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی درگفتگو با خبرنگار

به کارگیری نخبگان و : در خصوص لزوم بهره گیری از شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی گفت ،باشگاه خبرنگاران جوان

 .ر مسائل اقتصادی،صنعت و کشاورزی ، رونق و شکوفایی را به دنبال دارددانش آموختگان کشور در همه زمینه ها به ویژه د

با توجه به لزوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی وحرکت در جهت استقالل و خودکفایی، استفاده ازدانش و : وی در ادامه افزود

  . توانمندی شرکت های دانش بنیان داخلی ضروری است

لس شورای اسالمی ضمن اشاره به ظرفیت ها و توانایی باالی شرکت های دانش بنیان اظهار این عضو کمیسیون کشاورزی مج

  در بخش نوآوری و اختراعات در حوزه کشاورزی پیشرفت های قابل توجهی حاصل شده وباید شرکت های دانش بنیان را: داشت

این نقیصه :این حوزه خواند و گفت  را از ضعف های اساسی  وی در پایان سنتی بودن کشاورزی.شریک مسائل بخش کشاورزی کرد

 .با تبادل تکنولوژی و دانش با شرکت های دانش بنیان داخلی و خارجی حل می شود
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 و سیاست هابرنامه 
 ایرنا ۵2/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  سند سیاست های ملی آب کشور تهیه شود سند سیاست های ملی آب کشور تهیه شود 

کشور از نظر سیاست های ملی آب ضعف دارد و نیازمند سندی باالدستی و فصل : عضو اتاق فکر آب ایران گفت -ایرنا -تهران

 . الخطاب در این زمینه است که به تایید عمومی رسیده باشد

در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه کشور از نظر سیاست های ملی آب ضعف ( یکشنبه)امروز « هدایت فهمی»

در اسناد باالدستی کشور بجز پنج سیاست کالن نظام در بخش آب مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و : دارد، خاطرنشان کرد

در زمان نگارش و تصویب آنها بحران آب نداشته ایم، هیچ سند راهبردهای بلندمدت توسعه آب کشور مصوب هیات وزیران که 

وی تاکید کرد، امروز نیازمند بازنگری در این سیاست ها هستیم و باید سند سیاست های ملی آب .دیگر قابل اتکایی وجود ندارد

عه سیاست ها و سیاست های ملی آب باید در قالب سندی که در آن همه مجمو: فهمی خاطرنشان کرد. کشور تهیه شود

 . راهبردهای کلیدی و سازگار در عرصه فعالیت های بخش آب دیده می شود، ارایه شود

وقتی چنین سندی در کشور موجود نباشد، کارها به صورت جزیره ای پیش می رود و بطور نمونه در منطقه ای یک : وی ادامه داد

 .تکار توسعه ای انجام می شود که مغایر با مقوله پایداری اس

به گفته این مقام مسئول، موضوعاتی نظیر انتقال آب، کاهش مصارف آب، امنیت آبی، امنیت غذایی، استفاده از آب شیرین کن ها 

باید هر یک احکام روشنی داشته باشد و در سند ملی آب به نحوی دیده شود که در صورت بروز اختالف بین دو منطقه، بتوان با 

این سند باید در خصوص برنامه ریزی جامع، مدیریت کمی و کیفی : وی تصریح کرد. ختالف پرداختمراجعه به این مرجع به حل ا

منابع آب، مدیریت توامان عرضه و تقاضا، تدابیر کنترل کمی و کیفی مصرف آب، ساز وکار نهادی و ساختاری بخش آب و تعیین 

عه منابع آب، مباحث احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، مقیاس مدیریت آب، تخصیص اولویت ها و برنامه ریزی پروژه ها، توس

مباحثی همچون تامین آب شرب، آبیاری کشاورزی، : این عضو اتاق فکر آب ایران افزود. سیاست های مشخصی را ارایه کند

ذاری، مشارکت جابجایی جمعیت و توانمندسازی آنان، پایداری فیزیکی و مالی طرح ها، رویکرد مشارکت گرایانه در سیاست گ

 .بخش خصوصی، ساز وکارهای حل اختالف بین رقبا بر سر استفاده از آب باید در تدوین سند ملی آب مورد توجه قرار گیرد

فهمی، پهنه بندی و خطرپذیری مناطق، حفاظت آب، کنترل و مدیریت سیالب، مدیریت خشکسالی، تغییر اقلیم، آب های 

رسوب، پایش پروژه ها و اقتصاد آب را از دیگر مواردی برشمرد که توجه به آن در تدوین  نامتعارف و بازچرخانی آب، فرسایش و

با توجه به بروز بحران آب در ایران، تهیه این سند با مشارکت همه متخصصان و : وی بیان کرد.سند ملی آب کشور ضروری است

ساسی باشد و پس از آن باید به آرای عمومی گذاشته صاحبان فکر در علوم مختلف، ذی مدخالن و ذی نفعان می تواند یک گام ا

سند سیاست های ملی آب کشور باید از پشتیبانی و وفاق گسترده آحاد جامعه برخوردار باشد و به این : فهمی تصریح کرد. شود

نظران آب منظور، باید یک شورای سیاستگذاری تشکیل شود و سپس پیش نویس آن تهیه و در اختیار جامعه متخصصین و صاحب

 .قرار داده و در نهایت در باالترین مرجع تصمیم گیری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شود

 .سال با تاخیر آغاز شده است12تهیه این سند باالدستی که فصل الخطاب بوده و یک سند ملی است، دست کم : وی گفت

امه عملیاتی برای اجرایی کردن این سند است تا همه دستگاه ها به گفته این کارشناس ارشد مسایل آب کشور، گام بعدی تهیه برن

 .با یک نقشه راه در پیشبرد اهداف آن حرکت کنند

 ضعف های برنامه ششم توسعه در موضوع آب** 
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 11ماده تدوین شده و مواد  11این برنامه در : فهمی با یادآوری بررسی الیحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسالمی گفت

 .آن به موضوعات اساسی محیط زیست، آب و کشاورزی اختصاص دارد 11تا 

این عضو اتاق فکر آب ایران با بیان اینکه برنامه ششم ضعف های آشکار ماهوی و شکلی دارد به نحوی که به نظر می رسد کار 

، این حس را به مجریان، برنامه ریزان و مواد موجود در برنامه فعلی: پخته کارشناسی در این برنامه انجام نشده است، اظهار داشت

 . خوانندگان القاء نمی کند که آب و محیط زیست مسایل محوری مورد توجه برنامه ششم باشند

که به دلیل باال بودن میزان تبخیر در کشور به هیچ وجه روش مناسبی برای )وی، مسایلی همچون توسعه آبیاری تحت فشار بارانی 

میلیارد مترمکعبی آب های  11، نبود ساز و کار اجرایی محدود کردن سطوح زیر کشت، ابهام در کاهش (آبیاری کم مصرف نیست

که ابزاری )« ارزش اقتصادی آب»و کاربرد « هزینه تمام شده»به جای « قیمت تمام شده»مصارف آب و استفاده نادرست اصطالح 

به جای هزینه کامل آب را جزو ( یت های اقتصادی در پهنه کشور استبرای برنامه ریزی منابع آب، آمایش و جانمایی استقرار فعال

 .مواردی برشمرد که در الیحه قید شده است اما این عبارت ها گنگ بوده یا پر از اشکال و ایرادند

ه ضعیف است؛ مبنای اطالعات در این برنام: وی با بیان اینکه اصل واقع گرایی در برنامه ششم توسعه رعایت نشده است، ادامه داد

بطور نمونه مطرح شدن دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد، با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی بسیار بلندپروازانه به نظر می 

 .رسد به یقین، سایر موارد مطرح شده در برنامه را متاثر خواهد کرد

این برنامه قادر به استقامت در برابر شوک های داخلی یا : معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو اضافه کرد

 .بیرونی وارد بر اقتصاد نیست و قدرت تاب آوری در آن به خوبی لحاظ نشده است

فهمی تاکید کرد، به نظر می رسد به عنوان یک ضعف اساسی، بدنه کارشناسی کشور در این برنامه دخیل نبوده و توسط 

 .شده که بطور عمده دارای تجربیات اجرایی بوده اند تا متخصصین و مدیران برنامه ریزیکارشناسان یا مدیرانی تدوین 

حال که اصالح یا تدوین مجدد برنامه ششم در دستور کار مجلس قرار گرفته است، جا دارد به منظور مساله محور : وی یادآور شد

 .کردن برنامه، در آن به مسایل آب و محیط زیست بیشتر پرداخته شود

امروز فرصتی مهیا شده تا از همگان از بدنه کارشناسی کشور، سازمان ها، سازمان : این کارشناس مسایل آب خاطرنشان ساخت

و سایر دستگاه ها و ارگان هایی که در زمینه مسایل آب و محیط زیست فعالیت می کنند بخواهیم تا وارد ( سمن ها)های مردم نهاد

 .ثیرگذار باشندمباحث این برنامه شد و در آن تا

 لحاظ نشدن توسعه روستایی** 

حتی اگر جایی : وی همچنین، لحاظ نشدن توسعه روستایی را از دیگر نقاط ضعف اساسی برنامه ششم توسعه برشمرد و یادآور شد

 .در برنامه به این موضوع اشاره شده، با محوریت بخش کشاورزی بوده است

با توجه به محدودیت های موجود منابع آبی، سهم : و آبفای وزارت نیرو تاکید کرد معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب

 .درصد باشد 12اقتصاد کشاورزی در توسعه روستایی نباید بیش از 

امروز نیازمند مداخله بخش های صنایع تبدیلی، خدمات، گردشگری، صنایع دستی، صنایع کوچک و نظایر آن در : فهمی گفت

 .ی کشور هستیم و در این زمینه نباید فقط به اقتصاد کشاورزی بسنده شودتوسعه بخش روستای

 .وی تاکید کرد، دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در کشور بدون وجود روستاهای توسعه یافته امکان پذیر نیست

می کرد ولی با وجود بررسی و به گزارش ایرنا، دولت یازدهم الیحه برنامه ششم را زمستان پارسال تقدیم مجلس شورای اسال

 .تصویب آن در کمیسیون های تخصصی و تلفیق برنامه، به دلیل اتمام دوره نهم مجلس، تصویب نهایی آن در مجلس ناتمام ماند
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از این رو دولت بار دیگر اوایل مرداد امسال الیحه برنامه ششم را به همراه ضمایم آن به مجلس دهم تقدیم کرده است که کلیات 

یازدهم مهر ماه جاری در کمیسیون تلفیق به تصویب رسی و انتظار می رود طی چند هفته آتی در نوبت بررسی جلسات علنی  آن

 .مجلس قرار گیرد

/News/fa/ir.irna.www//:http52265211/ 
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 هابرنامه و سیاست 
 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۵۹سه شنبه 

  فشار حجتی به معاونش برای جلوگیری از افت قیمت محصوالت کشاورزیفشار حجتی به معاونش برای جلوگیری از افت قیمت محصوالت کشاورزی

از طرف وزیر و کشاورزان تحت فشار است که از سقوط قیمت : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت <کشاورزی 

 .سالهای گذشته دولت دخالتی در این خصوص نداشته است محصوالت کشاورزی جلوگیری به عمل آید این در حالی است که در

در حال حاضر از طرف وزیر جهاد : عباس کشاورز امروز در نهمین نمایشگاه ملی تکنولوژی زیرساختهای کشاورزی اظهار کرد

 .کشاورزی و کشاورزان تحت فشاریم که در بازار از سقوط قیمتها جلوگیری به عمل آوریم

کرده در دو سه سال اخیر مجبور به مداخله  آنها مداخله نمی  ی کشاورزی که دولت در سالهای گذشته در قیمتها کارگاه: وی افزود

 .ایم شده

زمینی و پیاز اقدام به  در حال حاضر دولت برای جلوگیری از افت قیمت سیب: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت ادامه داد

 .کند رات سیب زمینی یارانه پرداخت میکند همچنین برای صاد خرید آنها می

های محصوالت کشاورزی در بازار مصرف رشد معناداری نداشته است و ما  این امر نشان دهنده این است که قیمت: وی تصریح کرد

 .ایم تنها در بخش برنج مصرفی کشو رشاهد افزایش قیمت بوده

 اریمیلیون تن محصول کشاورزی در سال ج 12بینی واردات  پیش* 

میلیون تن بوده که  22، 12تا  12واردات محصوالت کشاورزی در سالهای : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت اضافه کرد

میلیون  12شود در سالجاری نیز واردات محصوالت کشاورزی کمتر از  بینی می میلیون تن کاهش یافته است و پیش 11این رقم به 

ها و از آن مهمتر تالش کشاورزان باعث شده است که بتوانیم در این امر موفق  ریزی سیاستها و برنامه: کشاورز ادامه داد.تن باشد

 .باشیم و از میزان واردات محصوالت کشاورزی بکاهیم و بر تولید آن بیفزاییم

ای،  نباید به صورت لحظه کنیم، به بحران آب تر از آن چیزی است که فکر می وی با تاکید بر اینکه بحران آب در کشور خیلی جدی

  .ترین خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر آب است ای نگاه شود و کلیدی موردی و منطقه

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با بیان اینکه برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به سمت توسعه کشت دیم و 

را  گذشته تولید برنج به غیر از مناطق شمالی کشور را کاهش داده ایم و این محدودیت در دو سال: ایم گفت توسعه کشت آبی رفته

  .کنیم براساس اختیاراتی که داریم بشدت کنترل می

های قند و شکر در خوزستان را  در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری الزم برای ایجاد کارخانه: کشاورز اضافه کرد

توانیم در تولید شکر خودکفا باشیم که این امر با یک سوم مصرف آب و متکی با آب باران  مدت سه سال میبه عمل آورد ظرف 

آالت کشاورزی نیاز به کارآمدی و توسعه مکانیزاسیون داریم به  در بخش ماشین: های خود گفت وی در پایان صحبت.خواهد بود

سایر محصوالت باید براساس نشاء کشت و تولیدات نشاء صنعتی و زمینی در  طوری که به غیر از محصوالت گندم، جو و سیب

 .همچنین دستگاه کاشت نشاء داشته باشیم

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http1e1e1fd222121122 
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 برنج
 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۵۹سه شنبه 

  کاالی اساسی در یک هفتهکاالی اساسی در یک هفته  00افزایش نرخ افزایش نرخ //درصد گران شددرصد گران شد5۰5۰برنج در یک سال برنج در یک سال 

 201های تازه  درصد، میوه201درصد، حبوب 101درصد، برنج  201مرغ  های رسمی دولت، قیمت تخم بر اساس گزارش <مواد غذایی 

 .مهرماه رشد داشته است 21درصد طی هفته منتهی به  201نباتی  درصد و روغن 105درصد، مرغ 

گروه  6مهرماه اعالم کرد، بر این اساس نرخ  21فروشی کاالهای اساسی را در هفته منتهی به  بانک مرکزی متوسط قیمت خرده

دهد  این آمار نشان می. کاالیی نسبت به هفته پیش از آن افزایش و قیمت دو گروه دیگر کاهش یافت و سه گروه نیز ثابت ماند

 201نباتی  درصد و روغن 105درصد، گوشت مرغ  201های تازه  درصد، میوه 201درصد، حبوب  101درصد، برنج  201مرغ  قیمت تخم

درصد افت یافت؛ ضمن اینکه سه گروه گوشت  201درصد و قند و شکر  101های تازه  درصد رشد داشت و در مقابل قیمت سبزی

 .قرمز، لبنیات و چای تغییری نداشتند

دهد، قیمت  مرکزی از قیمت مواد خوراکی در هفته سوم مهرماه در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته نشان میگزارش بانک 

 101درصد، گوشت قرمز  101های تازه  درصد، میوه 2101درصد، حبوب  1101درصد، برنج  1101درصد، تخم مرغ  101لبنیات 

درصد رشد قیمت داشته اند و فقط نرخ  606صد و روغن نباتی در 1601درصد، چای  1101درصد، قندوشکر  6درصد، گوشت مرغ 

 .درصدی مواجه شده است 501سبزی های تازه با کاهش 

 مرغ لبنیات و تخم

درصد افزایش  202در هفته مورد نظر بانک مرکزی در گروه لبنیات، قیمت پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته پیش از آن معادل 

هزار  112هزار تا  52ای  درصد افزایش داشت و شانه 201مرغ معادل  قیمت تخم. گروه بدون تغییر بود بهای سایر اقالم این. یافت

 .ریال فروش رفت

 برنج و حبوب

 . درصد افزایش یافت 205درصد و برنج داخله درجه دو  102در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک معادل 

درصد افزایش  106درصد و لپه نخود  202درصد کاهش؛ اما بهای نخود معادل  201بلبلی معادل  در گروه حبوب، قیمت لوبیا چشم

 .قیمت سایر اقالم این گروه ثابت ماند. یافت

 های تازه ها و سبزی میوه

ی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سایر اقالم میوه و سبز. در میادین زیر نظر شهرداری، پرتقال درجه یک عرضه کمی داشت

 .ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد فروشی مقایسه با سایر میوه

درصد،  101های تازه بهای سیب زرد معادل  های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه کردند که در گروه میوه فروشی میوه

درصد  101درصد تا  202درصد کاهش داشت و قیمت سایر اقالم این گروه بین  106درصد و خربزه  102درصد، انگور  2.1هلو 

درصد افزایش یافت اما قیمت سایر اقالم این  605درصد و پیاز  201های تازه، بهای کدو سبز معادل  در گروه سبزی.افزایش یافت

 .درصد کاهش داشت 601درصد تا  202گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد و  202درصد کاهش داشته؛ اما قیمت گوشت تازه گاو و گوساله  201در هفته مورد بررسی، بهای گوشت گوسفند معادل 

 .درصد افزایش یافت 105گوشت مرغ 
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 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد افزایش  201یمت روغن نباتی مایع معادل درصد کاهش یافت؛ اما ق 202درصد و شکر  201در این هفته، بهای قند معادل 

 .داشت؛ بهای چای خارجی و روغن نباتی جامد نیز بدون تغییر بود

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http1b6d52a61d1116 
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 برنج
 فارس - ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

  واردات از تایلند نیازمند تأیید وزارت بهداشت واردات از تایلند نیازمند تأیید وزارت بهداشت / / بخش عمده نیاز کشور به برنج وارداتی تامین شده استبخش عمده نیاز کشور به برنج وارداتی تامین شده است

از کشورهای هند، اروگوئه و آرژانتین وارد  11بخش اعظم سهمیه وارداتی برنج در سال : معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 . از تایلند ابتدا باید سازمان غذا و دارو مزارع این کشور را تأیید کنند شده و برای واردات برنج

، در پاسخ به اینکه با توجه به محدودیت واردات، اخیرا خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  حسن عباسی معروفان در گفت

شرط  پیش: اظهار داشت  هزار تن برنج از این کشور را داده است، 122اعد برای واردات رئیس جمهور در سفر به تایلند قول مس

واردات محصوالتی همچون برنج از یک کشور بازدید سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت از مزارع تولید برنج آن، تائید سالمت و 

این زمینه به ما نرسیده مضاف بر آنکه با توجه به محدودیت فعالً دستوری در : وی گفت.اجازه خرید آن هم به صورت مناقصه است

 .ایم واردات برنج و تأمین بخش اعظمی از برنج مصرفی کشور تا نیمه سال میزان زیادی از سهمیه برنج وارداتی را وارد کرده

هند، اروگوئه و : شود، گفت ام میمعاون شرکت بازرگانی دولتی در پاسخ به اینکه اکنون بیشترین برنج وارداتی از کدام کشورها انج

تواند یکی از کشورهایی باشد که برای واردات برنج در لیست  آرژانتین کشورهای هدف برای واردات برنج هستند، اما تایلند هم می

 .اطالعی کرد ها برای واردات برنج اظهار بی وی از جزئیات تفاهم با تایلندی. ما قرار گیرد

شود که دو سوم آن در داخل تولید و یک سوم آن یعنی رقم  میلیون تن برنج در کشور مصرف می1دود ساالنه ح به گزارش فارس،

یابد و وزارت جهاد کشاورزی با توجه به میزان تولید داخل مجوز  هزار تن اجازه واردات می 222میلیون و  1هزار تا  522بین 

 .شود ت برنج ایرانی واردات برنج خارجی ممنوع میکند و هر ساله در فصل برداش واردات این محصول را صادر می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http11112121222221 
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 برنج
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  رودرود  دود گرانی برنج عاقبت به چشم شالیکاران میدود گرانی برنج عاقبت به چشم شالیکاران می/ / ادای نذر کردندادای نذر کردندکشاورزان برنجکار داخلی با برنج خارجی کشاورزان برنجکار داخلی با برنج خارجی 

های خود را برای خرید برنج ایرانی در ابتدای فصل هزینه کرده و گرانی این محصول را در تهران و  ای، سرمایه خریداران غیرحرفه

 .شهرهای بزرگ دامن زدند

وگو با خبرنگار ایانا درباره تحوالت بازار برنج و علت آن  امروز در گفتاستاد اقتصاد دانشگاه جامع علمی و کاربردی جهاد کشاورزی 

 .افزایش قیمت بیش از حد برنج ایرانی، علت اصلی رویکرد دولت به واردات شد: گفت

بازار های خود را برای خرید برنج  ای در ابتدای فصل، سرمایه رسد که خریداران غیرحرفه نظر می به: پور افزود غالمرضا خانکشی

 .اند هزینه کردند و اکنون محصول را احتکار کرده

کنندگان توان خرید برنج ایرانی را  هزار تومانی برنج در شهرهای بزرگ باعث شد که مصرف 11تا  11قیمت : وی خاطرنشان کرد

 .های وارداتی روی آورند نداشته باشند و ناگزیر به برنج

های شمالی باعث شد که کشاورزان برنجکار برای نذورات ایام تاسوعا و  تی در استانقیمت باالی برنج ح: پور ادامه داد خانکشی

اند و در  ها در اوایل فصل فروخته شالیکاران برنج تولیدی خود را به واسطه: وی تصریح کرد.عاشورا از برنج خارجی استفاده کنند

بیش از دو میلیون تن برنج در کشور تولید : ادآرو شدپور ی خانکشی.کنند حال حاضر برنج خارجی و داخلی را مخلوط مصرف می

 .رسد کنندگان را باید پوشش دهد، در حالی که توانایی خرید مردم به قیمت فعلی نمی شود که این رقم نیاز دوسوم مصرف می

 واردات برنج چاره قیمت باالی برنج ایرانی

شود که قیمت برنج از روند کاهشی برخوردار  بینی می پیش: ید کرداستاد اقتصاد دانشگاه مجامع علمی کاربردی جهاد کشاورزی تأک

ها مجبورند محصول خود را به بازار وارد کنند و چون برای باال بودن قیمت برنج ایرانی  باشد، چون با ورود برنج وارداتی واسطه

 .مشتری وجود ندارد، قیمت افت خواهد کرد

زمانی که قیمت محصول ایرانی به این اندازه باال باشد، دولت برای رفع : هار داشتوی درباره واردات برنج با وجود ممنوعیت اظ

 .ای جز واردات ندارد و اقدامی که برای ایام تاسوعا و عاشورا انجام شد، عقالنی بود نیازهای جامعه، چاره

 .یافت که این امر به صالح نبود زایش میها اف شد، قیمت برنج ایرانی بیش از این اگر واردات انجام نمی: پور همچنین گفت خانکشی

هزار تن آن از تولید داخل  222نیاز ساالنه کشور به برنج سه میلیون تن است که دو میلیون و  بر اساس آمار،: وی در ادامه افزود

در حال حاضر : استاد اقتصاد دانشگاه مجامع علمی کاربردی جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد.تأمین شده و مابقی باید وارد شود

های  هزار تومان بوده که در مقایسه با افزایش قیمت این محصول در سال 12قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی در شمال کشور 

 .بود تر از این می گذشته، رشد باالیی داشته است و باید دوهزار تومان ارزان

اند، اما دود آن در سال آینده به چشم  یمت باال فروختههرچند که برنجکاران محصول خود را امسال با ق: پور ادامه داد خانکشی

 .خودشان خواهد رفت، چون ممکن است سود خوبی نصیبشان نشود

ها فروختند و از آنجا که در  کشاورزان در ماه ابتدایی برداشت محصول، شلتوک و برنج خود را به واسطه: وی در پایان تصریح کرد

 ./ها خواهند ماند طور قطع محصول روی دست واسطه ست، بهحال حاضر عرضه برنج بیش از تقاضا ا

/news/fa/ir.iana.www//:http11111A%DA%/1%D5%B1%D 
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 پسته
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  شده و هماهنگ صادر کنندشده و هماهنگ صادر کنند  مدیریتمدیریتبازرگانان، پسته را بازرگانان، پسته را / / دهمین جلسه ستاد عالی پسته تشکیل شددهمین جلسه ستاد عالی پسته تشکیل شد

پس از دو سال و نیم وقفه، دهمین جلسه ستاد عالی بسته کشور با ریاست محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و حضور معاونان 

 .وی و فعاالن بخش خصوصی این صنعت تشکیل شد

وزیر جهاد کشاورزی و پس از دو سال و نیم وقفه، دهمین جلسه ستاد عالی بسته کشور با ریاست محمود حجتی 

 .حضور معاونان وی و فعاالن بخش خصوصی این صنعت تشکیل شد

ها تشکیل شد،  رفت از آنها بدون حضور نمایندگان رسانه های برون این جلسه روز گذشته با هدف بررسی مشکالت صنعت و راه

 .ساعاتی پیش به کار خود پایان داد

حرفی تازه از سوی مسئوالن زده نشد، اما خبر تشکیل جلسه این ستاد آن هم پس از هرچند بر اساس گفته حاضران، در این جلسه 

ای نزدیک شاهد رفع  حدود سه سال، این امید را در دل تولیدکنندگان و فعاالن صنعت تولید پسته به وجود آورد که شاید در آینده

 .برخی از مشکالت این صنعت باشند

اتاق ایران که یکی از حاضران در جلسه ستاد عالی پسته بود، درباره آنچه در این جلسه  احمد صادقیان، رئیس کمیسیون کشاورزی

جلسه با مطرح شدن مشکالت تولید و بازار پسته از سوی فعاالن بخش خصوصی این صنعت آغاز شد : گذشت به خبرنگار ایانا گفت

های زیادی مواجه است و اگر فکری  این محصول با چالشوگو به آنجا رسید که ایران در بازار رقابتی  و پس از کمی بحث و گفت

 .زودی بازار را به رقیب قدر خود یعنی آمریکا واگذار خواهد کرد نشود، به

هزار تن است، این در حالی است که کشور آمریکا میزان  152تا  162اکنون میزان صادرات پسته ایران  هم: وی خاطرنشان کرد

هزار تن پسته باقی مانده از سال گذشته این کشور اضافه کنیم  12ن رسانده و اگر این مقدار را به هزار ت 162صادرات خود را به 

 .هزار تن پسته به بازار جهانی سرازیر خواهد کرد 122زودی آمریکا حدود  به

افتد که  ق در شرایطی میاین اتفا: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به امکان دامپینگ آمریکا در بازار پسته، افوزد

شده تولید این محصول در ایران بسیار باالتر از کشور آمریکا است، این اتفاق به این معنا خواهد بود که آمریکا در بازار  هزینه تمام

 .ایستد رقابتی در ارتفاع بسیار باالتری از ایران می

بهره عنوان کرد و ادامه  د نقدینگی و پرداخت تسهیالت کمشده در این جلسه را رفع مشکل کمبو صادقیان از دیگر مباحث مطرح

بهره با نرخ بهره پایین برای تأمین  در این جلسه از وزیر جهاد کشاورزی درخواست شد که نسبت به دریافت سهم تسهیالت کم: داد

 .نقدینگی صنعت پسته اقدام کند

زم از وزارت امور خارجه و وزرات صنعت، معدن و تجارت بخواهد های ال همچنین از وزیر خواسته شد تا با رایزینی: وی تصریح کرد

 .که با بازارسازی، در این شرایط بحرانی به صنعت پسته کشور یاری برسانند

به گزارش ایانا، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه ستاد عالی پسته کشور با بیان اینکه برای حفظ جایگاه پسته ایران 

در این زمینه اتاق بازرگانی، صنایع، : ، بازرگانان باید محصوالت خود را مدیریت شده و هماهنگ صادر کنند، گفتدر بازار جهانی

 .تواند نقش محوری ایفا کند معادن و کشاورزی ایران می

های  به حذف باغهای باغدارانی که به جهت شوری خاک مجبور  آبه ها و حق برداری از آب چاه جایی بهره مشکل جابه: وی یادآور شد

اتخاذ سیاست بازار در قبال بازار در مراودات ایران با کشورهای دیگر : حجتی تأکید کرد.غیراقتصادی خود هستند باید حل شود
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ضروری است و کاهش و اصالح تعرفه پسته صادراتی ایران به کشورهای اروپایی و سایر کشورها در مذاکرات سیاسی و مبادالت 

تجهیزات : وی در پایان دهمین جلسه ستاد ملی پسته کشور اظهار داشت.ر کشورها باید مورد تأکید قرار گیردتجاری ایران و دیگ

 .روزرسانی شود های صادراتی پسته باید تکمیل و به مراکز آزمایشگاهی برای رعایت موارد مورد نظر کشورهای اروپایی در محموله

برنگار این رسانه با معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی مصوبات این جلسه های به عمل آماده خ الزم به ذکر است، طی تماس

 ./ها قرار خواهد گرفت و متعاقباً منتشر خواهد شد پس از تنطیم و تأیید نهایی در اختیار رسانه

/news/fa/ir.iana.www//:http11511D%/5%D%AF1% 
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 پسته

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  آیدآید  ستاد عالی پسته امروز از کما در میستاد عالی پسته امروز از کما در می

در روزهای ابتدایی تشکیل دولت یازدهم بود که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت، ستاد عالی پسته کشور را پس از چهار 

هدف از تشکیل جلسه احیاء ستاد عالی پسته کشور، . دولتی و فعاالن خصوصی احیاء کردای با حضور مسئوالن  سال وقفه در جلسه

طور  های رفع آنها به برگزار شد، این بود که مشکالت در بخش تولید و صادرات پسته شناسایی شود و راه 12اسفند  21که در مورخ 

 .جدی و مستمر پیگیری شود

 :قاسمی سپیده -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

در روزهای ابتدایی تشکیل دولت یازدهم بود که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دولت، ستاد عالی پسته کشور را پس از چهار 

هدف از تشکیل جلسه احیاء ستاد عالی پسته کشور، . ای با حضور مسئوالن دولتی و فعاالن خصوصی احیاء کرد سال وقفه در جلسه

طور  های رفع آنها به برگزار شد، این بود که مشکالت در بخش تولید و صادرات پسته شناسایی شود و راه 12اسفند  21که در مورخ 

 .جدی و مستمر پیگیری شود

ها شد و به معاونت  عنوان رئیس این جلسه خواستار مشارکت جدی بخش خصوصی در تمام زمینه در آن هنگام محمود حجتی به

به معاون وقت آن معاونت که  -ا تفکیک معاونت باغبانی و معاونت زراعت شکل آن تغییر کرد که بعدها ب -تولیدات گیاهی وقت 

عباس کشاورز معاون زراعت کنونی است، اجازه داد تا نسبت به بازسازی و تعریف ساختار دبیرخانه ستاد عالی پسته اقدام کند و 

 .ا نیز پیگیری کندریزی برای جلسات بعدی این ستاد، مصوبات آن ر عالوه بر برنامه

تشکیل شود، اما با  1111در پایان این جلسه وزیر جهاد کشاورزی مقرر کرد تا جلسه بعدی ستاد عالی پسته در خردادماه سال 

گذشت بیش از یک سال از زمان مقرر برای جلسه پیش بینی شده احیاء ستاد عالی پسته کشور، به دالیلی که هیچگاه نه اعالم شد 

تنها خبری از تشکیل دوباره جلسه این ستاد نشد؛ بلکه به گواه تولیدکنندگان  و نه خبرنگاری جویای این تعلیق دوباره گردید، نه

 .ت آن نیز پیگیری نشدمصوبا

خورشیدی محمدعلی طهماسبی، معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در نشست  11تا اینکه در روز آدینه ششم اردیبهشت 

اندازی دوباره جلسات  از راه استان کرمان و اعضای شورای آب ها و صنوف بخش کشاورزی ها، اتحادیه اندیشی مدیران، انجمن هم

در ستاد عالی پسته مشکالت مربوط به محصول پسته و مسائل : در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفتستاد عالی پسته 

 .شود سازمانی این محصول پیگیری و رفع می برون

اما باز هم با گذشت بیش از یک سال از اعالم خبر معاونت باغبانی درباره تشکیل ستاد عالی پسته در وزارت جهاد کشاورزی، باز هم 

سر برد و با وجود تقاضاهای مکرر تولیدکنندگان و فعاالن پسته که با مشکالت زیادی روبه رو هستند،  ستاد تا امروز در کما به این

 .که قرار است جلسه آن برگزار شود، تشکیل جلسه ای نداده بود 16مهر  21این ستاد تا امروز سه شنبه 

 انتظار حمایت ستاد عالی پسته تولیدکنندگان؛ چشم

توجهی به تشکیل جلسات ستاد عالی پسته کشور تا جایی ادامه یافت که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون  در این میان بی

اقتصادی مجلس، در هفتم مهرماه سال جاری در صحن علنی مجلس به رئیس جمهوری نسبت به وضعیت بازار پسته تذکر شفاهی 

شود، آقای رئیس جمهوری به داد  رانی است، جلسات ستاد عالی پسته تشکیل نمیوضعیت بازار صادرات پسته بح": داد و گفت

وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان تأکید کرده  مهر در جلسه شورای گفت 15البته وی پیش از این در ".کاران برسید پسته
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ریزی در  بندی و برنامه ما خواهان جمع. زنند کاران در مشکالت دست و پا می تعطیلی ستاد عالی پسته در حالی است که پسته: بود

توجهی در شرایطی ادامه دارد که تولیدکنندگان این محصول که بیشتر در مناطق سخت کویری  این بی.حوزه صنعت پسته هستیم

رده است، گالیه وجود آو باری را برای آنان به آبی شرایط اسف های باالی تولید مشغول به کار هستند و کم کشور از اینکه با هزینه

های وزارت جهاد کشاورزی و دولت  های پسته در مناطق جدید از برنامه ادامه این مشکالت در حالی است که توسعه باغ.مند هستند

 .هستند  استان کشور، درگیر تولید محصول پسته 11زایی است و در حال حاضر  برای مقابله با بیابان

مدت و  ج از وضعیت نامطلوب تولید و صادرات پسته، الزم است تا راهکارهای اساسی کوتاهرسد با این شرایط برای خرو نظر می به

با توجه به اینکه رسالت ستاد عالی پسته از ابتدای تشکیل این بوده است که مشکالت مربوط به محصول .دراز مدت تدوین شود

گام و برای کمک به کشاورزان محروم مناطق کویری  سازمانی این محصول پیگیری و رفع شود، برای نخستین پسته و مسائل برون

های صادراتی و افزایش  گردد، سیاست  شود امروز برگزار می کشور، امید است که برگزاری جلسه ستاد عالی پسته که گفته می

 ./قیمت منطقی این محصول عملیاتی شود

/news/fa/ir.iana.www//:ttph11165D%/5%B1%D5%%AA 
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 پسته
 اآیان - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

تجار قیمت پسته را به زیان باغداران ایرانی تجار قیمت پسته را به زیان باغداران ایرانی / / تأمین مالی صادرکنندگان به نفع تولیدکنندگان پسته نیستتأمین مالی صادرکنندگان به نفع تولیدکنندگان پسته نیست

  آورندآورند  پایین میپایین می

میلیارد ریال برای تأمین مالی صادرکنندگان پسته خبر  212هزار و  یکدر حالی که وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص مبلغ 

ای از مشکالت آنها نخواهد گشود و تنها باعث قدرت گرفتن تجار و وادار کردن  دهد، تولیدکنندگان پسته معتقدند این پول گره می

 .شود شده می تر از نرخ تمام باغداران گرفتار به فروش پسته با قیمت پایین

میلیارد ریال برای تأمین مالی صادرکنندگان پسته  ۰9۲هزار و  لی که وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص مبلغ یکدر حا

ای از مشکالت آنها نخواهد گشود و تنها باعث قدرت گرفتن  دهد، تولیدکنندگان پسته معتقدند این پول گره خبر می

 .شود شده می تر از نرخ تمام ت پایینتجار و وادار کردن باغداران گرفتار به فروش پسته با قیم

وگو با خبرنگار ایانا با انتقاد از تأمین نقدینگی برای صادرکنندگان پسته،  کاران کرمان امروز در گفت مدیره اتحادیه پسته رئیس هیأت

ها فقط  این پول. دها به صادرکنندگان و تجار، گرهی از مشکالت تولیدکنندگان و باغداران پسته نخواهد گشو پرداخت پول: گفت

شود که قدرت به دست صادرکنندگان و تجار بیفتند و آنان با تحت فشار قرار دادن باغداران گرفتار و نیازمند که از کمبود  باعث می

 .برند، حاصل دسترنج آنان را زیر قیمت بخرند نقدینگی رنج می

کردم و تمام  کنندگان است با قاطعیت ازاین تصمیم حمایت میاگر من اعتقاد داشتم که این کار به نفع تولید: جلیل مظهری افزود

های گذشته نشان داده  بستم تا هر چه زودتر این مبلغ به دست تجار و صادرکنندگان برسد، اما تجربه سال کار می تالش خود را به

 .اند است این افراد همیشه از شرایط بد اقتصادی باغداران سوءاستفاده کرده

تالش و البی : های گذشته، خاطرنشان کرد های تولیدکنندگان پسته در سال خدمات ارزنده و رونق شرکت تعاونی وی با اشاره به

چند صادرکننده باعث شد تا مسئوالن در دولت نهم و دهم نسبت به اقدامات شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته بدبین شوند و 

 .ها که حامی و پشتیبان باغداران هستند، گرفته شود ق کار تعاونیبدون هیچ تحقیقی و با تصمیم غیرکارشناسی جلوی رون

های اولیه  های تعاونی تولیدکنندگان پسته بررسی شود، معلوم خواهد شد در سال اگر سابقه فعالیت شرکت: مظهری ادامه داد

و خارج وجود نداشت، اما باغداران با ها با وجود اینکه تعداد سهامدار کم بود و این همه امکانات در داخل  گیری این تعاونی شکل

 .ها تحویل دهند ایستادند تا محصول خود را به تعاونی های طوالنی یک تا دو روز پشت درب شرکت تعاونی می رضایت در صف

گاه از استقبال باغداران و هجوم آن ها برای تحویل پسته مانند تجار،  شرکت تعاونی طی فعالیت خود هیچ: وی تصریح کرد

دلیل  های خرید را پایین نیاورد، در حالی که در این مدت شاهد هستیم به وران سوءاستفاده نکرده و قیمت صادرکنندگان و پیله

کننده خارجی و به ضرر باغدار  ها را به نفع و مصرف ا خرید نقدی انجام دهند، تجار هر روز قیمتها نقدینگی ندارند ت اینکه تعاونی

های سال با هزینه خود  شرکت تعاونی طی سال: کاران کرمان یادآور شد مدیره اتحادیه پسته رئیس هیأت.آورند ایران پایین می

نند و حاال دیگران بیایند و از این فرصت طالیی بدون صرف هزینه توانستند بازارهای خارجی را برای ورود پسته ایران مهیا ک

مدیرعامل بانک کشاورزی استان در نشست مشترک مجمع نمایندگان کرمان، معاونان و مدیران : مظهری تأکید کرد.استفاده کردند

ها  اذعان داشت که طی سالوزارت دارایی که به جهت بررسی راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان پسته و خرما برگزار شد، 

ها را بازنگرداندند و حداقل  ای انگشت شمار به اصطالح صادرکننده پسته قرار گرفته است و آنها پول اعتبارات ویژه در اختیار عده
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پرداخت حتی این مدیرکل تلویحاً معتقد بودند هر مبلغ دیگر هم به این افراد تسهیالت اعتباری . بار وام را تمدید کردند سالی یک

 .شود به این سهل و آسانی بازگردانده نخواهد شد

گرفت تا مانند گذشته  ها قرار می ها در اختیار شرکت تعاونی شد که نقدینگی ای اندیشه می ای کاش چاره: وی در پایان اظهار داشت

 ./، گلوی باغداران را بفشارندها پسته باغداران را تحویل بگیرند و اجازه ندهند تا چند نفر دالل و خریدار پسته این شرکت

/news/fa/ir.iana.www//:http11621D%/5%D%AA5% 
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 پسته

 جوان خبرنگاران - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  جنگ پسته کاران با کمبود نقدینگیجنگ پسته کاران با کمبود نقدینگی/ / صادرات پسته آب رفتصادرات پسته آب رفت

میلیون دالر صادر شد که در مقایسه با سال ماقبل خودبا  222هزار تن پسته به ارزشی بالغ بریک میلیارد و  112سال گذشته 

صنعت،  محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار.هزار تنی همراه بوده است 12کاهش 

هزارهکتار  122با بیان اینکه سطح زیر کشت باغات پسته در کشور  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه تجارت و کشاورزی

 122در سالجاری به  هزارتن بود که پیش بینی می شود این رقم 262مجموع تولید پسته کشور در سال گذشته : است، گفت

با توجه به مقاومت این گیاه در برابر خشکی، کشاورزان : وی در خصوص عمده ترین مشکالت پسته کاران بیان کرد.هزارتن برسد

تصوراتی مبنی بر کاشت این محصول در مناطق کم آب دارند در حالیکه برای افزایش بهره وری این محصول باید در مناطقی که با 

 .ی مواجه نیستد، کاشت شودبحران کم آب

کاهش سطح آب سفره های زیرزمینی در استان کرمان در کنار : معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین افزود

 .میانگین تولید باغات اثر گذاشته است  خشکسالی های اخیر و کاهش سرمایه در گردش بر کاهش بهره وری و

 ره وریعملکرد باغات در راستای اصالح به

در چند سال اخیر کرمان قطب اصلی تولید : معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عمده استانهای تولید کننده پسته نیز گفت

استانهای خراسان رضوی،فارس، تهران، مرکزی، خراسان شمالی، قم، سیستان و بلوچستان و   پسته در کشور بوده اما در حال حاضر

 .ورده اندسمنان نیز به کشت پسته رو آ

تغذیه، مدیریت آفات و بیماری : وی در پاسخ به این سوال که اصالح و بهره وری باغات چه تاثیری بر میزان تولید دارد، اظهار داشت

 .ها و استفاده ار ارقام مناسب می تواند نقش بسزایی در افزایش بهره وری و عملکرد داشته باشد

 هزار تنی صادرات 5۲کاهش  

کشور  12هم اکنون پسته ایرانی به مقصد بیش از : درصد پسته تولیدی صادر می شود، افزود 12الی  62ان اینکه طهماسبی با بی

 .دنیا اعم از چین، هنک کنگ، لبنان،قزاقستان،تایوان،هند، ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر صادر می شود

میلیون دالر  222پسته به ارزشی بالغ بریک میلیارد و  هزار تن112سال گذشته: وی در خصوص میزان صادرات پسته اظهار کرد

 .هزار تنی همراه بوده است 12صادر شد که در مقایسه با سال ماقبل خودبا کاهش 

انتظار می رود با تمهیدات وزارتخانه و بانک مرکزی عالوه بر تامین نقدینگی مورد نیاز صادرکنندگان، نرخ :طهماسبی تصریح کرد

 محصوالت نیز با ثبات شود تا به روزهای طالیی صادرات این محصول بازگارز برای صادرات 

/news/fa/ir.yjc.www//:http1521121D%/5%B1%D5%A1%D 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

  تامین مالی از داخل اولویت دولت است تامین مالی از داخل اولویت دولت است / / میلیارد تومان طلب گندمکارانمیلیارد تومان طلب گندمکاران  9۲۲۲9۲۲۲نوبخت خبر داد پرداخت نوبخت خبر داد پرداخت 

 . های داخلی اولویت دولت است تامین واگن مورد نیاز از ظرفیت  :رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت

، محمدباقر نوبخت در حاشیه امضای تفاهمنامه تأمین تجهیزات حفاظتی در جمع خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در آخرین روز فعالیت بورس در هفته گذشته توانستیم بیش از هزار میلیارد تومان از اسناد خزانه برای : خبرنگاران اظهارداشت

 .کنیم را به فروش برسانیم و توزیع این مبالغ در حال انجام است و مابقی را نیز در اسرع وقت پرداخت میکاران  پرداخت طلب گندم

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال فارس در مورد اظهارات وزیر دفاع مبنی بر توان ساخت هزار واگن در سال و موضع 

کنیم و اولویت این است در راستای اجرای اقتصاد  رتیب تامین منابع مالی میبه همین ت: دولت نسبت به این موضوع عنوان کرد

مقاومتی از توانمندی داخلی استفاده کنیم، خوشبختانه صنایع دفاعی از چنین ظرفیتی برخوردار است و به جای اینکه واگن وارد 

 .کردکشور کنیم اکنون از منابع داخلی استفاده شود و مثل شیوه کنونی تامین مالی 

شود باید  شود منتهی چون حجم تسهیالت فراوان می گذاری آب از این شیوه استفاده می برای آبرسانی روستاها و لوله: وی افزود

توان بیش از حد به این دو بازار برای تامین مالی فشار وارد کرد اما این موضوع  کنترل بازار پول و سرمایه را داشته باشیم و نمی

 .ست که انجام خواهد شدها ا جزء اولویت

ها  در سازمان برنامه و بودجه استفاده از توان داخلی جزء سیاست: نوبخت در مورد موضوع خرید واگن از کشور روسیه بیان داشت

رود به خاطر  علت اینکه این کار با تأمل پیش می. دهیم کنیم را اجازه واردات نمی توان از داخل تأمین می است و هر آنچه را می

 .رایط مالی و پولی و ظرفیت تولید استش
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 منابع مالی نتامی

 خبرنگاران جوان - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  کشاورزان پرداخت شدکشاورزان پرداخت شد  میلیارد تومان از مطالباتمیلیارد تومان از مطالبات9۲۲۲9۲۲۲

میلیارد تومان دیگر از پول گندم های خریداری شده به حساب کشاورزان در 1222مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از واریز 

نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی  به گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش.سراسرکشور طی روز جاری خبرداد

میلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان از طریق بانک کشاورزی پرداخت شد و با این 1222امروز : دولتی ایران، علی قنبری گفت

 .میلیارد تومان از پول خرید تضمینی گندم تسویه شده است 122هزار و 11پرداختی، تاکنون 

هزار تن گندم از کشاورزان داخلی به قیمت تضمینی  122میلیون و  11با بیان اینکه امسال بیشتر از  معاون وزیر جهاد کشاورزی

میلیارد تومان است که تا امروز نزدیک به  122هزار و  11بهای کل گندم های خریداری شده حدود : خریداری شده است، افزود

 .درصد آن پرداخت شده است 52

دولت درصدد است تا از هرطریقی مطالبات : برای مفاصا حساب بهای گندم ها با کشاورزان تاکیدکرد قنبری با اشاره به عزم دولت

میلیارد تومان اخیر را از طریق فروش اوراق مرابحه در فرابورس 1222گندمکاران را هرچه سریعتر پرداخت کند، به گونه ای که این 

 .تامین و واریز کرده است

با توجه به روند افزایش معقول و تثبیت شده میزان تولید گندم در طول : ولتی ایران خاطرنشان کرد مدیر عامل شرکت بازرگانی د

به  1112میلیون تن در سال 105میلیون تن رشد تولید داشته ایم و از 2سال گذشته از عمر دولت تدبیر و امید، که هرساله حدود 1

ها و سیاستهای فعلی، خودکفایی پایدار در  سد در صورت تداوم حمایتر میلیون تن در سال جاری رسیده است، به نظر می 1101

میلیارد تومان بدهی 1222باتوجه به مصوبه دولت، مابقی : معاون وزیر جهادکشاورزی خاطر نشان کرد.تولید گندم محقق شده است

د شد و ما با جدیت و به صورت شبانه بابت خرید گندم نیز از طریق فروش اوراق مرابحه تامین و به حساب گندمکاران واریز خواه

 .روزی پیگیر این مهم هستیم تا کشاورزان هرچه زودتر به حاصل دسترنج خود برسند
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 تامین منابع مالی

 فارس - ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

  میلیارد تومانمیلیارد تومان  3۰۲۲3۰۲۲مابقی طلب مابقی طلب //میلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان پرداخت شدمیلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان پرداخت شد  9۲۲۲9۲۲۲
های خریداری شده به حساب کشاورزان  میلیارد تومان دیگر از پول گندم1222مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از واریز  

به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری  خبرگزاری فارسارش به گز. سراسرکشور طی روز جاری خبرداد

هزار 11میلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان از طریق بانک کشاورزی پرداخت شد و با این پرداختی، تاکنون 1222امروز : گفت

 .ول خرید تضمینی گندم تسویه شده استمیلیارد تومان از پ 122و 

هزار تن گندم از کشاورزان داخلی به قیمت تضمینی  122میلیون و  11معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال بیشتر از 

ک به میلیارد تومان است که تا امروز نزدی 122هزار و  11بهای کل گندم های خریداری شده حدود : خریداری شده است، افزود

دولت : قنبری با اشاره به عزم دولت برای مفاصا حساب بهای گندم ها با کشاورزان تاکیدکرد.درصد آن پرداخت شده است 52

میلیارد تومان اخیر را از 1222درصدد است تا از هرطریقی مطالبات گندمکاران را هرچه سریعتر پرداخت کند، به گونه ای که این 

 .فرابورس تامین و واریز کرده استطریق فروش اوراق مرابحه در 

با توجه به روند افزایش معقول و تثبیت شده میزان تولید گندم در طول : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خاطرنشان کرد 

به  1112میلیون تن در سال 105میلیون تن رشد تولید داشته ایم و از 2سال گذشته از عمر دولت تدبیر و امید، که هرساله حدود 1

ها و سیاستهای فعلی، خودکفایی پایدار در  رسد در صورت تداوم حمایت میلیون تن در سال جاری رسیده است، به نظر می 1101

میلیارد تومان بدهی 1222باتوجه به مصوبه دولت، مابقی : معاون وزیر جهادکشاورزی خاطر نشان کرد.تولید گندم محقق شده است

یق فروش اوراق مرابحه تامین و به حساب گندمکاران واریز خواهد شد و ما با جدیت و به صورت شبانه بابت خرید گندم نیز از طر

 .روزی پیگیر این مهم هستیم تا کشاورزان هرچه زودتر به حاصل دسترنج خود برسند
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 تامین منابع مالی

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

هزار و هزار و   باقی ماندن سهباقی ماندن سه/ / روزه در پرداخت یک هزار میلیارد تومان از طلب گندمکارانروزه در پرداخت یک هزار میلیارد تومان از طلب گندمکاران  پوزش بابت تأخیر یکپوزش بابت تأخیر یک

  میلیارد تومان از مطالبات گندمکارانمیلیارد تومان از مطالبات گندمکاران  ۰۲۲۰۲۲

برداران واریز شود، انجام شد و  مطالبات گندمکاران که قرار بود روز گذشته به حساب بهرههزار میلیارد تومان از  امروز یک

 .میلیارد تومان از مطالبات باقی مانده است 222هزار و  ترتیب تنها سه بدین

انجام  برداران واریز شود، هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران که قرار بود روز گذشته به حساب بهره امروز یک

 .میلیارد تومان از مطالبات باقی مانده است ۰۲۲هزار و  ترتیب تنها سه شد و بدین

هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران خبر داد و  وگو با خبرنگار ایانا از پرداخت یک معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفت

 .کند آمده از گندمکاران عذرخواهی می اریز شود که بابت تأخیر پیشقرار بود روز گذشته این مبلغ به حساب گندمکاران و: گفت

برداران بخش کشاورزی خریداری شده است که دارای ارزشی  هزار تن گندم از بهره 111میلیون و  11تاکنون : علی قنبری افزود

 .میلیارد تومان است 122هزار و  11معادل 

 222هزار و  میلیارد تومان پرداخت شده و مبلغی معادل سه 122هزار و  11ران تاکنون بابت مطالبات گندمکا: وی خاطرنشان کرد

پرداخت مطالبات گندمکاران با فروش اوراق مرابحه که در فرابورس عرضه : قنبری ادامه داد.میلیارد تومان دیگر باقی مانده است

 .حساب کامل انجام شود ماه تسویهشود تا پایان مهر بینی می شود، به مرور در حساب آنها خواهد بود و پیش می

 صادرات سه میلیون تن گندم و آرد در مرحله اخذ مجوز

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از صادرات گندم و آرد از ایران به کشورهای اروپایی، ایتالیا، ترکیه، عراق، افغانستان و عمان 

هزار تن از این نوع گندم وجود دارد و عالوه بر  522م، ظرفیت صادرات با توجه به کیفیت مناسب گندم درو: خبر داد و تصریح کرد

دلیل آنکه تولید گندم در سال جاری مناسب بود، امکان صادرات سه میلیون تن گندم و آرد نیز فراهم شده است که نیاز به  آن به

 .مجوز دارد و مراحل نهایی اخذ آن در حال انجام است

هزار میلیارد  قرار بود این یک: آمده در پرداخت مطالبات گندمکاران، عذرخواهی کرد و اظهار داشت وی در پایان بابت تأخیر پیش

 ./تومان روز گذشته به حساب گندمکاران واریز شود که امروز محقق شد
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

موسسه موسسه / / سازمان برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشورسازمان برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور  44میلیارد تومان اعتبار به میلیارد تومان اعتبار به   ۰9۰۰9۰اختصاص اختصاص 

  مالی و اعتباری کوثر حامی مالی تامین تجهیزات حفاظتی شدمالی و اعتباری کوثر حامی مالی تامین تجهیزات حفاظتی شد

مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور با  تفاهمنامه چهارجانبه تامین تجهیزات حفاظتی و اطفاء حریق

 .استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی کشور امضا شد

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی 

برنامه و بودجه و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تفاهمنامه نیروهای مسلح ،محمد باقر نوبخت رئیس سازمان 

چهارجانبه تامین تجهیزات حفاظتی و اطفاء حریق مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور با استفاده از 

 .ظرفیت صنایع دفاعی کشور به امضا رسید

ی آن را موسسه مالی و اعتباری کوثر و ضمانت آن را نیز سازمان برنامه و بودجه بر عهده بر اساس این تفاهم نامه که پشتیبانی مال

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور عشایر و )دارد، وزارت دفاع تجهیزات مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی 

 .دو سازمان حفاظت محیط زیست را تامین می کن( سازمان شیالت ایران

میلیارد تومان به  11ها، مراتع و آبخیزداری کشور،  میلیارد تومان به سازمان جنگل 122در این تفاهم نامه مقرر شده است، مبلغ 

میلیارد تومان به سازمان حفاظت محیط زیست، جهت تامین  11میلیارد تومان به سازمان امور عشایر و  12سازمان شیالت ایران،

تفاده از فناوری های نوین در حفاظت از عرصه های طبیعی، تامین انواع پهپاد، خودروهای امداد و اس.تجهیزات اختصاص یابد

نجات، خودروهای مهار آتش، انواع موتورهای چهار چرخ تریلر، انواع یدک کش، سامانه های پایش و اعالم حریق، تجهیز محیط 

ته فردی و گروهی، ناوچه های شناور، آب شیرکن خورشیدی و بانان و جنگلبانان و یگان های گشت دریایی به تجهیزات پیشرف

 .تامین تجهیزات مورد نیاز برای آب رسانی به عشایر از جمله اهداف این تفاهم نامه اعالم شده است
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 تامین منابع مالی
 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۵2شنبه 

  خرید توافقی شیر ادامه داردخرید توافقی شیر ادامه دارد/ / درصد مطالبات دامداران تسویه شددرصد مطالبات دامداران تسویه شد  4۲4۲

درصد مطالبات تولیدکنندگان بابت خریدتوافقی  12مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با بیان اینکه تاکنون حدود  <کشاورزی 

 .خرید شیر از دامداران همچنان ادامه دارد: شیرخام پرداخت شده است، گفت

هنوز مطالبات دامداران به طور کامل پرداخت نشده : علیرضا عزیزالهی درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات دامداران اظهارداشت

شود، اضافه  ضر شیرخشک حاصل از شیرخام خریداری شده از دامداران به خارج از کشور صادر میوی با بیان اینکه درحال حا.است

 .دهد دولت منابع حاصل از فروش این شیرخشک را به دامداران می: کرد

ت شده درصد مطالبات دامداران از محل فروش خامه، پرداخ 12مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به اینکه قبال حدود 

درصد از  12شود ضمن اینکه تاکنون  صادرات و فروش شیرخشک به تدریج انجام و پول آن به حساب دامداران واریز می: بود، گفت

 .درصد رسیده است 12مطالبات تولیدکنندگان از این طریق پرداخت شده و مجموع پرداختی دولت به آنان به 

درصد مطالبات  12تا  61تواند بین  خامه استحصالی به فروش برسد، دولت می به گفته عزیزالهی در صورتی که تمام شیرخشک و

ماه پس از آغاز طرح خرید توافقی شیرخام و بسیار با  1وی با بیان اینکه پرداخت مطالبات تولیدکنندگان .دامداران را پرداخت کند

 .ه داردخرید توافقی شیرخام از دامدارن همچنان ادام: تاخیر انجام شد، اظهارداشت

میلیارد تومان از دامداران خریداری شده و میزان شیرخشک  122هزارتن شیرخام به ارزش  52تاکنون : عزیزالهی ادامه داد

 .هزارتن بوده است 1استحصالی نیز حدود 

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http5ea22d1211211b22af 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  یک هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران واریز شدیک هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران واریز شد

میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش پیرو اعالم قبلی، یک هزار : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

 .اوراق مشارکت مرابحه گندم در بازار بورس ثانویه به حساب گندمکاران واریز شد

پیرو اعالم قبلی، یک هزار میلیارد تومان درآمد : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

 . بورس ثانویه به حساب گندمکاران واریز شد حاصل از فروش اوراق مشارکت مرابحه گندم در بازار

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با اشاره به مصوبه دولت در خصوص تامین مالی 

ندم در بازار یک هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت مرابحه گ: پرداخت مطالبات گندمکاران تصریح کرد

 .بورس ثانویه از طریق بانک کشاورزی به حساب گندمکاران واریز شد

با واریز یک هزار میلیارد تومان اخیر، جمع وجوه پرداختی : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

درصد از کل مطالبات گندمکاران پرداخت شده  52ن میلیارد تومان رسید و تاکنو 122هزار و  11بابت خرید گندم کشاورزان به 

وی با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه نهاد های ذی ربط اقتصادی دولت به طور ویژه پیگیری و تالش می . است

درصدی  22طلب کنند تا باقیمانده مطالبات گندمکاران در کوتاه ترین زمان تامین و پرداخت شود، اظهار امیدواری کرد که باقی 

 .کشاورزان گندمکار نیز در اسرع وقت تامین و پرداخت شود

/news/fa/ir.iana.www//:http11521DB%/%5A%DA%C1%- 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۷: تاریخ

  ترین مناطق غذایی کشورترین مناطق غذایی کشور  ناامنناامنترین و ترین و   امنامن

ترین مناطق غذایی در مرکز ایران و ناامن ترین مناطق در شرق  امن: پژوهشگر و عضو هیات علمی انستیتو تحقیقات کشور گفت

که با  "جغرافیای فقر  "در نشست ( ع)به گزارش ایسنا، کتایون افرازه فعال اجتماعی و عضو جمعیت امام علی .ایران قرار دارند

ضور دکترفاطمه محمدی نصرآبادی ، پژوهشگر و عضو هیات علمی انستیتو تحقیقات کشور در محل خانه هنر این جمعیت برگزار ح

برخورداری از فرصت های برابر و امکانات رفاهی اساسی، خدمات اجتماعی از حقوق مسلم هر انسانی است اما فقر : شد؛ اظهار کرد

 .رباید گسترده است این حقوق مسلم را از بسیاری می که جغرافیایش به اندازه تمام جهان

روز اول زندگی از دوره جنینی تا دو سالگی صدمات جبران ناپذیری برای  1222ناامنی غذایی و سوتغذیه در : افرازه ادامه داد

 .اشاره کرد توان به اختالالت رشد، کوتاهی قد ،کم وزنی و عملکرد شناختی آورد که از آن می کودکان به ارمغان می

سوءتغذیه توانایی و بازدهی فرد را چه در کودکی و چه در : به گزارش ایسنا، محمدی نصرآبادی در ادامه این نشست اظهار کرد

 .ای سنگین روی دست جامعه می گذارد و مانند ترمزی در فرآیند توسعه عمل می کند دهد، هزینه بزرگسالی کاهش می

کودکی در سال های بعد زندگی نیز اثر گذار بوده ، بزرگسالی را هم دربرمی گیرد و در قالب  به گفته وی، سوءتغذیه در دوران

 .تواند ادامه یابد ناامنی غذایی مزمن تا دوره کهنسالی هم می

 "اده با کاهش توان مالی خانو:وی همچنین با تشریح فقر یا بیکاری ناگهانی، به مکانسیم تطابق رفتاری افراد اشاره کرد و افزود 

 .نشینی و گرسنگی سلولی نخواهد بود اتفاق می افتد که حاصل آن چیزی جز سوءتغذیه، ایجاد حاشیه "گرسنگی پنهان 

 ای اقدامات موثر برای کاهش بیسوادی تغذیه

های های آسیب پذیر ، تخصیص سبد حمایتی خانوار، ایجاد فرصت های برابر ، یارانه  محمدی نصرآبادی همچنین بر شناخت گروه

ای  ای تاکید و این امور را از جمله اقدامات موثر برای کاهش فقر و مبارزه با بی سوادی تغذیه هدفمند و آگاهی رسانی سواد تغذیه

به گزارش ایسنا، افرازه ، فعال اجتماعی و عضو جمعیت امام علی نیز در ادامه به تشریح اقدامات جمعیت امام علی در مبارزه .دانست

، آگاهی رسانی جمعی، حساسیت عمومی و 11در شب های قدر سال « کوچه گردان عاشق»ت و با یادآوری طرح با فقر پرداخ

 .نشین دانست گسترش نهادهای مردمی را مهمترین اقدامات موثر برای مبارزه با فقر در مناطق حاشیه

وری خانواده های آسیب پذیر تهیه و کیسه حمایتی شامل مایحتاج ضر 5222به گفته وی، در طرح کوچه گردان عاشق، امسال 

معیار شناسایی افراد نیازمند معموال به دو شیوه خانواده : افرازه همچنین افزود.آنان تقسیم شد پس از شناسایی خانواده ها در میان 

یا مادری که به هایی که بدون سرپرست یا بدسرپرست هستند، پدری که از کار افتاده  خانواده. محور و محله محور صورت می گیرد

کشد و یا کودکانی که عنوان کودکان کار را یدک می کشند، در چارچوب شناسایی  تنهایی بار مسولیت زندگی را به دوش می

نشین که آسفالت ندارند و شهرداری آنها  هایی حاشیه از سوی دیگر محله: این فعال اجتماعی ادامه داد.گیرند خانواده محور قرار می

هایی که حتی پالک ندارند هم به خودی خود در گروه خانواده های نیازمند قرار می گیرند که  شناسد یا خانه میرا به رسمیت ن

ها و تجربیات  با کمک پژوهشگران تغذیه می توان آموزش: اظهار کرد افرازه همچنین .عالیم سوءتغذیه معموال در آنها مشهود است

 .ار دادمفیدی را در اختیار گروه های مورد نظر قر

/news/fa/ir.iana.www//:http11112D%/5%A1% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  الزم و ملزوم بودن تحقیقات زیست فناوری کشاورزی باتحقیقات اقتصادی و اجتماعی روستاییالزم و ملزوم بودن تحقیقات زیست فناوری کشاورزی باتحقیقات اقتصادی و اجتماعی روستایی

 استاد ترویج کشاورزی و توسعه روستایی -دکتر اسماعیل شهبازی 

فناوری با  های زیست سو و تحقیق و پژوهش در مراحل تکمیلی از سوی دیگر، در زمینه مطالعه و بررسی در مراحل مقدماتی از یک

اه مطالعه و بررسی و نیز، تحقیق و هدف نهایی توسعه کشاورزی و عمران و آبادانی روستاها، طبیعتاً مستلزم انجام همزمان و همر

 .های اقتصادی و اجتماعی روستایی هم هست پژوهش در زمینه

های کشاورزی، به دور از  منظور افزایش کمی و بهبود کیفی محصوالت و فراورده به( بیولوژیک)پایه  ها و تحقیقات زیست بررسی

های اقتصادی و اجتماعی در سطوح مزرعه و روستا و در  زمینههای میدانی در  ها و پژوهش مطالعات بالینی و فارغ از پایش

های استاندارد و هماهنگ  و آن هم در آزمایشگاه "آکادمیک"پژوهشی  -های علمی  منظور اجرای طرح های طبیعی و صرفاً به عرصه

و یک  "آکادمیک"ک کار با معیارها جهانی، در عالم واقع، کمک به غنای ذخایر علمی جهان است که این هم به جای خود، ی

منظور مشارکت ملی هر کشور در گسترش دامنه های علم در دنیای امروز و فردای جهان  الملل به وظیفه دانشگاهی در سطوح بین

منظور آموزش و پژوهش در راستای تولید علم و  ها به است و امروزه بر اساس قانون، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه

 .های مربوط، وجود دارند و مسؤل هستند های جهانی آن در همه زمینه ن و گسترش دامنهاشاعه آ

های علم، کار بررسی و تحقیق یا مطالعه و  ها در امور آموزش و پژوهش و گسترش دامنه اما جدا از مسئولیت و مشارکت دانشگاه

های روستایی، به طور قانونی و اصالتاً به مفهوم  و در عرصهپژوهش به توسط یک وزارتخانه یا نهاد یا ارگان مسئول در سطوح مزرعه 

منظور حل  های نوین علمی به جویی با هدف اساسی ارائه راه و روش یابی و مشکل ضرورت و الزام آن وزارت یا نهاد یا ارگان به مسئله

برداران بومی در  شاورزان و بهرههای نوظهور از پیش پای مولدان روستایی و ک مسائل و رفع مشکالت و برای برداشتن چالش

 .سرزمین خودی است و این اصل وظیفه است

های بخش  ها و سازمان های تحقیقاتی و مراکز و نهادهای پزوهشی در وزارتخانه ها و مؤسسه و این هم یعنی فلسفه وجودی سازمان

قیقاتی و پژوهشی در درون وزارتخانه مربوط، این فلسفه وجودی هم بدین مفهوم است که واحدهای تح. دولتی در ایران امروز است

ملزم به مطالعه و بررسی و عنداللزوم، تحقیق و پژوهش در مسائل و موضوعاتی هستند که حین ایفای وظایف سازمانی خود در 

وجان و مربیان، به یابند یا به توسط مولدان و از طریق مر برداران را در مواجهه با آنها درمی کنند یا بهره سطوح اجرایی برداشت می

ها، الاقل تا به امروز، به شکل قانونی خود  شوند و این هم مسئولیتی است که دانشگاه واحدهای تحقیقاتی مربوط منعکس و ابراز می

های  تنها در ایران که در خیلی از دیگر کشورها، در درون برخی از وزارتخانه ها، نه دانند؛ لذا دولت را ملزم به پاسخگویی به آن نمی

تحقیق و  R&D)های اغلب سنگین، مبادرت به تأسیس واحدهای بررسی و تحقیق یا مطالعه و پژوهش یا  خود و با صرف هزینه

های  جویی بپردازند و ضمن تحقیق و پژوهش، یافته یابی و مشکل اند تا ابتدا با مشارکت مولدان کشاورزی به مسئله کرده( توسعه

المللی  های علمی ملی و بین یج در بین مخاطبان روستایی و نه الزاماً برای پذیرفته شدن در ژورنالعلمی خود را برای آموزش و ترو

های  اندازی وگسترش و توسعه واحدهای بررسی و تحقیق در زمینه از اوایل قرن بیستم که ایران مبادرت به تأسیس و راه. ارائه دهند

، از همان ابتدای کار، وزارت کشاورزی (بیولوژیک)پایه  های زیست وم و تکنولوژیماندگی از کاروان عل مورد نیاز کرد، به سبب عقب

کشاورزی کرد و اگر نه هیچ، ولی در همین اواخر،  "پایه زیست"تمام هم خود را مصروف بررسی و تحقیق در موضوعات و مضامین 

های اجتماعی و فرهنگی در مجامع و  های مدیریت و اقتصاد کشاورزی و چالش اندک توجهی هم معطوف مطالعات و پژوهش
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در  "معیشتی"های کشاورزی  رعیتی و روش -های روستایی کرد شاید به این علت که به سبب وجود نظام مالکیت ارباب  فعالیت

های مدیریتی و اقتصادی و اجتماعی و  االصول مسئله و مشکل و چالشی در زمینه ، علی12های پیش از اصالحات ارضی دهه  دوره

شده است تا پیرامون آن به بررسی و تحقیق و یا مطالعه و  رهنگی در روستاها یا وجود خارجی نداشته یا رصد و تعریف نمیف

های کهن  یابیم که نظام ، درمی21های آغازین از قرن  اما اینک با اندک توجهی به کشاورزی در این دهه.پژوهش پرداخته شود

برداران و روستاییان و عشایر ایران با  لید در کشاورزی ایران دگرگون شده، کشاورزان و بهرهمالکیت اراضی و منابع طبیعی پایه تو

نظام تولید از . اند کارگیری آنها تسلط نسبی پیدا کرده آشنا شده و بعضاً هم در گزینش و به "پایه زیست"های  بسیاری از فناوری

. الملل شده است تی درآمده و بعضاً صنعتی و تجاری و حتی بینصنع صورت نیمه خود خارج شده و به "معیشتی"شکل سنتی و 

در ابعاد افقی و عمودی متشکل شده و به  "کشت و صنعت"های  صورت شرکت واحدهای تولیدی وتبدیلی کشاورزی بیشتر به

شود  روز فراگیرتر می ورزی روزبههای کشا ها و کاالها و فراورده واردات و صادرات مواد و نهاده. شوند تدریج وارد بورس بازار شده و می

توان انتظار داشت که امروزه، از باب تحقیق و پژوهش، مسئله و  ها، اینک می در نتیجه همه این تغییرات و تحوالت و پیشرفت...و

تر از آن در حال حاضر، مسائل و مشکالت و  نیست که اولی "فناوری زیست"مشکل کشاورزی ایران، صرفاً مسئله و مشکل 

برداران و روستاییان و عشایر و در مجموع تمام  های مدیریتی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پیش پای کشاورزان و بهره شچال

از این رو، انتظار این است که واحدهای مربوط در . های کشاورزی در سراسر ایران است مولدان محصوالت و مبدالن فراورده

های اقتصادی و اجتماعی و  نی اقدام گسترده و جدی و فراگیر به تحقیق و پژوهش در زمینههای عمل و اجراء به این مهم، یع صحنه

پوشی  های حیاتی بررسی و تحقیق چشم های مهم و زمینه فرهنگی روستایی هم بپردازندکه در غیر این صورت، از اقدام به جنبه

وری کشاورزی، اعم ازسنتی و صنعتی یا  ی زوال تدریجی بهرهالبته این هم به نوبه خود در بلندمدت و در طول زمان، یعن. شده است

 ./معیشتی و تجاری و در پی آن هم، زوال کار کشاورزی در کشور
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۵2شنبه یک 

  شرط الزم برای تولید محصوالت ارگانیکشرط الزم برای تولید محصوالت ارگانیک  33

الزامی است که باید برای ترغیب  1افزایش قدرت خرید، وضعیت عمومی مصرف کنندگان و فرهنگ مصرفی مردم  <کشاورزی 

 .صنایع تبدیلی به تولید محصوالت ارگانیک فراهم شود

تولید محصوالت ارگانیک در صنایع تبدیلی ایران منجر شود؟ حسن فروزان فرد، عضو هیات  واردات مواد اولیه ارگانیک می تواند به

استفاده از محصوالت غذایی ارگانیک در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به سرعت رو : در این باره گفت نمایندگان اتاق تهران

 .الت در ایران غافل بودبه افزایش است و نمی توان از لزوم افزایش استفاده از این محصو

: صنایع تبدیلی ایران تمایل به استفاده از مواد اولیه ارگانیک و تولید محصول ارگانیک دارند گفت فروزان فرد در این باره که 

محصوالت را تولید می کنند و  صنایع تبدیلی با توجه به وضعیت عمومی مصرف کنندگان، فرهنگ مصرفی مردم و توان خرید آنان 

 .ارگانیک هم این مالحظات وجود دارد تولید محصوالت در 

و وضعیت  با توجه به شرایط اقتصادی اخیر به ویژه رکود و کاهش قدرت خرید : عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد

ردم ایران با قدرت خرید م. درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان در جامعه، زمینه عرضه گسترده محصوالت ارگانیک وجود ندارد

چندین سال است که مراکز توزیع . مردم کشورهایی که مصرف فرآورده های ارگانیک در آن به سرعت رو به رشد است، تفاوت دارد

مخصوص برای فرآورده های ارگانیک در کشورهای دیگر ایجاد شده است و با توجه به باال بودن قدرت خرید، زمینه مصرف کاالی 

 .بدون تردید گران تر است، در این کشورها وجود داردبا کیفیت باالتر که 

در گام اول نیازمند این هستیم : فروزان فرد با اشاره به اینکه سبد مصرفی خانوار در ایران به اندازه کافی کامل و غنی نیست گفت

بهبود قدرت خرید مردم که مصرف کاالهای حاصل از فرآوری محصوالت کشاورزی افزایش پیدا کند و با فرهنگ سازی مناسب و 

حرکت هایی برای افزایش مصرف کاالی ارگانیک در ایران انجام شده است اما . زمینه را برای عرضه کاالی ارگانیک فراهم کنیم

تغییر اساسی در فرهنگ مصرفی مردم مسئله ای نیست که در کوتاه مدت قابل انجام باشد و باید در این باره عالوه بر آماده سازی 

 .خت های اقتصادی، فرهنگ سازی کردزیرسا

تشکل هایی مثل انجمن ارگانیک می توانند نقش موثری در این زمینه ایفا کند تا خانواده : عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت

انواده ها در وهله اول باید خ. ها با درآمد پایین هم مصرف کاالی با کیفیت باالتر را به کاالهای تصنعی و شیمیایی ترجیح دهند

 .ترغیب به استفاده از محصوالت طبیعی و سپس به مصرف محصوالت ارگانیک ترغیب کرد

c=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http2111bf225ad16e5b111 
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 تخم مرغ
 ایرنا ۵۲/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  پایانه صادراتی کشور آغاز می شود پایانه صادراتی کشور آغاز می شود   00خرید تضمینی تخم مرغ برای نخستین بار فردا در خرید تضمینی تخم مرغ برای نخستین بار فردا در 

هزار ریال در  11مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار، از آغاز خرید تضمینی تخم مرغ با نرخ پایه کیلویی  -ایرنا -تهران

نخستین بار با هدف حمایت از تولیدکنندگان تخم مرغ، توسعه صادرات و این اقدام برای : پایانه های صادرتی کشور خبر داد و گفت

 . تنظیم بازار داخلی انجام می شود

اتحادیه مرغداران تخم گذار با کمک صندوق حمایت از : در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود( چهارشنبه)رضا ترکاشوند عصر امروز

 . هزار ریال انجام دهد 11یافت و به خرید تضمینی تخم مرغ با نرخ پایه کیلویی صنعت طیور توانسته تسهیالتی با بهره پایین در

به همین منظور تعدادی پایانه : وی با تاکید بر اینکه خرید تضمینی تخم مرغ طبق استانداردهای صادراتی انجام خواهد شد، گفت

د شده است تا خرید تخم مرغ به شکل مستقیم از صادراتی در استان های مختلف از جمله تهران، قزوین، سمنان و البرز ایجا

 .مرغداران را انجام دهند

هیچ : پایانه صادراتی تخم مرغ فعال هستند، افزود 6مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار، با اعالم اینکه اکنون 

د، تولید خود را به در این محل عرضه کنند محدودیتی در خرید تخم مرغ صادراتی از استان های دیگر نداریم و مرغداران می توانن

 .و یا اینکه پایانه هایی در استان های متقاضی ایجاد کنبم

در شرایط کنونی قیمت تخم مرغ را پایین تر از قیمت تمام شده از مرغداران خریداری می شود به همین دلیل به : وی اضافه کرد

 .ای کشور اعالم کرده ایم که خرید این محصول به شکل صادراتی انجام شودهمه تعاونی ها و تشکل ها در استان ها و شهرستان ه

به گفته وی، اکنون اولویت خرید ما برای حمایت از تولید داخل و صادرات به بازارهای عراق و افغانستان است اما در صورت لزوم، 

 .این محصول برای تنظیم بازار داخلی نیز عرضه خواهد شد

دریافت تسهیالت در نظر گرفته شده از صندوق حمایت برای صنعت طیور به شکل موقتی و با بهره پایین  :ترکاشوند ادامه داد

 122هزارتن آن تخم مرغ صنعتی و  512هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که  112به گزارش ایرنا، اکنون سالیانه .است

 .هزارتن آن تخم مرغ بومی است

ل به مقصد بازار عراق و افغانستان انجام و به شکل موردی به تاجیکستان، ترکمنستان، بحرین، بخش عمده صادرات این محصو

 . عمان و آذربایجان صادر می شود

هزار تن تخم مرغ به کشورهای هدف صادر شده و تاکنون توقفی در صادرات این  2101طبق آمارها از ابتدای امسال تاکنون نیز 

. به مدت مشابه پارسال بدلیل وجود رقبای سرسخت در منطقه حجم صادرات پایین تر بوده استمحصول نداشته ایم، اما نسبت 

 .درصد کل تولید به کشورهای هدف صادر شده بود 12هزار تن تخم مرغ معادل  11پارسال 

/News/fa/ir.irna.www//:http52211111/ 
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 (سایر )تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  !!  امارات مشتری اصلی کدو حلوایی ایرانیامارات مشتری اصلی کدو حلوایی ایرانی

طبق آمار گمرک عمده صادرات کدو حلوایی به کشورهای امارات، عراق، افغانستان ،قزاقستان ، کویت ، عمان ، روسیه، مالزی و قطر 

ماه منتهی  1طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.بوده است

میزان صادرات ارزش دالری این .کدو حلوایی از کشور صادر شده است  تن گل  111هزارو  1به مردادماه سال جاری بیش از 

افغانستان ،   بر این اساس عمده صادرات این محصول به کشورهای.بوده است125،121،111،111و ارزش ریالی آن  1،121،622

 .عراق ، قزاقستان ، امارات ،قزاقستان ، کویت ، عمان ، روسیه، مالزی و قطر بوده است

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 15،122 1،111،221،122 115،222 افغانستان 1

 11،262 1،112،611،111 112،551 افغانستان 1

امارات متحده  1

 عربی

2،151 11،561،512 616 

 6،652 222،161،551 22،261 ترکمنستان 1

 12،112 2،126،151،122 112،151 عراق 1

 12 1،112،112 212 قزاقستان 1

امارات متحده  2

 عربی

121،121 1،111،611،111 115،111 

امارات متحده  2

 عربی

112،222 1،222،521،222 11،222 

 21،111 162،556،151 11،512 کویت 2

 2،151 11،211،211 12،111 کویت 2

 1،222 121،212،222 12،222 افغانستان 1

امارات متحده  1

 عربی

1،112،611 11،622،221،111 152،211 

امارات متحده  1

 عربی

162،211 1،251،615،151 121،111 

 1،122 11،111،222 6،222 عمان 1

 16،165 1،111،111،121 112،122 فدراسیون روسیه 1

 11،216 1،621،151،111 126،122 کویت 1

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 11،211 121،151،211 66،151 کویت 1

امارات متحده  1

 عربی

15،111 216،111،112 1،161 

امارات متحده  1

 عربی

1،111،111 11،121،116،216 121،112 

امارات متحده  1

 عربی

112،151 1،261،116،121 112،216 

 2،211 61،211،511 1،112 عراق 1

 11،111 116،211،162 61،162 عراق 1

 151،112 11،516،111،121 1،211،551 عراق 1

 1،165 111،111،122 21،512 عراق 1

 125 12،121،122 1،112 عمان 1

 1،162 122،652،122 5،222 روسیهفدراسیون  1

 16،161 1،112،556،112 51،111 کویت 1

 1،122 211،615،522 11،121 کویت 1

امارات متحده  1

 عربی

1،515،111 21،111،511،565 111،116 

امارات متحده  1

 عربی

512،121 6،561،111،661 221،116 

 12،516 111،511،112 11،121 عراق 1

 1،111 11،261،512 1،112 عراق 1

 12،116 1،221،111،216 162،152 عراق 1

 26،121 521،611،162 126،211 عمان 1

 11،115 166،126،516 16،122 فدراسیون روسیه 1

 12،112 111،611،112 11،222 قطر 1

 15،111 1،521،111،216 112،111 کویت 1

 11،211 111،625،611 26،512 کویت 1

 112 1،221،222 112 مالزی 1

/news/fa/ir.yjc.www//:http1515155D%/5%A1%D1%51%D5%A1% 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 فارس - ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

  درصدی هزینه تولید مرغ در بهار امسالدرصدی هزینه تولید مرغ در بهار امسال  5.35.3

 . درصدی شاخص قیمت تولید کننده مرغ در بهار امسال نسبت به فصل قبل خبر داد 1015مرکز آمار از افزایش  

های صنعتی کشور در بهار  مت تولیدکننده محصوالت مرغداری، شاخص قیمرکز آمار ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد نسبت به فصل مشابه  1011، افزایش و (تورم فصلی)درصد نسبت به فصل قبل  1011رسید که  225016به عدد  1111سال 

چعر فصل نسبت به  1111تغییرات شاخص در چهار فصل منتهی به بهار .، کاهش داشته است(تورم نقطه به نقطه)سال قبل 

 .دهد درصد کاهش را نشان می 1011معادل  1111منتهی به بهار 

 شاخص استانی

دهد که استان کرمانشاه با  نشان می 1111های صنعتی کشور در بهار سال  بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

زایش و کاهش قیمت را نسبت به فصل قبل درصد کاهش به ترتیب بیشترین اف 11016درصد افزایش و استان کردستان با  16011

درصد کاهش به ترتیب بیشترین افزایش و  12021درصد افزایش و استان مازندران با  21015به عالوه استان هرمزگان با .اند داشته

 .اند کاهش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده

 های اصلی شاخص گروه

 مرغ -1

 1015واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب  211011مرغ به شاخص گروه  1111در بهار 

درصد نسبت به فصل  1052و  5021در این گروه جوجه یکروزه و پولت به ترتیب . درصد کاهش یافته است 2016درصد افزایش و 

. اند درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته 1016و  26051همچنین اقالم مذکورر به ترتیب .قبل افزایش داشته است

درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته  1015درصد نسبت به فصل قبل افزایش و  1016مرغ گوشتیی در این گروه 

 .است

 تخم مرغ -2

به فصل قبل و فصل  درصد نسبت 16021و  1011واحد رسیده که به ترتیب  116051شاخص گروه تخم مرغ به  1111در بهار 

درصد نسبت به فصل قبل و فصل  21011و  1011دار به ترتیب  در این گروه تخم مرغ نطفه. مشابه سال قبل کاهش داشته است

درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه  6016و  11061همچنین تخم مرغ خوراکی به ترتیب . مشابه سال قبل کاهش داشته است

 .سال قبل کاهش داشته است

 سایر -1

درصد کاهش یافته اما در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، شاخص کود  2012باشد که نسبت به فصل قبل  این گروه شامل کود می

 .درصد افزایش داشته است 1011

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http11112125221111 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  های میلیاردیهای میلیاردی  میلیونیِ اسبمیلیونیِ اسب    اسپرماسپرم

 میلیون تومان است 22های اصیل  گیری اسب میانگین هزینه جفت

و کت مشکی سوار جوان شلوار سفید . ها را پر کرده صدای پای اسب سیاه همه گوش. زند کسی حرف نمی |شهروند ، سمیرا حسینی

شوند، اسب گردنش  به مانع که نزدیک می. ها به اسب و سوارش خیره است تازاند و همه نگاه سوار اسب را چهارنعل می. به تن دارد

متر و نیم قبل از مانع اسب پاهای جلو  کمتر از یک. شود تماشاچیان در سینه حبس می  نفس. آورد کند، سرش را باال می را جمع می

در زمان فرود سر را . آید ای به پرواز درمی جهد، اسب لحظه پاهای عقب می. کند لند کرده و در کسری از ثانیه جمع میرا همزمان ب

حاال دوباره سر را باال . گیرد تا اسب نمایشش را کامل کند فقرات قوس کمانی می ستون. هایش را آزاد کند آورد تا شانه پایین می

 .زنند همه برایشان کف می. شود سکوت شکسته می. آید گیرد و بر زمین فرود می می

نزدیک به یک ساله که مسابقات »کند  های سوارکاری در تهران است، سوارکار و اسبش را تحسین می محمد که مربی یکی از باشگاه

میلیون تومان  122میلیون تومان بود، فکر کنم االن قیمتش باالی  زمانی که صاحبش اون رو خرید قیمتش صد. پرد را خوب می

رود، اگر  می شان باال  ها تومان قیمت متری که باالتر بپرن میلیون سانتی12ای اسپرت با هر ه معموال همه جای دنیا اسب. باشه

 «.شود سیلمی باشه قیمت اسپرمان هم با خودشان گران می

های ماده برای  صاحب اسب. میلیون تومان است 622تا  122های اصیلی که در ایران وجود دارند  میانگین قیمت اسب»: گوید می

البته هرچند . اسب اصیلی داشته باشند کنند تا بتوانند کره میلیون تومان هزینه می 22شان حدود  ها با مادیان ی این اسبگیر جفت

اگر قیمت اسب میلیاردی . کنند، باالتر است شان پرداخت می گیری سیلمی با مادیان قیمت اسب باالتر باشد، پولی که برای جفت

 «.شود میلیون تومان می 22پردازند بسیار باالتر از  یگیری م باشد، قیمتی که برای جفت

یالش در هوا به . رود است که چهارنعل به سوی مانع آخر می های اسب سیاه  اند و تنها صدا، صدای پا و نفس باز همه ساکت شده

به سمت . باز هم مانع. کند یها را خیره م شود و عضالتش بیشتر از هر زمانی چشم اش بازو بسته می های بینی پرواز درآمده، پره

ناگهان . اندازد کند و تیر باالیی را به زمین می جهد و چند ثانیه در آسمان میماند، این بار پای عقب به مانع برخورد می آسمان می

 .ندکن تحلیل می کنان دلیل برخورد پای اسب به مانع را  پچ گویند اووووه و تعدادی از تماشاچیان پچ زن و مرد یکصدا می

اند، سطح مسابقات  های خارجی وارد ایران شده سیامک که بارها در مسابقات سوارکاری مقام آورده است، از زمانی که اسب نظر  به

پرید و در  متر می سانتی111های خارجی وارد ایران شوند، یک اسب ایرانی به نام پاییزان بود که  که اسب قبل از این»بسیار باال رفته 

های  تونستن با اسب های ایران کنار گذاشته شدن، چون نمی های خارجی، اسب اما بعد از ورود اسب. ها بود جزو برنده همه مسابقات

شود و بیشتر برای کورس از آن استفاده  میلیون شروع می 12تا  21قیمت اسب ایرانی معموال از . خارجی در رشته پرش رقابت کنند

های خارجی کیفیت مسابقات هم تغییر  با واردات اسب. شود ن از صدمیلیون تومان شروع میشا های خارجی قیمت اما اسب. شود می

 سانت رسیده که با رکورد جهانی12پریدن االن رکورد پرش در ایران به یک مترو  متر می سانتی111کرده، اگر قبال سوارکارهای ما 

به میدان همه ساکت  اش  ساله22ای و سوار  د اسب قهوهزدن هستند که با ورو همه درحال حرف«.متر فاصله دارد سانتی 11 

شود  مسابقه که شروع می. رود می های آرام راه ، سرش را پایین انداخته و با قدم های بافته به یک سوی گردن ریخته یال. شوند می

وید این یکی از همان گ آرش که یکی از واردکنندگان اسب است، می.شود رود و به نخستین مانع نزدیک می سرعتش باال می

سال میشه  11اما االن تقریبا . های خارجی وارد نشدند بعد از انقالب چند سالی اسب»های اصیلی است که به ایران وارد شده  اسب
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اسب وارد ایران میشه که نژاد بیشتر آنها زانگرشاید، اولندبرگ، کی دبلیو پی ان و  122تا  222سالی . که اجازه ورود پیدا کردن

ها بیشتر شده، واردات اسب کمتر  میلیون باال رفته و سختگیری 12الی  62دو سالی هست که چون هزینه گمرک تا . لژیوم استب

معموال . شه به ایران وارد می  اسب  62تا  12های خارجی داریم که هر بار بین  تا پرواز برای واردات اسب 1سال   تقریبا در. شده

کنند،  ها را وارد می هایی که با آن اسب کنند، چون هواپیما هماهنگ و هرکدام تعدادی را وارد می واردکنندگان اسب با یکدیگر

جایی  هزینه جابه. آیند ها پر نشود، به خاطر تعدادی محدود اسب به پرواز درنمی تعداد پالت مشخص دارند و تا زمانی که پالت

های عرب هم برای  ها اسب وقت بعضی. های وارداتی اسپرت نیستند اسب میلیون تومان است، البته همه 12شان نزدیک به  هرکدام

های اصفهان، یزد،  ها در شهر بیشتر این اسب. گویند باز می شود که اصطالحا به افراد که دنبال آنها هستند، عرب زیبایی وارد می

کنند تا بتوانند با آن کشش  ارد کشور میبرخی از واردکنندگان فقط اسب سیلمی و. تبریز، کردان، سیرجان و کرمان بورس است

ها به صورت  در کشورهای دیگر اسپرم اسب. مادیان را بارور کنند 62تا  12سال بین   تواند در طور میانگین یک اسب نر می به. کنند

 «.چند وقت پیش شنیدم در ایران هم چنین کاری انجام شده. شود های باال هم فروخته می فریزشده به قیمت

دارد،  اش را از زمین برمی شود، پاهای جلویی دود، پشت سرش خاک به هوا بلند می ای با سرعت به سمت مانع آخر می قهوه اسب

چسبد، چند ثانیه هر دوی آنها بین زمین و آسمان هستند و بعد از چند ثانیه بدون  شود و به اسب می سوار به سمت جلو خم می

گیرد، آهنگی مخصوص که بعد از  زنند و صدای آهنگ همه جا را فرا می ان همه دست میتماشاچی. آیند خطا به زمین فرود می

 .شود اند، پخش می هایی که بدون خطا همه مسیر را طی کرده مسابقه اسب

که این ورزش متعلق به قشر ثروتمند جامعه است،  شود و به دلیل این کند در ایران به این ورزش اهمیت داده نمی آرش فکر می

در کشورهای دیگر اگر اسبی یک فصل یا . های گران است در همه جای دنیا سوارکاری جزو ورزش»ه سعی دارند آن را بکوبند هم

بگ استار یک اسب اسپرت خارجی است که قیمتش از . رسد میلیون یورو هم می 2های خوبی بیاورد، قیمتش به  سال مقام یک

میلیارد تومان قیمت 2ترین اسبی که در ایران وجود دارد،  گران. سپرمش بسیار گران استمیلیون یورو رسیده و ا 2هزار یورو به  122

کنم تا امروز کشش انجام داده باشد اما احتماال برای این کار باید هزینه باالیی  فکر نمی. شود دارد که در باشگاه بام نگهداری می

  چند. های پرش هستند نژادهای اصیل با هم مشغول طراحی اسب هاست از طریق ژنتیکی و ترکیب ها سال اروپایی. پرداخت شود

این درحالی است که با واردات اسب اصیل سطح مسابقات در . رأس اسب گرانقیمت صدای همه درآمد 61سال پیش با واردات 

شود در سطح  داده نمیچون به این ورزش بها  ما ورزشکاران بااستعدادی در این زمینه در کشور داریم اما . رود کشور باال می

. دل توانست مقام اول را به دست بیاورد آخرین بار که سوارکارای ما به باکو رفتند، علی خوش. الملل حرفی برای گفتن نداریم بین

هایی که از عراق و  اسب. های دامی در آسیای شرقی باالست آمار بیماری. مدتی بعد مادیان گرانقیمتش به دلیل مریضی تلف شد

چند وقت پیش سمت شرق تهران کامل قرنطینه بود، . آورند شوند، معموال با خودشان بیماری می ه به صورت قاچاق وارد میترکی

 «.کرد ها را تلف می مادیان چون یک بیماری نادر آمده بود و کره

که خوب براندازت  بعد از این کند، چند ثانیه نگاهت می. بینی کنی و خودت را در آن می ای روشنش نگاه می به چشمان درشت قهوه

ای  لکه. اند های سیاهش را بافته یال. درخشد اش در آفتاب می ای پوست قهوه. کشد آورد، بو می کند، سر را نزدیک دستت می می

یرون تازه از زمین مسابقه ب. اند تا زمان مسابقه آسیبی نبیند بند مشکی بسته دور پاهایش را با یک ساق. سفید روی پیشانی دارد

 .تومان قیمت دارد میلیون  122حدود . لرزد آمده و هنوز تنش می

خواد اسبش در مسابقات  هرکسی می»هایی که در ایران هستند، اجازه ورود به کشورهای دیگر را ندارند  گوید اسب محمد می

تا  12ها چیزی حدود  ی این اسبجای فقط هزینه جابه. میلیون میلیون هزینه کند المللی حضور پیدا کند، حداقل باید صد بین
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دهد، زمانی هم که  ها را نمی فدراسیون سوارکاری هزینه. عالوه بر این اسب باید مدتی قرنطینه شود. میلیون تومان است 11

 توانند اسب گذارند که نمی شان می قدر مانع سر راه خواهند اسب خود را برای پرش به کشورهای دیگر ببرند، این صاحبان اسب می

هر . کند که بروند فدراسیون فقط در مسابقاتی که خودش بخواهد، کارها را برای سوارکارها آسان می. خود را از کشور خارج کنند

روز اسب را 21ما باید قبل از بردن اسب نزدیک . جا ببری، قوانین مشخص خود را دارد که بتوانی اسبت را به آن کشوری برای این

سوارکاری که بخواهد اسبش را از کشور خارج کند باید تمرینات را کنار بگذارد . الزم روی آن انجام شودهای  قرنطینه کنیم و تست

برای حضور در مسابقات کره من و تعدادی از سوارکاران خیلی تالش کردیم که برویم اما . و فقط دنبال بروکراسی اداری باشد

شان در  تنها مسابقاتی که سوارکاران ایرانی با اسب. ر مسابقات به کره برویماندازی کردند که نتوانستیم برای شرکت د قدر سنگ این

بعضی از مسابقات هم هست که برای شرکت در آنها به سوارکارها اسب داده . اند، مسابقات باکو، آذربایجان و قطر است آن پریده

های خود را در اختیار یک خارجی  ا بهترین اسبشود؛ برخی با پرداخت پول، برخی هم بدون پول اما مسلما در هیچ جای دنی می

. و، بنز و پرش ام تر بیرون از محل مسابقات سوارکاری خودروهای مدل باالیی پارک شده است، بی کمی آن طرف«.دهند قرار نمی

مک که خودش هم سیا. رود گذارد و می شود، پایش را روی گاز می و سفیدش می ام سال دارد، سوار بر بی 21پسر جوانی که حدودا 

هزار  122جلسه آموزش  12ها برای  هزینه این ورزش باالست، بعضی از باشگاه»گوید  شود، می ها را سوار می یکی از همین ماشین

گیرند اما این  هزار تومان می 122تا  212هایی هم که برای همین تعداد جلسات بین  گیرند، البته هستند باشگاه تومان پول می

کسی که اسب داشته . میلیون تومان است ای دیگری هم دارد، فقط هزینه یک لباس سوارکاری ساده نزدیک به یکه ورزش هزینه

میلیون و  2های تهران فقط برای هزینه پانسیون اسب  یکی از باشگاه. میلیون تومان برایش هزینه کند 1باشد در ماه باید نزدیک به 

. کنند باید پول بپردازند ای که شرکت می برای هر مسابقه. هزار تومان 122میلیون و کگیرد، یکی دیگر ماهی ی هزار تومان می 122

نعل . هزار تومان 122میلیون و  یک  csi هزار و بعضی از مسابقات مثل 122هزار تومان است، برخی  12ورودی بعضی از مسابقات 

میلیون تومان  12هایی هستند که فقط  زین. وض شودماه ع 1الی  2هزار تومان هزینه دارد که باید هر  تا صد 51اسب بین 

اگر اسب در . گیرند هزار تومان برای تربیت اسب می 122الی  222ها یک مربی دارند که در ماه بین  معموال اسب. شان است قیمت

ها بیش از یک اسب  بعضیتمام اینها درحالی است که . میلیون تومان هم از صاحب اسب بگیرد های باال بپرد، شاید مربی تا یک رده

هایی که از  واردات اسپرم اسب به ایران غیرقانونی است و به کره»  : گوید سعید رحمانی، دامپزشک فدراسیون سوارکاری می«.دارند

 «.حال به ما در مورد واردات اسپرم اسب گزارشی داده نشده است تابه. شود شوند، شناسنامه داده نمی این طریق متولد می

دهند از مسائل دیگر سوارکاری در ایران بگویند تا  همه ترجیح می. ماجرای واردات اسپرم است  وگو درباره سی حاضر به گفتکمتر ک

رود، از  ای گرانقیمت که سرش را پایین انداخته و یورتمه می یکی از سوارکاران سوار بر اسب قهوه. داستان واردات نژاد و اصالح آن

 .المللی شرکت کند که شاید هرگز نتواند به جایی که از آن آمده است، بازگردد و در مسابقات بیناسبی . شود محوطه دور می

/news/fa/ir.iana.www//:http11511D%/5%A1% 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/35847/%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

111 

 

 
 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  ۰۲۰۲نیاز آبرسانی سیار تنها به نیاز آبرسانی سیار تنها به / / کندکند  هزار رأس دام عشایر به بازار، کمبود گوشت را مرتفع میهزار رأس دام عشایر به بازار، کمبود گوشت را مرتفع می  5۲۲5۲۲ورود ماهانه ورود ماهانه 

  میلیارد تومان اعتبارمیلیارد تومان اعتبار

هزار رأس دام پرواری تولیدشده توسط جامعه عشایری، بخشی از نیاز تأمین گوشت بازار کشور مرتفع  122تا  122با ورود ماهانه 

ها همچون اردبیل  وگو با خبرنگار ایانا درباره مشکل خرید دام در برخی استان امروز در گفت مقام سازمان امور عشایر قائم.شود می

های عشایر در سال جاری همچون برنامه پیش رفت و ورود دام به بازار نیز به تبع آن هر ماه ادامه دارد؛  پرواربندی دام: گفت

 .شود ی و غیرپرواری وارد بازار میهزار رأس دام پروار 122تا  122ای که ماهانه حدود  گونه به

وجود  هزار رأس دام به بازار وارد شود تا کمبودی به 122تا  52بینی شده بود که  به مناسبت ایام محرم پیش: میرولی صفرزاده افزود

در بازار گزارش  بندی نهایی انجام نشده، اما در روزهای فوق کمبودی از لحاظ میزان گوسفند و گوشت آن نیاید که البته هنوز جمع

کنند؛ بنابراین نباید  های پرواری خود را به مرور به بازار عرضه می عشایر تبریزی نیز در حال حاضر دام: وی خاطرنشان کرد.نشد

صفرزاده با اعالم اینکه قیمت دام عشایر در سال جاری .مشکل خاص و کمبودی از لحاظ تأمین گوشت مورد نیاز مردم داشته باشیم

دلیل نامناسب بودن علوفه مراتع، مشکالتی وجود داشت، اما امسال با شرایط  در سال گذشته به: ده است، ادامه دادمناسب بو

های مورد نیاز عشایر در فصل حاضر که نیازمند علوفه دستی  مناسب آب و هوایی، علوفه مراتع مناسب بود و عالوه بر آن، نهاده

صورت  با وجود آنکه هنوز بودجه سال جاری تخصیص نیافته است، اما اعتباراتی به :وی تصریح کرد.هستیم نیز تأمین شده است

تا پایان سال جاری : صفرزاده یادآور شد.های تولید قرار گرفته است ها و تعاونی تسهیالت برای طرح زنجیره تولید در اختیار تشکل

 .بین وجود ندارددام پرواری برای عرضه به بازار داریم و هیچ مشکل خاصی نیز در این 

بند و ورود  ها به مناطق میان مقام سازمان امور عشایر از ورود عشایر برخی استان قائمکوچ عشایر در مناطق مختلف کشور

دلیل سرما و بارندگی در مناطق قشالقی  های آذربایجان شرقی و غربی به عشایر استان: ای دیگر به قشالق خبر داد و تأکید کرد عده

واکسن تب برفکی نیاز فصل است که : وی اظهار داشت.ها نیز به مرور این استقرار انجام خواهد شد و در مابقی استانمستقر شدند 

رسانی به عشایر نیز توسط  آبرسانی سیار و علوفه: صفرزاده همچنین گفت.با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور تأمین شده است

وی در ادامه .کنیم تا اعتبارات بیشتری را برای این بخش تخصیص بگیریم ی میهای عشایری در حال انجام است و پیگیر تشکل

درصد از  12ها اخذ شده، اما هنوز  تاکنون پنج درصد از اعتبارات استانی مربوط به سال جاری توسط تعدادی از استان: افزود

درصد از  12نیاز است که حداقل : رنشان کردصفرزاده خاط.های کشور فاقد اعتبارات الزم برای انجام عملیات فوق هستند استان

 .های نیازمند هزینه شود میلیارد تومان است، تنها برای آبرسانی سیار در استان 22اعتبارات که معادل 

 هزار تن گوشت قرمز توسط جامعه عشایری ۰۲4بینی تولید بیش از  پیش

شود  بینی می افزاید و پیش هزار تن به گوشت قرمز کشور می 12ی پرواربندی در سال جار: مقام سازمان امور عشایر ادامه داد قائم

هزار تن  112هزار تن برسد؛ در حالی که سال گذشته تنها  221که تولید گوشت قرمز توسط جامعه عشایری در سال جاری به 

های گذشته بخشی از دام  المشکل مازاد دام عشایر در بازار نداریم، زیرا همچون س: وی در پایان تصریح کرد.تولید وجود داشت

 ./شود سبک تولیدشده توسط این جامعه به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می
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 (سایر )تولیدات زراعی 
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  هزار تومانی برنج در تهران غیرمنطقی استهزار تومانی برنج در تهران غیرمنطقی است  9۲9۲قیمت باالتر از قیمت باالتر از / / پرورش راتون در گیالنپرورش راتون در گیالنسابقه سابقه   تولید بیتولید بی

از آنجا که تولید برنج در سال جاری مناسب بوده است، نباید فاصله قیمتی بین مراکز تولید تا عرضه به اندازه فعلی باشد و قیمت 

 .است هزار تومانی برای هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک غیرمنطقی 12

از آنجا که تولید برنج در سال جاری مناسب بوده است، نباید فاصله قیمتی بین مراکز تولید تا عرضه به اندازه فعلی 

 .هزار تومانی برای هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک غیرمنطقی است 9۲باشد و قیمت 

تولید برنج راتون : خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفتوگو با  مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

هزار هکتار ارتقاء یافته  12هزار هکتار به  11شود، زیرا در استان گیالن سطح زیر کشت از  بینی می سابقه پیش در سال جاری بی

 .ستهزار هکتار به راتون اختصاص داده شده ا 12است و در استان مازندران نیز مطابق آمار تاکنون 

دلیل شرایط مناسب آب و هوایی و فرصت مناسبی که این شرایط در اختیار  پرورش راتون در سال جاری به: کاوه خاکسار افزود

 .شود بینی می برداران قرار داده است، مناسب پیش بهره

ها برنج  رخوردار است، در کارخانههای بزرگ از نوسانات باالیی ب قیمت برنج نیز با وجود اینکه در تهران و استان: وی خاطرنشان کرد

 .رسد هزار تومان به فروش می 1تومان و دوالکه هاشمی با قیمت  122هزار و  الکه با قیمت هشت یک

گونه اختالطی در آن نیست و برنج دوالکه میزان  درصد شکستگی دارد و هیچ 12طور ماکزیمم  الکه به برنج یک: خاکسار ادامه داد

 .درصد بوده و کامالً خالص استاش در حد دو  شکستگی

هزار  12های تولیدکننده اندکی باالتر و در حد  رسد، از قیمت استان باید برنجی که به تهران و شهرهای بزرگ می: وی تصریح کرد

 .رسد نظر نمی هایی باالتر از این توسط مردم منطقی به تومان باشد و خریداری برنج

 های امساله ندران، پر از برنجکوبی گیالن و ماز های شالی کارخانه

کوبی از برنج امساله خبر داد و  های شالی مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی از پر بودن انبارهای کارخانه

 .ز برنج استها پر ا مردم نگران کمبود برنج نباشند، زیرا با وجود آنکه هنوز برداشت راتون ادامه دارد، انبارهای کارخانه: یادآور شد

تواند اندکی از نواسانات  کند؛ بنابراین فروش آن می ترین برنج را تولید می کشت راتون تولید کمی دارد، اما کیفی: خاکسار تأکید کرد

 .موجود در بازار برنج را مرتفع کند

هزار  222بینی سه میلیون و  از پیش کشاورزان گیالنی هنوز امکان کشت دوباره را دارند؛ بنابراین تولید برنج بیش: وی اظهار داشت

هزار تن شلتوک تولید شد و در  122امسال در استان گیالن یک میلیون و : خاکسار همچنین گفت.تنی شلتوک محقق خواهد شد

م شده امسال برنج سفید خواهی بینی طور قطع بیش از مقدار پیش استان مازندران نیز تولید مناسبی رقم خورده است؛ بنابراین به

های غیرشمالی و  های آموزشی در آذرماه سال جاری برای کشت جایگزین برنج در استان وی در پایان از برگزاری دوره.داشت

اندرکاران حوزه برنج  کنیم با کمک کشاورزان و دست تالش می: ماه خبر داد و افزود برگزاری کشت برنج برای سال آینده در دی

 ./های غیرشمالی پیشنهاد داده و برنامه منسجمی برای سال آینده ترسیم کنیم در استان های جایگزین را کشور بتوانیم کشت
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 تولیدات زراعی

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  تن شکر سفید در تاالر محصوالت کشاورزیتن شکر سفید در تاالر محصوالت کشاورزی  925925معامله معامله / / مرز یک میلیون تن گذشتمرز یک میلیون تن گذشتمعامله جو دامی از معامله جو دامی از 

با اجرای موفقیت آمیز عرضه جو دامی تولیدی کشاورزان سراسر کشور در قالب طرح قیمت تضمینی در بورس کاال، معامالت این 

 .محصول طی سال جاری از مرز یک میلیون و بیست هزار تن گذشت

هیات دولت مبنی بر عرضه  11الملل بورس کاالی ایران، در پی مصوبه اسفند ماه سال  روابط عمومی و امور بینبه گزارش ایانا از 

افزایش بهره وری بخش کشاورزی، عرضه جو دامی استان  11جو و ذرت کلیه استانهای کشور در بورس کاال در راستای اجرای ماده 

بر همین اساس تاکنون بیش از یک میلیون و بیست هزار تن جو . آغاز شد 11های مختلف در بورس کاال از اواخر فروردین ماه 

هزار کشاورز  11هزار میلیارد ریال در بورس کاال مورد معامله قرار گرفته است و بیش از  1دامی در قالب این طرح به ارزش بیش از 

 .موفق به فروش خود از این طریق شده اند

 111یرش شده بورس کاال در سراسر کشور طی هفت ماه سال جاری بالغ بر یک میلیون و این گزارش حاکی است، انبارهای پذ

هزار تن جو دامی را از کشاورزان تحویل گرفته اند که تا کنون یک میلیون و بیست هزار تن آن از طریق بورس کاال به فروش رفته 

 .کار در سراسر کشور به حساب آنان واریز شده استهزار کشاورز جو  11است و بهای حاصل از فروش محصول جو دامی بیش از 

بینی می شود با اجرای کامل و حمایت دستگاه های مربوطه از این طرح در سال های آینده مشکالت پرداخت مطالبات  پیش

 .کشاورزان با استفاده از مکانیسم بورس کاال تا حدود زیادی برطرف شود

یمت تضمینی وجود دارد این است که بر اساس گفته کارشناسان، جایگزینی قیمت توجهی که در رابطه با موضوع ق نکته قابل

ها خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  تواند حامی بزرگی برای کشاورزان باشد و پس از سال تضمینی به جای خرید تضمینی می

گذاری، عمال باعث زیان کشاورزان، دولت،  های سنگین همراه بوده و نوع قیمت کشاورزان کشور از سوی دولت که با بودجه و هزینه

کاهش کیفیت، داللی و مصرف غیر بهینه شده است و به طور قطع کشف قیمت محصوالت کشاورزی در تابلوی بورس کاال، منافع 

 .کشاورزان، دولت و اقتصاد ملی را در برخواهد داشت

 511هزار و  1ریال و  21222د با قیمت هرکیلوگرم تن شکر سفی 111گفتنی است، در تاالر محصوالت کشاورزی در روز جاری 

 ./هزار ریال مورد معامله قرار گرفت تن جو دامی با قیمت هر کیلوگرم هفت
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 چای
 فارس - ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

  هزارتن برگ سبز چای تولید شدهزارتن برگ سبز چای تولید شد  932932امسال امسال / / هزارتن چای وارداتی قاچاق استهزارتن چای وارداتی قاچاق است  4۲4۲
هزار تن در  61گیری داشته، به طوری که از  سال اخیر برداشت برگ سبز چای افزایش چشم 2طی : رئیس سازمان چای گفت 

 . درصد چای مصرفی در کشور ایرانی است 21ایم و  رسیده 11هزار تن در سال  111به  11سال 

، در پاسخ به اینکه سازمان چای چه کاری برای توسعه کشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  محمدولی روزبهان در گفت

زند، این  از بین رفتن باغات چای ایران دامن میشود حجم واردات هر سال به  برگ سبز چای ایرانی انجام داده است و گفته می

 .سال اخیر ساالنه حجم برداشت برگ سبز چای کاهش داشته است 1گونه توضیح داد که طی 

هزار تن برگ سبز چای از مزارع شمال  121حدود  11در سال : سال اخیر در برداشت برگ سبز چای گفت 1وی با اشاره به آمار 

امسال تا هزار تن رسید و  51هزار تن کاهش یافت، اما در سال گذشته به  61به  11ین رقم در سال شد که ا کشور برداشت می

 .هزار تن برگ سبز چای برداشته شده است 932این لحظه 

شروع  11با اقداماتی که از سال : رئیس سازمان چای کشور به حمایت این سازمان برای نگهداری باغات چای اشاره کرد و افزود

ساله به کشاورزان اعطا شد،  1ساله و بازپرداخت  2میلیارد تومان تسهیالت زراعی بدون بهره با تنفس  16بار  برای نخستینشد، 

 .سال اخیر صد درصد افزایش یافته است 1مضاف بر آنکه قیمت برگ سبز چای در 

های چای  بری بوته میلیون تومان برای کف 6ر هکتار بری باالتر باغات چای اکنون به ازای ه سازی و بهره به گفته روزبهان برای جوان

 .شود میلیون تومان برای کمربری به صاحبان باغ پرداخت می 1و 

هزار هکتار باغ چای در کشور  11طبق آمار  11در سال : هزار هکتاری سطح زیر کشت باغات چای گفت 2وی با اشاره به افزایش 

 1هزار هکتار باغ غیرفعال رسیده است که البته با اقدامات حمایتی  1ر هکتار باغ فعال و هزا 22ایم که اکنون این میزان به  داشته

 .هزار هکتار برسانیم 22هزار هکتار به  15ایم، سطح فعال را از  سال اخیر توانسته

هیالت برای کارهای رئیس سازمان چای کشور اعالم قیمت تضمینی متناسب با نرخ تورم، تأمین اعتبار کافی به موقع و پرداخت تس

سال  2اما دولت طی : های گذشته بر سر راه توسعه چای داخلی دانست و افزود زراعی باغات چای را به عنوان موانعی در سال به

کردیم،  درصد چای مصرف کشور را خودمان تأمین می 11سال گذشته تنها  2اخیر موضوع را جدی گرفته، به طوری که اگر در 

 .درصد خواهد رسید، مضاف بر آنکه چای ایرانی مشتری خوبی هم دارد 21 امسال این رقم به

 11هزار تن چای مصرفی کشور  112از مجموع : شود، گفت وی در پاسخ به اینکه اکنون چه میزان واردات چای در کشور انجام می

 .شود هزار تن آن از محل داخلی تأمین شده و مابقی از طریق واردات انجام می

درصدی  111این را هم گفت که متأسفانه با آنکه برخی کشورها از جمله ترکیه برای حمایت از تولید داخل خود تعرفه روزبهان 

درصد است و با این همه باز هم نصف چای وارداتی به  22اند، اما تعرفه واردات چای در ایران تنها  برای واردات چای تعیین کرده

 .دهد  همان حقوق اندک دولتی را هم نمیکشور از مبادی قاچاق صورت گرفته و 
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  خاک
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  توسعه کشاورزی پایدارتوسعه کشاورزی پایدارضرورت توجه به خاک برای ضرورت توجه به خاک برای 

 کارشناس کشاورزی  -فاطمه پاسبان

تأثیر عوامل  ها در زمانی بسیار زیاد و تحت شدن سنگ شود که در اثر متالشی خاک به قشر بسیار نازک و سطحی گفته می/ شرق 

خاک، اساس و . است خاک، حاوی موجودات زنده و مواد آلی و بستر طبیعی برای رشد و تولید گیاهان. طبیعی تشکیل شده است

خاک، از منابع مهم پاالینده و . زیربنای کشاورزی است و ادامه حیات و بقای انسان، حیوانات و گیاهان بدون آن ممکن نیست

عواملی مانند رشد . ناپذیر حیات انسانی و جانوری و گیاهی است آب و خاک از ملزومات جدایی. کننده طبیعت است تصفیه

ها،  رویه دام های معادن، چرای بی شدن برخی مواد شیمیایی در خاک، حفاری های شهری و صنعتی و جذب الهشهرنشینی، ازدیاد زب

. انجامد ها و مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی به فرسایش و آلودگی خاک و تخریب سطح زمین می کش استفاده از سموم و آفت

توان اذعان  جرئت می به. ی از عوامل اصلی تولید بخش کشاورزی استترین منابع طبیعی هر کشوری بوده و یک خاک یکی از مهم

در . رود های آینده به شمار می کرد فرسایش خاک به عنوان خطری تهدیدکننده برای حیات و رفاه انسان حال حاضر و نسل

. دهند را از دست می تدریج فرسایش یافته و حاصلخیزی خود ها به شود، خاک مناطقی که فرسایش خاک کنترل و مدیریت نمی

ها متالشی و  رفتن ماده آلی و تأثیر سایر عوامل کاهش یابد، خاکدانه شدن یا ازبین چنانچه قابلیت نفوذ آب یا هوا در خاک، بر اثر کم

کند و خاک  این وضعیت در فصل مرطوب، محیط نامساعدی ایجاد می. شود از هم جدا شده و در نتیجه، ساختمان خاک متراکم می

در . شود در نیست آب را برای فصل خشکی در خود ذخیره کند و شرایط خاک از نظر شیمیایی و بیولوژیکی بسیار نامساعد میقا

با این فعل و انفعاالت . رود و مواد آلی خاک از بین می( ها میکروارگانیسم)زی  تدریج موجودات کوچک خاک چنین محیطی به

تنها بر اثر فرسایش کاهش یافته بلکه بر اثر  حاصلخیزی خاک نه. دهد ست میگرفته خاک، حاصلخیزی خود را از د صورت

همه این فعل و . گیرد های دایر نیز در معرض خطر قرار می های شور در سطح زمین های نامرغوب و شور و بادرفت شدن آبرفت جاری

. کند آن زمین حاصلخیز را به زمین بایر تبدیل میانفعاالت، حاصلخیزی خاک را کاهش داده و ادامه این روند بدون مدیریت بهینه، 

در حقیقت کاهش حاصلخیزی خاک و فقیرشدن خاک بر عملکرد محصوالت تولیدی بخش کشاورزی تأثیر منفی داشته و از این رو 

که بابت آن  شده های تولید به کار گرفته به دلیل فقر خاک، نهاده. خسارت و هزینه زیادی را برای هر کشوری ایجاد خواهد کرد

هزینه پرداخت شده است، بازده و عملکرد محصول کمی را به بار آورده و ارزش کاهش عملکرد ناشی از فقیرشدن خاک به دلیل 

که درآمد کشاورز و ارزش تولید  طوری به. شود هایی است که به کشاورز و اقتصاد ملی وارد می فرسایش، یکی از خسارت و زیان

اده و از طرف دیگر به دلیل کاهش تولید داخلی، وابستگی به واردات و خروج ارز از کشور را به دنبال بخش کشاورزی را کاهش د

ترین منبع آبیاری  های آب زیرزمینی کاهش یافته که اصلی نشدن آب در خاک سفره عالوه بر این با فرسایش خاک و جذب. دارد

ان و به طور مستمر باعث خواهد شد آب و خاکی وجود نداشته ادامه روند فرسایش در طول زم. گیاهان در مناطق خشک است

. کند ناچار به سایر مناطق مهاجرت می باشد که یک کشاورز بتواند درآمدی برای گذران ابتدایی زندگی خود داشته باشد و به

برداران کشاورزی مهاجر  هرههای تولید بخش کشاورزی و ایجاد مشکالت فراوان برای روستاییان و ب شدن کانون مهاجرت، یعنی خالی

روست که کشورهای مختلف جهان به منظور حفظ  به دلیل اهمیت موضوع از همین. و در سطح ملی کاهش امنیت غذایی و سیاسی

به عنوان نمونه در غرب هندوستان در منطقه . اند  های مختلفی تعریف و تأمین مالی آن را انجام داده و صیانت پایدار از خاک، پروژه

هایی برای نفوذ آب در خاک اجرا شده که صددرصد تأمین  پروژه. ریبپ، مشکل رطوبت کافی برای تولید محصول وجود داشتک
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؛ به عبارتی هدفمند و براساس تحقیق و (Paul Smith,1115) مالی آن از طریق دولت و از طریق پرداخت یارانه بوده است

وری تولید و از طرف دیگر حفاظت و صیانت از خاک از سوی دولت تأمین مالی  مطالعه مشکل اصلی این منطقه برای افزایش بهره

های مختلف مربوط به آب و خاک وجود  به دلیل اهمیت موضوع آب و خاک در هندوستان همواره در بودجه دولت پروژه. شده است

، در 2016در حدود  2211در سال  ،2،11بودجه تحقق یافته دولت مربوط به حفاظت از آب و خاک  2211در سال . داشته است

  میلیارد روپیه هند بوده است 2015در حدود  2216و در سال  2011در حدود  2211سال 

(GAIN Report Number :IN1211 .)گو در  حفاظت و صیانت از خاک برای نسل فعلی و آینده، مسئولیت حکمرانی پاسخ

 .هر کشور است

/news/fa/ir.iana.www//:http11622D%/5%B6%D5% 
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 خرما 
 خبرنگاران جوان - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  نرخ خرید تضمین خرما جوابگو کشاورزان نیستنرخ خرید تضمین خرما جوابگو کشاورزان نیست

در شرایط فعلی با اعمال نرخ خرید :گفتدبیر انجمن خرما با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی جوابگوی هزینه کشاورزان نیست، 

 .سال به عقب باز گشتیم 22تضمینی به خرید فروش توافقی پشت کرده و 

در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی علی اصغر موسوی دبیر انجمن خرما در گفتگو با خبرنگار

امسال میزان خرید تضمینی خرما در برخی مناطق جنوب کرمان و سیستان و : خصوص وضعیت خرید تضمینی خرما اظهار داشت

 .بلوچستان نسبت به سال های گذشته بهبود یافته است

پیش از این نرخ خرید تضمینی خرما با تالش : رید تضمینی جوابگوی هزینه کشاورزان نیست، بیان کردوی با اشاره به اینکه نرخ خ

سال به عقب  22و مساعدت انجمن خرما به خرید توافقی تبدیل شده بود که متاسفانه در شرایط فعلی با اعمال نرخ خرید تضمینی 

سود جویان در ایامی که تقاضا برای این محصول افزایش می : درخصوص افزایش قیمت خرما در بازار گفت موسوی.باز گشتیم

: وی با بیان اینکه با برداشت محصول از مناطق خوزستان، بوشهر و فارس قیمت ها کاهش می یابد، افزود.یابدنرخ ها را باال ببرند

هزار تن در داخل مورد  122هزار تن خرما در کشور تولید می شود که از این رقم حدود  122ساالنه یک الی یک میلیون و 

این در حالی است که سرانه  : کیلو است،تصریح کرد 1موسوی با بیان اینکه سرانه مصرف خرما در عربستان .استفاده قرار می گیرد

 .کیلو است 102مصرف خرما در کشور ما 

/news/fa/ir.cyj.www//:http1521611D%/1%56%D5%B1%D5% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان– ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  نرخ خرید تضمینی گندم افزایش می یابد؟نرخ خرید تضمینی گندم افزایش می یابد؟

با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش دولت، امکان افزایش نرخ خرید تضمینی برای این : دبیرکل خانه کشاورز گفت

 .استراتژیک وجود نداردمحصول 

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی عیسی کالنتری وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار

با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه : خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، اظهار داشتدر خصوص نرخ  خبرنگاران جوان،

 .در گردش دولت، امکان افزایش نرخ خرید تضمینی برای این محصول استراتژیک وجود ندارد

  ساالنه:مانده است، گفتدرصد مطالبات گندمکاران باقی  11  وی با بیان اینکه پس از گذشت سه ماه از فصل برداشت گندم هنوز

 .درصد افزایش یابد 22نرخ خرید تضمینی گندم در صورتی که سرمایه و نقدینگی کافی در اختیار دولت باشد بایستی 

 حمایت از کشاورزان خودکفایی را رقم زد 

اقتصادی  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی همچنین حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار

چندی پیش پیشنهاد نرخ خرید تضمینی گندم از سوی وزارتخانه به شورای اقتصاد اعالم شد که هم :گفت باشگاه خبرنگاران جوان،

 .هیات وزیران در حال بررسی است اکنون این نرخ از سوی

طبق روال همه ساله مالک افزایش نرخ خرید تضمینی محصول، نرخ تورم است، اما اینکه برای سال زراعی آینده چه : وی افزود

 .شیوه ای برای عرضه محصوالت و نرخ خرید تضمینی تعیین شود بر عهده شورای اقتصاد است

 .در خرید تضمینی محصوالت خود کفایی و امنیت غذایی را به همراه دارد نرخ مناسب: عباسی معروفان ادامه داد

معاون داخلی بازرگانی دولتی در پاسخ به این سوال که آیا امکان خرید محصول با نرخ باالتر از سوی دیگر کشور ها وجود دارد، 

ین رو این معیار صحیحی نیست چرا که در راستای نرخ خرید تضمینی گندم تنها امسال پایین تر از نرخ جهانی بوده از ا: اظهار کرد

 .حمایت کنیم  از کشاورزان  حمایت از تولید و اشتغال پایدار باید

میلیون تنی و  11با توجه به تولید : میلیارد دالر به واردات گندم اختصاص می یافت، تصریح کرد 1وی با بیان اینکه ساالنه 

 .در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شد خودکفایی در این محصول استراتژیک گامی

درصدی نرخ خرید گندم معمولی و  1پیشنهاداتی مبنی بر افزایش  11-16گفتنی است که وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 

صاد و کشت پاییزه این نرخ همچنان منتظر تصویب شورای اقت روز از  21دروم را به شورای اقتصاد پیشنهاد کرده که با گذشت 

 11211به  11265ریال و گندم دورم از  11515ریال به  12121براین اساس، نرخ گندم معمولی قرار است از .هئیت دولت است

 .ریال افزایش یابد

/news/fa/ir.yjc.www//:http1515611D%/1%56%D5%B1% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  اعالم شداعالم شد  1414  --1515سال آبی سال آبی   وضعیت خشکسالی ایران دروضعیت خشکسالی ایران در

درصد خشکسالی  درصد خشکسالی شدید و یک 11درصد خشکسالی متوسط،  12درصد جمعیت کشور دچار خشکسالی خفیف،  12

درصد  درشرایط ترسالی ضعیف، یکدرصد جمعیت کشور در مقیاس بلندمدت  2این درحالیست که تنها . بسیار شدید هستند

 .درصد درشرایط طبیعی قرار دارند 22ترسالی متوسط و 

خشک   سرزمین ما اگرچه خود روی کمربند خشک و نیمه. دارد دهه است که ایران در مسیر خشکسالی قدم برمی بیشتر از یک  

سوق « بحران»هاست که ایران را به سوی  همین زودیواقع شده اما کمبود باران، اثرات منفی خشکسالی را بیش از پیش کرده و به 

اند و در این مقیاس،  های خفیف تا بسیار شدید خشکسالی مواجه بوده اغلب مناطق کشور، در مقیاس بلندمدت با درجه.دهد

  اکنون که. ندشمالی، قم، فارس، تهران، البرز و یزد دچار خشکسالی هواشناسی بسیار شدید هست رضوی، خراسان های خراسان استان

درصد جمعیت کشور دچار خشکسالی  12ماهی است آغاز شده، گفته شده که در مقیاس بلندمدت،  سال آبی جدید، کمتر از یک

 .درصد خشکسالی بسیار شدید هستند درصد خشکسالی شدید و یک 11درصد خشکسالی متوسط،  12خفیف، 

سال آبی   ان سازمان هواشناسی، با تشریح وضع خشکسالی درکشور طیبه گزارش ایانا ،رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحر

به گفته شاهرخ فاتح، براساس شاخص . های دچار خشکسالی بسیار شدید در مقیاس بلندمدت را اعالم کرد ، استان11-11

ی گلستان، کرمانشاه، لرستان، ها هایی از استان غربی، بخش های همدان، ایالم، شمال اردبیل، آذربایجان مدت خشکسالی، استان کوتاه

رضوی،  وبلوچستان، فارس، هرمزگان، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان وبختیاری، یزد، خراسان گیالن، مازندران، اصفهان، چهارمحال

با  او.دهند شرقی و زنجان درجاتی از خشکسالی ضعیف تا شدید را نشان می شمال سمنان، مازندران، تهران، قم، قزوین، آذربایجان

ها به نوعی با درجات خفیف تا بسیار شدید خشکسالی مواجه هستند، به ایسنا  که درشرایط بلندمدت تقریبا همه استان بیان این

جنوبی، کرمان، یزد،  شمالی، خراسان رضوی، خراسان ها مثل فارس، خراسان گفته است که در این میان برخی استان

 .، البرز و سمنان شرایط دشوارتری دارندوبختیاری، خوزستان، تهران، قم چهارمحال

شمالی، قم،  رضوی، خراسان های خراسان رئیس مرکز ملی خشکسالی با بیان این جزییات تأکید کرد که در مقیاس بلندمدت، استان

درکشور  تأثیر خشکسالی فاتح با اشاره به جمعیت تحت. فارس، تهران، البرز و یزد دچار خشکسالی هواشناسی بسیار شدید هستند

درصد خشکسالی  11تأثیر خشکسالی ضعیف،  درصد جمعیت کشور تحت 26ماهه، 12براساس شاخص »: گفت 11-11سال آبی  طی 

درصد جمعیت کشور تحت شرایط  11مدت  که طبق شاخص کوتاه او با بیان این« .درصد خشکسالی شدید قرار دارند متوسط و یک

درصد ترسالی شدید  درصد ترسالی متوسط، یک معیت کشور درشرایط ترسالی ضعیف، سهدرصد ج چهار»: طبیعی قرار دارند، افزود

: تأثیر خشکسالی درمقیاس بلندمدت اشاره و اظهار کرد این کارشناس سازمان هواشناسی در ادامه به جمعیت تحت«.قرار دارند

درصد خشکسالی  خشکسالی شدید و یکدرصد  11درصد خشکسالی متوسط،  12درصد جمعیت کشور دچار خشکسالی خفیف،  12»

درصد  درصد جمعیت کشور در مقیاس بلندمدت درشرایط ترسالی ضعیف، یک 2این درحالیست که تنها . بسیار شدید هستند

تأثیر خشکسالی براساس شاخص  فاتح همچنین به مساحت تحت« .درصد درشرایط طبیعی قرار دارند 22ترسالی متوسط و 

درصد  درصد خشکسالی متوسط، یک 16تأثیر خشکسالی خفیف،  درصد مساحت کشور تحت 11»:گفت مدت اشاره کرد و کوتاه

درصد  درصد ترسالی متوسط و یک درصد مساحت کشور درشرایط ترسالی ضعیف، سه خشکسالی شدید قرار دارد، عالوه بر این، چهار

به گفته رئیس مرکز ملی خشکسالی، براساس  «.درصد مساحت کشور درشرایط ترسالی قرار دارد 11ترسالی شدید هستند و 
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درصد  11درصد خشکسالی متوسط،  12درصد مساحت کشور تحت خشکسالی خفیف،  12، (ماهه51) SPEI شاخص بلندمدت

درصد مساحت کشور درشرایط ترسالی ضعیف،  همچنین دو. درصد خشکسالی بسیار شدید قرار دارد خشکسالی شدید، یک

 .درصد درشرایط طبیعی قرار داشتند 22همچنین . رار دارددرصد ترسالی متوسط ق یک

/news/fa/ir.iana.www//:http11622D%/1%55%D5%B6%D5% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  !!آبی در مناطق خشکآبی در مناطق خشکهای تحمیلی های تحمیلی   توسعه پروژهتوسعه پروژه

فرشاد . شدت در حال توسعه است های آبی در مناطق خشکی نظیر تهران، قم، مشهد به ایجاد استخرهایی با هدف توسعه ورزش

ها تحمیلی بوده و با فشار  بسیاری از این پروژه: کوهیان، مدیر سابق پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب در این باره معتقد است

 .شوند اجرایی می

پذیر نیست، در  های آبی در مناطق خشک مرکزی ایران با هیچ فرمولی توجیه به گزارش خبرنگار ایانا، منطق حاکم بر توسعه ورزش

شود،  های اصلی کشور وارد می نشیند و میلیاردها تومان خسارت به زیرساخت های ایران یکی پس از دیگری فرو می حالی که دشت

طرح . هستند... های آبی مانند جت اسکی و هایی نظیر استخرهای رو باز و توسعه ورزش اجرای پروژهمناطق بحرانی شاهد احداث و 

با استفاده از اطالعات این طرح . جامع آب، طرحی است که به اتمام رسیده و بر اساس این طرح، باید منابع و مصارف مشخص باشد

اما فرشاد . های آبی در مناطق مختلف، منطقی است یا خیر ا اجرای پروژهقاعدتا قادر خواهیم بود به این پرسش پاسخ بگوییم که آی

باید دید که آیا طرح جامع به خوبی انجام شده و : کوهیان مدیر سابق پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب در این باره به ایانا گفت

 .کشور چگونه است انتظارات وزارت نیرو را برآورده کرده است یا خیر و اساساً وضعیت اطالعات در

ما . کنیم که این اطالعات دقیق نیست ای را اجرا کنیم، از اطالعاتی استفاده می متأسفانه وقتی قصد داریم پروژه: وی ادامه داد

توان دید که آیا احداث استخرهای روباز در مناطق خشک مزیت  وقتی آمایش سرزمین داشته باشیم می. آمایش سرزمین نداریم

 .ای در کشور وجود ندارد نه، اما چنین مطالعه نسبی دارد یا

ها  بحثی که باید با احتیاط مطرح کرد، این است که خیلی از این پروژه: مدیر سابق پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب اضافه کرد

 .دشون شود، اجرایی می کارشناسی شده نیست و به واسطه فشارهایی که از جاهای مختلف به وزارت نیرو وارد می

 .وی با تأکید بر اینکه اطالعات کاملی درباره طرح جامع آب در اختیار ندارد، از اتمام این طرح خبر داد

 .است، اما در آن مقطع وی در مؤسسه تحقیقات آب حضور نداشته است 55به گفته کوهیان، اجرای این پروژه مربوط به سال 

. عنوان مشاور مادر ارائه شد مشاوران انتخاب شدند، به مؤسسه تحقیقات آب بهاین پروژه بعد از اینکه همه : کوهیان خاطرنشان کرد

 .در صورتی که درست آن است که اول مشاور مادر انتخاب شود، سپس شرح خدمات را نهایی کرده و در سایر مسائل ورود کنند

ت این است که مؤسسه تحقیقات آب هنوز واقعی. این مسئله هم مثل بقیه کارها به شکل درستی اجرایی نشده است: وی بیان کرد

 .که هنوز است جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است

دهند، اما در عمل  هر چند در دوره جدید در حرف به این مؤسسه بها می: مدیر سابق پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب افزود

 .کرده و نتایج را به وزارتخانه اعالم کند، پیدا نکرده استمؤسسه تحقیقات آب جایگاه خود را به شکلی که باید مطالعه و تحقیق 

های الزم در بخش تحقیقات شکل بگیرد  دهد که زیرساخت البته در شرایط کنونی نیز اعتبارات دولت اجازه نمی: کوهیان عنوان کرد

های تحقیقاتی  ر بخشبخش تحقیقات آب هم مانند سای: وی اظهار داشت.و هیات علمی مناسب برای این مجموعه جذب شود

کند و در  ها را پرداخت کرده، بودجه دریافت می های تحقیقاتی وقتی همه هزینه گاه در اولویت نبوده و شبیه سایر بخش کشور هیچ

 ./های تحقیقاتی است شود، همین بخش اش قطع می صورتی که دولت به مشکل مالی بر بخورد، نخستین جایی که بودجه

/news/fa/ir.iana.www//:http11111D%/5%D%AA1%55% 
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 خشکسالی
 ایرنا ۹۷/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  اجتناب از توسعه زمین تحت کشت کشاورزی اجتناب از توسعه زمین تحت کشت کشاورزی / / ظرفیت مفید آبخوان ها در حال نابودی استظرفیت مفید آبخوان ها در حال نابودی است

بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران، افزایش فرونشست در دشت های جنوبی استان تهران را معاون حفاظت و  -ایرنا  -تهران 

با ادامه این وضعیت، ظرفیت مفید آبخوان ها را از دست : یکی از عوارض کاهش سطح آب سفره های زیرزمینی عنوان کرد و گفت

 . می دهیم و این نقاط کلیدی احیا نخواهند شد

در چهارمین جلسه شورای حفاظت منابع آب « محمدرضا خانیکی»یرنا از شرکت آب منطقه ای تهران، به گزارش روز جمعه ا

 12درصد آن صرف کشاورزی و  12در شرایط فعلی منابع آب این شهرستان از سفره های زیرزمینی تامین و : اسالمشهر افزود

 .درصد آن نیز صرف آب شرب شهری و روستایی می شود

ت ادامه برداشت های غیرمجاز و بی رویه از سفره ها ابتدا بخش کشاورزی و در پی آن نیز بخش شرب با بحران در صور: وی افزود

این مقام مسوول، توسعه فرونشست در دشت های جنوبی استان تهران را یکی از عوارض ناشی از پایین رفتن .مواجه خواهد شد

یین رفتن سطح سفره ها ظرفیت مفید آبخوان ها را از دست می دهیم و این با پا: سطح آب سفره های زیرزمینی عنوان کرد و افزود

حتی در صورت عبور از شرایط خشکسالی به دلیل متراکم شدن خاک، آب دیگر : وی ادامه داد.نقاط کلیدی دیگر احیا نخواهد شد

ن با تاکید بر اینکه با وضعیت منابع معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهرا.به سفره ها نفوذ پیدا نخواهد کرد

در شرایط فعلی دیگر نقطه ای برای : موجود آبی سفره های زیرزمینی توسعه زمین تحت کشت کشاورزی معنایی ندارد، افزود

در ابتدا باید از حفاری چاه های جدید غیرمجاز جلوگیری کنیم و : وی افزود.حفاری چاه های آب شرب جدید باقی نمانده است

 .مان دهی وضعیت چاه های موجود را نیز به طور جدی پیگیر باشیمسا

در سال اقتصاد مقاومتی، : خانیکی با اشاره به آغاز اجرای طرح احیا و تعادل بخشی سفره های زیرزمینی در دولت یازدهم، گفت

انسداد چاه های غیرمجاز در  اقدام و عمل یکی از پروژه هایی که به مجموعه آب تهران و وزارت نیرو تکلیف شده، در خصوص

 .راستای اقتصاد مقاومتی است

طبق برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده است که امسال سه هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران مسدود شود : وی ادامه داد

 .حلقه چاه خواهد بود 122که سهم شهرستان اسالمشهر 

 ود کردن چاه های غیرمجازلزوم رفع مشکل صدور دستور قضایی برای مسد**

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران بر لزوم رفع مشکل صدور دستورات قضایی و ابهامات موجود در زمینه 

حلقه چاه  112سال گذشته در شهرستان اسالمشهر با مسلوب المنفعه کردن : مسدود کردن چاه های غیرمجاز تاکید کرد و افزود

 .میلیون مترمکعب از آب های سفره های زیرزمینی به صورت غیرقانونی بوده ایم 22د جلوگیری از برداشت غیرمجاز شاه

امسال برخالف مدت زمان مشابه سال گذشته از برنامه مسدود کردن چاه های غیرمجاز شهرستان عقب هستیم که : وی ادامه داد

 .ی این مهم باشیمامیدواریم با همکاری مسئوالن قضایی شاهد تسریع در اجرا

بهره برداران : این مقام مسوول با اشاره به درخواست شهرستان های اطراف کانال محمدیه برای افزایش میزان تخصیص آب، گفت

این کانال چهار شهرستان اسالمشهر، بهارستان، شهریار و رباط کریم هستند و براساس برنامه ریزی صورت گرفته تخصیص آب از 

 . هار منطقه یاد شده صورت می گیرداین کانال، به چ
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با توجه به منافع چهار شهرستان یاد شده، شرکت آب منطقه ای تهران آمادگی دارد در جلسه ای با حضور تمامی : وی یاداور شد

نابع ذینفعان، سهمیه های شهرستان ها مورد بررسی قرار بگیرد تا در صورت نیاز پیشنهادات به منظور بازنگری و اصالح تخصیص م

امروزه جمعیت زیادی در : ، مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شرکت نیز گفت«مصطفی دهقان»در ادامه .را به وزارت نیرو ارسال کند

 .لیتر در شبانه روز برای هر فرد می رسد 122استان تهران متمرکز شده که سرانه مصرفی آب شرب آن به 

ر تالش برای مدیریت مصرف بهینه آب در بخش شرب و اصالح الگوی کشت در موضوع بی آبی جدی است و باید د: وی ادامه داد

مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران خواستار قطع برق چاه های غیرمجاز شد و .بخش کشاورزی باشیم

های غیرمجاز به ویژه استفاده  بدین منظور کارگروهی میان ادارات آب و برق تشکیل شده و برای قطع برق فعالیت های چاه: گفت

 .کنندگان متخلف اطراف چاه های مجاز تالش می کنیم

/News/fa/ir.irna.www//:http52211511/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irna.ir/fa/News/82274899/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

125 

 

 

 دانه های روغنی
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 روغن
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  ساله در داخل تامین می شودساله در داخل تامین می شود9۲9۲درصد نیاز کشور به روغن خام طی برنامه ای درصد نیاز کشور به روغن خام طی برنامه ای   2۲2۲

ساله در داخل 12درصد نیاز کشور به روغن خام طی یک برنامه  12: مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .تامین می شود

ساله، سطح زیر کشت دانه های  12با اجرای این طرح : علیرضا مهاجر به خبرنگار ما گفت  به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی،

 .هزار هکتار افزایش می یابد 122روغنی به یک میلیون و 

هزار هکتار به کشت کلزا و بقیه سطوح به کشت سویا، آفتابگردان، گلرنگ، کنجد و سایر  122از این سطح نزدیک به : وی افزود

 .روغنی مانند بادام زمینی اختصاص خواهد یافتدانه های 

 12سال گذشته از : مهاجر با بیان این که تمرکز ما برای افزایش تولید دانه های روغنی بیشتر روی محصول کلزا است، اظهار داشت

 .هزار تن کلزا برداشت شد 12هزار هکتار اراضی 

میلیارد  111تومان صورت گرفته و شرکت بازرگانی دولتی نزدیک به  2112خرید کلزا با قیمت تضمینی هر کیلوگرم : وی ادامه داد

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سویا را یکی از پنج محصول اصلی دانه های .تومان به کلزاکاران پول پرداخت کرده است

غان کشت می شود و ما به دنبال آن سویا در استان های شمالی، اردبیل و دشت م: ساله خواند و تصریح کرد 12روغنی در برنامه 

هستیم که این محصول در اراضی خوزستان نیز کشت شود تا هم به پایداری تولید کمک کند و هم میزان تولید دانه های روغنی را 

ارتن هز 122تولید ساالنه سویای کشور : وی با اذعان به این که صنایع داخلی از تولید سویا استقبال می کند، گفت.افزایش دهد

ساله تولید این محصول به علت برخورداری از روغن، پروتیین و تولید کنجاله برای خوراک دام و  12است و امیدواریم در طرح 

درصد روغن با کیفیت  15از این محصول نزدیک به : مهاجر در مورد آفتابگردان نیز اظهار داشت.طیور به شدت افزایش یابد

اراضی کشاورزی کشور قابل کشت است و امیدواریم با استفاده از بذر هیبرید، تولید این  استحصال می شود و در بسیاری از

گلرنگ : درصد است، خاطر نشان کرد 11درصد و گلرنگ  12وی با بیان این که میزان روغن دهی کنجد .محصول افزایش یابد

ضمن آن که گلبرگ های این گیاه نیز در صنایع مقاوم به کم آبی و خشکی است و کنجاله آن نیز به مصرف دام و طیور می رسد 

 .رنگرزی مصرف می شود و از این رو کشاورزان با کشت این محصول درآمد شان افزایش می یابد

/news/fa/ir.iana.www//:http11116/12D%-5%%AF 
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 روغن
 خبرنگاران جوان - ۵۹۷۲ر مه ۵۹: تاریخ

  !!ها مشتری روغن ذرت ایرانیها مشتری روغن ذرت ایرانی  پاکستانیپاکستانی

 .تن روغن ذرت از کشور صادر شده است 251ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از  1طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مردادماه  1طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .از کشور صادر شده که عمده این صادرات به کشور پاکستان بوده است  تن روغن ذرت 251سال جاری بیش از 

 .بوده است 21،626،221،121ی آن و ارزش ریال 161،525ارزش دالری این میزان صادرات 

 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 11،611 112،115،221 5،111 پاکستان 1

 11،116 1،612،661،212 12،252 پاکستان 2

 651،521 22،511،511،111 121،116 پاکستان 1

 61،111 2،221،562،211 15،121 پاکستان 1

 111،121 1،651،262،111 51،112 پاکستان 1
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 روغن

 ایرنا ۵9/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  تولید کلزا اولویت دارد تولید کلزا اولویت دارد / / درصد نیاز روغن خامدرصد نیاز روغن خام2۲2۲ساله برای تامین ساله برای تامین 9۲9۲تدوین برنامه تدوین برنامه 

ساله 12درصد نیاز کشور به روغن خام در یک برنامه  12: مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -تهران

ساله، سطح زیر 12با اجرای این طرح : افزود« رعلیرضا مهاج»به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، . به طور بومی تامین می شود

 .هزار هکتار افزایش می یابد 122کشت دانه های روغنی به یک میلیون و 

هزار هکتار به کشت کلزا و بقیه به کشت سویا، آفتابگردان، گلرنگ، کنجد و سایر دانه  122از این سطح نزدیک به : وی ادامه داد

مهاجر تاکید کرد تمرکز برای افزایش تولید دانه های روغنی بیشتر روی محصول .صاص می یابدهای روغنی مانند بادام زمینی اخت

 .هزار تن برداشت شد 12هزار هکتار زمین کشت کلزا  12پارسال از : کلزاست و افزود

ی دولتی نزدیک خریداری شده و شرکت بازرگان( تومان 2112)ریال  122هزار و  21کلزا با قیمت تضمینی هر کیلوگرم : وی گفت

 .میلیارد ریال به کلزاکاران پول پرداخت کرده است 112به یک هزار و 

 هزار تن تولید سالیانه سویای کشور  122** 

سویا در استان : ساله خواند و گفت 12مشاور وزیر جهاد کشاورزی سویا را یکی از پنج محصول اصلی دانه های روغنی در برنامه 

مغان کشت می شود و ما به دنبال آن هستیم که این محصول در خوزستان نیز کشت شود تا هم به  های شمالی، اردبیل و دشت

 .پایداری تولید کمک کند و هم میزان تولید دانه های روغنی را افزایش دهد

ورداری از ساله تولید این محصول به علت برخ 12هزار تن است و امیدواریم در طرح  122تولید سالیانه سویای کشور : وی گفت

 .روغن، پروتئین و تولید کنجاله برای خوراک دام و طیور به شدت افزایش یابد

 تولید روغن های آفتابگردان، کنجد و گلرنگ** 

درصد روغن باکیفیت  15از آفتابگردان که در بسیاری از زمین های کشاورزی کشور قابل کشت است نزدیک به : مهاجر اعالم کرد

 .دواریم با استفاده از بذر هیبرید، تولید این محصول افزایش یابداستحصال می شود و امی

گلرنگ مقاوم به کم آبی و خشکی است و : درصد است و گفت 11درصد و گلرنگ  12وی یادآوری کرد میزان روغن دهی کنجد 

از این رو . ی شودهمچنین گلبرگ های این گیاه در صنایع رنگرزی مصرف م. کنجاله آن نیز به مصرف دام و طیور می رسد

 .کشاورزان با کشت این محصول درآمد خود را افزایش می دهند

هزار تن روغن خام از انواع آفتابگردان، سویا و پالم به ترتیب از اوکراین، امریکای جنوبی  122به گزارش ایرنا، اکنون یک میلیون و 

 . و مالزی وارد می شود

 .کیلوگرم است 12در سال است اما این میزان در دنیا نزدیک به کیلوگرم  11تا  15سرانه مصرف روغن ایران 
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 زعفران
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  استاندارد کشت، تولید، فرآوری و بسته بندی زعفران به زودی اعالم می شوداستاندارد کشت، تولید، فرآوری و بسته بندی زعفران به زودی اعالم می شود

هم اکنون ستاد ویژه ای برای تدوین استاندارد گیاهان : مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت

دارویی با همکاری سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و درمان و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است تا استانداردها تدوین 

 .و تعیین شود

هزار هکتار سطح  12یگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، پیمان یوسفی آذر با اشاره به اینکه هم اکنون از به گزارش ایانا از پا

در طرح توسعه کشت صنعتی گیاهان دارویی : هزار تن گیاه برداشت می شود، افزود 111زیرکشت صنعتی گیاهان دارویی حدود 

 .د تومان اعتبار پیش بینی شده استمیلیار 562هزار هکتاری سطح زیرکشت  1برای افزایش 

مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از تدوین و تصویب برنامه اقتصاد مقاومتی در زمینه 

 هزار هکتار از 122گونه گیاه دارویی در  22ساله قرار است  12براساس این برنامه : توسعه کشت گیاهان دارویی خبر داد و افزود

با : یوسفی آذر درباره اجرای طرح بهره برداری اصولی از گیاهان دارویی در مراتع کشور گفت.اراضی و مراتع کشت و تولید شود

 122توجه به خشکسالی های پی در پی و چرای دام در مراتع ، به منظور حفظ این عرصه ها طرح بهره برداری در پنج میلیون و 

بر اساس این طرح برداشت گیاهان دارویی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی : وی افزود .شود هزار هکتار از عرصه ها اجرا می

مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی .انجام خواهد شد تا اجازه ندهیم گیاهی به معرض انقراض برسد

را شرط ضروری اجرای طرح های توسعه کشت بهره  همچنین ایجاد و توسعه صنایع فرآوری و بسته بندی استاندارد این گیاهان

بهتر است به جای توجه به صنایع غیراقتصادی با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی به صنعت : برداری و صادرات دانست و گفت

ست چون تمام گیاهان دارویی بپردازیم این صنعت با توجه به ارزآوری بسیار باالیی که دارد گل سرسبد برنامه اقتصاد مقاومتی ا

 .تولید این گیاهان در داخل انجام می شود

میلیون دالر  112ارزش صادرات گیاهان دارویی بدون محاسبه ارزش صادراتی زعفران و گل محمدی حدود : یوسفی آذر افزود

 .یی را افزایش دهداجرای استاندارد، فرآوری و بسته بندی مناسب می تواند میزان ارزش صادرات گیاهان دارو: وی تاکید کرد.است

هم اکنون ستاد ویژه ای برای تدوین استاندارد گیاهان : مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت

دارویی با همکاری سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و درمان و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است تا استانداردها تدوین 

استاندارد کشت، تولید، فرآوری و بسته بندی : فی آذر همچنین از تصویب استاندارد زعفران خبر داد و افزودیوس.و تعیین شود

وزارتخانه تمام نهاده های مورد نیاز مانند : وی درباره حمایت وزارت جهاد کشاورزی از زارعان گفت.زعفران به زودی اعالم می شود

http://www.irna.ir/fa/News/82270425/
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 .ورزان تامین می کند و تسهیالت مورد نیاز را در اختیار آنان قرار می دهدبذر، قلمه، نشاء، نهال و کود را برای کشا

مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی تولید و تجارت این گیاهان را سرمایه گذاری پایدار توصیف کرد و 

هزار  1میلیارد دالر کنونی به  112از  2212 براساس پیش بینی بانک جهانی ارزش صادرات گیاهان دارویی در جهان تا سال: افزود

 .میلیارد دالر خواهد رسید و این ارقام نشان می دهد توجه به این بخش اشتغال زا و ارزآور است

مرکز تجارت جهانی نیز در گزارش ساالنه خود سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی را سرمایه گذاری پایدار اعالم : وی گفت

 .کرده است

/news/fa/ir.iana.www//:http11112D%/5%A1%D5% 

 
 زعفران

 خبرنگاران جوان - ۵۹۷۲مهر  ۵۷: تاریخ

  آغاز برداشت طالی سرخ در برخی مناطق کشورآغاز برداشت طالی سرخ در برخی مناطق کشور

الی  1برداشت انبوه با گل دهی محصول ظرف  برداشت نوبرانه زعفران در مناطق سرد سیری آغاز و: عضو شورای ملی زعفران گفت

 .روز آینده به اوج خود می رسد 5

در  خبرنگاران جواناقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با

برداشت نوبرانه زعفران در مناطق سردسیری آغاز شده و برداشت انبوه با گل دهی محصول : خصوص برداشت زعفران اظهار داشت

 .از دهم آبان ماه به اوج خود می رسد

به وضعیت نسبی بینی اکثر تولیدکنندگان بر آن است که امسال با توجه  پیش: وی در خصوص پیش بینی وضعیت تولید گفت 

  .مزارع، تولید در مقایسه با سال گذشته از شرایط مساعدتری برخوردار است

هزار هکتار سطح زیر کشت محصول در دو استان خراسان  12طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی با وجود بیش از : حسینی ادامه داد 

  .تن خواهد رسید 112ی به مرز کیلو در هکتار تولید در سال جار 101رضوی و جنوبی و متوسط تولید 

در شرایط فعلی قیمت ها از ثبات نسبی : عضو شورای ملی زعفران با اشاره به وضعیت قیمت ها در آستانه فصل برداشت بیان کرد 

  .روز گذشته نرخ هر کیلو محصول ،یک میلیون تومان کاهش یافته است 12برخوردار بوده و می توان در مقایسه با 

با توجه به آنکه در : اینکه تا زمان عرضه زعفران نو به بازار نمی توان ارزیابی در خصوص وضعیت قیمت داشت، افزود وی با بیان 

تولید این محصول از موقعیت برتری در دنیا برخوردار هستیم ،انتظار داریم که نرخ آن به رقمی برسد که برای تولید کننده و 

  .که در صورت نجومی بودن قیمت ،بازارهای هدف را از دست می دهیمخریدار صرفه اقتصادی داشته باشد چرا 

نوسانات قیمت در فصل برداشت مربوط به امسال : حسینی در خصوص نوسانات قیمت همزمان با برداشت انبوه محصول عنوان کرد 

با ورود به عرصه و دپو کردن و سال گذشته نیست بلکه همه ساله در فصل برداشت قیمت ها کاهش می یابد و از این رو دالالن 

محصول در خانه های خود تنش و بی ثباتی در بازار به وجود می آورند که انتظار داریم با به کارگیری تمهیدات مناسب دالالن 

  .احساس ناامنی کرده و از ادامه این روند سر باز دهند

/news/fa/ir.yjc.www//:tpht1511211D%/5%A2%D5%BA 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/35742/%D8%A7%D8%25
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5817079/%D8%A2%D8%BA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زعفران

 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۵2یک شنبه 

  قاچاق ادامه داردقاچاق ادامه دارد/ / مرگ تدریجی زعفران ایران به دست سوداگرانمرگ تدریجی زعفران ایران به دست سوداگران

طالی سرخ نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه از پایان اردیبهشت تا نیمه مهرماه هرسال،با قاچاق پیاز  <کشاورزی 

 .شود های حامل محصوالتی مانند پیاز و سیب زمینی انجام می این کار باتریلی:مواجه هستیم، گفت

االن زمان قاچاق پیاز زعفران نیست چراکه درحال حاضر گیاه در : درباره قاچاق پیاز زعفران از کشور اظهارداشت غالمرضا میری

ما معموال از پایان اردیبهشت تا نیمه مهرماه هرسال، با قاچاق : وی اضافه کرد .فصل گلدهی قرار دارد و پیاز آن درون زمین است

 .پیاز طالی سرخ مواجه هستیم

هایی که بار آنها پیاز و سیب  قاچاق پیاز این محصول با تریلی ها  نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه براساس شنیده

تن بار وجود دارد و یک سوم یا دو سوم آن پیاز زعفران است که  22تا  12حدود  ها  لیدر این تری: شود، گفت زمینی است انجام می

 .در میان محصوالتی مانند پیاز و سیب زمینی جاسازی شده تا کسی متوجه آن نشود

وه براین، عال: میری اضافه کرد. کند ها را تایید می به گفته وی افزایش سطح زیر کشت زعفران در کشور افغانستان این شنیده

تن پیاز زعفران کرد تا آن را به خارج از کشور ببرد که وقتی به او گفتیم این کار  222چندی پیش فردی به ما مراجعه و درخواست 

وی با بیان اینکه ما به درخواست فرد مذکور پاسخ . بریم قاچاق است، گفت این محصول را الزم داریم و هرسال نیز آن را از ایران می

متاسفانه کشاورزانی هستند که وقتی این افراد به آنان مراجعه و قیمت باالیی را برای خرید پیاز زعفران : دیم، اظهارداشتمنفی دا

 .دهند آنها پاسخ مثبت داده و پیاز را در اختیارشان قرار می  کنند، به درخواست پیشنهاد می

درصدی برای واردات زعفران از ایران اعمال  15ن همچنان تعرفه نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه کشور هندوستا

این تعرفه از : میری درباره تعرفه واردات زعفران ایرانی به چین نیز گفت. این تعرفه برای کشور افغانستان صفر است: کند، افزود می

ه دارویی و با ترفندهای خاصی وارد عنوان گیا گذشته نیز وجود داشته است اما برخی واردکنندگان چینی این محصول را به

اند که این محصول زعفران است و برای آن تعرفه  کردند تا شامل اعمال تعرفه نباشد اما اخیرا مسئوالن این کشور متوجه شده می

ه که دانم اما براساس آنچ دقیقا نمی: وی درباره اینکه تعرفه واردات زعفران به چین چقدر است؟ اضافه کرد.کنند اعمال می

 12نایب رئیس شورای ملی زعفران همچنین با بیان اینکه برداشت این محصول از حدود . درصد است 16ایم این عدد حدود  شنیده

در روزهای : میری ادامه داد. هنوز عرضه طالی سرخ نو به بازار کم و در حد یک تا دو کیلوگرم است: روز قبل آغاز شده است، گفت
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ها آغاز و فراگیر  ماه، ما شاهد اوج برداشت این محصول هستیم، چرا که آن زمان برداشت در همه استان ندهم تا بیست و پنجم آبا

هنوز قیمت طالی سرخ در بازار تغییری : وی با اشاره به اینکه برداشت معموال تا دهم آذرماه ادامه دارد، اضافه کرد. شده است

 .نکرده است

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http5161d1d1ca1111 

 

 

 

 

 زیتون
 فارس - ۷۲/۷۹/۹۷:  تاریخ

  هشدار نسبت به مهار آفت مگس زیتونهشدار نسبت به مهار آفت مگس زیتون/ / 1515هزار هکتاری سطح کشت باغات زیتون در سال هزار هکتاری سطح کشت باغات زیتون در سال ۰۰افزایش افزایش 

دو هزار  11وزارت جهاد کشاورزی بنا دارد، سطح زیر کشت زیتون در سال : های گرمسیری و نیمه گرمسیری گفت مدیرکل میوه 

وضعیت پور در جمع خبرنگاران در مورد آخرین  ، ابوالقاسم حسنخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی . هکتار افزایش یابد

اهمیت کشت زیتون در کشور بیشتر شده و معاونت باغبانی وزارت جهاد  12زیتون در کشور به این نکته اشاره کرد که از سال 

 1های زیتون را در دستور کار قرار داده است، حدی که سطح زیر کشت زیتون از  ای برای احداث باغ های توسعه کشاورزی طرح

استان گیالن، قزوین و زنجان  1درصد سطح باغات زیتون کشور را در  11وی .هکتار رسیده است هزار 121هکتار به  622هزار و 

شود که بخشی از آن صرف تولید روغن خوراکی و بخش دیگر  هزار تن زیتون از آن برداشت می 622اعالم کرد که ساالنه حدود 

را در حوزه این محصول زراعی توسعه سطح زیر کشت  11پور برنامه وزارت جهاد برای سال  حسن.شود تولید کنسرو زیتون می

هزار هکتار سطح زیر کشت را افزایش خواهیم داد و اصالح باغات زیتون که اکثرا قدیمی هستند، در دستور  2: اعالم کرد و گفت

ر آسانی نیست و موضوع دهند که برداشت از آن کا های زیتون را درختان قدبلند تشکیل می کار قرار دارد، چرا که بسیاری از گونه

ها و تغذیه اصولی را از  مدیریت کف باغ تغییر گونه درختان زیتون، عملیات پیوند،: وی اضافه کرد.هرس اصولی را در برنامه داریم

تر  دیگر مواردی عنوان کرد که اگر به آن اهمیت داده شود، افزایش عملکرد در سطح بسیار باال رفته و تولید زیتون مقرون به صرفه

 .تن هم محصول برداشت شده است 12مضاف بر آنکه در بسیاری از باغات به دلیل همین موضوع تا . شود می

های گرمسیری و نیمه گرمسیری از تولیدکنندگان زیتون خواست تا برای مهار آفت مگس زیتون در باغات خود  مدیرکل میوه

و در مزارع مدرن به دلیل مدیریت آفات این موضوع کمتر دیده  همکاری کنند، چرا که این آفت بیشتر مربوط به مزارع سنتی

 .کند شود، چرا که مگس زیتون بخش زیادی از محصوالت را از رده خارج می می

سازی باغات خود از  های جدید و جوان پور به آن اشاره کرد این بود که باغداران برای تهیه نهال موضوع دیگری که حسن

 .آفتی را تهیه کنند پر محصول و بی ت جهاد نهال را تهیه کنند، تا ارقام بارور،های مجاز وزار نهالستان

تن برسانیم، تنها  12تن به  2خواهیم به اعتبارات دولتی تکیه کنیم و اگر عملکرد در هکتار را از  تا چه اندازه می  :وی تصریح کرد

 .دهد ها را کاهش می صرفه کرده و قیمتدرصد هزینه خواهیم داشت که کار را برای کشاورزان مقرون به  21

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8169d5d7ca9549
http://www.farsnews.com/
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به گفته این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در راستای طرح اقتصاد مقاومتی در نظر داریم، تا با افزایش عملکرد بیولوژیک و 

ثر کیفیت محصول زیتون تولید روغن این محصول را افزایش دهیم که هم در سالمت مردم جامعه و هم در درآمدزایی بسیار مؤ

 .است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http11112112222115 

 

 

 

 

 

 
 

 زیتون
 فارس - ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

  تنتن  ۰۰برداشت زیتون در ایران از هر هکتار برداشت زیتون در ایران از هر هکتار 
توانیم، سطح برداشت  اگر روی نوع خاک، نوع قلمه زیتون و نحوه آبیاری کار کنیم می: گوید تن باغدار نمونه زیتون می 22در دنیا  

 . تن مانند استاندارد اروپا برسانیم 22تن در هر هکتار به  2زیتون در واحد سطح را از 

، زیتون به عنوان یکی از منابع غذایی بشر است که ارزش غذایی و دارویی باالیی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .اکسیدان و اسیدهای چرب همواره مورد توجه قرار گرفته است دارد و به دلیل وجود آنتی

میلیون و  1ر تن کنسرو زیتون و هزا 622میلیون و  2میلیون هکتار سطح زیر کشت زیتون در جهان است که ساالنه  11اکنون 

 .شود هزار تن روغن زیتون در جهان تولید می 122

توسعه کشت زیتون در ایران آغاز شد که تحوالت زیادی در وضعیت زیتون در  1112طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی از سال 

 1گرم و سطح زیر کشت این محصول از  112به گرم  22آورد، تا حدی که مصرف سرانه روغن زیتون در کشور از    کشور به وجود

 .هزار هکتار آن بارور است 12هزار هکتار رسید که البته از این مقدار  51هکتار به حدود  622هزار و 

واحد  12اکنون  هم. تن رسید 122هزار و  1تن به  112نکته دیگری که قابل توجه است آن که تولید روغن زیتون نیز در کشور از 

های گیالن، زنجان،  خیز بوده، اما استان استان کشور زیتون 26تر آنکه  کنند و جالب استان کشور فعالیت می 16ی در کش روغن

 .های مطرح در تولید زیتون هستند قزوین، گلستان، فارس، سمنان و کرمانشاه جزو استان

شود، تا حدی که  گیاهی است که زیتون را نیز شامل میهای  وری در هکتار در بیشتر گونه یکی از مشکالت کشور پایین بودن بهره

 .شود تن میوه برداشته می 2طبق آمار و ارقام از هر هکتار درخت زیتون 

گیری از تحقیقات نوین توانسته است، عالوه بر افزایش سطح  طارم سفالی استان قزوین با بهره  اکنون یک باغدار نمونه در منطقه

 .های متراکم زیتون برساند تن در باغ 1101های سنتی و  تن در باغ 12تن به  2هر هکتار را از  زیر کشت بتواند برداشت از

هکتار به عنوان کشت متراکم و  12، 51گوید از سال  های زیتون خود می وری باغ علی کشاورز هدایتی در مورد علت افزایش بهره

 .گیری از کشور ایتالیا در این منطقه کشت کردیم روغن های ما سازگاری داشته باشد، با هدف گونه جدیدی که با خاک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950730000148
http://www.farsnews.com/
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همه کشاورزان : افزاید ایم، می وی با اشاره به اینکه فقط صد میلیون تومان هزینه برای تحقیقات آب، خاک این منطقه هزینه کرده

ان داد که خاک در برخی موارد تحقیقات به ما نش. ای را ندارند و دسترسی به تسهیالت نیز چندان آسان نیست امکان چنین هزینه

دچار کمبود فسفر یا روی یا موارد شبیه به آن است و با استفاده از مواد مغذی و کودهای مناسب برای خاک مناسب سعی در 

 .تأثیر نبوده است ای نیز بی اصالح آن کردیم، مضاف بر آنکه استفاده از آبیاری قطره

های سطحی و چاه  گیری از آب آنکه اکثر کشاورزان از کمبود آب گالیه دارند، با بهرهرغم  به گفته این باغدار نمونه کشوری علی

 .شویم ماه از سال با آب مازاد مواجه می 6لیتر آب در دسترس داریم که  11مجاز در ثانیه 

اشت دو تن محصول به گزارش خبرنگار فارس این در حالی است که اکثر باغداران به دلیل پایین بودن عملکرد در هکتار و برد

 .کنند زیتون از هر هکتار با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می

: گوید کشی و کنسروسازی زیتون در کنار باغات اشاره کرده و می کشاورز هدایتی باغدار نمونه همچنین به اشتغالزایی صنعت روغن

شود، چرا که برداشت ماشینی  برای یک نفر اشتغالزایی میاگر این صنعت و تولید محصول زیتون را رونق دهیم، به ازای هر هکتار 

 .شود زیتون برای کنسروسازی مناسب نیست و برداشت زیتون سالم برای کنسرو در همه جای دنیا دستی انجام می

 .رسد هزار تومان به فروش می 21تا  21تن روغن فراوری و گرفته می شود که کیلویی  222تن زیتون  522به گفته وی از 

 .شود تر آنکه طبق اعالم این کشاورز نمونه از تفاله زیتون برای غذای دام و طیور استفاده می جالب

ترین تولیدکنندگان زیتون  به گزارش فارس، اکنون کشورهایی همچون اسپانیا، ایتالیا، یونان، ترکیه، سوریه، مراکش و تونس عمده

 .ا توسعه سطح زیر کشت و مکانیزاسیون این صنعت به جمع این کشورها بپیونددتواند ب روند و ایران نیز می در جهان به شمار می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http11112125222515 
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 سالمت
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۹۷: تاریخ

  دودی که برای بدن سالمتی به همراه دارددودی که برای بدن سالمتی به همراه دارد

سازی  آور، ضدعفونی کنندۀ محیط و پاک  کنندۀ مغز، تقویت حافظه و ضد آلزایمر، نشاط به گزارش تیترشهر ، دود کردن کُندر گرم

بردن عطرهای بُخور و دود کردن کُندر و اسپند و به کار : سید جواد علوی درباره برخی اعمال درمانی اظهار داشت.شود هوا می

 .های درمانی هستند که در طب سنتی و اسالمی کاربرد زیادی دارد طبیعی همه از روش

تناسب در  ها و گیاهان معطر هر کدام به گفته وی بُخور گیاهانی مانند بابونه، استوخدوس، نعنا، آویشن، گل محمدی و گل به

 .شود توصیه می …دگی، سینوزیت و سازی و شفافیت پوست، ایجاد آرامش و نشاط، رفع سرماخور پاک

آور، ضدعفونی کنندۀ  دود کردن کُندر و اسپند گرم کنندۀ مغز، تقویت حافظه و ضدآلزایمر، نشاط: این کارشناس طب سنتی افزود

 .بوده است( علیه السالم)سازی هوا است، همچنین دود کردن صبحگاهی کُندر در منزل، سنت حضرت رضا  محیط و پاک

خصوص لباس زیر، باعث حساسیت پوستی و ایجاد الکتریسیته  های تهیه شده از مواد نفتی و شیمیایی به لباس: کردعلوی بیان 

 .شود های متعدد پوستی و عفونی می ساز بیماری شود و زمینه مضر در بدن می

توجه به . کند نیز پیشگیری می خصوص در بانوان بخش است و از ایجاد عفونت به های نخی لطیف و آرامش اما لباس: وی ادامه داد

 .های طبیعی ایرانی حمایت از تولید ملی است لباس

شوی ترکیبی از کف دریا، نمک دریا و برخی گیاهان دیگر که خواص آن عبارتند از  پودر دندان: این کارشناس طب سنتی یادآور شد

های لثه و از بین برندۀ بد دهان ناشی از  از خونریزی های لثه، پیشگیری گیر دندان، پیشگیری از عفونت سفید کنندۀ دندان، جرم

توان از سرکه، یا از ترکیب نمک و  های حفره دهان است، همچنین برای شستشو و بهداشت دهان و دندان و تقویت لثه می بیماری

 .عسل با نسبت یک به پنج استفاده کرد
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 …هایی نظیر عطر بهارنارنج، استوخدوس، بالنگ، رزماری و  لعطرهای طبیعی مانند گالب، عصارۀ طبیعی گ: علوی خاطرنشان کرد

دلیل دارا بودن الکل و مواد محرک  های خاص کاربرد دارند، بهره گرفت؛ زیرا عطر و ادکلن صنعتی به که هر کدام برای بیماری

 .گذارند شیمیایی روی سیستم عصبی تأثیر ناگواری می

/news/fa/ir.iana.www//:http11112D%/5%D%AF1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سالمت
 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۹۷جمعه 

  بهترین مواد غذایی برای مبارزه با فقر آهنبهترین مواد غذایی برای مبارزه با فقر آهن

زیاد تواند مشکالت  فقر آهن می. های کشورمان درگیر آن هستند کمبود آهن مسئله مهمی است که بیشتر خانم <مواد غذایی 

شوید یا  اگر زود به زود مریض می. ها و خستگی بسیار برای فرد است روحی و جسمی بیافریند که از این رو دربردارنده بیماری

 .برید سیستم دفاعی ضعیفی دارید؛ شاید شما هم از کمبود آهن رنج می

نی و عمل دی اکسید کربن را به عهده های قرمز خون که وظیفه اکسیژن رسا آهن برای ساخت هموگلوبین یعنی بخش مهم سلول

گیرد که پس از آن با  آید که با هر دم و بازدم شکل می این اعمال منشأ اصلی سوخت و ساز بدن به حساب می. دارند؛ الزم است

 …ها و لها، آنها شروع به فعالیت کرده؛ یعنی عملکرد صحیح مغز از نظر فکری، رساندن مواد مغذی به سلو اکسیژن رسانی به سلول

 .است

 کمبود آهن

عالئم این . تواند حمل اکسیژن را به راحتی انجام دهد اگر بدن به مقدار مورد نیاز آهن جذب نکند دچار کمبود آهن است که نمی

 :بیماری شامل موارد زیر است

 خستگی

 پریدگی پوست و ناخن رنگ

 ضعف

 سرگیجه

http://www.iana.ir/fa/news/35930/%D8%AF%D9%25
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 سردرد

 التهاب زبان

 منابع آهن

 :بهترین منابع غذایی آهن. کند ا سه برابر از منابع حیوانی از گیاهان جذب میبدن انسان، آهن را دو ت

 .گوشت گاو، بوقلمون، جوجه و ماهی است

منابع گیاهی . اما مقدار آن برای بدن مؤثرتر خواهد بود. مصرف کرد تا جذب شود C اگر چه آهن گیاهی را باید به همراه ویتامین

 :آهن به شرح زیر است

افرادی که مورد  برنج غنی شده غالت صبحانه غنی شده سبزیجات برگ تیره مانند اسفناج مله پینتو، کلیه، سویا، عدسلوبیا از ج

 .گیرند کمبود آهن قرار می

به عالوه . طلبد  افزایش حجم خو در این افراد و نیاز بیشتر آنها به اکسیژن، منابع آهن بیشتری را می زنان شیرده یا بارداران؛

 .گیری به آهن نیاز دارد های تناسلی جنین برای شکل ای رشد خود به آهن نیاز دارد به خصوص اندمجنین بر

شیر مادر یا شیر خشک نوزاد باید غنی . شان و پس از آن باید روزانه آهن استفاده کنند نوزادان در شش ماهه اول زندگی :کودکان

 .شود دو فنجان شیر در روز نیز به کودکان توضیه می. از منابع آهن باشد تا نوزادان دچار فقر آهن نگردند

به این منظور دختران با . دهد های غذایی نامناسب اغلب دختران را دچار مسائل کمبود آهن قرار می رژیم :دختران نوجوان

 .مشورت با پزشک باید از میزان آهن مناسب برای رشد در سنین بلوغ استفاده کنند

های قاعدگی دچار کمبود آهن شدیدتری نسبت به مردان هستند که با نظارت پزشک  زنان به دلیل دوره :زنان در سنین باروری

 .های آهن دریافت کنند خود باید مکمل

 چگونه برای جلوگیری از کمبود آهن، اقدام کنیم؟

ر هر وعده غذایی بهترین راه برای د C ترکیب منابع گیاهی با ویتامین. برد رژیم غذایی متعادل و سالم میزان جذب آهن را باال می

 .ها دریافت آهن است؛ ساالد با لوبیا، اسفناج، لیمو، غالت غنی شده و انواع توت

cb=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http1111cdccb11112b22 
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 سالمت
 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۹۷جمعه 

  ها برای تثبیت قندخون حبوبات بخورندها برای تثبیت قندخون حبوبات بخورند  دیابتیدیابتی

وجود مقادیر خوب فیبر و عدم وجود کلسترول در حبوبات باعث : سرا گفت کارشناس تغذیه مرکز بهداشت صومعه <مواد غذایی

 .افراد دیابتیک بسیار حائز اهمیت استاین امر در . شود ایجاد سیری و کمک به تثبیت قندخون در سطح مطلوب می

ترین علل مرگ و  عروقی و سرطان از مهم -های قلبی های غیرواگیر از جمله دیابت، بیماری با بیان اینکه امروزه بیماری مریم اسدی

ذایی، سبک طی سه دهه گذشته تغییرات الگوی مصرف مواد غ: روند، اظهار کرد میر در جهان و همچنین در کشور ما به شمار می

فودها و غذاهای خیابانی و  گرایی، زندگی کارمندی و تمایل به استفاده از فست زندگی شهرنشینی حتی برای روستاییان، تجمل

 .های غیرواگیر در کشور ما شده است رستورانی موجبات افزایش فشارخون باال، کلسترول باال، چاقی و در نهایت ابتال به بیماری

رانی همواره با توجه به منابع غنی محصوالت کشاورزی که نقش مهمی در تغذیه سالم مردم دارد، یکی از جامعه ای: وی افزود

آبی  تولید و مصرف حبوبات یک راهکار اصلی تامین امنیت غذایی با توجه بحران کم. رود کشورهای مورد توجه منطقه به شمار می

حبوبات گروهی از مواد غذایی است که در صورتی که همراه با : کردسرا خاطرنشان  کارشناس تغذیه مرکز بهداشت صومعه.است

غالت مصرف شوند از جهت ارزش غذایی دارای پروتئین، همسان با پروتئین گوشت است با این تفاوت که فاقد کلسترول و دارای 

 .فیبر غذایی مناسب برای سالمت دستگاه گوارش است
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کننده تمام  پروتئین حبوبات در صورت مخلوط شدن با غالت، تامین: کرد و گفتهای استفاده از حبوبات اشاره  وی به مزیت

ها و کاهش خطر  کلسیمی که در حبوبات وجود دارد باعث استحکام و مقاومت استخوان. های ضروری مانند گوشت است اسیدآمینه

 .شود پوکی استخوان می

حبوبات نقش مهمی در پیشگیری از : گوشت صفر است، تصریح کرد اسدی با بیان اینکه کلسترول موجود در حبوبات در مقایسه با

های غیرواگیر از جمله دیابت و  حبوبات دارای مقادیر باالی فیبر غذایی است که احتمال بیماری. عروقی دارد -های قلبی بیماری

مصرف حبوبات برای پیشگیری از : وی با اشاره به اینکه حبوبات منبع غنی آهن است، یادآور شد.دهد انواع سرطان را کاهش می

 .پروتئین موجود در حبوبات ارزان و قابل دسترس است. خونی خصوصا در زنان و کودکان مفید است کم

های حیوانی نیاز کمتری به آب  آبی در جهان تولید حبوبات در مقایسه با سایر پروتئین اسدی با بیان اینکه با توجه به بحران کم

دیر خوب فیبر و عدم وجود کلسترول در حبوبات باعث ایجاد سیری و کمک به تثبیت قندخون در سطح وجود مقا: دارد، افزود

 .این امر در افراد دیابتیک بسیار حائز اهمیت است. شود مطلوب می

و  اکسیدان و فیتوکمیال حبوبات سرشار از آنتی: تر از گوشت است، متذکر شد وی با یادآوری اینکه هضم و جذب حبوبات آسان

 .فیتواسترول است که در پیشگیری از سرطان موثر است

: سرا در پایان به نقش حبوبات در تثبیت قند خون در افراد مبتال به دیابت اشاره و اظهار کرد کارشناس تغذیه مرکز بهداشت صومعه

قندخون و سطح انسولین را  شاخص گالیسمی پایین، چربی کم و مقدار باالی فیبر، در فرد احساس سیری و کمک به تثبیت میزان

 .کند ایجاد می

d=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http1e1e2fcd15e11f 

 

 

 
 سالمت

 فودپرس 1111مهر ماه  12جمعه 

  غذاهای تقویت کننده باکتری های سالم روده را بشناسیدغذاهای تقویت کننده باکتری های سالم روده را بشناسید

به گفته محققان، آنچه که شما می خورید بر باکتری های درون روده تان تاثیر می گذارد و در نتیجه بر سالمت  <غذا و تغذیه 

 .کل سیستم بدن شما تاثیر دارد، تعدادی از مواد غذایی تقویت کننده باکتری های روده را به شما معرفی می کنیم

از اینرو تغذیه صحیح می تواند با . تار، خلق و خو و سالمت روان شما نیز مرتبط استسالمت روده عالوه بر سالمت بدن شما با رف

کمک به سالمت باکتری های روده به سالمت بدن و همچنین روان شما کمک کرده و حس خوبی برای شما به همراه داشته 

 .باشند

 پنیر 

استفاده کنید، بخصوص پنیرهای از نوع پنیر کلبه و پنیر  اخیرا محققان توصیه می کنند که از انواع مختلف پنیر در تغذیه خود

 .تخمیرشده نرم می توانند منبع غنی پروبیوتیک ها باشند

 ماست

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d7e5e0fcd98e47f
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ماست حاوی پروبیوتیک هایی است که برای باکتری های روده خوب است و با ایجاد یک محیط اسیدی تر موجب کاهش باکتری 

 .مر کنیدبا محصوالت لبنی طوالنی ع. های مضر می شود

 دمنوش ها

از اینرو برخی چای های گیاهی نظیر چای . محققان دریافته اند که استرس می تواند تاثیر منفی بر باکتری های روده داشته باشد

 .های حاوی بابونه، نعناع و بادرنجبویه می توانند موجب تسهیل ایجاد آرامش شما و سالمت باکتری های روده شما شوند

 (پاپ کورن)ذرت پف کرده 

بهتر است در . فیبر بسیار برای سالمت باکتری های روده مهم است، از اینرو خوردن مواد خوراکی غنی از فیبر گزینه خوبی است

طبق اندازه گیری ها، سه فنجان پاپ کورن . کنار خوردن میوه، سبزیجات و مغزیجات آجیلی، چند مشت هم پاپ کورن بخورید

 .استگرم فیبر  106حاوی حدود 

 قهوه

 .آغاز روز با نوشیدن یک فنجان قهوه به افزایش تنوع باکتری های روده کمک می کند

cbff=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http1bcf2dd111615b11f112d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالمت
 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۵۲چهار شنبه 

  این میوه ضد سرطان روده بزرگ استاین میوه ضد سرطان روده بزرگ است

توانید  جات دنیا می ترین صیفی شوید، با مصرف یکی از خوشمزه های روحی می اگر به طور دائم دچار نگرانی و تنش <مواد غذایی 

یکی از میوه هایی که باید حتماً در رژیم غذایی اگر به حفظ سالمت خود اهمیت فراوان می دهید .آرامش دائمی را از آنِ خود کنید

این میوه یکی از مواد غذایی بسیار با خاصیت و سرشار از انواع ویتامین ها و مواد معدنی برای بهبود . خود بگنجانید بادمجان است

خام یا پخته به همراه غذا  اما برای بهره بردن از خواص بادمجان باید آن را به صورت.سالمت و دریافت مواد مغذی توسط بدن است

سرخ کردن این میوه باعث از بین رفتن تعداد زیادی از خواص مفید و اثرات درمانی آن می شود، بویژه . یا ساالد مصرف کرد

 .جات ازبین می رود خاصیت تنظیم کلسترول خون توسط بادمجان با سرخ کردن این نوع از صیفی

در بادمجان . دیابت، بیماری های قلبی عروقی و سکته مغزی در افراد کاهش پیدا می کند با خوردن این میوه خطر ابتال به چاقی،

انواع فیبر، اسیدهای آمینه و مواد مغذی برای تقویت پوست و مو وجود دارد و با خوردن آن می توانید پوستی درخشان و موهایی 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=cbff9bcf2dd347698b47f142d


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

111 

 

شود و در نهایت خطر ابتال به  لکرد دستگاه گوارش میفیبر موجود در بادمجان باعث سالمت و بهبود عم.پرپشت داشته باشید

 .سرطان روده بزرگ را در افراد کاهش می دهد

شود و افرادی که در رژیم غذایی  خوردن این صیفی همچنین سبب تنظیم گردش خون در بدن و جلوگیری از بروز لخته خونی می

ولی ریوی می شوند، همچنین زخم ها و سوختگی ها در آنها هفتگی خود بادمجان مصرف می کنند کمتر دچار سکته قلبی یا آمب

ماده فوق العاده مفید در بادمجان هستند که برای افراد مبتال به کم خونی یا پوکی  2آهن و کلسیم .سریعتر درمان می شود

واند باعث کاهش وزن همچین کالری کم موجود در بادنجان و خاصیت سیرکنندگی باالی آن می ت. استخوان می توانند مفید باشند

 .و حفظ تناسب اندام در افراد شود

اگر دچار افسردگی یا استرس هستید به عنوان درمان مکمل گیاهی روی بادمجان حساب کنید چرا که این خوراکی لذیذ می تواند 

 .آورد باعث آرامش اعصاب شده و خوابی آرام و عمیق را هنگام شب برایتان به ارمغان می
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 سالمت

 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۵2یک شنبه 

  مواد غذایی که به بهبود سریع سرماخوردگی کمک می کندمواد غذایی که به بهبود سریع سرماخوردگی کمک می کند

شود افراد به مدت یک یا  چندان مهمی نیست همین بیماری به ظاهر ساده باعث میبا اینکه سرماخوردگی بیماری  <غذا و تغذیه 

چند روز در منزل بستری شوند و از کارهای روزانه خود عقب بیفتند و از طرفی سرماخوردگی بسیار مسری است به طوری که اگر 

 .شدیکی از اعضای خانواده به آن مبتال شود معموالً بقیه افراد نیز دچار خواهند 

کنیم که بهتر است آن ها را در منزل داشته باشیم و به محض بروز عالئم سرماخوردگی از آنها  اکنون به موادی غذایی اشاره می

 .استفاده کنیم

 : نعناع

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6b501e687ccf400196e
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شود بهتر است هنگام  ای است که باعث تسکین، گرفتگی بینی و سرفه های شدید می از آن جایی که این گیاه حاوی ماده

برگ نعناع را به آب جوش اضافه و مصرف کنیم تا گلودرد را تسکین دهد و عصاره آن را به آبی که در حالت بخار  سرماخوردگی

 .کردن است اضافه کنیم تا هوای خشک را مرطوب کند

 : فلفل

موجود در فلفل تند عملکردی شبیه یک ماده محرک دارد که باعث تحریک ترشح خلط و  «Capsaicin» ای به نام ماده

 .شود ترشحات بینی می

 : زنجبیل

یک قاشق چایخوری زنجبیل تازه رنده شده را به یک لیوان . کند ایم بدن را گرم می زنجبیل دم کرده در صورتی که تب و لرز کرده

 .آب داغ اضافه و مصرف کنیم

 : دارچین

داغ اضافه کنیم یا چند چوب دارچین  کمی پودر دارچین به آب. کند همانند زنجبیل طعم تندی دارد و احساس گرمی ایجاد می

 .توانیم استفاده کنیم از این مایع به عنوان نوشیدنی هم می. بجوشانیم تا بخار آن گرفتگی بینی را برطرف کند

 : عسل

دهد کودکانی که روزی یک  ها نشان می بررسی. آید عسل را هرطور که استفاده کنیم، درمانی برای سرماخوردگی به حساب می

 .کنند و خواب بهتری دارند کنند هنگام سرماخوردگی کمتر سرفه می چایخوری عسل مصرف میقاشق 

 : لیمو

 

از آنجا که مصرف آب لیمو هنگام سرماخوردگی اهمیت زیادی دارد، . موجود در آن برای درمان این بیماری موثر است Cویتامین 

درد، کمی لیمو در یک لیوان آب جوش بریزید و یک قاشق چایخوری برای رفع گلو. دار کردن آب از لیمو استفاده کنیم برای طعم

 .عسل یا کمی زنجبیل به آن اضافه و مصرف کنیم

 : آب نمک

تواند آزاردهنده باشد اما غرغره کردن آب نمک  دهد، قرار دادن نمک روی زخم می به دلیل اینکه آب نمک التهاب گلو را کاهش می

این کار را . نصف قاشق چایخوری نمک را در یک لیوان آب مخلوط کنیم و آرام غرغره کنیم. باشدتواند تسکین دهنده گلودرد  می

 .بر حسب نیاز تکرار کنیم

 : سوپ مرغ

 .به خصوص سوپ مرغ. مایعات داغ و مغذی تاثیر مثبتی روی بیماری سرماخوردگی دارند

 .التهابی بدن هنگام سرماخوردگی مفید و موثر است محققان معتقدند که مواد موجود در سوپ مرغ برای مقابله با واکنش

 .الزم است که چند نکته را هنگام سرماخوردگی رعایت کنیم

 : خواب کافی

تا  6به طور میانگین، یک فرد بزرگسال به روزی . کند تحقیقات نشان داده است که کمبود خواب، فرد را در برابر بیماری مستعد می

 .ساعت خواب نیاز دارند 12ساعت و پیش دبستانی به  11تا  12ا ساعت، نوپ 15ساعت، نوزاد  5

 : ورزش
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 .دهد کنند، افزایش می های سفید را که با بیماری مقابله می فعالیت جسمی گلبول

 : رعایت نظافت

موثر است و های معمولی در از بین بردن میکروبها  تحقیقات نشان داده است که صابون. شستن دست را با صابون فراموش نکنیم

 .نیازی به استفاده از صابون ضدباکتری نیست

بهداشت دست قبل و پس از هر وعده غذایی، هنگام . ثانیه بشوییم 22هر بار بین انگشتان، دور ناخن و پشت دست را به مدت 

های  از منزل از دستمال خارج. بازگشت از بیرون، استفاده از دستشویی، دست زدن به حیوانات و تمیز کردن بینی حتماً رعایت شود

 :در صورتی که یکی از اعضای خانواده سرما خورده است این نکات را رعایت کنیم. مخصوص استفاده کنیم

پس از دوره واگیری، مسواک فرد را با آب جوش بشوییم تا هر نوع جرم یا ویروس . مسواک فرد مذکور را از بقیه جدا نگه داریم

 .باقیمانده از بین برود

 .روز با آب جوش بشوییم 1تا  1های دستی را هر  صل سرماخوردگی حولهدر ف

 : مصرف آب

 .شود ماند و مانع تراکم میکروب می های سیستم تنفسی مرطوب می با باال بردن مصرف مایعات بافت

 :تصفیه هوا

 .های دیگر خارج شوند پنجره را باز کنید تا مواد آلوده کننده داخل خانه و جرم 2هر روز برای مدت کوتاهی یک یا 

ها به حساب  کند که محیط مناسبی برای رشد ویروس دمای اتاق را پایین نگه داریم، خانه بیش از حد گرم هوای خشک ایجاد می

 .آید می

درجه و استفاده از مرطوب کننده برای حفظ رطوبت در فصل سرما در کاهش ابتال به  1کاهش درجه حرارت به میزان 

 .ر استسرماخوردگی موث

 : استراحت

روزی چند دقیقه از همه اعضای خانواده بخواهیم با بستن چشم، تنفس عمیق و با پرداختن به فکرهای خوب استرس بدن را 

 .کاهش استرس یعنی آمادگی کمتر به بیماری. کاهش دهند

 : مصرف میوه و سبزی

 .تند و در تقویت سیستم ایمنی نقش داردهویج، کیوی، کشمش، لوبیا سبز، پرتقال و توت فرنگی حاوی ویتامین هس

های آزاد  شوند که از بدن در مقابل آسیب رادیکال هایی مانند کلم بروکلی، کلم و گل کلم منابع خوب بتاکاروتن محسوب می سبزی

بین  پخت بیش از حد سبزی باعث از. وعده میوه و سبزی خام و یا کمی پخته مصرف کنیم 1کند، سعی کنیم روزی  محافظت می

 .شود رفتن خواص آن می

از آن جا که شکر محیط مناسبی برای عوامل بیماری زاست، مصرف مواد قندی را به خصوص . را به حداقل برسانیم  مصرف شیرینی

 .هنگام سرماخوردگی به حداقل برسانیم

 : ها مکمل

شود، بنابراین برای جبران آن و طبق دستور  نمیکارشناسان معتقدند که امروزه مواد مغذی کافی کودکان از طریق رژیم تأمین 

 .ها افزوده شود هایی مانند مولتی ویتامین و مواد معدنی در برنامه رژیم غذایی آن پزشک باید مکمل

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http1aa11abc2ae21ba1 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=7aa19abc2ae04ba4
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 شیالت
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  بازار جدید صادرات محصوالت شیالتی ایرانبازار جدید صادرات محصوالت شیالتی ایران

به کشورهای شرق اروپا برنامه ریزی  رییس سازمان شیالت ایران از بخش خصوصی و بازرگانان خواست برای توسعه صادرات آبزیان

رییس سازمان شیالت ایران از بخش خصوصی و بازرگانان خواست برای توسعه صادرات آبزیان به کشورهای شرق اروپا برنامه  .کنند

صنعت : دبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسن صالحی در گفت و گو با خبرنگار ما افزو .ریزی کنند

 .توریسم در کشورهای شرق اروپا در حال رشد است و از این رو بازار خوبی برای صادرات محصوالت شیالتی ما محسوب می شوند

 .مصرف سرانه آبزیان در این کشورها نیز پایین است و جا برای رشد دارد: وی اظهار داشت
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ما برنامه ریزی برای : هزار تن در سال عنوان کرد و اذعان داشت 122معاون وزیر جهاد کشاورزی ظرفیت صادراتی آبزیان کشور را 

هزار تن ماهی به روش پرورش در قفس را در آینده داریم و می توانیم بخشی از نیاز کشورهای شرق اروپا به  222تولید بیش از 

ایرانی در حوزه آبزیان دانست و تصریح وی رومانی را بازار جدیدی در شرق اروپا برای صادر کنندگان .این محصوالت را تامین کنیم

 .ما در زمینه صادرات مهندسی فنی به خصوص در زمینه گونه های خاویاری به این کشور کمک خواهیم کرد: کرد

رومانی در بخش پرورش گونه های آبزیان مانند ماهیان خاویاری، قزل آال و کپور ماهیان تجربیاتی دارد، اما : صالحی ادامه داد

 .و تکنولوژی های ما در این بخش بیشتر و مدرن تر است تجربیات

با توجه به این که ظرفیت تولیدات شیالتی در رومانی پایین و تولیدات ما باال است، محصوالت شیالتی نظیر ماهیان : وی گفت

  .پرورشی، میگو و گوشت ماهیان خاویاری زمینه خوبی برای صادرات و تجارت با این کشور است

/news/fa/ir.iana.www//:http11121D%/5%A5%D5%A1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شیالت
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

زودی آغاز زودی آغاز   های آبزیان بههای آبزیان به  تولید صنعتی لقمهتولید صنعتی لقمه/ / شرکت داخلی کلید خوردشرکت داخلی کلید خورد  ۰۰۰۰آالی ایرانی توسط آالی ایرانی توسط   صادرات قزلصادرات قزل

  شودشود  میمی

 .کنند، افزایش یافته است آالی ایرانی را به روسیه صادر می هایی که قزل تازگی تعداد شرکت به

http://www.iana.ir/fa/news/35724/%D8%A8%D8%A7%25
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آال  مشکالت صادراتی قزل: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در گفت

صورت رسمی اضافه شده  یک شرکت دیگر در سرویس فدرال روسیه بهمرتفع شد و در حال حاضر سه شرکت جدید و اصالحیه 

 .در زمینه صادرات کنسرو ماهیان نیز دو شرکت کسب مجوز صادراتی به روسیه را اخذ کردند: عیسی گلشاهی افزود.است

ای تولیدکننده ه از این پس تمامی شرکت: وی از صادرات محصوالت تمامی تولیدکنندگان به روسیه خبر داد و خاطرنشان کرد

شده در سایت  های ثبت توانند محصوالت خود را به روسیه صادر کنند، مشروط بر آنکه محصوالتشان توسط شرکت آبزیان می

 .فدراسیون روسیه کنترل کیفیت شود

سپس به هر واحدی که آمادگی صادرات داشته باشد، باید از طریق سازمان دامپزشکی کشور ممیزی شوند و : گلشاهی ادامه داد

شرکت اجازه صادرات انواع ماهیان  12شده در سایت فدراسیون روسیه،  شرکت ثبت 22از : وی تصریح کرد.صادرات اقدام کنند

صورت تخصصی  توانند صادرات میگو و انواع ماهیان دریایی را انجام داده و دو شرکت نیز به شرکت می 12پرورشی را دارند و 

 .کنندآال صادر  توانند تنها قزل می

 .آال را رقم بزند برابری قزل 101تواند ارزآوری  های صادراتی حداقل برای شش ماه، می تثبیت قیمت: گلشاهی یادآور شد

تن آن به کشورهای حاشیه خلیج  122شود که دوهزار و  آال در کشور تولید می هزار تن قزل 122در حال حاضر : وی تأکید کرد

 .میلیون دالری برای کشور وجود دارد 1101شود که از این مقدار، ارزآوری  می فارس، عراق، امارات و کویت صادر

 آالی ایرانی هزار تنی بازار روسیه به قزل 9۲کشش 

هزار تن کشش داشته باشد و  12انتظار داریم که بازار روسیه پنج تا : مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران اظهار داشت

 .هایی انجام شده است دیگر از کشورها، رایزنی عالوه بر آن با برخی

آال صحبت هایی شده که در  با کشورهای دیگری همچون رومانی، ویتنام و بالروس برای صادرات قزل: گلشاهی همچنین گفت

 .شود ای نزدیک قراردادهای آن مبادله می آینده

آال به کشورهای فوق در حال انجام  ئیات برای صادرات قزلهای درخواستی و سایر جز سازی، وزن نحوه آماده: وی در ادامه افزود

تازگی آغاز شده، اما بخشی از آن به روسیه صادر شده است و با اوج  با وجود آنکه برداشت میگو به: گلشاهی خاطرنشان کرد.است

 .شده محقق خواهد شد بینی های صادراتی پیش برداشت تا دو هفته آینده، برنامه

 .رو نیست و برآورد اولیه همچون سال گذشته است زان تولید در مقایسه با سال گذشته با کمبود روبهمی: وی ادامه داد

های سالمت  ماهه توزیع لقمه پس از اتمام پایلوت یک: های آبزیان در مدارس خبر داد و تصریح کرد گلشاهی از تولید صنعتی لقمه

 .شود زودی آغاز می در مدارس، تولید صنعتی آن به

 هزار تومان 3۲۲گرم خاویار پرورشی معادل  5۲

تن خاویار  102در حالی که سال گذشته : مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران درباره خاویار پرورشی نیز یادآور شد

 .شود که این محصول تا پایان سال جاری به رقم دو تن برسد بینی می پرورشی در کشور تولید شد، پیش

قیمت هر کیلوگرم خاویار پرورشی بسته به نوع ماهی شش تا هفت میلیون تومان در بازار به فروش : تأکید کردوی در پایان 

 ./هزار تومان دارد و در بازارهای داخلی و صادراتی مشتریان خاص خود را دارد 122گرمی آن قیمتی معادل  12رسد که اوزان  می

/news/fa/ir.iana.www//:http11616D%/5%B1%D5%A1% 
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کشور جهان از جمله تمام همسایگان ایران انواع تیالپیا کشور جهان از جمله تمام همسایگان ایران انواع تیالپیا   94۲94۲  //بومی سازی دانش فنی تولید تیالپیا در کشوربومی سازی دانش فنی تولید تیالپیا در کشور

  را پرورش می دهندرا پرورش می دهند

کشور دنیا انواع تیالپیا را پرورش می دهند و دانش فنی تولید تیالپیا در  112هزار ساله دارد،  1تیالپیا در جهان که سابقه پرورش 

 .کشور بومی سازی شده است

به گزارش ایانا از روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، پورکاظمی در نشست علمی تخصصی بررسی روند توسعه و 

دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران ( ره)های پرورش ماهی تیالپیا در ایران که در تاالر امام خمینی چالش 

رشد سریع، : واقع در کرج برگزار شد، در خصوص دلیل انتخاب ماهی تیالپیا برای توسعه آبزی پروری در کشور اظهار داشت

زگار با محیط زیست، تطبیق با دیگر سیستم های کشاورزی، تکنولوژی تولید مقاومت در برابر شرایط سخت زیست محیطی، سا

ساده و کم هزینه، هم آوری محدود و قابل کنترل، تغذیه ارزان و عدم نیاز به پودر ماهی، بازار مصرف متنوع، هزینه تولید پائین، 

 .ش بوده استسود آورترین آبزی پروری از جمله مهمترین دالیل انتخاب این گونه برای پرور

( مصرف کود کم )ماهی تیالپیا گیاه خوار و همه چیزخوار با نیاز غذایی کم است و قابل تلفیق با فرایندهای کشاورزی : وی افزود

است، قابلیت پرورش با تعویض آب کم و تراکم باال بوده و شکارچی قابلی نیست و در تولید آن از مواد شیمیائی و آنتی بیوتیک 

هزار ساله  1رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور با اشاره به تاریخچه پرورش تیالپیا در جهان که سابقه .شوداستفاده نمی 

 .کشور دنیا در حال تولید این آبزی هستند 112تیالپیا دومین آبزی پرورشی جهان پس از کپورماهیان است و : دارد تصریح کرد

در این فهرست ماهی کپور : قرار دارد گفت IUCNپیا در فهرست گونه های مهاجم پرسش که آیا تیال  پورکاظمی در پاسخ به این

قرار دارد و این در حالی است که ما  66و تیالپیای موزامبیک در ردیف  61، قزل آال در ردیف 11، گامبوزیا در ردیف 12در ردیف 

 . آبزی پروری ماهی تیالپیای نیل است قصد توسعه پرورش ماهی تیالپیای موزامبیک را نداریم، بلکه هدف ما توسعه

سال گذشته در خصوص ماهی تیالپیا  5رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور به طرح های تحقیقاتی محققین موسسه در 

از جمله این طرح ها می توان به معرفی به صنعت تکثیر و پرورش آب های داخلی مناطق مرکزی ایران، : اشاره کرد و گفت

وضعیت سازگاری ، رشد و بازماندگی، تکثیر و تولید بچه ماهیان نورس، تولید تک جنس نر، تعیین مناسب ترین جیره مطالعات 

غذایی، ارزیابی اثرات زیست محیطی، بررسی اقتصادی پرورش، بهینه سازی جیره غذایی، تولید تیالپیای ابر نر، اپتیم های تکثیر، 

رش در سامانه آکواپونیک، اثر عوامل محیطی بر پرورش الرو، پایش شرایط بهداشتی و تراکم بهینه پرورش، پرورش در قفس، پرو

اثرات زیست محیطی پرورش تیالپیا در استان یزد نیز ارزیابی شده است و شرایط : وی تصریح کرد. عوامل بیماریزا اشاره کرد

 . مناسب برای پرورش این ماهی در مناطق مرکزی ایران فراهم است

ترکیه، عراق، کویت، عربستان، )به ویژه تمام همسایه های ایران . کشور دنیا انواع تیالپیا را پرورش می دهند 112: گفتپورکاظمی 

 ( .امارات، عمان، پاکستان، افغانستان، روسیه در جوار رودخانه ولگا

میلیون دالر در  22ماهی تیالپیا به ارزش هزار تن  12: میلیون تن اعالم کرد و افزود 201وی تناژ تولید جهانی تیالپیا در سال را 

سال به کشور وارد می شود در حالی که دانش فنی تولید تیالپیا در کشور بومی سازی شده و ده ها مناطق مساعد پرورش تیالپیا 

 .وجود دارد و اصول، ضوابط و معیارهای زیست محیطی این گونه کامال رعایت شده و می شود( آب شور)در کشور 

/news/fa/ir.iana.www//:http11562D%/5%A5%D1 

 
 شیالت

http://www.iana.ir/fa/news/35862/%D8%A8%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

111 

 

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  ««  تیالپیاتیالپیا»»مخالفت دولت با پرورش و تکثیر ماهی مخالفت دولت با پرورش و تکثیر ماهی 

شیالت ایران، بر سر پرورش ماهی بعد از گذشت چند سال از مناقشه بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان : روزنامه ایران

های آبی رقم بزند، سازمان حفاظت محیط زیست  تواند بحرانی جدید را برای اکوسیستم مهاجم و غیر بومی تیالپیا در کشور که می

 .روز گذشته با امتناع از حضور در همایش تخصصی ماهی تیالپیا که در دانشگاه تهران برگزار شد این همایش را تحریم کرد

دم حضور کارشناسان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست در این همایش در حالی صورت گرفت که پیش از این سازمان ع

حفاظت محیط زیست یکی از شروط خود را برای شرکت در این همایش حضور برابر و مساوی سخنرانان مخالف و موافق تیالپیا 

شکده منابع طبیعی دانشگاه تهران است اگرچه در ابتدا این شرط را پذیرفته بود عنوان کرده بود و برگزار کننده همایش نیز که دان

ترین زیست شناسان و بوم شناسان کشور در حوزه آبزیان را که هر دو عضو هیأت علمی دانشگاه  اما در عمل دو نفر از برجسته

ودند، از فهرست سخنرانان و مدعوین خود خارج شهید بهشتی بوده و پیشتر نسبت به خطرات تیالپیا در کشور هشدار علمی داده ب

های بشدت مهاجم است که  ماهی تیالپیای نیلی یکی از گونه( IUCN) بر اساس اعالم اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت.کرد

ی آن تواند به بحرانی جدی برای تنوع زیست های طبیعی در کشورهایی که خاستگاه این ماهی نیستند می معرفی آن به اکوسیستم

از این رو سازمان . شود های کامالً ایزوله در برخی کشورها این ماهی پرورش داده می کشور تبدیل شود، با این حال در حوضچه

حفاظت محیط زیست که متولی حفظ طبیعت و مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی در ایران است با تکیه بر قانون و اصول علمی 

 .و معرفی این گونه در کشور است اکولوژیکی مخالف پرورش، تکثیر

کند پس باید با تکثیر و  زایی ایجاد می ها معتقدند که چون پرورش این ماهی بسیار آسان و کم هزینه بوده و اشتغال اما شیالتی

در همین حال مجید خرازی مقدم، مدیرکل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط .پرورش آن موافقت شود

ای که بومی کشور ایران نباشد و از همه بدتر نام  پرورش و تکثیر و معرفی هر گونه: در این باره گفت« ایران»گو با  و گفت زیست در

های مهاجم اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت هم به ثبت رسیده باشد، اساساً خط قرمز سازمان حفاظت محیط  آن در فهرست گونه

ها که حاال امروز تیالپیا است، موافقت  دارد سازمان حفاظت محیط زیست با پرورش این گونهزیست بوده و خواهد بود و امکان ن

های غیر بومی چه  های گذشته از ناحیه معرفی همین گونه های طبیعی کشور ما در سال شما ببینید اکوسیستم: این مقام افزود.کند

یا . های بزرگ محیط زیستی کشور ما است کشور در زمره چالش هنوز لکه ننگ معرفی آزوال و کپور هندی در. به روزش آمده است

های غیر بومی بدون نظر کارشناسان اصلح به  شگفت آور است که گونه. های خوزستان را ببینید همین تیالپیای زیلی در آب

کار از سازمان حفاظت گیرد و تازه طلب شوند و بعد که مسأله ساز شدند هیچ کس مسئولیت آن را به عهده نمی طبیعت معرفی می

شوند که چرا کاری برای تیالپیای زیلی که نسل ماهیان بومی خوزستان را در آستانه انقراض قرار داده  محیط زیست هم می

 .کنید نمی

 گزارش محیط زیست به سازمان بازرسی

ین وزارت نیرو نیز نسبت به گیرد که پیش از ا مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با پرورش ماهی تیالپیا در حالی صورت می

تواند به دلیل ازدیاد نسلش برای سالمت و بهداشت ذخایر آبی پشت سدها داشته  پرورش ماهی تیالپیا و خطری که این ماهی می

نه : گوید مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در این باره می. باشد هشدار داده و با آن مخالفت کرده است

شان را به وزارت جهاد  کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست که حتی رئیس سازمان هم تاکنون چندین بار مخالفتفقط بدنه 

 .اند کشاورزی، استاندار یزد و سازمان بازرسی کشور نسبت به پرورش تیالپیا اعالم کرده
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تحقیقاتی در کشور مخالف باشد برای همین  تواند با انجام کارهای سازمان حفاظت محیط زیست قانوناً نمی: گوید خرازی مقدم می

مجوز انجام کار تحقیقاتی بر روی تیالپیا را در یک مرکز تحقیقاتی وابسته به مؤسسه تحقیقات شیالت کشور در یزد  51در سال 

ورش و تکثیر تیالپیا بنابراین هرگونه پر. کنم که مجوز ما صرفاً برای تحقیقات بوده نه پرورش و تکثیر باز هم تأکید می. صادر کردیم

های آبی کشورمان و تتمه تنوع زیستی این  دهیم اکوسیستم کنیم و اجازه نمی در کشور کامالً غیر قانونی است و با آن برخورد می

 .های غیر بومی مورد آسیب قرار گرفته بیش از این مورد تهدید و نابودی قرار گیرد سرزمین که همواره با ورود گونه

آقایان اصرار داشتند حاال که سازمان مخالف پرورش تیالپیا : باره عدم حضور سازمان در همایش دانشگاه تهران گفتاین مقام در  

است باید دالیل مخالفتش را برای مردم آشکار کند که ما نیز همچون همیشه استقبال کردیم ولی یادآور شدیم که تنها به شرطی 

نفر از خودشان و دو نفر از ما  5اما بعد دیدیم . ن برابر باشد و آنها نیز قبول کردندکنیم که تعداد موافقان و مخالفا شرکت می

ها را برای ما نفرستاده  بعداز ظهر روز یکشنبه هنوز دعوتنامه 1اند که این اصالً درست نیست و از طرف دیگر تا ساعت  انتخاب شده

نامه زدیم که بنا به همین دالیل از حضور در همایش امتناع و  بودند که وقتی فرستادند و متوجه این بدقولی شدیم بالفاصله

گیرد که از چهار سال پیش تاکنون به  پافشاری شیالت برای پرورش ماهی تیالپیای نیلی در حالی صورت می.کنیم عذرخواهی می

ای  شده و شیالت نیز هیچ چارههای خوزستان بجز رودخانه زهره آلوده به ماهی مهاجم تیالپیای زیلی  دالیل نامعلومی تمامی آب

تا « شیربت»نسل ماهیان بومی خوزستان از جمله ماهی  تکثیر شدید این ماهی باعث شده . برای مقابله با آن نیندیشیده است

در حال حاضر حضور این ماهی در خوزستان بحرانی جدی را برای تنوع زیستی و صیادان ماهیان . سرحد انقراض هم پیش رود

این در حالی است که به گفته کارشناسان سرعت تکثیر . کرده و موجی از نارضایتی را در بین صیادان دامن زده است بومی ایجاد

های  های داخلی راه یابد نسل بسیاری از ماهیان رودخانه ماهی تیالپیای نیلی به مراتب بیشتر از زیلی است و اگر به هر دلیلی به آب

 .ساخت ایران را با انقراض مواجه خواهد
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 شیالت

 ایرنا ۵2/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  اروپای شرقی بازار جدید صادرات محصوالت شیالتی ایران است اروپای شرقی بازار جدید صادرات محصوالت شیالتی ایران است 

برنامه ریزی بخش خصوصی و بازرگانان برای توسعه صادرات آبزیان به کشورهای شرق  رییس سازمان شیالت ایران، -ایرنا  -تهران 

 . اروپا را خواستار شد و لزوم تامین بخشی از نیاز این کشورها را مورد تاکید قرار داد

است و بنابراین صنعت توریسم در کشورهای شرق اروپا در حال رشد : به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، حسن صالحی افزود

 .بازار خوبی برای صادرات محصوالت شیالتی ایران محسوب می شوند

جمهوری اسالمی در آینده : هزار تن در سال اعالم کرد و گفت 122معاون وزیر جهاد کشاورزی ظرفیت صادرات آبزیان کشور را 

یزی کرده و می تواند بخشی از نیاز کشورهای شرق هزار تن پرورش ماهی در قفس را برنامه ر 222برنامه ریزی برای تولید بیش از 

 .اروپا به این محصوالت را تامین کند

ایران در زمینه صادرات : وی رومانی را بازار جدیدی در شرق اروپا برای صادر کنندگان ایرانی در حوزه آبزیان دانست و تصریح کرد

 .وص در زمینه گونه های خاویاری به این کشور کمک خواهد کردبه خص(  تجهیزات و ادوات تولید و پرورش آبزبان) مهندسی فنی 

رومانی در بخش پرورش گونه های آبزیان مانند ماهیان خاویاری، قزل آال و کپور ماهیان تجربیاتی دارد، اما تجربیات : صالحی گفت

 .و فناوری های ما در این بخش بیشتر و به روز است

ن باالتر از رومانی است، محصوالت شیالتی نظیر ماهیان پرورشی، میگو و گوشت ماهیان ظرفیت تولیدات شیالتی ایرا: وی افزود

 . خاویاری زمینه خوبی برای صادرات و تجارت با این کشور است

میلیون تن است که حدود یک میلیون تن آن را محصوالت شیالتی  112به گزارش ایرنا، مجموع تولیدات کشاورزی ایران بیش از 

 .هد و یک درصد کل تولید استتشکیل می د

درصد کل صادرات  12میلیون دالر آن برابر با  112میلیارد دالر است که  101مجموع ارزش صادراتی محصوالت کشاورزی بیش از 

 .به محصوالت شیالتی مربوط می شود

در قفس از نروژ وارد شده و با با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان شیالت برای توسعه آبزی پروری، دانش فنی پرورش ماهی 

 .امضای تفاهم نامه های مختلف، این مهم در کشور در حال اجراست

 .هزار تن پرورش ماهی در قفس است 222هزار تن از تولید  62براساس برنامه ریزی، موسسه جهاد نصر متولی 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

درصدی تحویل چغندرقند درصدی تحویل چغندرقند   0404افزایش افزایش / / هزار تن شکر در سال جاریهزار تن شکر در سال جاری  0۲۲0۲۲بینی تولید یک میلیون و بینی تولید یک میلیون و   پیشپیش

  هاها  کشاورزان به کارخانهکشاورزان به کارخانه

هزار تن شکر در کشور  622از یک میلیون و  شود بیش بینی می با توجه به استقبال کشاورزان از کشت پاییزه در سال جاری، پیش

 .تولید شود که بخشی از نیاز کشور را پاسخگو است

هزار تن  0۲۲شود بیش از یک میلیون و  بینی می با توجه به استقبال کشاورزان از کشت پاییزه در سال جاری، پیش

 .شکر در کشور تولید شود که بخشی از نیاز کشور را پاسخگو است

وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت میزان تولید چغندرقند در  غندرقند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتمجری طرح چ

ها شده است که در مقایسه با مدت مشابه  هزار تن چغندرقند تحویل کارخانه 122تاکنون بیش از یک میلیون و : کشور گفت

 .درصدی برخوردار است 61گذشته، از افزایش 

 61هکتار بوده که در مقایسه با سال گذشته  122هزار و  سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه تاکنون هشت: یرضا یزدانی افزودعل

 .درصد افزایش داشته است و کشت در برخی مناطق کشور همچنان ادامه دارد

، در حالی که امسال تاکنون به هکتار بود 122هزار و  سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه در سال گذشته شش: وی خاطرنشان کرد

 .ماه ادامه داشته باشد شود که کشت در مناطق مختلف تا نیمه آبان بینی می هکتار رسیده و پیش 122هزار و  هشت

 .مناطق گرمسیر همچنان فرصت دارند تا محصول چغندرقند را در اراضی خود بکارند: یزدانی ادامه داد

 ورد انتظار استهزار هکتاری م 9۰کشت پاییزه بیش از 

هزار هکتار از اراضی کشور به  12ریزی شده است که  برنامه: مجری طرح چغندرقند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .شود سطح زیر کشت این مقدار فراتر رود بینی می کشت پاییزه چغندرقند افزایش یابد که با توجه به استقبال کشاورزان پیش

بینی  با توجه به افزایش تولید چغندرقند در کشور، پیش: قابل استحصال از این مقدار چغندرقند یادآور شد وی درباره تولید شکر

هزار تن شکر در کشور تولید شود؛ این در حالی است که میزان شکر تولیدشده در سال  622شود که بیش از یک میلیون و  می

 .هزار تن بود 122گذشته یک میلیون و 

ها شود، در حالی که برنامه  ی کرد که شش میلیون تن چغندرقند حاصل از کشت بهاره و پاییزه تحویل کارخانهبین یزدانی پیش

 .هزار هکتار است 15ابالغی کشت پاییزه 

هایی همچون بذور  ها و مناطق کشور برای کشت پاییزه با توجه به در اختیار قرار دادن نهاده برخی استان: وی در پایان اظهار داشت

ترتیب امسال سال خوبی برای محصول چغندرقند خواهد بود و امیدواریم بخشی از نیاز  غندرقند، اعالم آمادگی کردند و بدینچ

 ./کشور به این محصول از طریق تولید داخل تأمین شود

/news/fa/ir.iana.www//:http11526D%/1%DB%BE%5D%C5%B1% 
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 شکر

 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۵2ک شنبه ی

  تاثیر گرانی شکر بر صادرات مواد غذاییتاثیر گرانی شکر بر صادرات مواد غذایی

های گذشته بهبود یافته  دبیر کانون صنایع غذایی ایران معتقد است که وضعیت قیمت و توزیع شکر نسبت به ماه <صنایع غذایی 

المللی از دست  باعث شده واحدهای تولیدی مزیت رقابتی خود را در بازارهای بیناست، اما هنوز بیش از قیمت مصوب است که 

شرایط شکر : ترین مواد اولیه صنایع غذایی اظهار کرد وضعیت قیمت و توزیع شکر به عنوان یکی از مهم  درباره کاوه زرگران.دهند

بینی بود و مشکالتی در  ر قابل برداشت شود قابل پیشبا توجه به پیک مصرف و پایان فصل تولید داخلی شکر و تا زمانی که چغند

اولیه خود   ای در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ترتیب دادیم و گزارش در این خصوص جلسه: وی افزود.این خصوص به وجود آمد

ن صنایع غذایی ایران با کانو کل دبیر .را در خردادماه به مراجع ذیربط ارسال کردیم که باید دراین زمینه تدبیری اندیشیده شود

کنیم بدیهی است  می  زمانی که این موارد را بررسی: که میزان تولید، واردات و مصرف ساالنه شکر مشخص است، ادامه داد بیان این

والن به گفته زرگران، مسو.شویم هایی از سال باید واردات داشته باشیم و وقتی این کار انجام نشود، با مشکل مواجه می که در برهه

تنظیم بازار در این خصوص اعتقاد دیگری داشتند و روی عقایدشان پافشاری کردند که همین موضوع سبب بروز مشکالتی در 

قیمت شکر در هفته : آخرین قیمت شکر در بازار نیز اظهار کرد  وی درباره.قیمت شکر شد و امروز شرایط در حال بهبود است

دبیر کانون صنایع غذایی ایران اضافه .ه حتی نسبت به قیمت مصوب آن هم باالتر استتومان بود ک 2512تا  2112گذشته بین 

ها بهتر شده و  تومان نیز رسیده بود که با توجه به افزایش عرضه در مدت اخیر قیمت 1222ای قیمت شکر به  البته در برهه: کرد

شود،  بینی می تومان پیش 1122تا  1222هانی شکر بین که قیمت پایه ج زرگران با بیان این.حدود هزار تومان کاهش یافته است

 .المللی از دست بدهند افزایش قیمت شکر در ایران باعث شده واحدهای تولیدی مزیت رقابتی خود را در بازارهای بین: گفت

نخستین  چند مشکل برای عرضه شکر در بورس وجود دارد که: مشکالت عرضه شکر در بورس، تصریح کرد  وی همچنین درباره

ها که انبار مناسبی برای  تن وجود ندارد، به این ترتیب بسیاری از واحدهای تولیدی و قنادی 12مشکل آن این است که عرضه زیر 

از سوی دیگر ممکن است این واحدها سرمایه در . توانند شکر خود را از طریق بورس تامین کنند تن شکر ندارند، نمی 12ذخیره 

که رکود فعلی در صنایع سبب شده  دبیر کانون صنایع غذایی ایران با بیان این.ی این کار نداشته باشندگردش الزم را هم برا

شود و  این در حالی است که شکر در بورس به صورت نقدی معامله می: رو شود، ادامه داد نقدینگی واحدهای تولیدی با مشکل روبه

زرگران همچنین به مشکل زمان تحویل شکر در بورس اشاره کرد و .کنند به همین دلیل بسیاری از واحدها از آن استقبال نمی

رسد، اما این در حالی است  روز به دست تولیدکننده می 12شد شکر خریده شده از بورس بین هفت تا  در مقطعی گفته می: گفت

گر از مشکالت بورس این است که دی که یکی وی با بیان این.انجامد روز به طول می 12که در برخی مواقع تحویل شکر حتی تا 

ای در تبریز اقدام به خرید شکر کند و این شکر  برای مثال ممکن است کارخانه: مشتری در خرید شکر حق انتخاب ندارد، ادامه داد

وع از سویی دیگر حق انتخاب در ن. دهد ونقل را برای او افزایش می از مشهد برای او خریداری شود که همین موضوع هزینه حمل

که  دبیر کانون صنایع غذایی ایران در عین حال با بیان این.شکر هم مشخص نشده است شکر هم ندارند و نوع شکر چغندری و نی

به هر حال اوضاع در حال بهتر شدن است، اما قیمت مصوب شکر که در سال جاری از : بازار شکر در حال بهبود است، تصریح کرد
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تومان افزایش پیدا کرده هم به دلیل عدم مدیریت مناسب بیش از این مقدار باال رفت و همین موضوع  2122تومان به  2122

 .مشکالتی را ایجاد کرد

f=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http51611151d1 

 شیر و فراوردهها
 فودپرس ۵۹۷2 مهر ماه ۵2شنبه 

  شرایط و میزان پرداخت مشوق های صادراتی لبنیات اعالم شدشرایط و میزان پرداخت مشوق های صادراتی لبنیات اعالم شد

پرداخت مشوق ها برای محصوالت مختلف  میزان مشوق های صادراتی و همچنین نحوه ثبت نام و  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .لبنی افراد حقیقی و حقوقی اعالم شد

از مدتها وقفه در خصوص اعالم شرایط و ضوابط اعطای مشوق های صادراتی پس « فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .باالخره شرایط و نحوه پرداخت مشوق های صادراتی اعالم شد

محصوالت لبنی را به به بازارهای هدف در خارج کشور ارسال کرده اند  1111بنا بر این گزارش کلیه صادرکنندگانی که در سال 

اقدام نمایند و در صورت لزوم موضوع از  دو مربوطه   و تکمیل فرم شماره یک و ir.maj.eagriسامانه  باید نسبت به ثبت نام در

یران و یا مدیریت تنظیم بازار لبنی پاستوریزه ا طریق دبیرخانه کارگروه مستقر در اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرآورده های

 .محصوالت و نهاده های کشاورزی استانها پیگیری شود

ماست  هرکیلوگرم  ریال و برای 11122 هرکیلوگرم شیر خشک  برای همچنین مشوق های صادراتی به مقصد کشورهای اوراسیا 

هرکیلوگرم ماست و  برای ریال و  25222هرکیلوگرم شیرخشک  برای سایر کشورها  مقصد صادرات به  ریال و 1222 و شیر 

که در سال گذشته بیش از یک  می شود شرکتهایی پرداخت  گفتنی است مشوق های صادراتی به.ریال می باشد 1222شیر 

 .و یا امسال بیش از یک میلیون دالر صادرات داشته باشند صادرات داشته میلیون دالر

سعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی این مشوق های صادراتی در شش ماهه دوم الزم به ذکر است که بر اساس گزارشات دفتر تو

 .پرداخت می شود 11سال 

ec=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http112bad121511c51e261 
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 صادرات و واردات
 فارس – ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

  جوز صادرات کنسرو ماهی ایران به روسیه صادر شدجوز صادرات کنسرو ماهی ایران به روسیه صادر شدمم
بر اساس اعالم سازمان دامپزشکی، با پیگیری سازمان دامپزشکی کشور، سرویس فدرال نظارت دامپزشکی و بهداشت گیاهی  

به نقل از روابط عمومی سازمان  خبرگزاری فارسبه گزارش . روسیه مجوز صادرات کنسرو ماهی ایران را به روسیه صادر کرد

دامپزشکی کشور، حسن اختیارزاده مدیر کل دفتر سازمان های تخصصی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دامپزشکی کشور 

سازمان دامپزشکی کشور، سرویس فدرال های  با پیگیری: با اشاره به اخذ مجوز صادرات کنسرو ماهی به کشور روسیه، اظهار داشت

 .مهرماه سال جاری صادر کرد 21نظارت دامپزشکی و بهداشت گیاهی روسیه مجوز صادرات کنسرو ماهی به روسیه را از تاریخ 

در طی دو سال اخیر با مذاکرات و جلسات برگزار شده با طرف روسی ، سازمان دامپزشکی کشور موفق به اخذ مجوز : وی افزود

 .دار به روسیه شده بود رات آبزیان و فرآورده های شیالتی، محصوالت لبنی و تخم مرغ نطفهصاد

در حال حاضر مشخصات دو شرکت متقاضی صادرات کنسرو ماهی به کشور روسیه در سایت رسمی : اختیارزاده تصریح کرد

ول مذکور با رعایت ضوابط و مقررات سرویس فدرال نظارت دامپزشکی و بهداشت گیاهی روسیه ثبت شده است و صادرات محص

 .بهداشتی و اخذ گواهی بهداشتی دامپزشکی امکان پذیر است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http11112125221111 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  94۲494۲4هزار تن گوشت مرغ در افق هزار تن گوشت مرغ در افق   92۲92۲برنامه ریزی برای صادرات ساالنه برنامه ریزی برای صادرات ساالنه 

خبر  1121هزار تن گوشت مرغ در افق  112معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای صادرات ساالنه 

 .داد

تاکنون صادرات گوشت مرغ به صورت : حسن رکنی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود  به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی،

 .منجمد صورت گرفته است اما امکان صادرات مرغ گرم به بعضی کشورها مثل عراق و افغانستان وجود دارد

درصد  12یزان صادرات این م: هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت 12وی صادرات گوشت مرغ در شش ماهه نخست امسال را حدود 

 .هدف امسال ما را پوشش داده است

رکنی سایز کردن مرغ، افزایش کیفیت به طور مستمر مانند کاهش چربی الشه، منطقی شدن بسته بندی و ثبات در برنامه های 

 .برشمرد 1121صادراتی به منظور مناسب شدن شرایط قراردادهای صادرات را از سازوکارهای صادرات گوشت مرغ برای افق 

اگر در قیمت این محصول مزیت نداشته باشیم در : وی در همین حال بر صادرات گوشت مرغ با قیمت مناسب تاکید و تصریح کرد

با توجه به بازارهای هدف در جهان ما به : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد.صادرات موفق نخواهیم بود

 .گرم هستیم 522تا یک کیلو و  222ن های یک کیلو و دنبال مرغ سایز در وز

در بازارهای مختلف دنیا، سلیقه ها در مورد سایز مرغ متفاوت است به طوری که کشور ایران و ژاپن مرغ سنگین و : وی گفت

 .فرانسه، روسیه و عراق مرغ سبک را می پسندند

 میلیارد تومان برای صادرات 9۲۲درخواست 

 .میلیارد تومان از دولت تقاضا کرده ایم 122برای افزایش صادرات در سال جاری مبلغ : رکنی اظهار داشت

عرضه گوشت مرغ به بازار به صورت تفکیک شده در دنیا انجام : وی در مورد صادرات گوشت مرغ به صورت تفکیک شده نیز گفت

و بسته بندی های جدید، اقدام به عرضه و صادرات می شود و ما هم باید به این سمت حرکت و با استفاده از تفکیک قطعات الشه 

 .گوشت مرغ تفکیک شده کنیم

از آنجایی که مرغ سنگین برای : معاون وزیر جهاد کشاورزی در باره تمایل کشتارگاه های ایران به مرغ سنگین، اظهار داشت

لی که منافع مصرف کننده و منفعت عمومی کشتارگاه ها، مزیت و منافع باالتری دارد، گرایش به خرید مرغ سنگین دارند در حا

 .کشور اقتضا می کند که مرغ با ضریب تبدیل بهتر و در وزن منظقی کشتار شود

/news/fa/ir.iana.www//:http11611D%/5%A5%D5% 
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 صادرات و واردات

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  شودشود  هزار تن انار ایران به اروپا صادر میهزار تن انار ایران به اروپا صادر می  95۲95۲/ / آمریکا با وساطت آذربایجان مشتری انار ایرانی شدآمریکا با وساطت آذربایجان مشتری انار ایرانی شد

هزار تن از این محصول را به کشورهای اروپایی؛ آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا  112سوم انار دنیا بیش از  ایران با تولید یک

 .کند عنوان کشور واسط صادر می و همچنین آذربایجان به کشورهای آسیای؛ کره جنوبی، ژاپن، پاکستان

هزار تن از این محصول را به کشورهای اروپایی؛ آلمان، انگلیس، فرانسه و  95۲سوم انار دنیا بیش از  ایران با تولید یک

 .کند عنوان کشور واسط صادر می ایتالیا کشورهای آسیای؛ کره جنوبی، ژاپن، پاکستان و همچنین آذربایجان به

تازگی کشور  به: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت گرمسیری امروز در گفت های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر امور میوه

طور غیرمستقیم و از طریق کشور واسط آذربایجان اقدام به خرید این  آمریکا نیز به مشتریان انار ایرانی اضافه شده است و به

 .صورت مستقیم با تجار ایرانی وارد مذاکره شوند زودی به رسد به نظر می هکند و ب محصول می

شود با  تومان تمام می 122تولید هر کیلو انار برای باغدار کشور از مرحله داشت تا برداشت دوهزار و : پور افزود ابوالقاسم حسن

تجار نیز معموالً هر کیلوگرم انار را با همین . رسد یهزار تومان م هزینه بارگیری و سردخانه قیمت هر کیلو از این محصول به سه

کنند که با اضافه شدن هزینه حمل و نقل دریایی یا هوایی هر کیلوگرم انار دو تا سه  خریداری می( هزار تومان سه)میانگین قیمت 

تا چهار دالر به طرف  101قصد در نهایت تجار هر کیلو از این محصول را در کشور م. دالر در کشور هدف برای تجار تمام می شود

دهد که قمیت هر کیلوگرم انار ایرانی، با توجه به درجه  ها انجام شده نشان می بررسی: وی خاطرنشان کرد.فروشند خارجی می

 .رسد کننده خارجی می ها به دست مصرف فروشی دالر، در خرده 12کیفیت آن، از چهار تا 

دم جهان از خواص درمانی و ارزشمند انار موجب شده هر روز بر تقاضا مصرف و سطح زیر پور با بیان اینکه افزایش آگاهی مر حسن

اکسیدان وجود دارد که تا حد قابل توجهی از  ای به نام آنتی در انار ماده: های این میوه با ارزش افزوده است، تصریح کرد کشت باغ

دست  ویژه اناری که در حاشیه کویر کشور به  انار ایران به. هدد کند و تظاهر این بیماری را کاهش می بروز سرطان جلوگیری می

است به همین دلیل با وجود اینکه کشور آمریکا رقم ( اکسیدان آنتی)دلیل اختالف دما در شب روز غنی از این ماده  آید به می

شود، باز هم  ان در جهان شناخته میدارد که با عنوان رقمی برتر با خواص فراو( Wonderful)ای را با نام واندرفول  شده اصالح

برخی از باغدارن انار برای مبارزه با این : شده عنوان کرد و ادامه داد وی کرم گلوگاه انار را در ایران کنترل.خواهان انار ایران است

سموم شیمیایی در  کنند، اما با توجه به سیکل زندگی آفت و فعالیت الرو درون میوه، کاربرد آفت از مواد شیمیای استفاده می

کنیم که با حذف پرچم در مراحل اولیه تشکیل میوه قبل از تخمگذاری  کنترل آفت چندان مؤثر نیست، ما به باغداران توصیه می

های  آوری و انهدام انارهای آلوده روی درختان و انارهای آلوده کف باغ، شکار حشرات کامل این آفت با استفاده از تله آفت، جمع

 .طور همزمان به مبارز با این آفات بپردازند های فرمونی به کار حشرات بالغ نر با استفاده از تلهنوری و ش



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

161 

 

گرمسیری استفاده از پوشش کائولن فرآوری شده را نیز به باغداران توصیه کرد و  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر امور میوه

ها از  ها و کنه ، ضمن ایجاد ممانعت از تغذیه آفات مکنده از قبیل شتهشده با ایجاد پوشش سفیدرنگ کائولن فرآوری: یادآور شد

شود، همچنین کاهش ترکیدگی و  ها نیز محافظت کرده و باعث کاهش میزان خسارت می شیره گیاهی، از آفتاب سوختگی میوه

 .اده از پوشش کائولن فرآوری شده استهای انار و سایر درختان میوه و محصوالت زراعی را از مزایای دیگر استف های باغ ریزش میوه

دهد، تأکید  پور در پاسخ به این پرسش ایانا که آیا استفاده از این پودر سفید کائولن، بازار پسندی این میوه را کاهش نمی حسن

در . یی برخودار استدلیل استفاده بسیار کم از سموم شیمیایی از سالمت باال این انارها شاید ظاهر آراسته نداشته باشد، اما به: کرد

این . اند های سالم هستند که میزان سم شیمیایی کمتری دریافت کرده دنیا مردم حاضر به پرداخت قیمت باالتری برای خرید میوه

های غیرشیمیایی مبارزه با آفات رواج پیدا کند و مردم بدانند بیش از اینکه به ظاهر میوه  فرهنگ نیز باید در ایران با شناخت روش

 .توجه کنند پیگیر این موضوع باشند که از چه روشی برای مبارزه با آفات استفاده شده است

های  افزایش آگاهی مردم در این موضوع باعث خواهد شد که تمایل باغداران به استفاده از روش: وی در پایان اظهار داشت

 .ستفاده کنندخطرتر بیشتر شود و تولیدکنندگان به سمتی بروند که از سم کمتری ا کم

هزار هکتار آن بارآور و مابقی آن در  61هزار هکتار باغ انار وجود دارد که  51بر اساس این گزارش، هم اکنون در کشور بیش از 

 ./مرحله نهال است

/news/fa/ir.iana.www//:http11111D%/5%A2%D1%51%D5%B1% 
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 صادرات و واردات
 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۵۲چهار شنبه 

وارد کنندگان ایرانی وارد کنندگان ایرانی / / ایجاد شبکه و هلدینگ صادرات محصوالت غذایی با همکاری دولت و بخش خصوصی ایجاد شبکه و هلدینگ صادرات محصوالت غذایی با همکاری دولت و بخش خصوصی 

  بازار مصرف ایران را در اختیار کشورهای خارجی قرار می دهندبازار مصرف ایران را در اختیار کشورهای خارجی قرار می دهند

در بیست و چهارمین کنگره علوم و صنایع غذایی با اشاره به رقابت تولید کنندگان  گذشته محمود حجتی روز  <صنایع غذایی 

همه باید در کنار هم و به صورت زنجیره از تامین نهاده ها تا سر : بین المللی این صنعت، خطاب به تولیدکنندگان ایرانی گفت

 . یگر پشتیبانی کنیمسفره مصرف کنندگان نظارت داشته باشیم و از یکد

دنیای امروز با استفاده از شرکت های زنجیره ای محصوالت عرضه می کنند و ما نیز باید بتوانیم وارد این زنجیره : وی ادامه داد

 . شده و محصوالت خود را به بازار جهانی عرضه کنیم

ما نباید از مسائل اساسی و : بدون ارزش تاکید کرد وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از درگیر شدن جامعه به مسائل ظاهری و روزمره

 .صنعت کشاورزی دوره گذار خود را از تولید معیشتی به تولید صنعتی طی می کند. حیاتی غافل شویم

با توجه به ایجاد زیر ساخت های آب و خاک و توانمند سازی نیروی انسانی و استفاده از تجربیات نهفته در میان : حجتی افزود

 .زان سنتی می توانیم بزودی از اقتصاد معیشتی به اقتصاد صنعتی و تولید انبوه برسیمکشاور

صادرات محصول نیازمند هماهنگی بین : وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به استاندارد سازی محصوالت کشاورزی صادراتی گفت

 .به راحتی آن را از دست نمی دهند دولت ها نیز هست؛ در اختیار گرفتن بازار مصرف کار ساده ای نیست و دولت ها

متاسفانه وارد کنندگان ایرانی به راحتی و بدون دریافت هیچ امتیازی بازار مصرف ایران، این سرمایه گران بها را : حجتی تاکید کرد

امی است و بازار چند ده میلیونی مصرف یک ابزار قدرتمند در معادالت سیاسی و نظ. در اختیار کشورهای خارجی قرار می دهند

توجه به ذائقه و رنگ در : وی سرزمین ایران را سرشار از نعمت ها و موهبت های الهی دانست و افزود.باید از آن حراست کرد

 .محصوالت غذایی مهم است و تنوع گیاهی ارگانیک کشور بازار بزرگی است که هنوز کشف، استخراج و به بازار عرضه نشده است

برخی از این گیاهان خاص ایران : اهان دارویی کشور را مجموعه ای بی نظیر در جهان معرفی کرد و گفتوزیر جهاد و کشاورزی، گی

 .بوده و می توان بدون رقیب در بازارهای جهانی وارد شد

صادرات محصوالت غذایی نیازمند ایجاد شبکه و هلدینگ است که باید با همکاری دولت و بخش خصوصی ایجاد شود، : وی گفت

صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه نشان داد که این عرصه نیازمند فعالیت و هماهنگی های بیشتری بین همه اجزای  تجربه
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در صورت : حجتی نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده را از دیگر نقاط قوت بازارمحصوالت غذایی دانست و اظهار کرد.جامعه است

 .نیز فراهم می شودتولید محصوالت غذایی زمینه اشتغال جوانان 

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http1d211521121 

 

 

 

 

 

 
 

 صادرات و واردات
 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۵۹سه شنبه 

  جزئیاتجزئیات+ + مشتری اول کاالهای ایرانی مشتری اول کاالهای ایرانی   ۰۲۰۲

رییس سازمان توسعه تجارت ایران جزئیات صادرات کاالهای غیرنفتی طی شش ماهه نخست امسال را تشریح کرد و  <مواد غذایی 

 .کشور عمده مقصد صادراتی ایران در این مدت، توضیحاتی درباره میزان ارزش این صادرات ارائه کرد 22ضمن اعالم 

به اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری کشور چین رتبه  با اشاره -معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  -مجتبی خسروتاج 

درصدی از کل ارزش صادرات به خود اختصاص داده  15نخست مقاصد صادراتی را با ارزش حدود چهار میلیارد دالری و سهم 

درصدی از کل، در رتبه دوم قرار دارد و پس  16میلیارد دالر و سهم  101کشور امارات متحده عربی نیز با رقمی معادل : است، گفت

 .است درصدی رتبه سوم را به خود اختصاص داده 11از آن کشور عراق با حدود سه میلیارد دالر و سهم 

کشور اولی که در حال حاضر به ترتیب مقاصد اصلی صادرات ایران طی شش ماهه نخست سال جاری هستند،  12وی در مورد 

کشور عمده  12ت متحده عربی، عراق، ترکیه، جمهوری کره، هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان و عمان به ترتیب چین، امارا: بیان کرد

 .مقاصد صادراتی ایران در نیمه نخست سال جاری هستند

ر نشان مقاصد صادراتی ایران قرار دارند، خاط 22تا  11رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در مورد کشورهایی که در رتبه 

آذربایجان، ایتالیا، ترکمنستان، تایوان، اسپانیا، ارمنستان، آلمان، تایلند، جمهوری عربی سوریه و مصر دیگر کشورهایی هستند : کرد

 .گیرد ها صورت می که به ترتیب بیشترین میزان صادرات کاالهای غیرنفتی در مورد آن

 قلم کاال 1222صادرات بیش از 

کشور جهان صادر شده  115قلم کاالی غیرنفتی ایران به  1261تعداد  1111نکه در شش ماهه نخست سال خسروتاج با اشاره به ای

کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی رشد داشته است و  52کشور مقاصد صادراتی  115از بین : است، اظهار کرد

 .را طی این مدت به خود اختصاص دادنددرصد از سهم کل صادرات ایران  12در مجموع این کشورها حدود 

توان از جمله کاالهای  درصد رشد همراه بوده که می 255میلیون دالر و با  211صادرات به کشور تایوان به ارزش : وی ادامه داد

 11والد درصدی، محصوالت اهن و ف 122میلیون دالر و رشد  11ها به ارزش  های سبک و فراورده صادر شده به این کشور را روغن

 .درصدی و نیز الومینیوم اشاره کرد 122میلیون دالر و رشد 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=1d239825303
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درصد رشد همراه بوده است،  116رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با بایان اینکه صادرات ایران به جمهوری کره با 

کشور . اشباع نشده، سرب و روی استو ایزوپرن  از جمله کاالهای صادر شده به این کشور میعانات گازی، پتروشیمی : یادآور شد

درصد رشد از دیگر کشورهای با رشد مثبت است که کاالهای ارسال شده به آن شامل  51میلیون دالر و  161عمان نیز به ارزش 

 عالوه بر این کاالهای صادر شده به کشور پاکستان نیز طی مدت. دام زنده از نوع گوسفند، محصوالت از اهن، قیرنفت بوده است

 .مذکور شامل قیرنفت، کفپوش و پسته بوده است

 فرش، پسته و زعفران مسافر ایرانی در آمریکا

فرش دستباف، : هایش به کاالهای صادر شده به ایاالت متحده آمریکا و مراکش اشاره کرده و گفت خسروتاج در ادامه صحبت

الد از جمله کاالهای صادر شده ایران به مراکش هستند که زعفران و پسته از جمله کاالهای صادر شده به آمریکا و شمش اهن و فو

 .گیری داشته اند رشد چشم

 2116میلیون دالر، عراق با ارزش  1121میلیون دالر، امارات متحده عربی با ارزش  1115به گزارش ایسنا، کشور چین با ارزش 

میلیون دالر،  1112میلیون دالر، هند با ارزش  1152میلیون دالر، جمهوری کره با ارزش  2121میلیون دالر، ترکیه با ارزش 

 161میلیون دالر، عمان با ارزش  116 میلیون دالر، پاکستان با ارزش  112میلیون دالر، ژاپن با ارزش  1161افغانستان با ارزش 

میلیون دالر، تایوان  211ارزش  میلیون دالر، ترکمنستان با 251میلیون دالر، ایتالیا با ارزش  122میلیون دالر، آذربایجان با ارزش 

میلیون دالر،  111میلیون دالر، ارمنستان با ارزش میلیون دالر، آلمان با ارزش  111میلیون دالر، اسپانیا با ارزش  222با ارزش 

ترتیب آمار میلیون دالر به  112میلیون دالر و مصر با ارزش  115میلیون دالر، جمهوری عربی سوریه با ارزش  112تایلند با ارزش 

 .اند ماه نخست سال جاری به خود اختصاص داده 6مربوط به میزان صادرات ایران را طی 

میلیون دالر  22112کشور طی شش ماهه نخست سال جاری معادل  22این در حالی است که مجموع صادرات انجام شده به این 

است که در مجموع رقمی   میلیون دالر در مدت نیم سال اول سال جاری بوده 1116و مجموع صادرات انجام شده به سایر کشورها 

 .هزار دالر است 126میلیون و  21معادل 

میلیون دالر و مجموع  11222کشور در شش ماه نخست سال گذشته معادل  22باید اشاره کرد مجموع صادرات انجام شده به این 

سال اول سال گذشته بوده است که در مجموع رقمی معادل  ن دالر در مدت نیممیلیو 1115صادرات انجام شده به سایر کشورها 

 .هزار دالر است 115میلیون و  22

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http1211b11111a1116 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  !!امارات متحده عربی خواهان چغندر ساالدی ایرانیامارات متحده عربی خواهان چغندر ساالدی ایرانی

 .طبق آمار گمرک عمده صادرات چغندر ساالدی به امارات متحده عربی بوده است

ماه منتهی به مردادماه  1طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .از کشور صادر شده است چغندر ساالدی   تن 116هزارو  1سال جاری بیش از 

 .استبوده  11،212،111،216و ارزش ریالی آن  1،111،261ارزش دالری این میزان صادرات 

 

کشور  ماه

 مقصد

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

                   آذربایجان 1

21،122  

                  

121،111،522  

                   

1،212  

                    ارمنستان 1

1،221  

                      

1،161،512  

                      

151  

 امارات 1

متحده 

 عربی

                

211،121  

                

2،111،152،221  

                  

11،111  

امارات  1

متحده 

 عربی

                  

12،621  

                  

121،111،211  

                  

16،611  

                                                             فدراسیون  1

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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  115  16،511،112  1،122 روسیه

                   آذربایجان 2

11،222  

                  

261،212،122  

                   

5،522  

                         آذربایجان 2

52  

                        

151،212  

                        

16  

امارات  2

متحده 

 عربی

                

111،211  

                

1،625،111،112  

                

112،661  

امارات  2

متحده 

 عربی

                  

15،122  

                  

111،121،111  

                  

12،112  

                         اوکراین 2

26  

                        

111،152  

                         

1  

                    عراق 2

1،511  

                    

11،226،111  

                   

2،116  

                    عمان 2

1،112  

                    

11،112،211  

                   

1،111  

 فدراسیون 2

 روسیه

                

121،512  

                  

161،211،111  

                  

15،616  

                         آذربایجان 1

11  

                        

111،122  

                        

11  

امارات  1

متحده 

 عربی

                

122،122  

                

1،252،511،221  

                

166،111  

امارات  1

متحده 

 عربی

                  

11،622  

                    

51،112،112  

                   

2،525  

فدراسیون  1

 روسیه

                  

11،222  

                    

12،112،222  

                   

1،262  

امارات  1

متحده 

 عربی

                

621،115  

                

1،116،111،115  

                

111،161  
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امارات  1

متحده 

 عربی

                  

12،211  

                  

111،111،111  

                  

11،111  

فدراسیون  1

 روسیه

                  

12،622  

                    

65،151،616  

                   

2،265  

امارات  1

متحده 

 عربی

                

521،111  

                

5،116،151،111  

                

261،111  

امارات  1

متحده 

 عربی

                  

11،561  

                  

121،116،161  

                  

11،116  

                    آذربایجان 6

1،122  

                    

11،515،512  

                      

112  

امارات  6

متحده 

 عربی

                

511،116  

                

1،115،112،565  

                

151،615  

امارات  6

متحده 

 عربی

                  

12،112  

                    

66،111،112  

                   

2،111  

                       کویت 6

161  

                      

1،126،162  

                      

115  

 /news/fa/ir.yjc.www//:http1521112D%/5%A1%D1%51% 
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 صنایع غذایی
 فارس – ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

  جوز صادرات کنسرو ماهی ایران به روسیه صادر شدجوز صادرات کنسرو ماهی ایران به روسیه صادر شدمم
بر اساس اعالم سازمان دامپزشکی، با پیگیری سازمان دامپزشکی کشور، سرویس فدرال نظارت دامپزشکی و بهداشت گیاهی  

به نقل از روابط عمومی سازمان  خبرگزاری فارسبه گزارش . روسیه مجوز صادرات کنسرو ماهی ایران را به روسیه صادر کرد

پزشکی کشور، حسن اختیارزاده مدیر کل دفتر سازمان های تخصصی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دامپزشکی کشور دام

های سازمان دامپزشکی کشور، سرویس فدرال  با پیگیری: با اشاره به اخذ مجوز صادرات کنسرو ماهی به کشور روسیه، اظهار داشت

 .مهرماه سال جاری صادر کرد 21ه مجوز صادرات کنسرو ماهی به روسیه را از تاریخ نظارت دامپزشکی و بهداشت گیاهی روسی

در طی دو سال اخیر با مذاکرات و جلسات برگزار شده با طرف روسی ، سازمان دامپزشکی کشور موفق به اخذ مجوز : وی افزود

 .روسیه شده بوددار به  صادرات آبزیان و فرآورده های شیالتی، محصوالت لبنی و تخم مرغ نطفه

در حال حاضر مشخصات دو شرکت متقاضی صادرات کنسرو ماهی به کشور روسیه در سایت رسمی : اختیارزاده تصریح کرد

سرویس فدرال نظارت دامپزشکی و بهداشت گیاهی روسیه ثبت شده است و صادرات محصول مذکور با رعایت ضوابط و مقررات 

 .ی امکان پذیر استبهداشتی و اخذ گواهی بهداشتی دامپزشک

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http11112125221111 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950728001197
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

گریان گریان   ""خندانخندان""چرا سهامداران کشت و صنعت چرا سهامداران کشت و صنعت / / شودشود  میمیاندازی اندازی   تولید غذای طیور از تفاله زیتون راهتولید غذای طیور از تفاله زیتون راه    کارخانهکارخانه

  ؟؟!!و ناالن نیستندو ناالن نیستند
اکنون قیمت خرید هر کیلوگرم روغن زیتون  شود؛ هم بندی عرضه می درصد در قالب بسته 22ای است و  درصد زیتون کشور فله 52

رسد که این فاصله قیمت  میکننده  هزار تومان به دست مصرف 12هزار تومان است و به قیمت  21تا  21از تولیدکننده 

 .دهنده عدم کنترل درست بازار است نشان

های زیتون شهرستان طارم سفلی، مدیرعامل کشت و صنعت خندان طارم با اشاره به اینکه  به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به باغ

 21زیتون رقم پربارور کشورهای اروپایی میانگین تولید : دهم متوسط تولید جهانی در واحد سطح است، گفت تولید زیتون ایران یک

 .رسد تا دو تن می 101تن، اما در کشور ما در بیشتر نقاط کمتر از  21تا  15تن است و متوسط آن  12تا 

ده در یکی از مناطق محروم کشور قرار داشت، اما با مدیریت مناسب و با  علی کشاورز با بیان اینکه پیش از این، این شرکت زیان

 1112در سال : فتن معیارهای اقتصاد مقاومتی، تغییر شبکه آبیاری به شرکتی سودده و پربازده تبدیل شود، افزودالگو گر

به پیشنهاد دفتر زیتون،  1151در سال . هکتار تأسیس شد 112خورشیدی این شرکت در قالب طرح طوبی در زمینی به مساحت 

درصد سهام شرکت به سهامداران جدید  12وری بیشتر  برای بهره 1112 هکتار کشت متراکم انجام داد و در نهایت در سال 12

سوددهی این واحد تولیدی از طریق تغییر شبکه آبیاری، مطالعه خاک و اصالح روش تغذیه و مبارزه : وی خاطرنشان کرد.واگذار شد

تن به  102معمولی میزان تولید خود را از با انواع آفات شروع به کار کرد و امروز توانسته است پس از سه سال، در قسمت درختان 

 .تن برساند 11ها با انجام عملیات ویژه به  هشت تن و در برخی بخش

شود که در قسمت  بینی می ریزی درست و دقیق زیر نظر کشاورزان وزارت جهاد کشاورزی پیش با حمایت و برنامه: کشاورز ادامه داد

 .ر هکتار برسیمتن د 11هکتاری باغ، به برداشت  12متراکم 

 .به اتمام خواهد رسید 11برنامه کامل این واحد تولیدی با توسعه و تأسیس صنایع تبدیلی در سال : وی تصریح کرد
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شود با  ریزی مسئوالن و سهامداران این واحد، تالش می بر اساس برنامه: مدیرعامل کشت و صنعت خندان طارم یادآور شد

 .هزار تن محصول برداشت شود هکتاری، ساالنه پنج 212شته، از مجموعه های گذ گیری از تجربیات سال بهره

روزترین  گیری و به همچنین در زمینه کیفیت فرآوری و استحصال روغن در سال جاری، دو خط روغن: کشاورز تأکید کرد

تن روغن استحصال  222این باغ  تن میوه زیتون 522اندازی است که با این اتفاق، از هر  آالت فرآوری تأمین و در حال راه ماشین

نفر را  12اکنون  ریزی توانسته است هم شرکت کشت و صنعت خندان طارم در مسیر توسعه برنامه: وی اظهار داشت.خواهد شد

های  در نتیجه توجه به توسعه باغ. زایی برای یک نفر وجود دارد مشغول به کار کند؛ برای هر هکتار از باغ زیتون، امکان اشتغال

 .زایی در بخش کشاورزی کمک کند تواند تا حد زیادی به اشتغال یتون میز

زایی در مناطق محروم یک واحد  های دولت و اشتغال این شرکت صنعتی در نظر دارد برای کمک به برنامه: کشاورز بیان کرد

ای طیور از تفاله زیتون را تأسیس و گلخانه، پرورش بوقلمون و واحد تولید کود آلی از طرف درختان و همچنین کارخانه تولید غذ

 .های این واحدهای تولیدی خریداری شده و در حال انتقال به شرکت کشت و صنعت خندان است اکنون دستگاه هم. اندازی کند راه

درگیر بوده، متأسفانه منطقه با آفت مگس زیتون : رو نیستیم، اضافه کرد وی با اشاره بر اینکه در این باغ با مشکل مگس زیتون روبه

 .ها جلوگیری کنیم ایم با انجام اصول مدیریتی مناسب مبارزه با آفات، از وجود این آفات در باغ اما توانسته

 به سال نابارور اعتقاد نداریم

سعی شده است که : های سطحی عنوان کرد و گفت کننده این باغ را آب مدیرعامل کشت و صنعت خندان طارم منبع تأمین

 .جویی شود ای باشد تا در سطح باالیی در میزان آب مصرفی صرفه باغ به روش نوین و قطرهآبرسانی به 

توان ادعا کرد کیفیت زیتون تولیدی کشور در سطحی  می: کشاورز کیفیت زیتون ایران را قابل رقابت با سایر کشورها دانست و افزود

صنعت است؛ تنها تفاوت ما با سایر کشورهای تولیدکننده، در نحوه های تولیدشده سایر کشورهای قَدَر در این  باالتر از زیتون

 .آالت مناسب قابل رفع است فرآوری است که این مشکل با ورود و استفاده از ماشین

حتی اگر همچین مشکلی را جدی بگیری و باور کنیم، تأثیر آن : وی با بیان اینکه ما به سال نابارور اعتقادی نداریم، خاطرنشان کرد

 .هم وجود دارد 22به  52خواهد بود که با مدیریت صحیح امکان افزایش آن  62به  12ر میزان تولید ب

بارور یا درختان  دلیل استفاده از ارقام کم کشاورز از دیگر مشکالت تولید زیتون و موانع صادراتی در ایران را هزینه باالی تولید به

سال وجود دارند که این امر باعث بازده پایین این  12ر، درختان با میانگین سنی های کشو در برخی باغ: مسن دانست و ادامه داد

 .شود پذیری در بازارهای صادراتی می درختان و باال رفتن هزینه تولید و عدم رقابت

به نقد جهاد وی در ادامه با وجود اینکه هماهنگی این بازدید از سوی معاونت باغبانی جهاد کشاورزی صورت گرفته است، آزادانه 

درصد یارانه را به سهامداران  12قبل از توسعه این کشت و صنعت، جهاد کشاورزی قول پرداخت : کشاورزی پرداخت و تصریح کرد

 .های خود عمل نکرده و این یارانه را در اختیار ما قرار نداده است داد، اما با وجود گذشت چند سال، وزارت جهاد کشاورزی به وعده

های کشاورزی برشمرد و یادآور  ت و صنعت خندان طارم یکی دیگر مشکالت بخش کشاورزی را شکل مالکیت زمینمدیرعامل کش

وری را تا حد  در نتیجه مدیریت و بهره. برای این معضل موجب شده است که اراضی کشاورزی به قطعات کوچک تقسیم بشود: شد

هایی همچون مدیریت آب،  کارگیری اهرم های متولی با به ست که دستگاهرسد زمان آن رسیده ا نظر می زیادی کاهش داده است و به

 .مزارع کشاورزی را به سوی مدیریت شرکتی هدایت کند



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

111 

 

اکنون قیمت خرید هر  شود؛ هم بندی عرضه می درصد در قالب بسته 22ای است و  درصد زیتون کشور فله 52: کشاورز تأکید کرد

رسد که این  کننده می هزار تومان به دست مصرف 12هزار تومان است و به قیمت  21تا  21کیلوگرم روغن زیتون از تولیدکننده 

 .دهنده عدم کنترل درست بازار است فاصله قیمت نشان

 12شوند که میزان مصرف آب در این حالت بیش از  های زیتون در کشور به شکل غرقابی آبیاری می بیشتر باغ: وی اظهار داشت

 ./هزار لیتر کاهش داد توان میزان مصرف را به سه ها می صل تولید است؛ در صورتی که با مکانیزاسیون این باغهزار لیتر در هر ف

/news/fa/ir.iana.www//:http11511A%DA%/1%D5%A1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صنایع غذایی
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  شودشود  استاندارد اجباری برای نان سنتی تعریف میاستاندارد اجباری برای نان سنتی تعریف می

خبری که دیروز نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد اعالم کرد و . شود استاندارد اجباری برای نان سنتی تعریف می  

از . کارشناسان استهاست مورد انتقاد  دهد که کیفیت نان سنتی سال این موضوع درحالی رخ می! درباره جزییاتش هیچ نگفت

رود و  موضوع از این هم فراتر می. شود ترین کیفیت پخته می آردی که کمترین مواد مغذی را دارد تا نانی که غیربهداشتی و با نازل

مصرف . های گوارشی و فشارخون در ایران به نان مصرفی کشور نسبت داده شده است بارها موضوع شمار باالی مبتالیان به بیماری

رود و  های نان سنتی از این هم فراتر می ماجرای زیان. از اندازه جوش شیرین و نمک در نان متهمان اصلی این ماجرا هستندبیش 

او در ششمین نشست کمیسیون . های سنتی را سرطانزا دانست چندی پیشکاوه زرگران مشاور رئیس سازمان استاندارد نان

ای به نام بالنکیت یا جوهر قند  درحال حاضر در نان سنتی از ماده: باره توضیح داد ینکشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران درا

مجموع این عوامل باعث . دهد که این ماده بسیار خطرناک و سرطانزاست شود که خاصیت خمیری نان را افزایش می استفاده می

ریف شود اما این اتفاق هرگز رخ نداد و مصرف نان ای کشور جایگزینی نان صنعتی به جای نان سنتی تع شد که در اسناد توسعه

 .کنند های سنتی تغذیه می درصد مردم همچنان از نان 12درصد ماند و بیشتر از  12صنعتی در ایران همچنان زیر 

 خورند برابر مردم جهان نان می 6ها  ایرانی

براساس اعالم . خورند برابر مردم سایر کشورها نان می6ها  ایرانی درشرایطی استاندارد اجباری نان در ایران تعریف نشده است که 

کیلوگرم است، این درحالی است که هر ایرانی ساالنه 21سازمان جهانی خواربار و کشاورزی میانگین مصرف نان درجهان 

زیر سوال  هاست که کیفیت نان مصرفی مردم با وجود این تقاضای چشمگیر نان در ایران، سال. کند کیلوگرم نان مصرف می161

http://www.iana.ir/fa/news/35873/%DA%A9%D8%A7%25
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از . های کشور نیز در راستای تشویق مردم به مصرف نان صنعتی نبوده است گذاری دهد که سیاست این موضوع درحالی رخ می.است

های حمایتی از تولید نان صنعتی درکشور موجب شده است قیمت این  نبود تبلیغات و فرهنگسازی درست که بگذریم، نبود برنامه

تنها آزادسازی نرخ نان درکشور به صورت کامل انجام نشده، بلکه دولت به  حاال نه. ب رویگردانی عموم شودها باال باشد و موج نان

 .دهد و نانوایان صنعتی از دریافت این یارانه محرومند ای اختصاص می نان سنتی آرد یارانه

 تعریف استاندارد برای نان سنتی دشوار است

های سنتی بارها  موضوع اعمال استاندارد برای نان: گوید می« شهروند»ملی استاندارد به  الدین برزگری رئیس پیشین سازمان نظام

ترین دلیلش هم  مهم. محل بحث بوده، اما واقعیت این است تدوین و اجرای استاندارد برای این نوع از نان کار بسیار مشکلی است

که تدوین، اجرا و اعمال یک استاندارد همگانی را درکشور های مختلف یک کشور است  در استان  متفاوت بودن دستور پخت نان

به گفته رئیس سابق سازمان استاندارد درحال حاضر استانداردهایی برای مقدار نان، جنس آرد، نحوه پخت و . کند غیرممکن می

یی که در مورد وزن و آوری خمیر مشخص شده، اما بررسی و تأیید این استانداردها کار مشکلی است؛ مخصوصا استانداردها عمل

  . شود شکل هر نان گفته می

 انواع نان سنتی به شیوه صنعتی تولید شود

های صنعتی ایران، نیز درباره اجباری کردن استاندارد برای نان سنتی  مدیره اتحادیه تولیدکنندگان نان محسن لزومیان رئیس هیأت

های سنتی در  آالت تولید نان رد تولید کنند، وقتی تمامی ماشینخواهند نان سنتی استاندا چگونه می: گوید می« شهروند»به 

های استاندارد،  ها غیراستاندارد هستند؟ ازطرفی حتی اگر از این مسأله بگذریم، آیا نباید برای نظارت و بررسی رعایت المان نانوایی

ها هم حاصل  واقعیت این است که به این زودیها وجود ندارد و  هیأت نظارتی گماشته شود؟ درحال حاضر چنین نظارتی بر نانوایی

 .تر از تدوین کردن موازین استاندارد است لزومیان معتقد است، نظارت مهم. شود نمی

های صنعتی معتقد است؛ برای استاندارد کردن نان سنتی تنها راه تولید این نان، به  مدیره اتحادیه تولیدکنندگان نان رئیس هیأت

های  آزمایش. دار است نان صنعتی شناسنامه: دهد توضیح می« شهروند»ان از مزایای نان صنعتی به لزومی.شیوه صنعتی است

. ها به اندازه کافی و از هر نوع آلودگی شیمیایی مبرا هستند های این نان نمک و سایر افزودنی. شود مختلفی روی این نان انجام می

برداری کرده و  ها نمونه نده از سازمان غذا و دارو مستقر است که مدام از نانبه گفته لزومیان، درتمامی واحدهای تولیدی یک نمای

اند و هرکس با توجه به رژیم غذایی و  ها بسیار باالست؛ چراکه کامال غنی شده از طرفی ارزش غذایی این نان. گیرد تست سالمت می

های واحدهای نان سنتی همواره از  رحالی است که بازرساین د. تواند نوع مناسب آن را برای خود انتخاب کند اش می وضع سالمتی

 .اند ها جوهر قند پیدا کرده تازگی هم در تعداد قابل توجهی از این نان ها خبر داده و به  های مختلف در این نان وجود آلودگی

ن درحالی ثبت شده که قرار بود کنند و این آمار پایی های صنعتی استفاده می درصد کشور از نان 12به گفته محسن لزومیان، تنها 

ای را به واحدهای سنتی  گوید؛ تا وقتی آردهای یارانه های صنعتی می او با اشاره به کاهش فروش نان. درصد برسد 12این مصرف به 

ته او، نه به گف. های صنعتی هم بین مردم جا نخواهد افتاد کنند، فرهنگ استفاده از نان های صنعتی را حمایت نمی داده و کارخانه

حمایت خاصی از این صنعت مهم درکشور ... های تولید، بیمه، مالیات و ای مثل هزینه فقط در موضوع آرد، بلکه در هیچ زمینه

 .وجود ندارد

 اطالعیم  از استانداردها بی  : نانوایان سنتی

بخت رئیس سازمان استاندارد خبر داده استانداردهایی که نیره پیروز این موضوع درحالی است که فعاالن نان سنتی از جزییات 

اطالعی از جزییات این طرح به  محمدرضا نظرنژاد رئیس اتحادیه نانوایان سنگک با ابراز بی. کنند اطالعی می است، اظهار بی
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ا بین برای مثال، وزن نان سنگک باید حتم. های سنتی درحال حاضر هم استانداردهای خاص خود را دارند نان: گوید می« شهروند»

رئیس اتحادیه . گیری از آنها هم ممنوع است ها باید از نوع آرد یک باشند و سبوس از طرفی آرد نانوایی. گرم باشد122تا  112

متر به هیچ عنوان جواز 62های کمتر از  ها تحت نظارت اتحادیه است که مغازه دهد، حتی مساحت نانوایی نانوایی سنگک ادامه می

متر افزایش دهیم تا مسائل بهداشتی کامال در 12بته او تأکید کرد که درنظر داریم این عدد را به حداقل ال. کسب نخواهند گرفت

 .این واحدهای حساس غذایی رعایت شوند

/news/fa/ir.iana.www//:http11156D%/5%A1%D5%B1%D5%D%AA5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صنایع غذایی
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  آغاز طرح غنی سازی آرد در کشورآغاز طرح غنی سازی آرد در کشور

  . طرح غنی سازی آرد در کشور با هدف افزایش امنیت غذایی و استاندارد نان آغاز شد

طرح، استفاده از جوش شیرین در این : گفت به گزارش صدا و سیما ، مدیر دفتر بهبود و تغذیه جامعه وزارت کشور امروز در گرگان 

 .و جوهر قند در تهیه نان حذف می شود

  .در این طرح؛ سبوس، اسیدفولیک و آهن به آرد افزوده خواهد شد: خانم عبداللهی افزود

ی اجرا م استان  11این طرح بزودی در : به شیر مدرسه را از برنامه های این دفتر برشمرد و افزود D وی همچنین افزودن ویتامین

وزارت  : افزود کشور  مدیر دفتر بهبود و تغذیه جامعه وزارت کشور با اشاره به ممنوعیت ورود مواد غذایی بدون مجوز به .شود

اجازه ورود نمی دهد مگر اینکه؛ در کشور مبدا مصرف و بدون عارضه بودن آن ثابت شده و  بهداشت به هیچ محصول تراریخته 

 . شناسنامه دار باشد

این طرح به عنوان مدل ملی، با  : استان ازجمله گلستان اشاره کرد و گفت 1طرح مداخله در  خانم عبداللهی همچنین به اجرای 

 .هدف شناسایی خانوارهایی که به فقر غذایی دچار هستند اجرا می شود

/news/fa/ir.iana.www//:http11115D%/5%A2%D5%BA 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/35786/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%25
http://www.iana.ir/fa/news/35778/%D8%A2%D8%BA
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 صنایع غذایی

 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۵۹سه شنبه 

  دیدی    طرح وزارت بهداشت برای غنی سازی محصوالت لبنی با ویتامینطرح وزارت بهداشت برای غنی سازی محصوالت لبنی با ویتامین

 درصد کاهش 12سال گذشته آمار سوء تغذیه کودکان در کشور  1طی :مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت <مواد غذایی

کودکان : به گزارش ایسنا، دکتر عبداللهی در سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان گلستان اظهار کرد.یافته است

 .ها بیاموزند که در این زمینه نیاز به همکاری و مشارکت سازمان بهزیستی داریم باید رفتارهای غذایی درست را از مهد کودک

ها با آهن و اسید فولیک در سراسر کشور در دست اجرا می باشد و ما  ی سازی آرد مصرفی نانواییهم اکنون برنامه غن: وی افزود

 .بعد از دو سال از اجرای این طرح، شاهد کاهش درصد زیادی از بیماریهای کمبود آهن و کم خونی بوده ایم

در کشور ما زیاد است، به  ل کمبود ویتامین دی با توجه به اینکه مشک: مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت همچنین اضافه کرد

دنبال اجرای طرحی هستیم که کارخانه های شیر را موظف به غنی سازی محصوالت خود با این ویتامین مفید می کند، ضمن 

 .اینکه هزینه ای نیز برای کارخانه های محصوالت لبنی در بر نخواهد داشت

b=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http161fe2211c111ec 

 
 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b769fe0244c445ec
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 عسل
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  توسعه کیفی زنبورداری به جای توسعه کمیتوسعه کیفی زنبورداری به جای توسعه کمی/ / های زنبورداری با افزایش تولید ژل رویالهای زنبورداری با افزایش تولید ژل رویال  تسویه بدهیتسویه بدهی

 .افزایش تولید ژل رویال با کمک ساخت تجهیزات جدید و به روز خبر دادنماینده بخش خصوصی زنبورداران، از 

 .نماینده بخش خصوصی زنبورداران، از افزایش تولید ژل رویال با کمک ساخت تجهیزات جدید و به روز خبر داد

: اخت ادوات زنبورداری، گفتترین مجتمع س زمین در بازدید از بزرگ به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران

 .میلیون تومانی خود را با افزایش تولید ژل رویال، تسویه حساب کرد 62سال گذشته یک زنبوردار، بدهی 

گرم نیز  122اکنون این مقدار به : سرحدی با اشاره به تولید هشت گرمی ژل رویال تا پیش از این از هر کندو، افزود عفت رئیسی

شود که باید  هی را نصیب زنبوردار کرده است؛ البته این موضوع به استفاده از ادوات جدید نیز مربوط میرسیده و سود قابل توج

هزار زنبوردار در کشور وجود دارد که  11میلیون کندو و حدود  101به گفته وی، اکنون حدود .چنین ابزارهایی به تولید انبوه برسد

به همین دلیل باید به سمت . منابع ما دیگر امکان گسترش کمی در این شغل را نداردآمار نسبتاً باالیی است؛ بنابراین مراتع و 

 11شده، باید این مقدار به  کیلوگرم از هر کندو برداشت می 12عنوان مثال، اگر تاکنون  به. کیفی کردن محصوالت حرکت کرد

کانیزاسیون و استفاده از ابزار و ادوات جدید و شود، جز با م این امر محقق نمی: سرحدی خاطرنشان کرد رئیسی.کیلوگرم برسد

صورت کامالً صنعتی و  که تجهیزات مورد نیاز زنبورداران را به "گوهر هفت"هایی نظیر  کارخانه: وی در پایان اظهار داشت.مدرن

در تولید است که یکی از  وری وکارها افزایش بهره  کنند، باید مورد حمایت قرار بگیرند، زیرا خروجی کار این کسب مدرن تولید می
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پذیر نبوده و  آن هم در صنعتی مانند زنبورداری که به اندازه دیگر صنایع، سرمایه. رود شمار می ترین اهداف مسئوالن به بزرگ

 ./گذاران ندارد جذابیت چندانی برای سرمایه

/news/fa/ir.anai.www//:http11111D%/5%D%AA5%B1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عسل
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  حتی یک ریال هم تسهیالت نگرفتمحتی یک ریال هم تسهیالت نگرفتم/ / سازی ادوات مدرن زنبورداری برای مدیریت اقتصادی کندوهاسازی ادوات مدرن زنبورداری برای مدیریت اقتصادی کندوها  بومیبومی

استفاده از چوب است، بلکه مدیریت جویی در  تنها صرفه پروپیلن، نه های مخصوص صنایع غذایی معروف به پلی استفاده از پالستیک

 .کند عنوان یک عایق حرارتی عمل می تر کرده و به در دمای داخل کندو را آسان

گذاری  ترین شرکت ساخت تجهیزات زنبورداری، در حاشیه بازدید مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه مدیرعامل بزرگ

شده به این نتیجه رسیدیم که باید با تعامل و  بعد از تحقیقات انجام: ایانا گفتوگو با  اش در گفت کشاورزی کشور از واحد تولیدی

 .صورت بومی ساخته شود مشورت با زنبورداران، تجهیزات مورد نیاز به

 به: کشور نخست دنیا در تولید عسل و دارای رتبه چهارم در تعداد کندو است، افزود 12حسن سلیمانی با اشاره به اینکه ایران جزو 

ای با شرایط اقلیمی و حال و  گونه خاطر وسعت و گستردگی این کار، الزم بود که تجهیزات و ابزارهای پرکاربرد در این صنعت، به

 .شد ای وفق داشته باشد؛ بنابراین باید چنین وسایلی در داخل کشور تولید می هوای منطقه

ش محصوالت خود باشند و نباید دغدغه نداشتن ابزار کیفی، آنها را از زنبورداران تنها باید به فکر تولید و فرو: وی خاطرنشان کرد

 .شان منحرف کند وظیفه اصلی

گذاری را  گذاری در این صنعت، بسیاری از اطرافیان موافق چنین کاری نبودند و این سرمایه به گفته سلیمانی، قبل از شروع سرمایه

به همین دلیل تأسیس خط تولید با هدف واگذاری به افراد . نخواهد داشتای جز ضرر در بر  دانستند که نتیجه ریسک بزرگی می

http://www.iana.ir/fa/news/35793/%D8%AA%D8%B3%25
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گذار  دیگر ساخته شد، اما به خاطر استقبال فراوان و باورنکردنی زنبورداران برای خرید ادوات مختلف، ادامه کار توسط سرمایه

 .نخست، پیش رفت و بنابراین مسئله واگذاری، دیگر محلی از اعراب نداشت

: های دیگری مانند تولید قطعات خودرو و ابزار کوهنوردی نیز فعال است، ادامه داد که در زمینه "گوهر هفت"شرکت مدیرعامل 

های این شرکت هنوز به حد  هیچ بخشی به اندازه صنعت زنبورداری برای من جذاب نبوده است و در حال حاضر که تولید و طراحی

 .ایم فت کردهنهایی خود نرسیده، سفارشات بسیاری را دریا

ای که مبحث تولید این ژل مطرح  در همان جلسات اولیه: وی یکی از اهداف خود را افزایش تولید ژل رویال دانست و تصریح کرد

 .بود، این شرکت برای ساخت ادوات مورد نیاز این محصول، تعهد داد و امروز به تعهد خود عمل کرده است

جویی در استفاده از چوب  تنها صرفه پروپیلن، نه های مخصوص صنایع غذایی معروف به پلی کاستفاده از پالستی: سلیمانی یادآور شد

البته در ابتدای کار، زنبورداران . کند عنوان یک عایق حرارتی عمل می تر کرده و به است، بلکه مدیریت در دمای داخل کندو را آسان

آن آشنا شدند، سفارشات باال گرفت؛ به طوری که اگرچه هدف ما در اوایل  کردند، اما بعد از مدتی که با مزایای از خرید امتناع می

 .توانیم کل نیاز را تأمین کنیم کار، تولید پنج درصد تجهیزات مورد نیاز بازار بود، اکنون می

ی بود که بتواند کند؛ بنابراین باید به فکر ساخت کندوهای تر می به گفته وی، افزایش گرمای زمین، شرایط را برای زنبورها سخت

 .مانند عایقی در برابر این حرارت، مقاومت کرده و تنش دمایی را از این حشرات ارزشمند، دور کند

میلیارد تومان است، اما تاکنون از هیچ بانکی موفق  12گذاری برای این منظور حدود  اگرچه حجم سرمایه: این کارآفرین تأکید کرد

گذاری  ها برای سرمایه نی در پایان دلیل ناموفق بودن دریافت تسهیالت را تمایل نداشتن بانکسلیما.ایم به دریافت تسهیالت نشده

هایی مانند ساخت و ساز و خرید و فروش ملک تمایل نشان  ها بیشتر نسبت به پروژه بانک: در این صنعت عنوان کرد و اظهار داشت

 ./شان جذابیتی ندارد دهند و صنایعی مثل زنبورداری برای می

/news/fa/ir.iana.www//:http11111D%/5%A5%D1%55%D1%51 
 عسل
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  های تقلبیهای تقلبی  هشدار درباره عرضه عسلهشدار درباره عرضه عسل

 . بازار هشدار دادهای تقلبی در  نایب رئیس اتحادیه سراسری زنبورداران درباره عرضه عسل:مهر 

 .شوند شود که خارج از کندو و بدون دخالت زنبور ساخته می های تقلبی زیادی در بازار عرضه می عسل: فرامرز حیدری گفت

وزارت جهادکشاورزی باید آمار نهایی و دقیق تولید را اعالم : جاری در کشور، اظهارداشت درباره میزان تولید عسل طی سال حیدری

 .به جمع بندی کاملی در این زمینه نرسیده استکند که هنوز 

امسال تولید این محصول در استان : های مختلف شرایط متفاوتی در زمینه تولید عسل دارند، گفت وی با بیان اینکه امسال استان

درصد افزایش داشته این درحالی است در استان آذربایجان شرقی ما با کاهش شدید تولید این محصول  22تا  11لرستان حدود 

امسال به دلیل تغییرات اقلیمی که شاهد آن هستیم، وجود : نایب رئیس اتحادیه سراسری زنبورداران اضافه کرد.مواجه هستیم

احتمال زیاد با کاهش تولید عسل طبیعی و سالم در کشور روبرو و عدم تعادل بین مرتع و زنبور عسل، به  ریزگردها، خشکسالی

قیمت تمام شده تولید این نوع عسل برای تولیدکنندگان : حیدری قیمت عسل طبیعی را مورد اشاره قرار داد و گفت.خواهیم بود

قیمت عسل در بازار  اسفانهمت.هزارتومان باشد 12تا  11هزارتومان است و نرخ آن برای مصرف کننده باید بین  11تا  12بین 

 .های مسئول، نظارت چندانی وجود ندارد ها از سوی دستگاه نوسانات زیادی دارد و بر نحوه تولید، عرضه، بهداشت و استاندارد آن

http://www.iana.ir/fa/news/35797/%D8%A8%D9%88%D9%85
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داری آزمایشگاه مرجع اتحادیه سراسری زنبورداران کشور به مرحله بهره بر: مدیرعامل اتحادیه زنبورداران استان لرستان ادامه داد

 .شود در این آزمایشگاه عسل تولیدی به طور کلی آنالیز و سالمت و استاندارد آن تایید می رسیده است و

 .توانند به این آزمایشگاه مراجعه و درخواست آنالیز محصولشان را کنند کسانی که مایل باشند می: حیدری افزود

شود که خارج از کندو ساخته  های تقلبی زیادی در بازار عرضه می عسل: دهای تقلبی در بازار، اضافه کر وی با اشاره به افزایش عسل

 .شود شوند و تولید آنها توسط زنبور انجام نمی می

عسلی که  :رسند، از جمله محصوالت تقلبی عنوان کرد و گفت هایی را که توسط فروشندگان دوره گرد به فروش می حیدری عسل

 .تواند عسل طبیعی باشد نمی هزار تومان است، 22تا  11قیمت آن بین 

های موجود در بازار تقلبی باشد؟  شود چند درصد عسل نایب رئیس اتحادیه سراسری زنبورداران کشور به این پرسش که برآورد می

 .کنم توانم درباره آن اظهارنظر آماری در این زمینه ندارم و نمی: پاسخ داد

/news/fa/ir.iana.www//:http11111D%/1%51%D5 
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایرنا ۵2/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  هزار هکتار افزایش خواهد یافت هزار هکتار افزایش خواهد یافت   4141کشت صنعتی گیاهان دارویی به کشت صنعتی گیاهان دارویی به 

سطح زیر کشت صنعتی گیاهان دارویی که : مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا  -تهران 

 . هزار هکتار افزایش پیدا خواهد کرد 11هزار هکتار است ، تا پایان امسال به  12اکنون 

هزار هکتار سطح زیرکشت صنعتی گیاهان دارویی  12اکنون از : رش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، پیمان یوسفی آذر افزودبه گزا

هزار هکتاری سطح  1هزار تن گیاه برداشت می شود و در طرح توسعه کشت صنعتی گیاهان دارویی برای افزایش  111حدود 

 .پیش بینی شده استمیلیارد ریال اعتبار  622زیرکشت هشت هزار و 

 سال آینده 12توسعه کشت گیاهان دارویی تا **

مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از تدوین و تصویب برنامه اقتصاد مقاومتی در زمینه توسعه کشت 

هزار هکتار از اراضی و مراتع  122در گونه گیاه دارویی  22ساله قرار است  12براساس این برنامه : گیاهان دارویی خبر داد و افزود

 .کشت و تولید شود
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 بهره برداری از گیاهان دارویی در عرصه های مرتعی ** 

وقوع خشکسالی های پی در پی و چرای : یوسفی آذر درباره اجرای طرح بهره برداری اصولی از گیاهان دارویی در مراتع کشور گفت

 .هزار هکتار از عرصه ها اجرا می شود 122طرح بهره برداری از پنج میلیون و  دام در مراتع ، به منظور حفظ این عرصه ها

براساس این طرح برداشت گیاهان دارویی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد، تا اجازه ندهیم گیاهی به : وی افزود

 .معرض انقراض برسند

 تی صنعت گیاهان دارویی راهی برای اجرای اقتصاد مقاوم** 

مجری طرح توسعه کشت گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی ایجاد و توسعه صنایع فرآوری و بسته بندی استاندارد این گیاهان 

بهتر است به جای توجه به صنایع : را شرط ضروری اجرای طرح های توسعه کشت بهره برداری و صادرات دانست و گفت

 .لی به صنعت گیاهان دارویی پرداخته شودغیراقتصادی با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمی

 ارزش صادراتی گیاهان دارویی ** 

میلیون دالر  112ارزش صادرات گیاهان دارویی بدون محاسبه ارزش صادراتی زعفران و گل محمدی حدود : یوسفی آذر افزود

ش بینی بانک جهانی ارزش صادرات براساس پی: وی تولید و تجارت گیاهان دارویی را سرمایه گذاری پایدار دانست و گفت.است

میلیارد دالر کنونی به پنج هزار میلیارد دالر خواهد رسید و این ارقام نشان می دهد  112از  2212گیاهان دارویی در جهان تا سال 

 .توجه به این بخش اشتغال زا و ارزآور است

ب می تواند میزان ارزش صادرات گیاهان دارویی را اجرای استاندارد، فرآوری و بسته بندی مناس: این مقام مسئول اظهارداشت

اکنون ستاد ویژه ای برای تدوین استاندارد گیاهان دارویی با همکاری سازمان ملی استاندارد، وزارتخانه های : وی گفت.افزایش دهد

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی تشکیل شده تا معیارها تدوین و تعیین شود

 استاندارد می شود زعفران** 

استاندارد کشت، تولید، فرآوری و بسته بندی زعفران بزودی اعالم : یوسفی آذر همچنین از تصویب استاندارد زعفران خبرداد و افزود

ی وزارت جهاد کشاورزی تمام نهاده های مورد نیاز مانند بذر، قلمه، نشاء، نهال و کود را برای کشاورزان تامین م: وی افزود.می شود

 .کند و تسهیالت مورد نیاز را در اختیار آنان قرار می دهد

 .مرکز تجارت جهانی نیز در گزارش سالیانه خود سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی را پایدار اعالم کرده است: وی گفت

میلیون دالر گشنیز و تخم  1102میلیون دالر زیره،  101میلیون دالر گیاه دارویی صادر شد که  11به گزارش ایرنا، سال گذشته 

 .میلیون دالر گل محمدی بود 1101میلیون دالر حنا و  606گشنیز، 

اکنون حدود هشت هزار گونه گیاه در کشور وجود دارد که بیش از دو هزار نوع آن خواص دارویی دارد و تعداد قابل توجهی از این 

 .رود دو هزار گونه، گیاهان بومی و انحصاری کشور ما به شمار می

هکتار زعفران و  122هزار و  51هکتار آن گل محمدی،  122هزار و  11هزار هکتار است که  112سطح زیرکشت گیاهان دارویی 

 .هزار هکتار هم دیگر انواع گیاهان است 11

سطح  1121ق هزار هکتار است، براساس برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی تا اف 15بیشترین سطح زیرکشت مربوط به زیره سبز با 

 .زیرکشت دیم گیاهان دارویی به سه برابر فعلی افزایش پیدا خواهد کرد

/News/fa/ir.irna.www//:http52265616/ 
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 گندم
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

با نیمی از ظرفیت اسمی خود با نیمی از ظرفیت اسمی خود   کارخانه آردسازی در کشورکارخانه آردسازی در کشور  3۰۲3۰۲  / / اجازه به بخش خصوصی برای خرید گندماجازه به بخش خصوصی برای خرید گندم

  فعالیت می کنندفعالیت می کنند

فرآیند خرید گندم در ایران باید مانند اتحادیه اروپا صورت گیرد، به طوری که به بخش خصوصی اجازه داده شود به عرصه خرید 

 .گندم وارد شود و دولت نیز مابه التفاوت قیمت را به کشاورزان پرداخت کند

فرآیند خرید گندم در ایران باید مانند اتحادیه اروپا صورت گیرد، : یسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران گفترییس کم

به طوری که به بخش خصوصی اجازه داده شود به عرصه خرید گندم وارد شود و دولت نیز مابه التفاوت قیمت را به کشاورزان 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کاوه زرگران در بیست وپنجمین نشست این  به گزارش پایگاه خبری اتاق.پرداخت کند

گندمکاران با این شیوه می توانند محصولی بکارند که نیاز بخش تولید است و تولیدکنندگان مختلف در کشور : کمیسیون افزود

 .نیز رخ می دهد به این ترتیب اصالح فرآیند در تولید گندم. خریدار آن به شمار می روند
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 122میلیون و  11درصد گندم در کشور صرف تولید نان می شود و مطابق آمار دولت، تولید پارسال گندم کشور  12: زرگران گفت

  .هزار تن رسید 122میلیون و  11هزار تن بود که این رقم امسال به 

ی سنتی مناسب است اما برای تولید نان های حجیم به گفته وی، گندم تولید شده در کشور از نظر کیفیت برای تولید نان ها

کاربرد ندارد و بنابراین به واردات گندم نیاز است؛ زیرا جلوگیری از واردات این محصول، کیفیت محصوالتی مانند نان حجیم را 

 22آرد آنها به کارخانه آردسازی در کشور فعالیت دارند که ظرفیت اسمی تولید  122بیش از : زرگران گفت .کاهش می دهد

میلیون تن می رسد که با توجه به میزان مصرف سالیانه گندم در کشور می توان گفت اکنون کارخانه های آردسازی با نیمی از 

  .ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند

های هدف، در سال به گفته وی، ترکیه به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای صادرکننده آرد جهان و رقیب اصلی ایران در بازار

 12درصد به عراق و  11صادرات آرد داشت که بیش از ( هزار تن 222دو میلیون و )میلیون دالر  112میالدی بیش از  2211

  .درصد به سوریه ارسال شد

ایران  پیش از هدفمندسازی یارانه ها، سرانه مصرف نان در: رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران اعالم کرد

  .کیلوگرم در سال بود که نسبت به متوسط مصرف کشورهای دیگر رقم بسیار باالیی ارزیابی می شود 162نزدیک به 

 1به گفته زرگران، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف نان خانوارها را تا اندازه ای کاهش داد؛ به گونه ای که به طور متوسط 

سرانه  1151 -12بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در دوره : وی یادآوری کرد .درصد از مصرف نان کشور کم شد

نیاز سالیانه کشور به نان با توجه به سرانه : زرگران اضافه کرد.درصد کاهش پیدا کرد 15مصرف نان هر فرد در خانوار شهری کشور، 

یلیون تن در بخش نانوایی و سه میلیون تن در امور صنفی و م 1هزار تا  122مصرف، جمعیت و ضایعات کشور هشت میلیون و 

اکنون نان صنعتی کمتر از دو درصد نیاز کشور را تامین می کند، در حالی که دولت موظف شده بود در : وی گفت .صنعتی است

  .درصد برساند 12، سهم مصرف نان صنعتی را به (1112 -11)پایان برنامه پنجم توسعه 

درصد بیشترین شمار نانوایی های کشور را به  12015اطالعات مرکز پژوهش های غالت نشان می دهد، نان لواش با : زرگران گفت

هزار تن فعالیت می  122واحد نان صنعتی در کشور با ظرفیت افزون بر  122همچنین اکنون بیش از . خود اختصاص داده است

  .به ثبت رسیده بود 1111د کنند که در آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تا خردا

بررسی میزان ضایعات آرد و نان در سه سطح مصرف کننده، : رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران افزود

نانوایی و کارخانه های آرد نشان می دهد بخش زیادی از ضایعات نان در سطح مصرف کننده ایجاد می شود و ضایعات آرد و نان در 

  .وایی ها و همچنین ضایعات گندم و آرد در سطح کارخانه های آرد ناچیز و قابل چشم پوشی استسطح نان

درصد از نان  1202به گفته زرگران، مطابق نتایج مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها 

  .درصد رسید 5011ار پس از اجرای این قانون به تولیدشده در سطح مصرف کنندگان به ضایعات تبدیل می شد که این مقد

/news/fa/ir.iana.www//:http11122D%/5%A1% 
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 گندم

 ایرنا ۵۲/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  هزار تنی گندم به دلیل آلودگی ناشی ازشرایط نگهداری هزار تنی گندم به دلیل آلودگی ناشی ازشرایط نگهداری   ۰۰توقیف محموله توقیف محموله 

هزار تنی گندم در شهرستان اللی خبر داد که  2رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از توقیف محموله  -ایرنا  -اهواز 

 . شده بودنگهداری این محصول در شرایط نامناسب و محل نگهداری باتری به سرب آلوده  به دلیل

به گزارش ایرنا، کیخسرو چنگلوایی روز چهارشنبه در شورای سالمت استان خوزستان با انتقاد از برخی اخبار نادرست که باعث 

زیر  'آلوده بودن گندم منطقه به سرب، جیوه و فلزات سنگین'اینکه دسترنج کشاورز را با تیتر :نگرانی شهروندان می شود، گفت

 .خالقی نیست، زیرا محل نگهداری گندم ها مناسب نبوده استسوال ببریم، اقدام ا

سازمان جهاد کشاورزی در حال بررسی این موضوع است و نباید این محصول در چنین محلی نگهداری می شد، اما نباید :وی گفت

 .این مورد نیز به تمامی مناطق استان تعمیم داده شود

هزار تن آن  111هزار تن گندم در سال است که یک میلیون و  112ک میلیون و استان خوزستان تولید کننده ی:چنگلوایی افزود
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شرایط برداشت گندم در استان، متفاوت با سایر استان ها :رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد.خریداری می شود

ود و یک روز خریداری معادل کل روزخریداری ش 11هزار تن گندم تولیدی باید طی  122است، به عنوان مثال یک میلیون و 

مرکز خریداری گندم در استان وجود دارد و گندم خریداری شده در سال جاری حدود  11: وی بیان کرد.خرید استان دیگر است 

 . هزار بهره بردار خریداری شد 12هزار محموله بود که از  211

لیدی در استان خوزستان کامال سالم است و از آفت کش و گندم تو:رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در ادامه گفت

استان دیگر صادر می شود و این که عنوان می شود گندم  21قارچ کش استفاده نمی شود و با توجه به کیفیت باال، این محصول به 

 .ست استهایی که در مراکز خرید نگهداری می شود تا زمان خریداری در این مراکز باقی می مانند کامال نادر

 .هزار تن افزایش یافت 122میزان بهره برداری از صنایع تبدیلی استان خوزستان به  11تا  12از سال :چنگلوایی درادامه اضافه کرد

گندم با کیفیت را از :استاندار خوزستان نیز در این نشست، نگهداری غیر اصولی گندم در انبارها را کفران نعمت دانست و گفت

 .یم اما به دلیل سهل انگاری آن را آلوده می کنیمروستاییان می خر

برخی مردم محتاج هستند و اگر کسی این گندم را به صورت رایگان از ما طلب می کرد به او نمی دادیم :غالمرضا شریعتی افزود

 .یمان در نمی آیدچون که می گفتیم برایش زحمت زیادی کشیدیم و هزینه کردیم اما چون خودمان این گندم را آلوده کردیم صدا

ساخت سیلو که نیاز به تکنولوژی پیشرفته ندارد که باز هم بگوئیم تحریم مانع شد بلکه نساختن زیرساخت ها و : وی بیان کرد

 .توسعه ندادن انبارها برای نگهداری این گندم به دلیل سهل انگاری و بی تدبیری است

/News/fa/ir.irna.www//:http52211116/ 

 

 

 

 

 

 

 
 گندم

 ایرنا ۵۹/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  مقدار خرید از مصرف ساالنه کشور باالتر است مقدار خرید از مصرف ساالنه کشور باالتر است / / میلیون تن گندممیلیون تن گندم99.599.5خرید خرید 

و  میلیون تن گندم در کشور خریداری شده 1101امسال : مشاور وزیر و مجری طرح ملی گندم جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -سنندج

 . این مقدار گندم از مصرف ساالنه کشور باالتر است

اسماعیل اسفندیاری پور روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه میزان مصرف گندم کشور برای 

هزار  511بی و سه میلیون و هزار هکتار اراضی آ 126میلیون و  2گندم تولید شده کشور از : میلیون تن است، افزود 1نان حدود 

 .هکتار اراضی گندم دیم استحصال شده است

م طرح های حفاظتی، آغاز شده و با انجا 12 – 11به گفته وی، طرح خود اتکایی گندم توسط دولت تدبیر و امید از سال زراعی 

هزار تن  122میلیون و  11ن تن به میلیو 11هزار تن و  112میلیون و  12از  11ترویجی و آموزشی میزان تولید گندم در سال 

http://www.irna.ir/fa/News/82273346/
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 .رسانده است

 .هزار تن رسیده بود 122میلیون و  11هزار تن به  116میلیون و  6از  11میزان خرید نیز در سال : اسفندیاری پور افزود

خودکفایی تهیه بذرگواهی شده مصرف کشاورزان نیز از دیگر الزمه های : مجری طرح ملی گندم وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

 .هزار تن رسانده است 112هزار تن به  212تولید گندم بوده و جهاد کشاورزی میزان خرید بذر را از 

هزار تن آن در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و بقیه نیز برای  152هزار تن بذر خریداری شده حدود  112از : اسفندیاری پور افزود

 .ورت بروز تنش های اقلیمی مشکلی در تهیه بذر وجود نداشته باشدسال آینده زراعی ذخیره می شود تا در ص

هزار تن پیش بینی شده که وزارت جهاد کشاورزی با روند فعلی  111به میزان  1121به گفته وی، افزایش تولید بذر در افق سال 

 .در سه سال آینده به این میزان دست می یابد

 مکانیزاسیون کشاورزی*

میزان اعتبار توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در سال جاری از حدود هفت هزار میلیارد ریال در : ورزی افزودمشاور وزیر جهاد کشا

 .هزار میلیارد ریال رسیده است 12به  12 – 11سال زراعی 

ه کمباین و دستگا 122هزار دستگاه تراکتور، یک هزار و  12از ابتدای شروع خدمت دولت تدبیر و امید حدود : اسفندیاری پور افزود

 .هشت هزار انواع دنباله بندهای تراکتور به مکانیزاسیون کشاورزی کشور اضافه شده است

افزایش بهره وری نظام های '  مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح ملی گندم این وزارتخانه برای حضور در کارگاه آموزشی

 .به کردستان سفر کرده بود 'اعی گندم بنیان در ایرانتولیدی غالت محور و افزایش بهره وری گندم و نظام های زر

 1122در افقی پنج ساله پایان سال زراعی ( CIMMYT) و سیمیت( ICARDA) این طرح با سازمان های بیم المللی ایکاردا

 .شمسی اجرا می شود که انتقال یافته های علمی کشت گندم به داخل مزارع کشور است

/News/fa/ir.irna.www//:http52212221/ 

 

 

 

 

 
 گندم

 خبرنگاران جوان - ۵۹۷۲مهر  ۵۷: تاریخ

  میلیون تن گندم در کشور به راحتی امکان پذیر استمیلیون تن گندم در کشور به راحتی امکان پذیر است9۲9۲تولید تولید 

 .امکان پذیر استمیلیون تن در هر شرایطی  12با توجه به کاهش مصرف نان ،تولید گندم در حد : وزیر سابق کشاورزی گفت

در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیعیسی کالنتری وزیر اسبق کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

با توجه به افزایش جمعیت، اصالح قیمت نان و به دنبال آن کاهش : خصوص برنامه راهبردی استمرار خودکفایی گندم اظهار داشت

 .کاهش یافته استمیلیون تن  1ضایعات میزان مصرف نان در مقایسه با گذشته 

با توجه به کاهش مصرف نان ،تولید گندم : سال گذشته متفاوت است، گفت 12وی با بیان اینکه خودکفایی گندم در سال جاری با 

 .میلیون تن در هر شرایطی امکان پذیر است 12الی  101در حد 

http://www.irna.ir/fa/News/82272009/
http://www.yjc.ir/fa/print/%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
http://www.yjc.ir/fa/print/%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
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به نظر می  : دگی در مناطق دیم خیز بوده،تصریح کردامسال مازاد تولید گندم به سبب بارن با توجه به اینکه  وزیر اسبق کشاورزی 

میلیون تن نرسد؛ از این رو بایستی با ذخیره گندم در سیلوها از واردات گندم در  11رسد سال زراعی جدید میزان تولید به مرز 

 .سال آتی جلوگیری نماییم

/news/fa/ir.yjc.www//:http1521161D%/5%D%AA1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوجه فرنگی
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  هزار تن گوجه فرنگی با آب دریا و آفتابهزار تن گوجه فرنگی با آب دریا و آفتاب  9292تولید تولید 

هزار تن گوجه فرنگی را در  11ای در استرالیا نیاز دارد تا  چیزی است که یک مزرعه گلخانه  این همه آن: نور خورشید و آب دریا

این مزرعه منحصر به فرد در جهان، برای پرورش محصوالت به خاک، کود،   سایت نیوساینتیست، به گزارش وب.یک سال تولید کند

تواند چهره نوین  آبی و کمبود انرژی در سراسر جهان، این مزرعه می با توجه به بحران کم. سوخت فسیلی و آب شیرین نیاز ندارد

 .اورزی در آینده باشدکش

 طرز کار این گلخانه چگونه است؟

http://www.yjc.ir/fa/news/5824963/%D8%AA%D9%25
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این مزرعه یک محوطه . رساند می( به معنای قطره خورشید)« دراپ سان»کیلومتری آب خلیج اسپنسر را به مزرعه  2یک خط لوله 

نمک   کند، می کن که با انرژی خورشیدی کار شیرین یک سیستم آب. هکتاری در منطقه خشک بندر آگوستا واقع شده است 22

 .شود هزار بوته گوجه فرنگی در داخل گلخانه فراهم می 152کند و آب شیرین الزم برای رشد  موجود در این آب را جدا می

اما این . تقریبا غیر ممکن است  به علت گرمای سوزان تابستان و خشکی بیش از حد هوا،  کشاورزی در این منطقه جغرافیایی،

های گوجه فرنگی که به جای خاک در پوسته نارگیل رشد  برای رشد این بوته. وضعیت منطقه را متحول کندتواند تمام  گلخانه می

 .کند ها هم نیست چرا که آب شور دریا هوا را تمییز و استرلیزه می کش نیازی به آفت  کنند، می

. شود رساند تامین می متری می 111کننده  هزار آینه که نور خورشید را به یک برج دریافت 21انرژی خورشیدی این مزرعه توسط 

کن و تامین برق گلخانه کافی  شود که برای تامین انرژی دستگاه آب شیرین مگاوات انرژی تولید می 11در یک روز آفتابی تقریبا 

ی نیاز باشد اما ممکن است به انرژی فسیل  با آنکه هنوز برای گرم کردن گلخانه در زمستان که میزان نور خورشید کمتر است،.است

های  های خورشیدی به زودی به طور کامل از سوخت سازندگان این مزرعه امیدوارند که با پیشرفت فناوری و کارآمدتر شدن باتری

اما این   های عادی بیشتر است، میلیون دالری ساخت این مزرعه از گلخانه 222آنها عقیده دارند با آنکه هزینه . نیاز شوند فسیلی بی

 .گذاری در دراز مدت سوددهی خواهد داشت یهسرما

 .رسند های مواد غذایی استرالیا به فروش می های تولید شده در این گلخانه در حال حاضر در فروشگاه فرنگی  گوجه

/news/fa/ir.iana.www//:http11651D%/5%D%AA1%55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  کاهش نرخ گوشت با ادامه روند وارداتکاهش نرخ گوشت با ادامه روند واردات

در صورت ادامه روند واردات گوشت گوسفندی از ارمنستان، گرجستان وقرقیزستان پیش :رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

 .بینی می شود که قیمت گوشت کاهش یابد

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه 

با قبل  در شرایط فعلی نرخ گوشت گوسفندی در مقایسه : با اشاره به گالیه های مردم از افزایش قیمت گوشت اظهار داشتجوان، 

 .از تاسوعا و عاشورای حسینی تفاوتی نداشته است

http://www.iana.ir/fa/news/35683/%D8%AA%D9%88%25
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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

111 

 

 .عرضه می شودهزار تومان به مشتری  11هزار تومان به مغازه دار و  11الی  11در حال حاضر هر کیلو شقه بدون دنبه : وی افزود

در صورت ادامه روند واردات گوشت گوسفندی از ارمنستان، گرجستان وقرقیزستان پیش بینی می شود که : ملکی تصریح کرد

 .قیمت گوشت کاهش یابد، ضمن آنکه اتمام مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در کاهش قیمت گوشت تاثیر گذار است

/news/fa/ir.yjc.www//:http1515212A%DA%/1%D5%A1%D1%5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گوشت مرغ
 فارس - ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

  هزار تن مرغ در شش ماه امسال معاون امور دام هزار تن مرغ در شش ماه امسال معاون امور دام   4۲4۲صادرات صادرات 

درصد هدف  12ضادر شده که این میزان صادرات هزار تن مرغ  12در شش ماه نخست امسال حدود : وزیر جهاد کشاورزی گفت

تاکنون صادرات گوشت مرغ به : ، حسن رکنی گفتخبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی . امسال ما را پوشش داده است

 .اق و افغانستان وجود داردصورت منجمد صورت گرفته است، اما امکان صادرات مرغ گرم به بعضی کشورها مثل عر

درصد  12این میزان صادرات : هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت 12وی صادرات گوشت مرغ در شش ماهه نخست امسال را حدود 

http://www.yjc.ir/fa/news/5818290/%DA%A9%D8%A7%D9%258
http://www.farsnews.com/
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سایز کردن مرغ، افزایش کیفیت به طور مستمر مانند کاهش چربی الشه، رکنی .هدف امسال ما را پوشش داده است

در برنامه های صادراتی به منظور مناسب شدن شرایط قراردادهای صادرات را از سازوکارهای  باتمنطقی شدن بسته بندی و ث

اگر : وی در همین حال بر صادرات گوشت مرغ با قیمت مناسب تاکید و تصریح کرد.برشمرد 1121صادرات گوشت مرغ برای افق 

 .در قیمت این محصول مزیت نداشته باشیم در صادرات موفق نخواهیم بود

با توجه به بازارهای هدف در جهان ما به دنبال مرغ سایز در وزن های : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

در بازارهای مختلف دنیا، سلیقه ها در مورد سایز مرغ متفاوت است به : وی گفت.گرم هستیم 522تا یک کیلو و  222یک کیلو و 

 .پن مرغ سنگین و فرانسه، روسیه و عراق مرغ سبک را می پسندندطوری که کشور ایران و ژا

 میلیارد تومان برای صادرات 122در خواست 

 .میلیارد تومان از دولت تقاضا کرده ایم 122برای افزایش صادرات در سال جاری مبلغ :رکنی اظهار داشت

مرغ به بازار به صورت تفکیک شده در دنیا انجام عرضه گوشت : وی در مورد صادرات گوشت مرغ به صورت تفکیک شده نیز گفت

های جدید، اقدام به عرضه و صادرات  می شود و ما هم باید به این سمت حرکت و با استفاده از تفکیک قطعات الشه و بسته بندی

از : ار داشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی در باره تمایل کشتارگاه های ایران به مرغ سنگین اظه.گوشت مرغ تفکیک شده کنیم

آنجایی که مرغ سنگین برای کشتارگاه ها، مزیت و منافع باالتری دارد، گرایش به خرید مرغ سنگین دارند، در حالی که منافع 

 .مصرف کننده و منفعت عمومی کشور اقتضا می کند که مرغ با ضریب تبدیل بهتر و در وزن منظقی کشتار شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http11112121222511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گوشت مرغ
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  94۲494۲4هزار تن گوشت مرغ در افق هزار تن گوشت مرغ در افق   92۲92۲برنامه ریزی برای صادرات ساالنه برنامه ریزی برای صادرات ساالنه 

خبر  1121هزار تن گوشت مرغ در افق  112وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای صادرات ساالنه  معاون امور تولیدات دامی

 .داد

تاکنون صادرات گوشت مرغ به صورت : حسن رکنی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود  به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی،

 .منجمد صورت گرفته است اما امکان صادرات مرغ گرم به بعضی کشورها مثل عراق و افغانستان وجود دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950724000871
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درصد  12یزان صادرات این م: هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت 12وی صادرات گوشت مرغ در شش ماهه نخست امسال را حدود 

 .هدف امسال ما را پوشش داده است

رکنی سایز کردن مرغ، افزایش کیفیت به طور مستمر مانند کاهش چربی الشه، منطقی شدن بسته بندی و ثبات در برنامه های 

 .برشمرد 1121صادراتی به منظور مناسب شدن شرایط قراردادهای صادرات را از سازوکارهای صادرات گوشت مرغ برای افق 

اگر در قیمت این محصول مزیت نداشته باشیم در : وی در همین حال بر صادرات گوشت مرغ با قیمت مناسب تاکید و تصریح کرد

با توجه به بازارهای هدف در جهان ما به : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد.صادرات موفق نخواهیم بود

 .گرم هستیم 522تا یک کیلو و  222ن های یک کیلو و دنبال مرغ سایز در وز

در بازارهای مختلف دنیا، سلیقه ها در مورد سایز مرغ متفاوت است به طوری که کشور ایران و ژاپن مرغ سنگین و : وی گفت

 .فرانسه، روسیه و عراق مرغ سبک را می پسندند

 میلیارد تومان برای صادرات 9۲۲درخواست 

 .میلیارد تومان از دولت تقاضا کرده ایم 122برای افزایش صادرات در سال جاری مبلغ : رکنی اظهار داشت

عرضه گوشت مرغ به بازار به صورت تفکیک شده در دنیا انجام : وی در مورد صادرات گوشت مرغ به صورت تفکیک شده نیز گفت

و بسته بندی های جدید، اقدام به عرضه و صادرات می شود و ما هم باید به این سمت حرکت و با استفاده از تفکیک قطعات الشه 

 .گوشت مرغ تفکیک شده کنیم

از آنجایی که مرغ سنگین برای : معاون وزیر جهاد کشاورزی در باره تمایل کشتارگاه های ایران به مرغ سنگین، اظهار داشت

لی که منافع مصرف کننده و منفعت عمومی کشتارگاه ها، مزیت و منافع باالتری دارد، گرایش به خرید مرغ سنگین دارند در حا

 .کشور اقتضا می کند که مرغ با ضریب تبدیل بهتر و در وزن منظقی کشتار شود

/news/fa/ir.iana.www//:http11611D%/5%A5%D5% 

 

 

 

 

 

 ماشین آالت
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  نخستین دستاوردهای کشاورزی در دولت یازدهمنخستین دستاوردهای کشاورزی در دولت یازدهم/ / توسعه مکانیزاسیون به جای تراکتوریزاسیونتوسعه مکانیزاسیون به جای تراکتوریزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم سیاست های جدیدی در راستای رونق بخشیدن به اقتصاد صنعت کشاورزی انجام داده که 

 .در بین دولت های قبلی بی سابقه است

اد مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشست صبحانه کاری با مدیران مطبوعات به گزارش ایانا، شاهرخ رمضان نژ

بازار در ازای بازار، نظام مند کردن کود  :تخصصی بخش کشاورزی از نخستین دستاورد های بخش کشاورزی در دولت یازدهم گفت

ت نشایی، اجرای کشت پاییزه، استفاده از نوار تیپ های کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون به جای تراکتوریزاسیون، توسعه کش

http://www.iana.ir/fa/news/35653/%D8%A8%D8%25
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(Tape )و انتخاب مجری ویژه گیاهان دارویی از سیاست هایی بود که برای نخستین بار در سطح کشور توسط دولت  در زراعت

 .یازدهم اجرا شد

 بازار در ازای بازار

، اتخاذ سیاست بازار در ازای بازار بود؛ یعنی اگر ابزاری یکی از فعالیت های شاخص وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم: وی افزود

محدود کردن بازار صادرات سیب در ازای واردات موز مثال عینی . را در بخش کشاورزی می دهیم باید یک بازار را هم می گرفتیم

نقش به سزایی در تسهیل  تاکنون در وزارت خانه این مطرح نبوده که بازار هم یک سرمایه است که می تواند .این قضیه است

دوتعرفه ای کردن موز هم بر اساس همین سیاست صورت گرفته که در ازای : رمضان نژاد یادآور شد.تجارت و تولید داشته باشد

 .صادرات سیب تعرفه واردات آن کاهش می یابد

  توسعه مکانیزاسیون به جای تراکتوریزاسیون

جدید در وزارت   سیاست دیگری که در دولت یازدهم بعنوان یک رویه: م داشتاعال مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی

جهاد کشاورزی مطرح شد، جامعیت بخشی به موضوع مکانیزاسیون بود که نگرش از تراکتوریزاسیون به مکانیزاسیون جامعیت پیدا 

سابقا بانک کشاورزی فقط به خرید  .رد کرده ایمباغ ها و شالیزارها وا مکانیزاسیون را به با اتخاذ این سیاست در سال جاری،. کرد

نتیجه این سیاست باال رفتن بهداشت تولید  .تراکتور تسهیالت می داد، در حالی که هم اکنون این موضوع جامعیت پیدا کرده است

 .و به تبع آن باالبردن سطح بهداشت عمومی جامعه است

 ابزار های جدید تامین مالی بخش کشاورزی

متنوع کردن ابراز های تامین مالی بخش کشاورزی فعالیت دیگری بود که برای نخستین بار دو دولت جدید به : ادامه افزودوی در 

هزار میلیارد تومان سرمایه به بخش کشاورزی و مرابعه گندم از نمودهای عینی این  1اختصاص  .آن بهای بیشتری داده شد

 .سیاست است

  ینظام مند کردن کود های کشاورز

کود های کشاورزی   کردن حوزه  بحث دیگری که برای اولین بار در حوزه ی کشاورزی مطرح شد، نظام مند: وی خاطر نشان کرد

منجر شد که کشاورز به راحتی و با  در این طرح برای نخستین بار دستور العمل جدیدی تنظیم شد که به طراحی سامانه ای  .بود

در سال های گذشته یکی از دغدغه های اصلی  .یاز خود را از منابع سالم و معتبر خریداری کندخیال راحت می تواند کود مورد ن

 .کشاورزان عدم اثر بخشی، برخی از کودهای کشاورزی بود که با این طرح این دغدغه کشاورزان مرتفع شد

  توسعه کشت نشایی

کشت نشایی  .ینی بود که برای اولین بار به آن پرداختیمتوسعه بحث های نشایی در کشاورزی از کارهای نو: رمضان نژاد افزود

هم اکنون کشت نشایی در ذرت، پنبه چغندر قند، . درصد کاهش داده و زمان کاشت را نیز کاهش می دهد 12مصرف آب را تا 

 .لوبیا برای نخستین بار به کار برده شده است

 کشت پاییزه

اولین بار در دولت جدید انجام شد اضافه کردن کشت پاییزه به کشور بود که باعث  یکی دیگر از کارهایی که برای: رمضان نژاد گفت

 .باالرفتن سطح تولید کشاورزی می شود

 در زراعت( Tape) استفاده از نوار تیپ

 .نوار تیپ در زراعت از فعالیت های جدیدی است که برای اولین بار در این دولت به آن پرداخته شد: وی در ادامه گفت
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  انتخاب مجری ویژه گیاهان دارویی

به دنبال این هستیم که گیاهان دارویی را به سمت زراعت گیاهان دارویی ببریم که باعث رونق بخشیدن به بخش : وی اضافه کرد

خوبی  در فرایند جهانی شدن گیاهان دارویی از پتانسیل هایی است که ایران می تواند جایگاه بسیار .اقتصاد زراعت کشاورزی گردد

 .در سطح جهان داشته باشد و به عنوان کشور پیشرو در این زمینه خود را مطرح کند

/news/fa/ir.iana.www//:http11162D%/5%D%AA1%55%D5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متفرقه
 فارس - ۷۲/۷۹/۵۲:  تاریخ

  شود شود   ای جهانی تبدیل میای جهانی تبدیل می    اردوی جهادی به پدیدهاردوی جهادی به پدیده

ملیت جهان  15نفر عضو از  12عکس گروه سازندگی شهید موسی صدر با +ملیت 15رسانی به یک روستا توسط جهادگرانی از  آب

 . در ایام عزاداری اقدام به آب رسانی به یک روستای محروم بابل کردند

به یک روستای محروم در دهه اول ماه  کیلومتر 1آبرسانی به طول  سازمان بسیج سازندگی،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .یت جهان انجام شدمل 15محرم توسط جهادگرانی از 

http://www.iana.ir/fa/news/35760/%D8%AA%D9%88%D8
http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=4417728
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ملیت جهان به زربوت یکی از روستاهای شهرستان بابل رفته و در حال  15نفر عضو از  12گروه سازندگی شهید موسی صدر با 

 .خدمت رسانی جهادی در این روستای محروم هستند

گروهی . ام موسی صدر شده استای با انگیزه و با روحیه خدمت رسانی است که مسئول گروه سازندگی ام ابوالفضل علیخانی طلبه

 .عضو آن طلبه ایرانی هستند 1که اعضای ان طلبه های خارجی هستند و فقط 

 هدف انتقال فرهنگ جهادی به خارج از مرزهای ایران اسالمی است

این گروه مسئول گروه سازندگی امام موسی صدر در گفت و گو با خبرنگار بسیج سازندگی با اشاره به حضور طلبه های خارجی در 

سال است که شکل گرفته است و با نام سازندگی امام موسی صدر در مجامع بین المللی شناخته شده  1این گروه : سازندگی گفت

است که نام سازندگی همان گروه جهادی در داخل کشور است اما در مجامع بین المللی به خاطر حساسیت موجود بر روی نام 

 .گروه جهادی قرار داده شده است جهادی نام سازندگی بر روی این

این موسسه با . این گروه سازندگی زیر نظر موسسه جهادی بالغ مبین فعالیت دارد که مدیریت این موسسه با حسن مرادی است

 .گروه دارد که یکی از این گروه ها گروه سازندگی امام موسی صدر است 1هدف ترویج فرهنگ جهادی تشکیل شده است و 

 رجی را در امر اردوهای جهادی آموزش می دهیمهای خا طلبه

انتقال فرهنگ جهادی و گسترش آن در خارج از مرزها، ایجاد روحیه جهادی در بین اعضای گروه که همکی طلبه : او می گوید

 ما سعی داریم طلبه های خارجی را با فرهنگ. های خارجی هستند و خدمت به خلق از اهداف عالی این گروه سازندگی است

جهادی و خدمت رسانی آشنا کنیم، وقتی که این فرهنگ در انها نهادینه شود و آنها کامال با این فرهنگ جهادی مانوس شوند می 

 .توانند خودشان یک مبلغ فرهنگی جهادی در کشور خود باشند و در کشورشان به ابادانی و اقتصادی بپردازند
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میلیون میلیون   9.39.3ایجاد اشتغال با ایجاد اشتغال با //معرفی الگوهای عملی اشتغال زائی کوچک احداث گلخانه در پشت بام خانهمعرفی الگوهای عملی اشتغال زائی کوچک احداث گلخانه در پشت بام خانه

  تومان تومان 
هزار تومان و احداث گلخانه در پشت بام منزل به شغل  122یک جوان دانش آموخته مهندسی کشاورزی با سرمایه یک میلیون و 

، فارغ التحصیل رشته مهندسی  1161، وحید پسرکلو متولد سال خبرگزاری فارسبه گزارش . مورد نظر و درامد کافی رسید

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13950724000628
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اش توانسته با  او در کنار فعالیتهای خدمات کامپیوتری در مغازه.اورزی گرایش اقتصاد کشاورزی از دانشگاه پیام نور گرگان استکش

 .ای راه اندازی نماید اش گلخانه دریافت وام از بسیج سازندگی، در پشت بام خانه

محیط روستا و طبیعتش انس گرفتم و با توجه به عالقه ای  از دوران کودکی در روستا بودم با: گوید این فعال اقتصاد مقاومتی می

البته در شمال کشور اکثر جوانان به طبیعت و . که به طبیعت و کشاورزی داشتم، رشته دانشگاهی خودم را کشاورزی انتخاب کردم

وجه شدم که عالقمندی مت. گل و گیاه گرایش دارند اما من احساس کردم که جنس عالقه من به گل و گیاه با بقیه فرق دارد

 .بسیاری به گل دارم

 با ساخت گلخانه در حیاط آغاز کردم

بود که به فکر ساخت  51یا  51در دوران دانشجویی فکر کنم، سال های : اش اشاره کرد او با اشاره به فعالیتهای دوران دانشجویی

ردم و چند بوته خیار گلخانه ای کاشتم و به یاد دارم گلخانه افتادم، اولین بار بود که یک گلخانه در حیاط خانه ه مان درست ک

 .اولین محصول گلخانه ام را برای استادم بردم

بعدها حیاط خلوت خانه که چند متر بیشتر نبود را به گلخانه ای کوچک تبدیل کردم و چند نوع گل معمولی که در بیشتر خانه ها 

اما سال به سال به دانش ام افزوده شد و . کار می کردم و تجربه کمی داشتمدر ابتدا به صورت تجربی . پیدا میشد را پرورش دادم

 .در کارم موفق تر شدم

در ابتدا . متری را ساختم  12متری احداث کردم و همچنین سازه گلخانه  22  از بسیج سازندگی وام گرفتم و یک گلخانه 11سال 

 .متری را فعال کردم و از انجا درامدزایی داشتم 22چون تعداد گلها کم بود، برای سال اول گلخانه 

 با یک میلیون و سیصد هزار تومان شروع کردم

و سایبان دو میلیون هزینه  UV متری تقریبا با پوشش پالستیک 12متری یک میلیون و سیصد هزار تومان و گلخانه  22گلخانه 

البته برای . به لوله های گالوانیزه هزینه کمتری در بر دارد  البته جنس سازه گلخانه های من، از آهن می باشد که نسبت. برداشت

 .شروع کار مناسب بود

 رددر ابتدا پدرم مخالف بود، ولی با دیدن موفقیتم با کارم موافقت ک

اما با . در ابتدا پدرم با ساخت گلخانه روی پشت بام مخالف بود البته دلیل پدرم هم بادگیر بودن پشت بام بود: پسرگلو اظهار کرد

متری هست، ساختم البته هزینه  12گلخانه ای روی پشت بامی که االن گلخانه  12سال . ساخت گلخانه و پرورش گل مخالف نبود

 .در طوفان شدید در بهار و تابستان به کلی ویران شد  11اصولی نبود و سازه مناسبی نداشت، سال  زیادی هم کردم، اما چون

محسن   از بسیج سازندگی وام گرفتم، در ابتدا با مشورت با دوستانم آقایان 11اما نا امید نشدم و به واسطه وامی که مرداد ماه سال 

، طرح اولیه را طراحی و محاسبات رو انجام دادیم تا ( کارشناس معماری) لوو حسن پسرک( دکتری ماشین آالت کشاورزی) علیپور

 .به صورت اصول مهندسی و آیرودینامیک، سازه ای طراحی کنیم که در برابر بادهای شدید مقاوم باشد

اینکه تعداد گلها زیاد به واسطه  11و در سال . متری را فعال کردم، چون تعداد گلها کم بود 22گلخانه  11بعد از ساخت در پاییز 

برعکس سال های قبل، سالی بود که بادهای خیلی شدید و  11پاییز و زمستان سال . متری را فعال کردم  12شده بود، گلخانه 

ولی با اراده و تالش توانستم بر مشکالت پیروز . بود و در برابر بادهای شدید دوام آورد طوفانی می وزید، اما سازه گلخانه مناسب 

 .م و کارم را توسعه دهمشو

 از درآمدم راضی هستم/ همسرم کمکم می کند
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با توجه به سرمایه گذاری اندکی که داشته ام و سود متناسبی که عایدم شده از درآمدم : وحید با اشاره به کمک همسرش گفت

اما اگر تعداد گل هایم . الیتم را ببینمراضی هستم اما هنوز در ابتدای راه هستم و خیلی زمان می برد که حاصل درآمد این کار و فع

 .به طبع بیشتر خواهد شد بیشتر شود، درآمدم هم 

درکل درآمد حاصله از پرورش گل و گیاه را اگر با سرمایه، زمان و فضایی که صرف اینکار کرده ام، بسنجیم درآمد خوب و مناسبی 

ن ها در گلخانه و مرتب کردن گلها، هرس و حذف شاخه ها و در کار گلخانه همسرم خیلی کمکم می کند، در چیدمان گلدا.دارد

 .برگ های پیر گلها ، قلمه گیری و تعویض خاک گلها، اینها کارهایی هست که همسرم به من کمک می کند

 جوانان پشت کار داشته باشند/ همسایه ها تعجب می کنند

، وقتی داخل گلخانه را می بینند خیلی تعجب می کنند و فکر به دیدن گلخانه میبرم گاهی همسایه ها و دوستان را : او می گوید

به نظر خودم .نمی کردند که چنین فضای زیبا و شادابی باالی این ساختمان باشه با اینکه اطالع داشتن که این باال گلخانه است

 .شاید تعداد کمی از مردم مینودشت بدونند که چنین گلخانه ای در مینودشت وجود دارد

خدا را شکر می کنم که از نگاه دست اندرکارن، یکی از فعاالن عرصه اقتصاد مقاومتی هستم و به ندای رهبرم لبیک  :وی گفت

توصیه ام به دوستان و هم سن و ساالنم که دنبال کار هستند ، این است که دست .گفتم و اقتصاد مقاومتی رو در عمل نشان دادم

انسان اگر تالش کند، به هر آنچه که می . می کنند، ادامه دهند و پشتکار داشته باشند از تالش بر ندارند و هر کاری را که شروع

 .خواهد می رسد
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  روی برای اصالح الگوی تغذیه در پارک پردیسانروی برای اصالح الگوی تغذیه در پارک پردیسان  پیادهپیاده

 .صدها نفر از شهروندان تهرانی مسئول نسبت به سالمتی خود، صبح امروز در پارک پردیسان تهران پیاده روی کردند

 .روی کردند صدها نفر از شهروندان تهرانی مسئول نسبت به سالمتی خود، صبح امروز در پارک پردیسان تهران پیاده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950728000379
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به گزارش خبرنگار ایانا، صبح امروز پیرو دعوت قبلی سازمان غذا و دارو، صدها نفر از شهروندان که نسبت به سالمتی خود احساس 

نوعان خود در  کنند، در پارک پردیسان تهران پیاده روی کردند تا این پیام را همچون مردم سایر نقاط جهان به هم مسئولیت می

 .رسانندسراسر کشور ب

بنابراین گزارش، در این مراسم که در جنب موزه تنوع زیستی پارک پردیسان برگزار شد، دیناروند رئیس سازمان غذا و داروی 

های ارتقای ایمنی سالمت  های صنایع غذایی ایران و سعید رضایی مشاور برنامه وزارت بهداشت، کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن

 .های سازمان غذا و دارو، راهپیمایان را همراهی کردند یابی فرآوردهکل نظارت و ارز اداره

برگزار شد، مهدی انصاری به نمایندگی از سوی  "اصالح الگوی تغذیه برای حفظ ارتقای سالمت"در این پیاده روی که با شعار 

 .اشتدر تهران نیز حضور د( فائو)ناکوزی نماینده دفتر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

در این مراسم پنج ایستگاه کاهش مصرف قند، نمک و چربی؛ ایستگاه نشانگرهای رنگی تغذیه؛ ایستگاه برچسب اصالت؛ ایستگاه 

صبحانه "بینی شده بود که خاتمه آن به نمایشگاه محصوالت  مبارزه با قاچاق کاال و در نهایت ایستگاه نشان ایمنی و سالمت پیش

ای برای راهپیمایان  نان به عرضه محصوالت صبحانه آوران و تک های کاله، پگاه، نان سحر، تالونگ، نانشد که برند ختم می "سالمت

های دختران و پسران و نقاشی آرم سازمان غذا  هایی نظیر ورزش باستانی، کاراته در گروه در حاشیه این راهپیمایی، برنامه.پرداختند

 .بینی شده بود و دارو توسط کودکان پنج تا هشت سال نیز پیش

 ./و همکاری سازمان غذا و دارو برگزار شد "جامعه مسئوالن فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی کشور"برنامه با اجرای 
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  ""بیوتکنولوژی به زبان سادهبیوتکنولوژی به زبان ساده""چند نکته درباره انتقادات به کتاب چند نکته درباره انتقادات به کتاب 

 : پایگاه خبری الف

بیوتکنولوژی به "سمیرا کهک؛ عضو هیات مدیره انجمن ایمنی زیستی ایران در یادداشتی درباره انتقادات به کتاب 

از سوی مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران با حمایت مالی  "تکنولوژی به زبان سادهبیو"اخیرا کتابی با عنوان  :نوشت "زبان ساده

فناوری معاونت علم و فناوری رئیس جمهوری به زیور چاپ آراسته شده و در تیراژ  های علمی کشور و ستاد توسعه زیست انجمن

آوری بازخوردها و رفع نواقص  شده است تا با جمعمحدود برای ارزیابی در پژوهش سراهای وزارت آموزش و پرورش در تهران توزیع 

 .تری منتشر شود احتمالی در تیراژ گسترده

نظیر است، در تالش است تا مفاهیم پیچیده و غامض بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک را  نظیر و یا بی این کتاب که در نوع خود کم

کتاب به حدی روان و آسان نوشته شده است . ل به باال توضیح دهدسا 12با بیانی ساده و قابل فهم و استفاده برای کودکان سنین 

تواند  که مخاطب بدون برخورد با هیچ نوع پیچیدگی قابل انتظاری از مبحث پیچیده مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته می

وانان بلکه برای عموم مردم حتی برای این کتاب نه تنها برای نوج. مطالب ارزنده آن را با اشتیاق مطالعه و با آن ارتباط برقرار کند

های فیزیک، ریاضیات، علوم انسانی و اجتماعی و بلکه برای مدرسین و دبیران  ها مانند متخصصین رشته دانشمندان سایر حوزه

ظر های کودکانه اگرچه خیلی ساده طراحی شده و در نگاه اول به ن بازی. ها مفید و قابل استفاده است شناسی دبیرستان زیست

ای را برای جذب مخاطب  رسد نگارندگان با این ترفند تالش هوشمندانه های کتاب باشد، اما به نظر می رسد از نقطه ضعف می

 .عمل آورده باشند تر خردسال به حوصله کم

ضوع مورد های جذاب و زیباست که متناسب با مو ها و تصویرسازی های برجسته و غیرقابل اغماض این کتاب نقاشی یکی از ویژگی

 .اند ویژه فرهنگ کشاورزان روستایی مناطق مختلف کشور الهام گرفته اسالمی و به-بحث از فرهنگ اصیل ایرانی

ها تبدیل کرده است، ارائه روش استخراج مولکول  پوشی برای مدرسان دبیرستان عنوان ابزاری غیرقابل چشم را به اوج کتاب که آن

تواند در مدت کمتر از  آموز می در این روش دانش. ای وجود دارند از موادی است که در هر خانه با استفاده( عامل وراثت)ای .ان.دی

ای بروی  ها وجود دارند، بدون نیاز به هر وسیله پیچیده ای که در تمام خانه سه دقیقه با استفاده از نمک طعام، الکل و یک شوینده

بر جذاب و بدیع بودن، موجب افزایش  این کار عالوه. ه و با چشم خود ببیندای توت فرنگی را جدا کرد.ان.میز خانه یا مدرسه دی

دبیران مدارس نیز که برای آموزش این کار بر . شود آموزان برای ورود به دنیای ژنتیک و بیوتکنولوژی می اعتماد به نفس دانش

ناشی از آن مانند سوزش چشم، نیاز به برخی های درسی موجود است، مجبور به استفاده از پیاز و مشکالت  اساس آنچه در کتاب

 .اند تجهیزات و حداقل دو ساعت زمان هستند، از جایگزینی روش پیشنهادی در این کتاب استقبال کرده

های مخالفین فناوری مهندسی ژنتیک و  سازی، انگیزه کتاب که تالش دارد با ساده 11صفحه . نقص هم نیست این کتاب البته بی

و  "ستیز دانایی"خته را هم مطرح کند، شاید قدری از مسیر انصاف خارج شده و همه مخالفین را با عباراتی مانند محصوالت تراری

 .رسد مناسب سن مخاطبین نباشد مورد خطاب قرار داده است که به نظر می "مدیر میانی نادان"

سازی آموزش مفاهیم علمی پیشرفته برای جوانان و  وانسازی و ر متاسفانه این دستاورد ارزنده و این تالش درخور تقدیر برای ساده

های بنیادین و  ای، نانوتکنولوژی، سلول های پیشرفته علوم و فناوری از جمله فناوری هسته نوجوانان که تکرار آن برای سایر حوزه

ای قرار  رحمانه نتی مورد تهاجم بیهای اینتر ای اخیر برخی رسانه نظرانه و جنجال رسانه های تنگ غیره مورد نیاز هست نیز در قالب

گیری موثر مولفین این اثر بدیع از یک بازی و چند پاراگراف از کتابی مشابه که در آمریکا به چاپ رسیده است به  گرفته و بهره

تاب از این ک "شستشوی مغزی کودکان"و  "پروژه نفوذ در کودکان"نمایی مانند  عنوان مستمسکی برای استفاده از عناوین نخ
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نمایی یک رسانه در  سابقه صدای جمهوری اسالمی ایران در تبعیت از سیاه تحیرآورترین ماجرا اما جنجال بی. علمی یاد شده است

ها بخش خبری از  آوری به تفسیر مفصل ده طور اعجاب مورد محصوالت تراریخته و تسری آن به این کتاب است که به

تبدیل شد و در این مسیر حتی از ذکر نام افراد نیز  15/1/1111بامدادی روز یکشنبه  های صدا مانند پیک ترین رسانه پرمخاطب

یاضی و نغمه عبیری و با تصویرگری ستوده یارمحمودی در  کتاب بیوتکنولوژی به زبان ساده به نویسندگی بهزاد قره.خودداری نکرد

 . از مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران قابل تهیه استریال توسط انتشارات مدیرفالح منتشر شده و  12222صفحه به قیمت  22

/news/fa/ir.iana.www//:http11111DA%/%56%D1%56% 
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 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۷: تاریخ

  ......این کویر جن دارداین کویر جن دارد

کنند و باعث اتفاقاتی برای  ها حضور دارند و حتی با یکدیگر صحبت می منطقه ای از بیابان ایران به نام ریگ جن اجنهگویند در  می

 .دهد روند، مباحثی که چهره ماندگار جغرافیای ایران به آن پاسخ می شوند که به این منطقه بیابانی می گردشگرانی می

کنند و باعث اتفاقاتی برای  ها حضور دارند و حتی با یکدیگر صحبت می نام ریگ جن اجنهگویند در منطقه ای از بیابان ایران به  می

 .دهد روند، مباحثی که چهره ماندگار جغرافیای ایران به آن پاسخ می شوند که به این منطقه بیابانی می گردشگرانی می

گشت   بیابان و کویر گردی و سافاری یا وحش جمله ای که هرزگاهی افرادی که برای تورهای... « این کویر جن داره»...  

(safari )شنوند، ولی واقعاً این مکان محفلی  روند می در کویر مرکزی ایران می( تلماسه)ای  های ماسه به منطقه کویری و دارای تپه

دکترای رشته  -کردوانی  ادعاهای که پرویز! کنند ها در این مکان با یکدیگر صحبت هم می گویند اجنه ها است؟ حتی می برای اجنه

« ریگ جن»این چهره ماندگار جغرافیا در توضیح وجود اجنه در کویر مرکزی ایران که به .دهد عمران کویر از آلمان به آن پاسخ می

آید که  روند به دلیل شواهدی این تصور برای آنان بوجود می وقتی افراد به منطقه ریگ جن می: گوید معروف است، به تسنیم می

دهد که کویر در مقاطعی  روند و این رخداد زمانی رخ می ن منطقه دارای جن است زیرا در این مناطق در داخل زمین فرو میای

دهند که باید عنوان کنم چنین چیزی  آید که کویر جن دارد و اجنه این کار را انجام می خیس باشد و این تصور به وجود می

توانند وارد  کیلومتر کشیدند و خودروها می 12االن در ریگ جن جاده ای به طول : دهد میکردوانی در ادامه توضیح .حقیقت ندارد

سال  12وی با بیان اینکه بنده خودم .توانند به این منطقه بیابانی سفر کنند تر می این منطقه شوند و افراد بر خالف گذشته راحت

نطقه بیابانی رفته ام، درباره ادعای صحبت کردن اجنه در ریگ جن ها بار به این م پیش به ریگ جن سفر کردم و پس از آن نیز ده

بنده خودم حتی شب هنگام در ریگ جن خوابیدم و ادعای صحبت کردن اجنه در ریگ جن نیز به دلیل : دهد نیز توضیح می

وگو  و گفتکنند که اجنه با هم صحبت  کند و افراد تصور می ها است که صدای عین صحبت کردن ایجاد می برخورد شن

البته االن دیگر آنقدر کویر خشک شده است که دیگر بحث خیس شدن : کند این چهره ماندگار جغرافیا در ادامه عنوان می.کنند می

پیش آید و جالب است االن که این اتفاق رخ  "جن"شود که افراد بخواهند در کویر فرو روند تا ذهنیت وجود  بیابان مطرح نمی

ولی در مجموع کویر علی الخصوص ریگ ! کنند که اجنه از این مناطق کوچ کردند به وجود آمده و عنوان می دهد باور دیگری نمی

 .اجنه ای ندارد و این اتفاقات فرو رفتن به دلیل کویر نمک زار و خیس است -جن 

این منطقه در جنوب . ران استدر کویر مرکزی ای( تلماسه)ای  های ماسه ای کویری و دارای تپه به گزارش تسنیم، ریگ جن منطقه

این منطقه به دلیل وسعت زیاد و نداشتن چشمه یا چاه آب در . سمنان، شرق دریاچه نمک، شمال انارک و غرب جندق قرار دارد

 .های اخیر چند گروه به آن منطقه رفتند ها نبوده و فقط در سال گذشته محل عبور کاروان

این کویر در جنوب غربی و غرب دشت . های نمکی است شنی و اطراف آن دارای باتالق های ای کویری و پر از تپه ریگ جن منطقه

کویر، جنوب سمنان، جنوب شرق گرمسار، شرق پارک ملی کویر، شمال انارک و غرب جندق قرار گرفته است و وسعت تقریبی آن 

قبل سون هدین،  111حدود  1122ر سال د.گونه چشمه یا چاه آبی در این منطقه وجود ندارد هیچ. کیلومتر مربع است 1522

ریگ  ٔ  او بعدها در کتاب کویرهای ایران به طور مفصل درباره.کویرنورد بزرگ سوئدی از حاشیه غربی و جنوبی ریگ جن عبور کرد

هایی از کویر پیمایان با خودروهای  تاکنون گروه 1116از . آلفونس گابریل از جنوب ریگ جن گذشت 1112در سال . جن نوشت

 .اند بیابانی و حتی پیاده به نقاط مختلف ریگ جن رفته

/news/fa/ir.iana.www//:http11111D%/5%A1%DB% 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۷: تاریخ

  !!ترمز مصرف انرژی را بکشیدترمز مصرف انرژی را بکشید

ها برای زیان  این دسته از شرکت. محیطی و اجتماعی هستند های زیست جنبشترین هدف  های تولیدی، مهم صنایع و شرکت

هایشان  های جوامع احترام گذاشته و در مسیر کاهش اثرات منفی فعالیت ندیدن در بازار دشوار کنونی مجبور هستند به حساسیت

 .نقطه شروع حرکت برای صنایع، توجه به طراحی محصوالتشان است. برآیند

ها برای زیان  این دسته از شرکت. محیطی و اجتماعی هستند های زیست ترین هدف جنبش های تولیدی، مهم تصنایع و شرک

هایشان  های جوامع احترام گذاشته و در مسیر کاهش اثرات منفی فعالیت ندیدن در بازار دشوار کنونی مجبور هستند به حساسیت

امروزه محصوالتی باید تولید شوند که در طول دوره . محصوالتشان استنقطه شروع حرکت برای صنایع، توجه به طراحی . برآیند

اما پایدارسازی صنایع تنها به . زیست گذاشته و بازیافت آنها هم کمترین هزینه را داشته باشد عمر خود اثرات کمتری بر محیط

یم عملیاتی و تولیدی، اثری بر محیط هر تصم. شود، بلکه شیوه تولید آنها هم بسیار مهم است تولید محصوالت سبز محدود نمی

سازی این اثرات باید بیش از هر چیز بر میزان مصرف انرژی تمرکز کرد؛ چرا که میزان مصرف انرژی  برای حداقل. زیست دارد

 .شود زیست تحمیل می دهنده میزان فشاری است که بر محیط نشان

وری انرژی  حده به فکر پژوهش روی راهکارهای افزایش بهرهمحیطی ایاالت مت های زیست چند سال پیش، تعدادی از سازمان

ها نشان  مصاحبه. آور بود های تولیدی آغاز شد، اما نتایج آن حیرت پژوهش با تکیه بر مصاحبه با مدیران و مهندسان بخش. افتادند

از . ای وجود دارد ای رابطه ی گلخانهداد بسیاری از فعاالن صنایع متوجه این موضوع نیستند که بین استفاده از انرژی و گازها می

های  دادند که آالیندگی کارخانه شد، اما آنها پاسخ می ای پرسیده می اکسیدکربن و سایر گازهای گلخانه افراد درباره میزان انتشار دی

خط تولید خود مشاهده کردند که یک تانکر بزرگ در  رسید آنها تنها در صورتی این مساله را مشاهده می به نظر می. آنها صفر است

کنند،  های فسیلی استفاده می فعاالن صنایع باید بدانند که اگر از انرژی! نوشته شده باشد« اکسید کربن دی»کنند که روی آن 

 .شوند؛ حتی به صورت غیرمستقیم ای می منجر به انتشار گازهای گلخانه

یا ممکن است ( های سیمان مانند کارخانه)ید کربن کنند اکس ممکن است فرآیندهای تولیدی شما به صورت مستقیم ایجاد دی

دلیل فعالیت برخی  این گاز به. اکسید کربن است های دی تر از مولکول بار قوی 21منجر به انتشار گاز متان شوند که هر مولکول آن 

دفن زباله و جنگلداری مشاهده  های ها، شالیزارها، محل شود و به وضوح در خروجی دامداری هوازی ایجاد می های بی از باکتری

اما تعدادی از گازهای . های تولیدی، انتشار متان را هم افزایش خواهد داد ها در پی فعالیت افزایش جمعیت موریانه. شود می

 حاصله از ذوب)پروفلوروکربن . زیست در پی دارند های بسیار شدیدتری برای محیط ساز هم وجود دارد که آسیب ای انسان گلخانه

، از این دسته گازها (شود زنی در تجهیزات ولتاژ باال استفاده می که به عنوان بازدارنده جرقه)و سولفورهگزا فلوراید ( آلومینیوم

ونقل،  حمل: در هر صورت، بیشترین اثرگذاری یک شرکت تولیدی در گرمایش زمین به واسطه استفاده آن از انرژی است.هستند

البته هر سازمانی تصور . روند شمار می های مهم آن به رژی مورد استفاده در تولید محصوالت، بخشسرمایش و گرمایش محیط و ان

سال پیش اقداماتی  12یا حتی  12بیشتر آنها . ای خود توجه دارد کند که به میزان استفاده از انرژی و انتشار گازهای گلخانه می

با این وجود، . وری ممکن در حال فعالیت هستند که اکنون هم با باالترین بهره کنند اند و تصور می وری انرژی انجام داده برای بهره

های آمریکایی بود که تالش کرد مصرف انرژی  ، یکی از اولین شرکت«دو»شرکت شیمیایی . دهند شواهد چیز دیگری را نشان می

جویی در انرژی  هایی برای صرفه به بررسی پروژه، شعبه لوئیزیانای این شرکت شروع 1152در سال . خود را مورد بازنگری قرار دهد
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برای اجرای این . پروژه واجد شرایط مورد نیاز تعیین شدند 21در همان سال اول، . کرد که بازگشت سرمایه باالیی داشته باشد

سال پس از آن و در 6در . ددرصد در سال بو 111میلیون دالر بود و میانگین نرخ بازگشت سرمایه آنها برابر با  1/ 1ها نیاز به  پروژه

 .ها همچنان در حال تراوش بودند، اما اثر آنها اندکی تعدیل شده بود ای که قیمت سوخت کاهش یافته بود، ایده دوره

بر  هایی حاصل شده، جبران شد و عالوه جویی ها به وسیله صرفه گذاری روی این طرح های سرمایه ، هزینه1155در نهایت در سال 

پروژه کوچک و بزرگ  122سال و اجرای  12پس از . ط زیست، مزایای اقتصادی هم برای شرکت به دست آمدتوجه به محی

ها ادامه یافت و در  با این حال، تالش. جویی در انرژی، شاید تصور شود که دیگر امکان بهبود برای شرکت دو باقی نمانده بود صرفه

عملی . درصد بودند 122یگر هم مطرح شد که میانگین بازگشت سرمایه آنها ایده د 122در هر سال،  1111تا  1111بازه زمانی 

میلیون دالر  11های انجام شده در هر سال از بازه زمانی عنوان شده برابر با  جویی ها باعث شد که میزان صرفه کردن همین ایده

ری هم نسبت به تجربه شرکت دو رقم بزنند؛ چرا ها بتوانند تجربیات بهت توان انتظار داشت که شرکت خوشبختانه می. افزایش یابد

 .اند ها مهارت یافته های گذشته کارکنان بیش از پیش در شناسایی و رفع ناکارآیی که در سال

شاید شما فکر کنید که دست کم یک شرکت فعال در حوزه انرژی باید نسبت به مصرف انرژی و ضایع نکردن آن حساسیت به 

این شرکت اهداف . ، غول نفتی جهان تصمیم گرفت جایگاه اجتماعی خود را تقویت کند«پی بی»ته، در چند سال گذش. خرج دهد

آنها . ای خود را کاهش دهد را پذیرفت و تالش کرد تا میزان انتشار گازهای گلخانه( پیمان کیوتو)جهانی گرمایش زمین   پیمان

سال اهدافشان محقق شد و هیچ هزینه  2کردند، اما در مدت محیطی خود تعیین  ساله برای رسیدن به اهداف زیست 12زمانی 

های گذشته  داد که آنها تا چه اندازه در سال سهولت دستیابی به اهداف پیمان کیوتو نشان می. خالصی هم بر شرکت تحمیل نشد

در هر کارخانه و کارگاه دیگری توان  این تجربیات را می. اند تفاوت بوده محیطی بی در مصرف انرژی و توجه به استانداردهای زیست

محیطی و رسیدن به اهداف آنها، حمایت دولت و جامعه را به دست  توان با احترام به قوانین زیست ضمن آنکه می. هم تکرار کرد

که به یاد داشته باشید . توانند تبدیل به مزیت رقابتی ما شوند های مالی بسیاری هم در انتظار هستند که می جویی آورد، صرفه

 .های تولیدی شما وجود دارد همواره راهی برای کاهش بیشتر انرژی مورد استفاده در فعالیت

/news/fa/ir.iana.www//:http11555D%/5%AA 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  ریختن زباله و ذبح حیوانات در مسیر عزاداری هاریختن زباله و ذبح حیوانات در مسیر عزاداری هافتوای مراجع تقلید درباره فتوای مراجع تقلید درباره 

حضرات آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، صانعی، سبحانی، نوری همدانی به پرسشی درباره پخش نذورات در مسیر 

مسیر تردد عزاداری ها، ریختن زباله ها در مسیر عزاداری، ذبح حیوانات در مسیر عزاداران، ریختن آب جوش در ذیل درختان و 

 .عابرین پاسخ داده اند

حضرات آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، صانعی، سبحانی، نوری همدانی به پرسشی درباره پخش نذورات 

در مسیر عزاداری ها، ریختن زباله ها در مسیر عزاداری، ذبح حیوانات در مسیر عزاداران، ریختن آب جوش در ذیل 

 .رین پاسخ داده انددرختان و مسیر تردد عاب

 :پرسش مطرح شده و پاسخ این مراجع عظام تقلید بدین شرح است به گزارش ایانا از شفقنا، متن 

احتراماً از آنجایی که مردم مومن و والیتمدار ایران اسالمی همواره بر حفظ شعائر اسالمی باالخص حضور پرشور و شعور در 

و یاران باوفای آن حضرت توجه ویژه ای داشته اند و همین ( ع)ت اباعبداله الحسینمراسمات عزاداری ساالر و سرور شهیدان حضر

 …عالقه قلبی سبب شده است که هر یک از ایرانیان به هر طریق ممکن از قبیل شرکت در دستجات عزاداری، پخش نذورات و

خودجوش بودن عزاداری ها و عدم تبعیت از  ابراز نمایند و در این بین به علت( ع)عرض ارادت خود را به محضر مقدس امام حسین

هر ضابطه و قاعده ای، برنامه هایی که بدین منظور و با نیت ثواب اجرا می شود آثار مخربی از قبیل ریخت و پاش های غیر متعارف 

مسیر تردد  زباله و ظرف های یک بار مصرف، خون حیوانات ذبح شده در مسیر تردد عزاداران، ریختن آب جوش غذاهای نذری در

را به دنبال دارد و شهرداری ها و دهیاری ها مجبورند جهت رفع  …عزاداران و ذیل درختان، کثیف و آلوده شدن محیط زندگی و

در نظر داریم نظر آن مرجع عالیقدر را در خصوص این قبیل  . این موارد و معضالت مبالغ هنگفتی را از بیت المال هزینه نمایند

ات در مسیر عزاداری ها، ریختن زباله ها در مسیر عزاداری، ذبح حیوانات در مسیر عزاداران، ریختن آب جوش پخش نذور)رفتارها 

و آلودگی ( بودجه شهرداری ها و دهیاری ها)که کسب اتالف بسیار زیاد بیت المال ( …در ذیل درختان و مسیر تردد عابرین و

نمایم تا انشااله بتوانیم در آتی به نحو درست عزاداری های خود را  شهرها و روستاها و تخریب محیط زیست می شود را کسب

 .سامان دهیم

  :حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی

به طور کلی اصل عزاداری برای ساالر شهیدان حضرت سیدالشهدا علیه السالم از فضل قربات است و باید شیعیان به آن اهمیت 

رعایت اصول بهداشت و نظافت را هم نمایند تا از همه جهات عزاداران امام حسین علیه بیشتر دهند و البته در حین عزاداری 

 .السالم الگو و نمونه باشند

  :حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی

عزاداری خامس آل عبا از افضل قربات است و باید هر چه با شکوه تر برگزار گردد، ولی بر عزاداران عزیز الزم است از آلوده کردن 

کوچه ها و خیابان ها و سطح شهرها و آبادی ها جداً اجتناب ورزند و نظافت را در حد امکان مراعات کنند و مزاحمت ها را به 
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حداقل برسانند، مخصوصاً قربانی ها را در گوشه ای که دور از مسیر مردم باشد، ذبح کنند تا کوچه و خیابان ها و مساجد آلوده 

 .نشوند

  :حضرت آیت اهلل صانعی

بطور کلی عزاداری سنتی و اطعام مردم عزادار و پخش نذورات در ایام عزای سیدالشهدا مطلوب و مستحب و موجب اجر و پاداش 

 .می باشد و بر متبرعین و اطعام کنندگان رعایت قانون و مقررات در حفظ محیط زیست و بهداشت امری الزم می باشد

  :حضرت آیت اهلل سبحانی

در هر حال هر نوع عزاداری . به تمام معنی خیر باشد باید از کارهایی که مایه مزاحمت دیگران است پرهیز شودباید کارهای خیر 

 .باید مایه مباهات باشد نه وسیله نگرانی دیگران

  :حضرت آیت اهلل نوری همدانی

متعارف بین مومنین است انجام دهند و بر مومنین الزم است که عزاداری ساالر شهیدان علیه السالم را براساس آنچه که متداول و 

 .از هرگونه عملی که موجب وهن مذهب می گردد خودداری نمایند

/news/fa/ir.iana.www//:http11511D%/1%51%D 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  بندی چهارمین دوره مسابقات فوتبال صنعت غذا اعالم شدبندی چهارمین دوره مسابقات فوتبال صنعت غذا اعالم شد  زمانزمانبرنامه برنامه 

امسال با شعار اصالح الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقاء ( جام تولید، کیفیت، سالمت)چهارمین دوره مسابقات فوتبال صنعت غذا 

 .شود سالمت به میزبانی شرکت بهنوش ایران برگزار می

امسال با شعار اصالح الگوی تغذیه برای ( جام تولید، کیفیت، سالمت)چهارمین دوره مسابقات فوتبال صنعت غذا 

 .شود حفظ و ارتقاء سالمت به میزبانی شرکت بهنوش ایران برگزار می

، روز جهانی (مهر 21 -اکتبر  16)به گزارش خبرنگار ایانا، چهارمین دوره مسابقات فوتبال صنعت غذا به مناسبت روز جهانی غذا 

های صنایع  هایی از شرکت با حضور تیم( مهر 21)و روز ملی صادرات ( مهر 26)، روز ورزش و تربیت بدنی (رمه 21)استاندارد 

ماه در شرکت بهنوش ایران برگزار  غذایی و با حضور افتخاری تیم ستارگان هنر ایران و تیم سازمان غذا و دارو در تاریخ دوم آبان

 .شود می

  (جام تولید کیفیت سالمت)ال صنعت غذا برنامه چهارمین دوره مسابقات فوتب 

کننده در شرکت بهنوش  های شرکت کشی این مسابقات همزمان با روز ورزش و تربیت بدنی با حضور سرپرست تیم مراسم قرعه

 .ایران برگزار شد

 پدرخوب، سبزان، بهنوش، زرماکارون A: گروه

 هنر ایران، سازمان غذا و داروپایگاه خبری فوتسال، صنایع غذایی گلها، ستارگان  B: گروه

 11/5/2یکشنبه * 

 11مجتمع صنایع غذایی گلها ساعت  -سازمان غذا و دارو 

 16:12پایگاه خبری فوتسال ایران ساعت  -ستارگان هنر ایران 

 11/5/1دوشنبه * 

 11سبزی ایران ساعت  -گروه صنعتی زرماکارون 

 16:12پدرخوب ساعت  -بهنوش ایران 

 11/5/1شنبه  سه* 

 11ستارگان هنر ایران ساعت  -سازمان غذا و دارو 

 16:12پایگاه خبری فوتسال ایران ساعت  -مجتمع صنایع غذایی گلها 

 11/5/1چهارشنبه * 

 11زرماکارون ساعت  -پدرخوب 

 16:12بهنوش ایران ساعت  -سبزی ایران 

 11/5/1یکشنبه * 
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 11ساعت پایگاه خبری فوتسال ایران  -سازمان غذا و دارو 

 16:12ستارگان هنر ایرن ساعت  -صنایع غذایی گلها 

 11/5/12دوشنبه * 

 11بهنوش ایران ساعت  -زرماکارون 

 16:12پدرخوب ساعت  -سبزی ایران 

 11/5/12چهارشنبه * 

 دیدار نیمه نهایی

 11ساعت  Bتیم دوم گروه  Aتیم اول گروه 

 16:12ساعت  Aتیم دوم گروه  Bتیم اول گروه 

 11/5/16یکشنبه * 

 11ساعت  بندی دیدار رده

 16ساعت  دیدار فینال

 ساعت  مراسم اختتامیه

/news/fa/ir.iana.www//:http11551D%/5%A5%D5%B1%D1%56% 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  نالین غذانالین غذا  میلیارد دالری سفارش آمیلیارد دالری سفارش آ  11بازار بازار 

برای کسانی که وقت برای پختن غذا یا حتی رفتن به رستوران برای صرف غذا ندارند، تحویل : دنیای اقتصاد ، سیمین عزیزمحمدی

سفارش و تحویل  شد و زمانی که دیگر الزم نبود برای ثبت غذا در منزل بهترین خدماتی بود که از سوی رستوران به آنها ارائه می

بخش از قبل بود و این لذت با  رسیدند، غذا برای آنها لذت آن تماسی بگیرند و تنها با چند کلیک در سایت به خواسته خود می

های موبایلی به نهایت رسید تا مشتریان بتوانند به راحتی بدن هیچ زحمتی غذای مورد عالقه خود را سفارش داده  آمدن اپلیکیشن

های امروزی باعث شد بازار جدید در صنعت  پیدا شدن چنین امکاناتی در زندگی. زمان آن را در منزل تحویل بگیرند و در کمترین

، استفاده از منوهای POS اندازی دستگاه داری دنیا شکل بگیرد تا این صنعت پرطرفدار بتواند بعد از خدماتی مانند راه رستوران

 .مند شود های دنیای دیجیتال بهره ل آنالین غذا از فناوری، این بار از طریق تحوی...دیجیتالی و

میلیون دالر بود که با رشد 21گذاری در صنعت خدمات تحویل آنالین غذا بالغ بر  میزان سرمایه 2212دهد در سال  آمار نشان می

گذاری  داشت تا اینکه سرمایه ای ادامه رسید و این روند رو به رشد با نرخ فزاینده 2211میلیون دالر در سال 16درصدی به 51

گذاری در این بخش از  برآورد حاکی از آن است که سرمایه. میلیون دالر باشد622حدود  2211انجام گرفته در این صنعت در سال 

لب ای نیست که شما اغ با این حال، روند رشد گاهی اوقات به گونه. میلیارد دالر بود1/ 2خدمات غذا در سال گذشته میالدی حدود 

 61حدود  2216المللی سرمایه در بخش تحویل غذا در دهه نخست سال  دهد، جریان بین ها نشان می بررسی. کنید مشاهده می

درصد در سه ماه دوم سال جاری ادامه یافت که الجرم این افت سرمایه در 11درصد کاهش یافته است و این روند کاهش با نرخ 

های متعدد  ها با شیوه آپ رخی معتقدند این به دلیل روی کار آمدن تعداد باالی استارتب.بخش آنالین نیز بازتاب خواهد داشت

در واقع، بازار در این بخش یعنی خدمات تحویل . تحویل غذا است که تناسبی با نرخ پایین دیجیتالی شدن این نوع خدمات ندارد

میلیارد دالر آن به 1درصد یا 11ت تحویل غذا تنها حدود میلیارد دالری خدما12طوری که در بازار  غذای آنالین اشباع شده به

های تلفن همراه در تمام امور زندگی  افزارهای کامپیوتری یا اپلیکیشن به عبارت دیگر، در جهانی که نرم. شود شکل آنالین عرضه می

این . کنند یل غذا استفاده میهای سنتی مانند تلفن کردن برای سفارش و تحو درصد مشتریان از روش12نفوذ کرده، هنوز حدود 

انگیزی از آگاهی پایین مشتریان  طور شگفت شده در عرصه تحویل آنالین غذا به های شناخته در حالی است که برخی از شرکت

 .دهند ها نسبت به این خدمات آنالین خبر می رستوران

درصد در مرحله مهاجرت از 11در آمریکا تنها . رددانند این نوع خدمات وجود دا کنندگان حتی نمی اکثریت قریب به اتفاق مصرف

عنوان یکی  درصد مشتریان خدمات رستوران نیویورک به11برای مثال، تقریبا . سفارش و تحویل سنتی غذا به شکل آنالین هستند

الین غذا یک شرکت تحویل آن) GrubHub از بازارهای اصلی خدمات تحویل آنالین غذا آگاهی محدود نسبت به این نوع خدمات

 دارد و این حجم مشتریان ناآگاه از خدمات آنالین( کند هزار رستوران در هزار شهر آمریکا و بریتانیا همکاری می11که با 

GrubHub  معادل . رسد درصد می52در شهرهای اطراف نیویورک بهGrubHub  ،در آمریکاJustEat  در بریتانیا است که نرخ
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ترین  در کره جنوبی که قوی Baedal Minjok درصد بوده و این رقم برای شرکت21غذا تنها نفوذ آن در بازار خدمات تحویل 

 .درصد است11اکوسیستم تحویل غذا را دارد، 

میلیارد دالر برآورد شده و سهم تحویل 212براساس گزارش مور گان استنلی درباره صنایع در سال جاری، پتانسیل بازار تحویل غذا 

این مقدار تنها نیمی . درصد آن به سفارش پیتزا اختصاص دارد62میلیارد دالر است که 12آنالین غذا کمتر از پنج درصد و حدود 

ن نوظهوری یا به هشتم سفر آنالین بوده و به این ترتیب، با این مقیاس، تحویل آنالین هنوز در دورا از نفوذ تجارت الکترونیک و یک

به عبارت دیگر، با توسعه نوع محصوالت سفارشی و شیوه سفارش از نظر تامین مالی، این خدمات آنالین . عبارتی نوزادی خود است

طور که خدمات تحویل آنالین غذا همچنان با سرعت باالیی  به هر حال، همان. فرصت بزرگی برای توسعه و نفوذ بیشتر در بازار دارد

 .هایی که پیش از این خدمات تحویل غذا نداشتند، امروزه به راحتی برای تحویل غذا در دسترسند توسعه است، رستوراندر حال 

کنندگان بخواهند وقت کمتر برای خوردن غذا در  اگر مصرف. میلیارد دالری تحویل غذا ایستا نیست212نباید فراموش کرد که بازار 

ها صرف کرده و این زمان را به کارهای خود اختصاص بدهند، سهم خدمات تحویل غذا در صنعت رستوران افزایش خواهد  رستوران

. تر خواهد کرد طور کلی رشد صنعت رستوران رشد را در دهه آینده سریع بر غذا به سرویس بیرونبینی شده  در واقع، پیش. یافت

میلیارد دالر وجود دارد که فرصت خدمات تحویل غذا 112دهد در آن بازاری به ارزش  تری به صنعت رستوران نشان می نگاه وسیع

ر، بیش از نیمی از بازار تحویل غذا هنوز در اختیار خدمات تحویل به عبارت دیگ. درصد است11مندی از این بازار تنها  برای بهره

میلیارد دالر فرصت بازار را 1غذا نیست و به اصطالح بکر است که در آن افزایش یک درصدی سهم برای تحویل غذا نزدیک به 

های  دهه آینده بتواند از شیوه رود خدماتی مانند سفارش یا تحویل آنالین غذا تا یک با این حال، انتظار نمی. دهد گسترش می

 .آفالین پیشی بگیرد

 تایم الین خدمات تحویل آنالین غذا

ها اجرا شد،  کام در آن دوران از سوی رستوران-گیری پدیده حباب دات با ظهور اینترنت و با شکل 1116تحویل آنالین غذا از سال 

اندازی شدند که مواد غذایی و نه صرفا غذای  راه Kozmo و Webvan ،HomeGrocerهایی مانند  آپ در آن زمان استارت

ها شکست  آپ کام بسیاری از این استارت-با این حال با ترکیدن حباب دات. دادند صورت آنالین به مشتری تحویل می رستوران را به

ا همین شرکت در را خرید ام HomeGrocer سهام 2222در سال  Webvanدر آن زمان، . خورده و به فعالیت خود پایان دادند

نیز با اینکه سود خوبی در شهرهای نیویورک، بوستون و سانفرانسیسکو داشت و با سرمایه  Kozmo سال بعد تعطیل شد، شرکت

های تحویل آنالین غذا یکی پس از دیگری  آپ ها که استارت در همان ماه. اندازی شده بود، تعطیل شد میلیون دالری راه21

اندازی کرد، اما  سایتی را به منظور سفارش غذا از رستوران راه Seamlessشده  د، شرکت شناختهشدن ورشکسته و تعطیل می

به وسیله دو  GrubHub شده این حوزه یعنی ، دیگر شرکت شناخته2222در اواسط دهه .منوی آنها همچنان کاغذی بود

حدود . گرفت ش و تحویل غذا از طریق آن صورت میهای موبایلی را ایجاد کرد که سفار دهنده وب تاسیس شد که اپلیکیشن توسعه

به هر . پیدا کنند Seamless درصد کسب و کار این شرکت آنالین بوده و آنها توانستند جایگزینی برای منوی کاغذی 12تا  22

در . دارد در بورس نیویورک ادامه GRUB ادغام شد و فعالیت آنها با نماد 2211در سال  Seamless حال، این شرکت با شرکت

با ارائه خدمات تحویل  ZeroCater آپ ، استارت2221و در سال  Eat21hours، شرکت 2225ادامه همان دوران، در سال 

فون ارائه داد که کاربر پس  یک اپلیکیشن رایگان برای آی Pizza Hut ، شرکت2221همچنین در سال . اندازی شد آنالین غذا راه

های هوشمند در زندگی امروزی،  با افزایش نفوذ گوشی.شود اه تا زمان تحویل غذا مشغول بازی میاز سفارش غذا از طریق تلفن همر

های تحویل آنالین غذا بیش از گذشته  آپ اندازی استارت گذاری اقتصاد، توجه به راه توسعه سیستم حمل ونقل آنالین و به اشتراک
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در . همراه شد( های لوکس، چهار ستاره و باالتر آنالین از رستوران سفارش) Caviar و Instacart این دوره با تاسیس. شده است

آغاز  SpoonRocket اندازی و فعالیت شرکت دیگری نیز مانند برای تحویل آنالین غذاهای سالم راه Sprig ، شرکت2211سال 

در همان سال، . را خریدند Eat21hours شرکت Yelp نیز 2211و در سال  Caviar شرکت Square، 2211در سال . شد

 .در بارسلونا آغاز کرد UberEATS فعالیت تحویل آنالین غذا را با عنوان Uber شرکت حمل ونقل

/news/fa/ir.iana.www//:http11121D%/5%A5%D 
 

 متفرقه
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

درخواست اجباری شدن استاندارد شیرآالت و درخواست اجباری شدن استاندارد شیرآالت و !/ !/ نوین آبیاری موهبتی است، نه مهارتینوین آبیاری موهبتی است، نه مهارتی  هایهای  های پروژههای پروژه  مناقصهمناقصه

  اتصاالت آبیاریاتصاالت آبیاری

 .روند، خبر داد یکی از تولیدکنندگان تجهیزات آبیاری، از اجباری نبودن استانداردهای ابزارها و وسایلی که در این زمینه به کار می

اری نبودن استانداردهای ابزارها و وسایلی که در این زمینه به کار یکی از تولیدکنندگان تجهیزات آبیاری، از اجب

 .روند، خبر داد می

متأسفانه استاندارد : وگو با ایانا گفت خاور که در زمینه تولید شیرآالت و اتصاالت آبیاری فعال است، در گفت مدیرعامل شرکت پارس

 .کند ناس خود را با هر کیفیتی وارد بازار میای اج این تجهیزات در ایران اجباری نیست و هر تولیدکننده

اکنون فقط به تأییدیه آب و خاک : سعید دانش با اشاره به اینکه تنها متولی استانداردسازی، سازمان ملی استاندارد است، افزود

 .ها با خطاهای بسیاری همراه است شود و به همین دلیل اکثر پروژه اکتفا می

شود و اگر هم اعتراضی صورت بگیرد،  پایان رسید، هیچ بازرسی و پیگیری بعد از آن انجام نمی به گفته وی، وقتی یک طرح به

 .جواب این است که پروژه به اتمام رسیده و پرونده آن بسته شده است

 شود؛ زیرا هنوز شدت احساس می خورد، جای خالی نظارت به ها به چشم می خطاهای بسیاری که در طرح: دانش خاطرنشان کرد

 .ها در اجرای طرح هستند دنبال کاهش هزینه جویی در آب نیست و بیشتر آنها به مسئله اصلی مسئوالن، صرفه

تر بودن وسایل و تجهیزات، رتبه نخست را  های مسئوالن قرار گرفته و ارزان اکنون مسئله آب، در مقام آخر اولویت: وی معتقد است

ها نیز جدیت الزم در اجرای آن را نداشته و نسبت به  ممکن است مجریان طرحدر چنین شرایطی، . به خود اختصاص داده است

 .برطرف کردن نقاط ضعف کار، حساس نباشند

ها  عنوان مثال، ناعادالنه بودن مناقصه به. البته رقابت ناسالمی هم در این صنعت وجود دارد: مدیرعامل شرکت پارس خاور ادامه داد

 .یکی از همین موارد است

رسانی  های کثیراالنتشار، اطالع شود، در روزنامه های نوین آبیاری برگزار می هایی که در عرصه سیستم ته دانش، معموالً مناقصهبه گف

 .برند یابند که در بیشتر مواقع، از ارتباطات خود بهره می نشده و یک یا دو شرکت در آن حضور می

ها امتیاز موهبت، بیشتر از  بحران آب را حل کند؛ زیرا در انتخاب شرکت تواند مشکل این موضوع، نمی: وی در پایان تصریح کرد

 ./مهارت است

/news/fa/ir.iana.www//:http11511D%/1%51%D1%56%D5%A1%D1% 

 

http://www.iana.ir/fa/news/35727/%D8%A8%25D
http://www.iana.ir/fa/news/35854/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%25
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 متفرقه
 ایرنا ۵2/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  همایش گرامیداشت روز روستا و عشایر آبان ماه برگزار می شود همایش گرامیداشت روز روستا و عشایر آبان ماه برگزار می شود 

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به برگزاری همایش دو روزه گرامیداشت روز روستا و عشایر در  -ایرنا-تهران

 . روستاییان سران کشور هستند: آبان ماه در سالن اجالس سران گفت

ز یکشنبه در حاشیه نشست مشترک معاونان وزرا و معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره سید ابوالفضل رضوی رو

مهرماه توسط شورای عالی انقالب فرهنگی به نام روز روستا و عشایر  11هرساله روز : همایش گرامیداشت روز روستا و عشایر گفت

 . گداشت روستاییان و عشایر را برگزار کردیمدر این روز، همایش بزر 11نامگذاری شده است و از سال 

به دلیل عالقه فراوان شخص آقای رئیس جمهوری برای حضور در همایش روز روستا و عشایر، امسال این همایش بزرگ : وی افزود

م با حضور اول و دوم آبان ماه برگزار می شود که مراسم روز اول این همایش با حضور رئیس جمهوری آغاز می شود و روز دوم ه

 .معاون اول رئیس جمهوری خاتمه پیدا می کند

محورهای اصلی این همایش بحث اشتغال روستاییان و خدماتی است که : رضوی به محورهای این همایش اشاره کرد و گفت

 . دستگاه های اجرایی کشور باید به روستاییان و روستاها ارائه دهند

نمایندگانی نیز از دستگاهای . وزیر در این همایش سخنرانی خواهند کرد 12: گفت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

، ستاد (ره)غیردولتی که وابسته به نظام هستند مانند بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، کمیته امداد حضرت امام 

 هم در این همایش بزرگ حضور ( ره)اجرایی فرمان امام 

 . ین همایش دو روزه در اجالس سران برگزار خواهد شد چون روستاییان سران کشور هستند:وی افزود.دارند

براثر ضعف : وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا از ظرفیت سربازان امریه در دستگاه ها به درستی استفاده نمی شود گفت

فتند برای بهبود کیفیت خدمات سربازان امریه و نیز محل نظارت ها است به همین دلیل دولت و ستاد فرماندهی کل قوا تصمیم گر

 .خدمت آنها، نظارت خود را بیشتر کنند

در دوسال گذشته دولت برای رفع این نقیصه نماینده ای تعیین کرده که با همکاری موثر ستاد فرماندهی کل قوا : رضوی ادامه داد

ر و همچنین نقش نیروهای مسلح در دوره اقتصاد مقاومتی را بیشتر این نواقص رو به کاهش است و بهبود کیفیت و کارایی بیشت

در ادامه سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به این سوال در خصوص .نمایان می کند

در حال : اد آنها چند نفر است گفتاینکه در حال حاضر چه تعداد دستگاه های دولتی از سربازان امریه استفاده می کنند و تعد

این سربازان در دو گروه حفاظت فیزیکی و متخصص مشغول . دستگاه دولتی از خدمت سربازان استفاده می کنند 112حاضر 

درصد از این سربازان در مناطق محروم باشند و ستاد کل نیروهای  12قانون تعیین کرده است که حدود : وی افزود. خدمت هستند
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 12یاستش آن است که این افراد برای توسعه مناطق روستایی و محروم کشور استفاده شوند و در حال حاضر ما بالغ بر مسلح س

 .هزار سرباز داریم که بخش عمده ای از آنها در مناطق محروم در حال خدمت هستند

/News/fa/ir.irna.www//:http52265165/ 

 

 

 

 
 متفرقه

 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۵2یک شنبه 

  دولتدولت« « مزایدهمزایده»»منزل اسطوره فوتبال ایران در لیست منزل اسطوره فوتبال ایران در لیست / / برنج و شکر دولتی کار دست اسطوره فوتبالی دادبرنج و شکر دولتی کار دست اسطوره فوتبالی داد

به دلیل ( متعلق به اقوام درجه یک وی)پسر اسطوره فوتبال ایران "پ.م"ملک : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت <مواد غذایی

گذاری است تا با رأی دادگاه در صورت عدم پرداخت بدهی به فروش  عدم پرداخت بدهی خود به دولت، در مرحله ارزیابی و قیمت

 "پ.م"میلیارد تومانی  21علی قنبری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص عدم پرداخت بدهی .برسد

: ازرگانی دولتی ایران بابت خرید برنج و شکر بعد از گذشت بیش از یک و نیم سال گفتپسر اسطوره فوتبال ایران به شرکت ب 

نامه ارائه دهد، اما ما نیز در این  قول داده است که طلب خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت کند و ضمانت "پ.م"آقای 

 .ایم تنظیم کرده نامه خود را  خصوص شکایت

ملکی که : عنوان وثیقه در منطقه لواسانات در گرو گذاشته است افزود یک خود به از بستگان درجه "پ.م" وی در خصوص ملکی که

قرار داده در مرحله کارشناسی قیمت ( میلیارد تومان 21به مبلغ )در گرو شرکت بازرگانی دولتی برای خرید برنج و شکر  "پ. م"

 .شده و به فروش برسد  نکند، ملک وی به مزایده گذاشته که فرد یادشده بدهی خود را تسویه است تا درصورتی

او قول داده است . توانیم ملک را به فروش برسانیم گذاری است و با رأی دادگاه می ملک وی در مرحله ارزیابی و قیمت: قنبری گفت

 .رسد که بدهی خود را پرداخت نکرد ملک وی به فروش می که بدهی خود را پرداخت کند اما درصورتی

از شرکت بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن  11به گزارش خبرگزاری تسنیم، پسر اسطوره فوتبال ایران که اواخر سال 

های گذشته نیز با تنظیم  میلیارد تومان پول دولت را پس نداده و در ماه 21یک ملک خریده بود، باگذشت بیش از یک سال و نیم 

 .ر ابطال سند رهنی شده استشکایتی در دادگاه خواستا

عنوان رهن در قبال خرید  به ".پ.م"متعلق به  ".ا.س.ر"بر اساس سندی که در اختیار این خبرگزاری است، ملکی که شرکت 

هست، از شرکت  ".پ.م"یک  دار است و مالک این ملک که از بستگان درجه ها به شرکت بازرگانی دولتی معرفی کرده، مشکل برنج

 .ولتی شکایت کرده و خواستار ابطال سند رهنی شده استبازرگانی د

توجهی که از این پول نصیب  میلیارد تومان پول دولت در یک سال و نیم گذشته، سود قابل 21عدم بازپرداخت )با همه این تفاسیر، 

ای به  اخیراً در نامهو پدرش  ".پ.م"، آقای (گیری این پول از ناحیه دولت خریدار شده و بروز مشکل قانونی برای بازپس

ساله برای بازپرداخت تنها اصل  1جمهور با طرح این ادعا که در این معامله دچار ضرر و زیان شده است، خواستار مهلت  رئیس

جمهور در هامش این نامه به مدیرعامل  های رئیس میلیارد تومان شدند که یکی از معاونت 1و ساالنه مبلغ ( بدون سود)بدهی 

 .انی دولتی نوشت که مساعدت شود، ولی شرکت بازرگانی دولتی زیر بار این سفارش نرفتشرکت بازرگ

http://www.irna.ir/fa/News/82268468/
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 متفرقه
 فودپرس ۵۹۷2مهر ماه  ۵2یک شنبه 

  وزیر بهداشت از تالش های دبیر کل کانون صنایع غذایی تجلیل کردوزیر بهداشت از تالش های دبیر کل کانون صنایع غذایی تجلیل کرد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهدای لوح سپاس از تالشهای سه ساله کاوه زرگران دبیر  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 .ایع غذایی تجلیل کردکل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در راستای ارتقای سالمت و بهبود کیفیت محصوالت صن

جهانی غذای امسال که با حضور روسای تشکلها و مدیران صنایع  در مراسم روز ،«فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا

غذایی، جمعی از معاونان وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن تجارت و جهاد کشاورزی در تاالر وحدت 

د حسن قاضی زاده هاشمی در اقدامی نمادین و به پاس همکاری و تعامل تشکلهای صنعت غذا با وزارت بهداشت در سی. برگزار شد

 .از کاوه زرگران تجلیل کرد راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تالش برای بهبود کیفیت غذای جامعه 

ن انجمنهای صنایع غذایی ایران، رییس کمیسیون کشاورزی و گفتنی است کاوه زرگران طی سالهای اخیر به عنوان دبیر کل کانو

صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران، عضو کمیته فنی وزارت بهداشت و دبیر چهار دوره از همایش روز جهانی غذا نقش موثر و کلیدی 

 .را در افزایش تعامل و همکاری میان دولت و بخش خصوصی داشته است

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http651b221ce11f156ebb 
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 مرکبات
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۹۷: تاریخ

  مشتری های کیوی ایران؛ روسیه در صدرمشتری های کیوی ایران؛ روسیه در صدر

 62کشور جهان صادر شده است و در این میان روسیه با سهمی بیش از  22هزار تن کیوی به  21طی نیمه نخست امسال بیش از 

ترین خریدار آن  کیلوگرم کوچک 122رود و آمریکا نیز با خرید  شمار می درصد از بازار صادراتی کیوی، نخستین مشتری این میوه به

دالر به  121هزار و  112میلیون و  1کیلوگرم کیوی به ارزش  121تن و  115هزار و  21مسال در نیمه نخست ا.آید به حساب می

درصد نسبت به نیمه نخست سال گذشته افزایش  16051درصد و از نظر ارزشی  11011کشور صادر شده است که از نظر وزنی  22

دهد که این محصول از نظر قیمت تفاوت  شته نشان میداشته است و نگاهی به میزان و ارزش صادرات کیوی در مقایسه با سال گذ

های گذشته  چندانی با سال گذشته نداشته و برخالف بسیاری دیگر از محصوالت کشاورزی صادراتی قیمت و بازار باثباتی طی ماه

نسبی داشته  گرچه قیمت و بازار کیوی طی شش ماهه نخست امسال نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته ثبات.داشته است

های صادراتی قیمت بسیار کمتری نسبت به بازار داخلی دارد، چرا که با  است، اما کیوی نیز مانند دیگر محصوالت کشاورزی و میوه

سنت به کشورهای مختلف صادر شده است  11طور میانگین  توان دریافت که هر کیلوگرم کیوی ایرانی به دودوتا، چهارتای ساده می

رسید که  تومان برای هر کیلوگرم کیوی صادراتی می 1112تومانی برای هر دالر عددی معادل  1222نرخ متوسط که با احتساب 

 1112سنت به ازای هر کیلوگرم بوده است که با همین نرخ به کیلویی حدود  11البته در سال گذشته نیز قیمت کیوی در حدود 

ازار داخلی حداقل سه تا پنج هزار تومان است، اما مشتریان خارجی این رسد، اما نکته اینجاست که قیمت کیوی در ب تومان می

خرند که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و بازار  تومان می 1122محصول کیوی درجه یک صادراتی را کمتر از 

 .محصوالت کشاورزی پاسخگوی این مساله باشند

 یوی ایرانیترین مشتری ک ترین و آمریکا کوچک روسیه بزرگ

آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، امارات، اوکراین، آمریکا، بحرین، بلژیک، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، 

 .مشتری کیوی ایرانی هستند  22مولداوی، رواندا، عراق، عمان، روسیه، قزاقستان، کویت، گرجستان و هند 

رود، چرا که در شش ماهه نخست  شمار می ترین مشتری کیوی و خریدار آن در بازار صادراتی ایران به در این میان روسیه بزرگ

هزار دالر خریداری کرده است و پس از آن کشورهای عراق  612تن به ارزش چهار میلیون و  156هزار و  11امسال این کشور با 

های دوم و سوم بازار کیوی  هزار دالر در رتبه 151تن به ارزش  1212هزار دالر و امارات با  251تن به ارزش دو میلیون و  1151با 

کیلوگرم کیوی به ارزش  122که آمریکا نیز امسال از ایران کیوی خریداری کرده و با خرید  تر این جالب.صادراتی ایران قرار دارند
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رود و حتی از کشورهای کوچکی چون رواندا و  شمار می اتی ایران بهترین مشتری این محصول در بازار صادر دالر کوچک 122

تر از بسیاری از کشورها از ایران خریداری  اند، اما نکته جالب توجه اینجاست که آمریکا، کیوی را گران مولداوی خرید کمتری داشته

 .ها حدودا یک دالر تمام شده است کرده و تقریبا هر کیلوگرم کیوی برای آمریکایی

/news/fa/ir.iana.www//:http11125D%/1%51%D5%B 

 

 

 

 

 
 مرکبات

 ایرنا ۵۷/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  هزار تن مرکبات مازندران امسال به کشورهای دیگر صادر می شود هزار تن مرکبات مازندران امسال به کشورهای دیگر صادر می شود   ۰۲۰۲

 .  ادر می شودهزار تن مرکبات این استان به کشورهای دیگر ص 22استاندار مازندران گفت که امسال  – ساری –ایرنا 

: به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران ، ربیع فالح روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران افزود 

 . عید کشور هم به این استان محول شده استهزار تن از مرکبات شب  62عالوه بر این ، ذخیره سازی 

و نیم میلیون تن محصول اعم از  2هزار هکتار باغ مرکبات دارد که بر اساس برآوردهای صورت گرفته امسال بیش از  112مازندران 

 .  را در اختیار دارداین استان به تنهایی تولید حدود نیمی از مرکبات کشور .انواع پرتقال ، نارنگی و کیوی از آن برداشت می شود

 پرداخت مطالبات پیمانکاران ** 

استاندار مازندران ، طلب پیمانکاران را از دغدغه های اصلی مسئوالن استان برشمرد و گفت که پرداخت مطالبات آنان به عنوان 

برای پرداخت بدهی پیمانکاران وی خواستار برنامه ریزی مناسب در دستگاهها .  برنامه اولویت دار و مهم در دستور کار قرار دارد

استاندار مازندران همکاری و همراهی مردم .  انباشت مطالبات باعث ایجاد مشکالتی برای فعالیت پیمانکاران شده است: شد و افزود 

 مازندران در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن را هم خوب توصیف کرد و گفت که این استان توانست از این حیث رتبه سوم در

 .  کشور را کسب کند

/News/fa/ir.irna.www//:http52211216/ 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۷۲/۷۹/۵۹:  تاریخ

  های کشاورزی در کرج آغاز به کار کردهای کشاورزی در کرج آغاز به کار کرد  نهمین نمایشگاه ملی تکنولوژی زیرساختنهمین نمایشگاه ملی تکنولوژی زیرساخت
های کشاورزی از صبح امروز با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در کرج  نهمین نمایشگاه ملی تخصصی تکنولوژی زیرساخت 

های  ، نهمین نمایشگاه ملی تخصصی تکنولوژی زیرساختخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی . افتتاح و آغاز به کار کرد

های کشاورزی امروز در کرج آغاز  کشاورزی از جمله تجهیزات آبیاری و گلخانه، کشت بافت و نهال، کود، سم، بذر، ادوات و ماشین

از . شرکت داخلی برپا شده است 62شهر با مشارکت  این نمایشگاه از امروز تا پنجشنبه در منطقه کرج، مهرویال، گلستان.به کار کرد

سنجی خاک،  های نوین آبیاری، رطوبت های نوین تولید پنبه، روش مطرح شده در این نمایشگاه روشجمله موضوعات مهم 

 .باشد های خشک می وری در اقلیم های نوین برای بهبود بهره های پیشرفته برداشت محصول، استخرهای پلیمری و تکنولوژی روش

کنندگان باشد و بتوانیم  ی کرد، که نمایشگاه محل تالقی افکار مصرفمنصور انصاری دبیر اجرایی نهمین این نمایشگاه اظهار امیدوار

 .آخرین دستاوردهای حوزه کشاورزی را ارائه کنیم و به جای آنکه کاال بفروشیم تکنولوژی را به مزارع انتقال دهیم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http11112121222112 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  خشکخشک  برگزاری دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق خشک و نیمهبرگزاری دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق خشک و نیمه

کنفرانس هیدرولوژی مناطق خشک و خشک از برگزاری دومین  دبیر علمی دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه

 .خشک در سنندج خبر داد نیمه

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق خشک با حضور اساتید : به گزارش خبرنگار ایانا، سیدمختار هاشمی با اعالم این خبر گفت

 .برجسته استانی و کشوری برگزار خواهد شد

های علمی،  های موجود باعث شده تا جوامع انسانی با استفاده از بررسی آبافزایش نیازهای آبی و آلودگی : وی خاطرنشان کرد

نظران و متخصصان در  فکری صاحب ریزی، فردای بهتری را برای خود ترسیم کنند؛ بنابراین لزوم هم های کاربردی و برنامه پژوهش

های جهانی ضروری  ایران همگام با پیشرفت های کاربردی در منابع آب در المللی برای تحول در زمینه پژوهش عرصه ملی و بین

های  بر اساس مطالعات انجام شده، نایده گرفتن علم هیدرولوژی چالش: دبیر عملی دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی افزود.است

ی توان به نادیده گرفتن حقابه محیط زیست جمله می وجود آورده است که از آن زیادی را در سیستم حکمرانی منابع آب به

رنگ بودن علم هیدرولوژی در  رویه منابع آب با کم ها و حداقل نیاز اکوسیستمی آنها، توسعه بی ها و تاالب ها، دریاچه رودخانه

ها در پتانسیل منابع آب موجودی و تخصیص ناپایدار آب با  ریزی و تخصیص منابع آب با وجود عدم قطعیت ها، برنامه گیری تصمیم

 .و مدیریت تقاضا اشاره کرد( عدم وجود برنامه تخصیص انطباقی)نوسانات اقلیمی / نادیده گرفتن تغییرات

های  مستقل، بر اساس داده( هیدرولوژی)به گفته هاشمی، یک نکته راهبردی در مباحث مرتبط با آب این است که به ارزیابی علمی 

ها در زمینه سیستم  و اقلیمی برای رفع عدم قطعیت همچنین مرور دقیق اطالعات پایه هیدرولوژی. دقیق و قابل اعتماد توجه شود

 .ریزی، تخصیص و مدیریت منابع آب یک نیاز مبرم است حکمرانی منابع آب شامل برنامه

های محققان و  آوری و پردازش یافته خشک در نظر دارد تا با جمع کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه: وی ادامه داد

ریزی،  دست آورده و از آنها در برنامه های مورد نظر، تصویری واقعی را از هیدرولوژی کشور به زمینه نظران علوم آب کشور در صاحب

به گفته هاشمی، در این همایش همچنین دو کارگاه آموزشی و یک نشست تخصصی نیز .تخصیص و مدیریت آتی استفاده کند

فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب در فرایند : سیاستگذاری -فصل مشترک علم "کارگاه آموزشی ابتدا با عنوان . شود برگزار می

 .شود مهرماه برگزار می 21روز سه شنبه  16 - 11در ساعت  "آب: گیری در سطح محلی با توجه به منابع عمومی مشترک تصمیم
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روز چهارشنبه  16 - 11در ساعت  "WEAPریزی منابع آب به کمک مدل ویپ  ارزیابی و برنامه"کارگاه آموزشی دوم نیز با عنوان 

در روز دوم کنفرانس نشست تخصصی با عنوان : دبیر عملی دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی اظهار داشت.شود مهرماه ارائه می 25

ریزی و مدیریت منابع آب زیرزمینی با توجه به طرح  نقش علم هیدرولوژی در برنامه: فصل مشترک علوم فنی و سیاستگذاری"

ر مسئوالن ملی و استانی با حضور مشاور معاون آب وخاک وزیر جهاد کشاورزی علیرضا پرستار برگزار با حضو "بخشی تعادل

هدف جلسه . نفعان شرکت دارند عنوان ذی خانه کشاورز استان و نظام صنفی کارهای کشاورزی استان هم در این جلسه به. شود می

این جلسه در روز دوم روز . اجرای طرح تعادل بخشی است های زیرزمینی با توجه به تدوین راهبردی برای حل معضل آب

تئاتر سازمان  شنبه در آمفی امروز سه 5:12مراسم افتتاحیه ساعت .شود برگزار می 16 - 11مهرماه ساعت ساعت  25چهارشنبه 

مقاله برای ارائه شفاهی  22ده، از تعداد مقاالتی که به دبیرخانه ارسال ش. شود برنامه و بودجه استان در خیابان پاسداران برگزار می

 ./اند عنوان پوستر انتخاب شده مقاله به 16و 

/news/fa/ir.iana.www//:http11521D%/5%A5%D5%B 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  زمینی و پیاز میان محرومانزمینی و پیاز میان محرومان  ای توزیع سیبای توزیع سیبصدور مجوز هیأت وزیران برصدور مجوز هیأت وزیران بر

 .زمینی و پیاز در صورت لزوم به محرومان خبر داد مقام عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی، از دریافت مجوز برای توزیع سیب

مجوزی از هیأت تازگی  به: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفت

زمینی و پیازی که مشمول خرید تضمینی شده، بتوان آنها را به  ایم که در صورت نبود امکان عرضه سیب وزیران دریافت کرده

 .مددجویان تحت پوشش امداد امام خمینی و بهزیستی عرضه کرد

ای در  کی فاسد شد، اما ابعاد گستردهحسین صفایی با اشاره به اینکه سال گذشته مقدار کمی از این محصوالت در منطقه کوچ

شوند،  به همین دلیل تدابیر الزم برای جلوگیری از فاسد شدن محصوالتی که مشمول خرید تضمینی می: ها پیدا کرد، افزود رسانه

 .زار نیستندها این محصوالت به دلیل به هم خوردن تعادل قیمتی، قابل عرضه در با تدارک دیده شده است؛ زیرا در بسیاری از زمان

زمینی در میان محرومان به واسطه نزدیک شدن به موسم انتخابات،  وی درباراه احتمال سوءبرداشت سیاسی از توزیع سیب

 .ها در این زمینه شیطنت نکنند، موضوع سیاسی نخواهد شد هنوز تا انتخابات زمان نسبتاً زیادی مانده و اگر رسانه: خاطرنشان کرد

زمینی در کشور آغاز شده و به خاطر قیمت  اکنون خرید تضمینی سیب مرکزی تعاون روستایی ایران، هم به گفته رئیس سازمان

رود که با ایجاد تعادل در  پایینی که بازار دارد، سازمان تعاون روستایی، فعال مجبور است حضوری فعال داشته باشد، اما امید می

 .شده و داد و ستد این محصول را به حال خود واگذار کند بازار، هرچه زودتر این سازمان از عرصه خرید خارج

تومان به ازای هر کیلوگرم است و تا زمانی که بازار کشش نداشته  116زمینی پاییزه،  قیمت خرید تضمینی سیب: صفایی ادامه داد

 .باشد، این خرید ادامه خواهد داشت

های جنوبی کشور، قیمت این محصول سقوط کرد که دولت با خرید  ناوایل خردادماه در استا: فرنگی تصریح کرد وی درباره گوجه

 .حمایتی وارد بازار شد؛ پس از مدت کوتاهی، دوباره شرایط بازار به حالت طبیعی برگشت

فرنگی کاهش داشته که اکنون حدود دو هفته از خرید حمایتی  ها مانند زنجان، قیمت گوجه به گفته صفایی، اکنون در برخی استان

 ./شود تن از این محصول خریداری می 122گذرد و در حال حاضر روزانه  ت میدول
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  های صنایع غذاییهای صنایع غذایی  دبیر کانون انجمندبیر کانون انجمنتجلیل وزیر بهداشت از تجلیل وزیر بهداشت از 

 .وزیر بهداشت از تالش های دبیر کل کانون انجمن های صننفی صنایع غذایی ایران تجلیل کرد

 .وزیر بهداشت از تالش های دبیر کل کانون انجمن های صننفی صنایع غذایی ایران تجلیل کرد

ش های سه ساله کاوه زرگران دبیر کل کانون انجمن های صنایع وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهدای لوح سپاس از تال

در مراسم روزجهانی غذای امسال که با .غذایی ایران در راستای ارتقای سالمت و بهبود کیفیت محصوالت صنایع غذایی تجلیل کرد

آموزش پزشکی، صنعت، معدن  حضور روسای تشکل ها و مدیران صنایع غذایی، جمعی از معاونان وزارتخانه های بهداشت، درمان و

تجارت و جهاد کشاورزی در تاالر وحدت برگزار شد؛ سید حسن قاضی زاده هاشمی در اقدامی نمادین و به پاس همکاری و تعامل 

  تشکل های صنعت غذا با وزارت بهداشت در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تالش برای بهبود کیفیت غذای جامعه

 .رگران تجلیل کرداز کاوه ز

کاوه زرگران طی سال های اخیر به عنوان دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع  

غذایی اتاق بازرگانی تهران، عضو کمیته فنی قانونی وزارت بهداشت و دبیر چهار دوره از همایش روز جهانی غذا نقش موثر و کلیدی 

 . ش تعامل و همکاری میان دولت و بخش خصوصی داشته استرا در افزای
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۷: تاریخ

  چرا باید نگران صادرات بود؟چرا باید نگران صادرات بود؟

 حامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق تهران سید

گذاران خارجی به اقتصاد ایران مطرح شده و همه حرف از رشد اقتصادی باالتر و وضعیت بهتر  برجام اجرا شد، موضوع ورود سرمایه

 ناامیدی است؟اما چرا با وجود تمام این امیدها باید همچنان نگران بود؟ آیا این نگرانی به معنای . برای اقتصاد ایران است

البته در جای دیگری . اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته و حداقل براساس اظهارنظر اقتصاددانان کمی از رکود دور شده است

توان به رشد اقتصادی بیشتری چشم دوخت چراکه اقتصاد ایران در تب منابع  تاکید شده که با اتکا به منابع موجود در کشور، نمی

هایی که باید به آن امید داشت، استفاده  بنابراین یکی از راه. و فعال هم خبری از منابع جدید یا منابع بیشتر نیستسوزد  کم می

گذار  گیرد چراکه سرمایه البته این امید هم به سادگی، رنگ واقعیت به خود نمی. گذاران خارجی است هرچه بیشتر از حضور سرمایه

های خود را به خطر  شود و حاضر نیست که سرمایه ر ایران که مملو از موانع است وارد نمیخارجی به سادگی به فضای کسب و کا

وکار در اقتصاد ایران و حرکت در مسیر رشد نیاز به تحولی اساسی در  بهبود وضعیت کسب. اما نکته دقیقا در همین جاست. بیندازد

 .نظر داشتفضای کسب و کار دارد که برای آن هم دو پیش نیاز را باید در 

های بروکراتیک، مبارزه با فساد و رانت و اصالح ساختارهای معیوب  تغییر فضای کسب و کار تنها خالصه به حذف رویه: اول

در واقع آنچه . البته که برای رسیدن به فضای کسب و کار مطلوب به اینها هم نیاز است ولی این شرط الزم و کافی نیست. شود نمی

مدیرانی که یک عمر دولتی فکر . آید می  تحول در کسب و کار از تغییر در نگرش. ی ما است، تغییر نگاه استامروز گلوگاه نیازها

شیوه . یافته عمل کنند توانند ناگهان برای اداره یک بنگاه مانند اقتصادهای توسعه اند، نمی اند و یک عمر برنامه دولتی ریخته کرده

گذاران خارجی و کمک به  اگر امروز قرار بر میزبانی از سرمایه. ای است حتی غیرتوسعه نگرش مدیران در اقتصاد ایران دولتی و

گیر کشور، متکی به  ها تغییر کند و فضای ذهنی و دانش و بینش مدیران تصمیم گذاران داخلی است، باید نگرش توسعه کار سرمایه

ها که حاال وابسته به دولت هم  ایران نه تنها در انحصار دولتاقتصاد : دوم. های متناسب با نیازهای روز اقتصاد جهانی باشد روش
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دولتی تا این . دهد متاسفانه اندازه دولت در اقتصاد ایران به حدی بزرگ شده که اجازه تنفس به بخش خصوصی را نمی. شده است

گذار  این چه برای حضور سرمایهبنابر. اندازه عظیم، نیازی به بخش خصوصی ندارد و تقریبا مالک اقتصاد همان نهاد دولت است

 .گذار داخلی ، باید فکری عاجل برای کاهش اندازه دولت کرد خارجی و چه سرمایه

خواهد و برای تامین این منابع دو راه وجود  اقتصاد ایران منابع می. صورت مساله خیلی پیچیده نیست. اما همه اینها مقدمه است

های آماری و تحلیلی نشان  در مورد گزینه اول که گزارش. به تولید و صادرات شد دارد یا باید نفت بیشتری فروخت یا متکی

فضای کسب و کار در ایران . اما در مورد گزینه دوم باید خیلی با دقت عمل کرد. دهد، خبری از درآمدهای نفتی بیشتر نیست می

توان  های جهانی از نظر کیفیت و قیمت تولید نشود، نمییعنی تا زمانی که کاالی با استاندارد. مانعی در برابر توسعه صادرات است

المللی امید داشت و تا مادامی که بازارهای جهانی به تسخیر کاالهای ایرانی در نیاید، منابع صادراتی هم به  به فتح بازارهای بین

مقدمه توسعه اقتصاد و افزایش صادرات را  توان با اقداماتی عقالنی، اما نباید ناامید بود چراکه هنوز هم می. رسد اقتصاد ایران نمی

برنامه اقتصاد مقاومتی یکی . در حال حاضر باید برای آینده اقتصاد ایران برنامه ریخت و البته متعهد به اجرای آن هم بود. مهیا کرد

شده که صادرات  این برنامه بر این محور نوشته. های نجات بخشی است که در حال حاضر پیش روی ما است ترین نسخه از مهم

بنابراین نباید فراموش کرد که عمل به برنامه اقتصاد مقاومتی، در واقع حرکت در مسیر . توسعه پیدا کند و اقتصاد از نفت جدا شود

 .حداقل مزیت اجرای این برنامه، ساماندهی محیط کسب وکار در ایران است. رشد بیشتر، اشتغال مفیدتر و توسعه صادرات است

در چنین شرایطی . اد برد که توسعه صادرات، نیاز حیاتی اقتصادی است که دسترسی به منابع در آن محدود شده استنباید از ی

بنابراین اگر قرار باشد به همان . های رهایی از بن بست است حرکت در مسیر عقالنی با اتکای بیشتر به بخش خصوصی، یکی از راه

 .ها عمل کرد نباید ناامید شد ولی باید به برنامه: بگویم سوال ابتدای این یادداشت، بازگردیم باید
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  های ناروا به یکدیگرهای ناروا به یکدیگر  جهالت برخی تولیدکنندگان در زدن برچسبجهالت برخی تولیدکنندگان در زدن برچسب!/ !/ برآورده شدبرآورده شدسال سال   3۳3۳آرزویم بعد از آرزویم بعد از 

ترین اشتباهاتی که بیشتر دامداران مرتکب  یکی از بزرگ: گذاری کشاورزی گفت مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه

ر بازار مناسب، فراوری مطلوب و صادرات به کنند وظیفه آنها تنها تولید شیرخام است؛ در حالی که اگ اند، این است که فکر می شده

 .موقع نباشد، این تولید از نفس خواهد افتاد

گذاری کشاورزی، رونق صنعت زنبورداری بوده  یکی از آرزوهای دیرینه مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه

ترین  رزی در حاشیه بازدیدش از بزرگگذاری کشاو به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه.است

سال به  15بعد از ": کارخانه ساخت تجهیزات زنبورداری کشور که با هماهنگی صندوق حمایت از توسعه زنبورداری انجام شد، گفت

چهار دهه حدود : عبدالکریم رضوی با اشاره به اینکه نخستین پیشه خود او زنبورداری بوده است، افزود".آرزوی دیرینه خود رسیدم

ویژه کندوی مناسب  های آن حوالی را برای پیدا کردن وسایل به پیش، یعنی آن زمان که ساکن استان فارس بودم، بیشتر شهرستان

شد؛ به همین دلیل  ها و کامالً به روش سنتی ساخته می آن زمان معموالً کندوها توسط نجاری: وی خاطرنشان کرد.وجو کردم جست

 .آالت مدرن انجام شود فرا برسد تا ساخت این ادوات به روش علمی و با ماشینآرزو داشتم که روزی 

گوهر که در ساخت  گذاری کشاورزی با بیان اینکه امروز به واسطه تأسیس کارخانه هفت مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه

اگرچه این کار بسیار ارزشمند است، : ادامه داد کند، به آرزوی خود رسیده است، تجهیزات زنبورداری به روش مکانیکی فعالیت می

 .ای نیست و باید کل آن را به شکل یک زنجیره دید ها باید در نظر داشته باشند که مقوله تولید نقطه اما تولیدکننده

دامداران مرتکب  ترین اشتباهاتی که بیشتر عنوان مثال، یکی از بزرگ به. ها باید در کنار هم کار کنند به گفته رضوی، تمام حلقه

کنند وظیفه آنها تنها تولید شیرخام است؛ در حالی که اگر بازار مناسب، فراوری مطلوب و صادرات  اند، این است که فکر می شده

 .موقع نباشد، این تولید از نفس خواهد افتاد به
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کنند، ناشی از  در بعضی شرایط، متهم می های ناروا زده و یکدیگر را ها به هم برچسب اینکه برخی از تولیدکننده: وی معتقد است

 .شود بدفهمی و جهل آنهاست؛ زیرا با چنین اعمالی، اتحاد زنجیره به هم خورده و تولید از مسیر اصلی منحرف می

از گذاری نیز در راستای رفع موانع تولید گام برداشته و  به هر ترتیب، صندوق حمایت از توسعه سرمایه: رضوی در پایان تصریح کرد

 ./توان از بازار انتظار رونق داشت، اما ابزار مناسب تولیدکنندگان را فراهم نکرد کند؛ چراکه نمی تولیدات مکانیزه حمایت می
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  اراده ای برای اجرای کشاورزی دقیق نیستاراده ای برای اجرای کشاورزی دقیق نیست

شیوه ای که به ظاهر سهل اما در . بسیاری از کارشناسان کشاورزی معتقدند کشاورزی دقیق نگرشی جدید در مدیریت مزرعه است

در عوض . دون در این بخش بعید به نظر می رسدعمل دشوار است و اجرای آن در ایران به دالیل گوناگون از جمله نبود سیاست م

 ....آینده ای که. عده ای دیگر به آینده کشاورزی ایران با تمام گرفتاری های این بخش امیدوارند

   :محسن احمدی -سبزینه 

شیوه ای که به . بسیاری از کارشناسان کشاورزی معتقدند کشاورزی دقیق نگرشی جدید در مدیریت مزرعه است 

  سیاست مدون در این  نبود  به دالیل گوناگون از جمله  است و اجرای آن در ایران  سهل اما در عمل دشوارظاهر 

  گرفتاری های این بخش  آینده کشاورزی ایران با تمام   در عوض عده ای دیگر به. بعید به نظر می رسد  بخش

نظیر کود شیمیایی ، آهک ، علف کش ،   ت زراعیتولید محصوال  آینده ای که در آن مدیریت نهاده های. امیدوارند

بذر و غیره بر اساس ویژگی های مکانی مزرعه با هدف کاهش ضایعات و افزایش درآمد و حفظ محیط زیست اجرا می 

نیز می نامند، افزایش بازدهی اقتصادی و کاهش « خاص مکانی»فلسفه کشاورزی دقیق که گاهی آن را کشاورزی . شود

کودهای شیمیایی، آفت کش ها وعلف کش ها دقیقا به همان میزان مورد نیاز هر    و مصرف  یست،آلودگی محیط ز

در نگاه اول کاربرد کشاورزی دقیق مدیریت پیچیده   به رغم آنکه. است، نه بیشتر و نه کمتر  بخش کوچک از مزرعه

است اما به نظر می رسد با توجه به  ای را می طلبد و از طرفی توجیه اقتصادی چنین سیستمی با تردیدهایی مواجه

چالش های عمده ای که جهان امروز در زمینه آب، غذا، آلودگی محیط زیست و منابع انرژی با آنها مواجه است، نسل 

در کشورهای   در حال حاضر   شیو ه ای که هر چند. های آینده ناگزیر به روی آوردن به چنین شیوه هایی خواهند بود

http://www.iana.ir/fa/news/35790/%D8%A2%D8%25
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   اما  ، کانادا و برخی از کشور های اروپایی تبدیل به سیستم رایج کشاورزی شد ه است  در آمریکاپیشرفته بویژه 

کشاورزی   پژوهشگر« اکبر صناعی »راهی که به گفته دکتر    .در پیش داریم  راه زیادی  برای رسید ن به آن در ایران

در ایران به کارگیری سرویس های اینترنتی به » : است ونباید ناامید بود  بسیار پرپیچ وخم وسنگالخ اما قابل دسترس

منظور انجام آموزش و آشنایی با خدمات و راه های کشاورزی دقیق بسیار پائین است و همگان دسترسی به آن ندارند 

 پس چه باید کرد؟« . و از طرفی استفاده از روش های مکانیزاسیون کشاوری چندان گسترده نیست

در گفت وگو ی ما با این استاد سابق دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مهندسی مکانیک   را  این پرسش  پاسخ 

 :می خوانید  ماشین های کشاورزی و فناوری های پیشرفته کشاورزی دقیق

چه اندازه به  مایلم برای شروع، تعریف شما را از کشاورزی دقیق و استانداردهای آن بدانم و اینکه کشاورزی ایران تا

  این استانداردها نزدیک یا از آن دور است؟

در حوزه کشاورزی هم ما . دانم ای از تضادها و تغییرها می من زندگی را مجموعه. پیش از ورود به بحث اصلی اجازه دهید مثالی بزنم

ت که بطور طبیعی و همواره با تغییر بخش کشاورزی یک حوزه تولیدی حیاتی برای بقاء انسان ودام اس. همواره شاهد تغییر هستیم

های بخش کشاورزی برحسب مکان یا زمان  بدون استثناء تمام عوامل تولید درهمه زیرمجموعه. و تحول درعوامل تولید روبروست

تزار های کشاورزی در مقیاس وسیع ابتدا از خاک هرقطعه از زمین به عنوان کش برای مثال هنگام دادن کود به زمین. متغیر هستند

ها نسبت به نیاز  شود، تا نیازهای گیاه به عناصر مختلف مورد بررسی قرار گیرد و سپس با توجه به کمبود این متغیر برداری می نمونه

حال این مهم درکشاورزی سنتی ایران به دلیل ضعف تکنولوژی دقیقا در فواصل مکانی مناسب . گیاه باید به زمین کود داده شود

ها با  شود و بنابراین فرسنگ های کود حاوی عناصر الزم برای رشد گیاه در هرمکان داده نمی گرفته و طبعا نهادهمورد سنجش قرار ن

  .استانداردهای کشاورزی دقیق هوشمند رایج دردنیای علوم و فنون پیشرفته روز فاصله دارد

  

 و اقلیم زمانی هرمنطقه تعریف کرد؟ در واقع منظورتان این است که کشاورزی دقیق را باید بر اساس شرایط مکانی

ها در نظر داشته باشیم و بدانیم که گستره خاکها درزمین وبرحسب  ما باید هرگونه تغییری را در این زمینه. بله همین طور است

سایر عوامل یا ای از خاک، گیاه نیازهای متفاوتی به مواد معدنی و بنابراین در هرنقطه. کند ها تغییر می شرایط آب و هوایی اقلیم

زمانی که ما نیازهای رشدو تکامل کمی و کیفی هرگیاهی را بطور دقیق بررسی کرده و بر اساس این . متغیرهای موثردر تولید دارد

نیازها نهاده هایی را بصورت مواد ازجمله کود و آب یا عملیات زراعی موردنیاز گیاه در هر مکان خاص فراهم کنیم، به مقوله 

 Spatial) ای درحقیقت اساس کشاورزی دقیق نیزدرک و امکان ترمیم تغییرپذیری فاصله. ایم رزی دقیق دست یافتهپیشرفته کشاو

Variability )تر و نه کمتر برای حداکثرکمی و  سازد در حدنیازهای الزم نه بیش ها را قادر می هاست که آن میان گیاهان یا بوته

البته این امر گاهی به شرایط اقلیم زمانی و آب و هوایی نیز . ب وکود استفاده کنندهای مصرفی مثل آ کیفی محصول دهی ازنهاده

اما درکشاورزی سنتی درک چنین تغییراتی از قدیم  .گویند می( Temporary Variability)بستگی دارد که به آن تغییرموقتی 

درحقیقت حتی اگرهمه امکانات . ر نبوده استممکن بود ولی امکان ترمیم تغییرات خاص مکانی بدلیل ضعف علوم و فنون میس

هاست از پیش ازدو دهه قبل  مکانیکی عصرمکانیزاسیون کشاورزی که دوره آن درچنددهه گذشته به اتمام رسیده است و ما مدت

یک قطعه زمین برداری قرار دهیم، بازهم ممکن نیست که بتوانیم مثال درهرلحظه از  ایم، مورد بهره وارد عصر طالیی اتوماسیون شده

ها  بطوردقیق و ازعمق مناسب خاک برداشت کنیم که قاعدتا این نمونه مترمربعی پنج یا ده هزار نمونه12222یک هکتاری یعنی 

بعدا درآزمایشگاه خاکشناسی نیز بایدمورد تجزیه و تحلیل قرارگیردکه با امکانات واطالعات درحوزه کشاورزی سنتی قابل انجام 
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نویسی نرم افزاری هوشمند و  ورزی دقیق به دلیل در اختیار داشتن تجهیزات الکترونیکی سخت افزاری وبرنامهاما در کشا. نیست

شود که  استفاده می( GPS) اس پی مثال درکشاورزی دقیق از سیستم موقعیت یاب جهانی جی. پیشرفته چنین امکانی وجود دارد

درحالی . دهد به کشاورز مجهز به علم امروزمی( Online)امکان ردیابی ماشین زراعی را درتمام نقاط زمین و مزرعه بصورت آنی 

که بطور همزمان همه تغییرات خاص مکانی نیازهای گیاه ازبعد تجهیزات سخت افزاری نصب شده روی تراکتور نیز مورد سنجش 

ضمیمه اطالعات طول و عرض جغرافیایی هرنقطه جی پی اس ( GIS) اس آی ریق سیستم اطالعات جغرافیایی جیقرارگرفته واز ط

های رنگی هوشمند و  های بسیار کثیری در حافظه رایانه نصب شده در کابین تراکتور ثبت و بالفاصله تبدیل به نقشه بصورت داده

ها هستند که مبنای  همین نقشه. اند یرات عوامل تولید در آن درج شدهشود که معموال از حیث این رنگ بندی، تغی گویایی می

شوندکه ذکر جزییات آن در این مبحث  ترمیم همه تغییرات در راستای تامین دقیق نیازهای گیاه در هر نقطه ازکشتزار می

  .گنجد نمی

 توانیم همین تجهیزات را در کشاورزی سنتی داشته باشیم؟ چرا نمی

ان اجرای تحول فراگیر و واقعی مقوله کشاورزی دقیق باشد باید بطورکلی اول بستر الزم برای تحقق آن را اگرکشوری خواه

مجموعه کشاورزی دقیق دردنیا به عنوان یک انقالب سبز است که برای تحقق فراگیرنیاز به . نیزدرکل اراضی کشورفراهم کند

ی این انقالب در یک کشور بایدزیرساختها ودرنتیجه بسترالزم برای گیر همین منظور برای شکل های نوین دارد و به زیرساخت

برای اینکار نیز باید تحولی یکپارچه و فراگیردرتغییر زیرساختهای سنتی وتبدیل به زیرساختهای نوین . اجرای مراحل آن مهیا شود

نیز نیاز به تکامل دارد تا به بلوغ جامع  گیری بستررشد این تحول نوین، درمراحل متعاقب بعد از شکل. مرحله بمرحله صورت گیرد

. حل کامل رسیده است در این صورت است که شاید درطول یک دهه بطورنسبی و درطول دودهه مطلقا به مرحله نهایی راه. برسد

 Precision های پیشرفته القاب مختلفی داده شده که معروفترین عنوان قدیمی آن حال به مسائل کشاورزی با فناوری و تکنولوژی

Farming مهم رعایت اصول علوم و فنونی است که لحظه . خواهم این را بگویم که القاب و اسامی اهمیت ندارند اما من می. است

به لحظه درحال پیشرفت و تکامل است که باید فقط توسط متخصصان مجرب و آگاه این بخش و محیط زیست بطورصحیح و 

استفاده نیم بند وپراکنده در این باره، بویژه توسط افراد . ل تکاملی آن درعمل پیاده شودمنطقی و با اطالعات به روز شده مراح

غیرمتخصص حتی دانشگاهی بدون کرسی تخصصی در هرزمینه موجب عدم موفقیت قطعی در سطح ملی شده که جبران آن هرگز 

که چون روند مراحل تکاملی آن بطوربنیادی شود  میسر نیست و دقیقا مثل توسعه صنایع خودروسازی درطی نیم قرن گذشته می

برای انتقال کامل دانش فنی طی نشده بود و بطور پراکنده و غیرهدفمند صاحب صنایع مونتاژی شدیم، اکنون با وجود تولیدات 

ی این حت. فراوان خودرو در کشور مالکیت هیچ بر ند ملی با کیفیتی که رضایت مندی خریداران داخلی را داشته باشد نداریم

بنابراین ادامه همین راه دربخش توسعه کشاورزی . محصوالت نتوانستند صادرات و ارزآوری فراوانی برای ما بدنبال داشته باشند

برای جلوگیری . ای جزشکست نخواهد داشت دقیق بدون اجرای طرح جامع فراگیر و بنیادی و بصورت انتزاعی برای کشورنتیجه

های الزم برای اجرا ی فراگیر کشاورزی دقیق درکشور  میتی و دولت است که با ایجاد بسترازاین شکست، وظیفه سیستم حاک

 .تالشش کند

 منظورتان این است که ما توانایی اجرای کشاورزی دقیق را داریم به شرط انکه اجرای آن به درستی صورت گیرد؟ 

درست زمانی بود که من تازه به ایران پس از پایان . ردگذ بطور کلی از ورود کشاورزی دقیق به ایران تقریبا یک دهه می. بله

. در آن موقع حتی نامی از کشاورزی دقیق در ایران نبود. بود 1115سال . ام در این رشته برگشته بودم تحصیالت دکترای تخصصی

ت وسمینارها به مراکز علمی من وهمکارانم در دانشگاه صنعتی اصفهان تمام تالش خود را برای شناساندن این موضوع با ارائه مقاال
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های ملی و جهانی انجام دادیم تا این مهم اجرایی  های دانشگاهی و شرکت درکنفرانس وتخصصی این حوزه و مشارکت در پروژه

های کشاورزی دقیق از شورای دانشگاه  کارها تا حد اخذ مجوز و حکم تاسیس هسته تحقیقات کاربردی ماشینها و فناوری. شود

باهمکاری سازمان بودجه و برنامه و  62 - 12هان انجام شد و اقدامات فراوانی درحد تعریف و اجرای طرح موسوم به صنعتی اصف

ها دانشجو  ای، تشکیل گروه بیوروباتیک با همکاری بیش ازده های مونیتورینگ اتوماتیک پارامترهای گلخانه شهرداری اصفهان، پروژه

و چندین پروژه دیگر ازجمله کنترل و هدایت اتوماتیک تراکتور بدون راننده و کارروی نرم  های مهندسی مسئول و اساتید دانشکده

ها با وجود تصورمثبت اندیشی  اما متاسفانه این فعالیت. افزارهای متعدد برای نخستین بار در ایران زیرنظر اینجانب انجام شد

خدمت صادقانه کمرهمت به بازنشستگی اجباری اینجانب اینجانب به مزاج برخی همکاران قدیم خوش نیامد وپس ازسی سال 

شدت موردمخالفت وزیر محترم علوم قرارگرفت، اما به دلیل ایجاد جوبدبینی درمحیط کاربازنشستگی را پذیرفتم  بستند که گرچه به

های  سی مکانیک ماشینسال دیگر با اخذ مجوزدوره کارشناسی ارشد مهند 1متعاقبا کاررسمی اینجانب بمدت . اما از پا ننشستم

کشاورزی در دانشگاه اقلید فارس با انگیزه توسعه کشاورزی دقیق در کشور ادامه یافت و حاصل آن اجرای چندین پروژه مهم 

 Precision نوادا و ASABE های جهانی آمریکا در دانشجویی توام با ثبت اختراع و ارائه چندین مقاله مهم کلیدی در کنگره

Farming ،گیری  های عوامل سوء آن واحد دانشگاهی به کناره دانشگاه توکیو در ژاپن و فرانسه بود که آن هم با کارشکنی کلرادو

درنتیجه با وجود تنها یک متخصص مجرب در این زمینه و یکنفر درمرکز تحقیقات ماشینهای کرج، ادامه کاراصولی برخی . انجامید

 . مند غیر مسلط این موضوع به سرانجام مطلوبی نرسید انشجویان عالقههای همکاران و د میسرنشد و برعکس برخی تالش

تر از آن تامین  دانید یکی از فواید کشاورزی دقیق کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست و مهم همانطور که می

  .تر حرف بزنیم اگر موافقید در این باره بیش. امنیت غذایی است

به ( GFIA 2216) ها دربخش کشاورزی کنم چندی پیش در همایش جهانی نوآوریبرای روشن شدن پاسخ سئوال شما عرض 

موضوع اصلی دراین همایش ارائه راهکارهای مناسب برای حل بحران آب، کاهش . عنوان نماینده ایران به ابوظبی دعوت شدم

وتامین مایحتاج  2212زمین تا سال محیطی و گرمایش های زیست گیری از آلودگی انرژی، دسترسی آسان به غذا برای همگان و جلو

میلیارد جمعیت کره زمین تاسی سال دیگربود، خوشبختانه از میان پیشنهادهای خوب ارائه شده؛ سه  1غذایی حدودحداقل 

اجرای اصولی و به روز . پیشنهاد ایران مصوب و برای اجرا در کشورها ی عضو سازمان جهانی فائو، یونسکو و ملل متحد برگزیده شد

به ( ICT) های اطالعات و ارتباطات ده علوم و فنون پیشرفته کشاورزی دقیق در ابعادکالن، اجرای کامل علمی و عملی فناوریش

و باالخره تولیدات سالم غذا با مصرف موادعاری از سموم زیان بار برای سالمتی بشر از جمله پیشنهادهای  1عنوان مکمل بند

ع باید بگویم، اگر نهایتی وجود داشته باشد که بتواند پاسخ کاملی برای پرسش شما باشد در مجمو. اینجانب در آن همایش بود

های مصرفی از جمله اب و انرژی و مواد مصرفی عملیات زراعی الزم را بحداقل  های نهاده همین کشاورزی دقیق است که همه گزینه

البته به شرط انکه صحیح . سازد برای بشر فراهم می 2212ا سال رسانده ضمن اینکه امینت تولید غذایی کافی و فراوان و سالم را ت

کشاورزی دقیق به مانند . خواهد چون کشاورزی دقیق بستر مناسب می. و دقیق و اصولی و بنیادی و فراگیر در کشورها پیاده شود

ه تمامی آرمانهای بشری که همان شود باید برای آن بستری در شان آن مهیا کرد که بتواند ب میهمانی است که وارد هرکشور می 

  .ای روشن و پاک و سالم و بدون دغدغه است جامه عمل بپوشاند آینده 

 توان این بستر را فراهم کرد؟ چگونه می 

توان گفت دشوارترین مرحله است چرا که برای ایجاد واجرای آن در هر  حتی می. ای نیست بسترسازی در این خصوص کار ساده 

  .کنند گذاری و محورهای قدرت با یکدیگر برخورد می گیری و سیاست تگاه تصمیمکشوری چندین دس



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

225 

 

 کند؟ تر نمود پیدا می منظور شما از برخوردها چیست؟ این برخوردها در کجا بیش 

رات های قوی امور مربوط به صاد های قدرتمند عریض و طویل که با پشتوانه ای یا جانبی مثل شرکت ببینید محورهای قدرت حاشیه

المللی که دارای منافعی در این خصوص هستند  دار در بازارهای ملی و بین دهند و همچنین دالالن سابقه و واردات را انجام می

بویژه افراد متنفذ و قدرتمند طرفدار مطلق . ممکن است برای رسیدن به اهداف درست اجرای این طرح در کشور سنگ اندازی کنند

های ورود تولیدات کشاورزی داخلی به بازار و خارج کردن بخش کشاورزی از چرخه  د بستن دروازهتوسعه بخش صنعت شاید تا ح

توانند گردانندگان مهمی برای مخالفت با اجرای طرح تحول کشاورزی دقیق در  این افراد می. اقتصاد کالن کشور هم پیش بروند

در حالی که . حتی بلندمدت با منافع شخصی شان در تضاد باشدکنند کشاورزی دقیق شاید در کوتاه و  کشور باشند زیرا فکر می

برای همین این بر عهده مسئوالن کشور است که بتوانند با اجرای قانون و وضع قوانین جدید راه را در این مسیر . این طور نیست

رسد، نخبگان متخصص هر رشته و البته اگر پیش نویس طرح جامع انقالب سبزهم به تایید و تصویب مقام معظم رهبری ب. باز کنند

های اجرایی در جهت رفع مشکالت سریع مراحل کار  توانندبا یاری یکدیگر نسبت به تهیه قوانین جدید و آیین نامه ای می زمینه

ها رامتقاعد سازد که در نهایت اجرای تحول  تواند حتی آن های الزم می ها و آموزش از سوی دیگر بحث و مناظره. اقدام کنند

شاورزی دقیق و در چارچوب قوانین و مقررات جدید به نفع همگان باشد تاریشه فساد و رانت خواری و اعمال گسترده غیرقانونی ک

کرده دانشگاهی و بیکار،  کارگیری جوانان تحصیل و جرم و جنایت و قاچاق توام با رشوه واختالس برای همیشه خشک شده و با به

  .یمای شاد و پویا داشته باش جامعه

 شما تجمیع اراضی است؟  منظور 

ای که  تر استفاده از کل اراضی حاصلخیز، بایر، دایر و اراضی بله، تجمیع اراضی و حتی باالتر و در حد قانونمند کردن هرچه بیش 

 22تا  12تنها حدود ها باید با تغییراتی در طرح آمایش سرزمین در مصوبات قانونی جدید ارائه شود؛ برای مثال ببینید  مالکیت آن

درحالی . میلیون هکتار 22های موجود در کشورمان برای کشاورزی قابل استفاده است، یعنی چیزی حدود حداقل  درصد کل زمین

هایی که قابلیت  میلیون هکتار دیگر نیز بر وسعت زمین 12-12توانیم چیزی حدود  که به باور من در یک حساب سرانگشتی می

ویژه که  زاییم؛ البته مساله حفظ و تامین آب از همه منابع در این زمینه از اهمیت حیاتی برخوردار است، بهکشاورزی دارند بیف

های شیرین سطحی و جاری  ها و به هدر رفتن آب ای، ضایعات، آلودگی کشور ما با بحران کمبود آب ناشی از خشکسالی منطقه

  .های بسیاری مواجه کرده است روست و همین موضوع بخش کشاورزی را با دشواری روبه

چندی پیش در یک مناظره تلویزیونی یکی از مسئوالن طرفدار بخش صنعت مدعی این بود که با توسعه بخش صنعت و درآمد 

. توان مواد غذایی مورد نیاز کشور را از طریق صادرات تولیدات صنعتی و واردات مواد غذایی الزم کامال تامین کرد حاصل از آن می

مانند این است که کسی یا کشوری منبع غنی اورانیوم داشته باشد؛ اما چون استخراج آن دشوار است آن را رها کند و اورانیوم  این

که نیاز به مواد غذایی داشته باشیم به خودکفایی  ما پیش از آن. من کامال مخالف این طرح هستم. را از کشور ثالث تهیه و وارد کند

ممکن است . مان نیاز داریم امین غذا و آب سالم، پوشاک و داروهای گیاهی مهم و حیانی قابل تهیه در وطنویژه در جهت ت ملی به

الهویه به روی کشور ما بسته شود، آن روز ما باید چه کنیم؟ آیا سیاست نفت در برابر غذا  یک روز تمامی این درهای واردات مجهول

پیش بگیریم؟ اگر روزی نفت نداشته باشیم چه؟ آن روز حتی غذا نیز نخواهیم را که برخی کشورها در حال اجرای آن هستند، 

  .داشت

  دلیل مهم اجرایی نشدن کشاورزی دقیق در ایران را نام ببرید، آن دالیل کدامند؟ 5اگر بخواهید   
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زی دقیق، گسترش فساد و گذاران از فواید کشاور گذاری، آگاهی نداشتن برخی از مسئوالن و سیاست اشتباه در سیاست و سیاست

کاره و  کاره، ولی هیچ طلب همه های عالی و تخصصی در این حوزه، وجود افراد سودجو و منفعت خواری در کشور، کمبود آموزش رانت

توانم بگویم در کشور ما  از طرف دیگر تنها می. ضعیف بودن قشر جامعه کشاورزی، ازجمله دالیل اجرایی شدن کشاورزی دقیق است

شود، لزوما مورد قبول نخبگان و  گذاران ما اجرا می هایی که توسط سیاست شدت سیاسی است و بسیاری از سیاست چیز به همه

گذاران این معیاری براساس  نظران مجرب و متخصص و کارکشته ما نیز نیست؛ اما به هرحال برای سیاستمداران یا سیاست صاحب

ها ستیز کرد، مگر به حکم استدالل و منطق منبعث از عقل و درایت و تدبیر  ان با آنتو سادگی نمی هاست که به اصول و عقیده آن

 .اهلل در دولت فعلی هست شاء که ان

  دانید؟ پس شما مشکل را در سیاست می 

 جدا از این مسائل. ها رخنه کرده است طور که در پرسش قبلی پاسخ داده شد، هم سیاست و هم فساد در بسیاری از حوزه همان

به نظر من این حکم حاکمیتی حکومت . قشر ضعیف کشاورز، فاقد قدرت و توانایی در صحبت کردن و دفاع از حقوق خود است

در  1152یکی از راهکارهای من در همایشی که در سال . تواند یک سیاست درست و اصولی در این زمینه را اجرا کند است که می

عنوان سند  و سه قوه تشکیل شود تا به زیر نظر مقام معظم رهبری « ی عالی انقالب سبزشورا» این زمینه برگزار شد این بود که 

  .ای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گیرد در مجامع رسانه

  دانید؟ حل را در تشکیل چنین شورایی می آیا راه. ترجمه شما از کشاورزی دقیق است« انقالب سبز»  

زمین دانست؛  توان انقالب سبزی برای بقاء انسان روی کره جهشی کشاورزی دقیق در جهان را مینوعی وقوع تحول  خیر، هرچند به

عنوان بازوی قدرتمند سازمان  جا منظور من توجه وافر به تشکیل شورای عالی انقالب سبز است که در حقیقت به ولی در این

 .ـ نظارتی کشاورزی دقیق در سطح کشور است اجرایی

ـ اجرایی با  و نافذ در قدرت سیاسی  های تخصصی ن سازمانی مرکب از افراد عالم به علم و عمل تحول سبز در زمینهما نیاز به چنی 

آورده تا این نخبگان بسترسازی  نظران بدون ادعا و پست و مقام را گرد هم اختیارات تام داریم تا نخبگان حوزه کشاورزی و صاحب

  .یران اسالمی انجام دهندالزم را برای ورود کشاورزی دقیق در ا

چنین شورایی در حال حاضر وجود ندارد، تنها یک شورای عالی درباره محیط زیست تشکیل شده که برای برطرف کردن مشکالت 

محیطی است؛ درحالی که در چارچوب تحول نوین کشاورزی دقیق، محیط زیست و حفظ و حراست و سالمتی آن جزو  زیست

تر مشکالت  شد، بیش الذکرتشکیل می شورایی درباره مدرنیزه کردن بخش کشاورزی در چارچوب فوق اگر چنین. الینفک آن است

حل نهایی برای کاهش مصرف  به همین دلیل هم من در پاسخ به پرسش شما درباره راه. شد زمان برطرف می محیطی نیز هم زیست

دلیلش این است که ماهیت این نوع مدرن از . را پیشنهاد دادمها و تولید باالی کیفی، کشاورزی دقیق  انرژی و آب و سایر نهاده

جویی حداکثری در مصرف  شود، صرفه اندازه مصرف نمی که چیزی بیهوده و بی بر این کشاورزی علمی این است و در آن عالوه

ن و دام، نهایت مدیریت حفظ و بار برای انسا همچنین حداکثر تولید کیفی و غیر زیان. شود ها و عملیات زراعی نیز انجام می نهاده

مدیریت مزرعه با توجه : طور تعریف کرد توان کشاورزی دقیق را این پس در یک جمله می. کند نگهداری محیط زیست را فراهم می

به عبارت دیگر، مصرف دقیق هر پارامتر و متغیری که برای تولید . شود چیز در این راه بیهوده مصرف نمی به این موضوع که هیچ

تر از حد نیاز گیاه؛ مثال  کشاورزی یا حفظ محیط زیست الزم است؛ مصرف نهاده یا عملیاتی که باید اجرا شود، نه کمتر و نه بیش

کار بگیریم به صورت هوشمند این  اگر در قسمتی از یک زمین کشاورزی نیاز به شخم زدن نداشته باشد، اگر کشاورزی دقیق را به
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شود؛ اما در  این خود به کاهش مصرف سوخت و انرژی نیز منجر می. زنیم کرده و شخم نمی قسمت را توسط حسگر شناسایی

  .کشاورزی سنتی چنین امکانی برای تشخیص و اجرا وجود ندارد

 درباره آب نیز این تشخیص وجود دارد؟ 

در . بکنیم که متفاوت است در حوزه مصرف بایستی اقداماتی. کنم؛ بخش مصرف و بخش منابع بخش آب را در دو حوزه مجزا می

سازی مصرف آب خانگی و صنعتی صورت گیرد؛ مثال از شیرهای آب هوشمند استفاده  حوزه شرب باید اقداماتی در جهت هوشمند

در ابتدای دولت یازدهم چندین میلیارد بودجه صرف خرید تجهیزات آبیاری تحت فشار باعنوان آبیاری نوین شد؛ اما باید . شود

ویژه با توجه به بحران آب در اکثر مناطق خشک دنیا و ایران از رده خارج شده و  این سیستم چندین دهه است که بهبدانیم که 

خاطر اتالف و ضایعات تبخیری و هدر رفت آب و انرژی برای رسیدن رطوبت به برگ و ریشه اغلب گیاهان کاربرد ندارد؛ بنابراین  به

کنیم هم انرژی فسیلی زیاد  زمانی که ما از این تجهیزات برای آبیاری استفاده می. نداردبا وجود بحران آب چنین اقدامی توجیه 

حل این  به نظر من راه. شود تر می دلیل خشکسالی میزان تبخیر بیش کنیم و هم به برای پمپاژ و انتقال تحت فشار آب مصرف می

های گیاه  در اطراف ریشه. ها است همراه هوشمندسازی آن های تحت فشار در زیرزمین به مشکل آبیاری تحت فشار از طریق لوله

شود، نقطه یا حد  این نقاط را که موجب شروع پژمردگی گیاه می. تر از برخی نقاط دیگر باشد ممکن است برخی نقاط خاک خشک

د که گیاه شروع شو قدر کم می بدین معنا که رطوبت خاک آن. گویند می( Permanant wilting point) دایمی پژمردگی گیاه

افزاری هوشمند و حسگرهای  افزاری و نرم رسد باید از طریق سیستم کامل سخت وقتی گیاه به این نقطه می. کند به پژمردن می

شود، با باز  گرها و عملگرها صادر می سنج از این وضعیت آگاه شویم و با فرمانی که به طور اتوماتیک از طریق رایانه به کنترل رطوبت

دست آورد و به مرحله  زمانی که خاک رطوبت الزم را از طریق آبیاری به. یچه آب به لوله تحت فشار، آبیاری را آغاز کنیمشدن در

رسید؛ یعنی از مرحله پژمردگی به مرحله اشباع ( Saturation) تا اشباع رطوبتی( Feild capacity) در حد ظرفیت نگهداری

در . کنیم رهای سیستم هوشمند از این وضعیت آگاه شده و آبیاری را متوقف میرسید ما باز هم از طریق حسگرها و سنسو

های  به آب( Infiltration) ای از آب نه تبخیرشده و نه به هدررفته و با عمل نفوذ ترین قطره صورت است که کوچک این

تم مناسب آن طراحی و نصب شود که البته برای هرگیاه زراعی و باغی باید سیس. پیوندد االرض خارج از دسترس گیاه می تحت

  .کمترین هزینه و باالترین راندمان و بازدهی را برای ما داشته باشد

 توان به اجرای کشاورزی دقیق در ایران امیدوار بود؟ با این وجود آیا می 

طور مستند و فارغ از  عنوان فردی آگاه و متخصص در این حوزه حرف خود را به وظیفه من این است که به. نباید ناامید بود

  .ها بزنم و وظیفه مسئوالن تالش در جهت تحقق اصولی این تحول تکنولوژیکی و علمی است حاشیه

ها جای نگرانی دارد؛  زنم به نفع مردم وطنم و کشاورزی وطنم است و بیان نکردن آن دانم حرفی که می مهم این است که می

تواند تا چند برابر میزان  میلیون هکتار زمین کشاورزی قابل استفاده است که می 22که ایران در حال حاضر دارای بیش از  چون

ها را با خودکفایی کامل  میلیون نفری قابل انتظار در چند سال دیگر آن 112فعلی تولیدات سالم داشته باشد و با جمعیت حتی 

ی و دامی کافی و سالم و رفع نیازهای جانبی انسانی به کنم تضمین و گارانتی تامین محصوالت کشاورز دوباره تاکید می. تغذیه کند

شرح فوق از محل تولید محصوالت جانبی، مثل پارچه و الیاف گیاهی و دامی برای خودکفایی در وسایل خانگی و صنعتی یا پوشاک 

فنون روز جهانی ای به علوم و  و کفش بستگی به رعایت اصول صحیح و دقیق یکپارچه مراحل کشاورزی دقیق با عنایت لحظه

  .بستگی دارد
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های کشاورزی نکاسته  آیا خشکسالی از میزان زمین. تر شبیه شعار است تا واقعیت میلیون نفر بیش95۲جمعیت تا  

  گیرید؟ است؟ بحران آبی کشور را در نظر نمی

تاسفانه ارزیابی و برآورد م. دلیل نیست؛ دالیل متعددی وجود دارد که قابل جبران و پیشگیری است البته خشکسالی نیز بی

تر مناطق سرزمین ما ارزیابی و برآورد دقیق و صحیحی از  در بیش. های آب زیرزمینی درست نبوده و نیست مسئوالن ما از سفره

لذا . آوری سطحی یا تحت االرضی وجود ندارد کنترل و جمع های شیرین قابل های منابع آبی چه در محدوده آب دارایی

های  های زیرزمینی توسط چاه ای اخیر چندان از سطح زیر کشت نکاسته و جبران یا از طریق برداشت آب طقههای من خشکسالی

همچنین درباره . االرض شده است های تحت های آب عمیق قانونی یا غیرقانونی انجام شده که خود سبب پایین رفتن سطح سفره

با گیاهانی که برای رشد و تکامل به آب کمتری نیاز دارند، باید گفت  های تغییر الگوی کشت و جایگزینی پیاده کردن موضعی طرح

ویژه لنجانات توسط وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعالم شده  اخیرا طرح ممنوعیت کشت برنج مثال برای اراضی اطراف اصفهان، به

راضی نیز به صورت دیم زیرکشت ضمنا مقداری از این ا. بری کمتر جایگزین خواهندشد که مسلما با کاشت محصوالت با آب

  .های فصلی مناسب دارد روند که نتیجه آن بستگی به میزان بارندگی می

 توان به اجرای کشاورزی دقیق امیدوار بود؟ آیا می. پاسخ پرسشم را هنوز نگرفتم

رای استفاده حداکثری از تالش فراوان ب. اگر کسی در را به روی خود ببندد و امیدش را از دست بدهد این به معنای مرگ است

های کشاورزی  ها و نوآوری مندی از آخرین پدیده علوم و فنون پیشرفته روز دنیا در بخش کشاورزی و محیط زیست، یعنی بهره

ماندگی و فقر علمی، فرهنگی،  هر روز تاخیر در کاربرد اصولی آن مساوی است با عقب. های امیدواری است دقیق ازجمله مصداق

های مهلک و فقر غذایی و  همین دالیل دچار بیماری شود که امروز به ای می یژه باعث از دست رفتن سالمت عمومی جامعهو به. مالی

. ها نیست جا مجال بیان آن ای منجر گردیده است که در این تر انواع فقرهای حاشیه رفاهی شده است و این امر به گسترش فراوان

ناپذیر  اندرکاران باالدستی و پایین دستی بشود که حسرت جبران وسیله دست باید نهایت تالش به پس نه تنها باید امیدوار بود، بلکه

 .فردا را به دنبال نداشته باشد

های فعلی دولت در بخش  آیا با وجود سیاست. کنم طور مشخص درباره کشاورزی دقیق و اجرای آن صحبت می من به 

 ؟توان به اجرای آن امیدوار بود کشاورزی می

ها  ها ممکن نیست؛ اما شاهد پیشرفت در این حوزه شد که امکان پیشرفت در آن های دیگر چنین تصور می زمانی درباره تکنولوژی

مسلما . ای جاریست رود و مانند رودخانه شمار می عنوان جزئی از زندگی و طبیعت به شناسد و به علم و تکنولوژی مرزی نمی. ایم بوده

های واالی انسانی در  روست و ارزش ای روبه ای با مشکالت عدیده گذاران نیز هنگامی که ببینند جامعه تمداران و سیاس سیاست

های خود تغییر ایجاد و دست کمک به سوی نخبگان و  مقابل برخی منافع شخصی و گروهی مسخ شده، ناچار در سیاست

ای  ای نزدیک نتیجه خصوص در آینده جز شکست مطلق در اینهای فعلی  اعتنایی با سیاست کنند؛ ولی ادامه بی متخصصان دراز می

 .نخواهد داشت

 حل کار چیست؟ به نظر شما راه 

ما یا نباید وارد حوزه کشاورزی دقیق شویم یا . ها طرح و ارائه شود حل باید در هنگام بسترسازی برای رفع مشکالت، متعاقب آن راه

های مربوطه را نیز درگیر آن  ر در کل جامعه کشاورزی عمل شود، بلکه باید همه حوزهطور فراگی کنیم نه تنها باید به اگر ورود می

  .تدریج رفع شود زمان به ای کشور را فراگرفته همگی و هم هایی که با انواع مختلف و زنجیره کنیم تا بحران

 شود؟ دولت دیده میها و  ای برای فراگیر کردن کشاورزی دقیق در سطح کشور و در دستگاه آیا چنین آمادگی 
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. حل همه مشکالت است ما و مسئوالن باید به این درک برسیم که توجه به بخش کشاورزی تنها گزینه و راه. در شرایط فعلی خیر

ای برای حفظ و تأمین امنیت غذایی و مایحتاج کلی جامعه در  باید گفت اهمیت عنایت به کشاورزی دقیق کمتر از انرژی هسته

  .تر امیدوار بود توان به فراگیر شدن کشاورزی دقیق بیش در صورت چنین درکی می. سطح ملی نیست

کشاورزی وقتی که از . صورت کامل و فراگیر داشته باشیم یا نداشته باشیم پس اگر خواهان کشاورزی دقیق هستیم یا باید آن را به

های تکنیکی  از به یک گام بزرگ با ابعاد گسترده و جنبهبرای این انقالب نی. دهد کند، یک انقالب روی می سنتی به نوین گذر می

البته باید . ها یک رویا است در حال حاضر این. پیچیده داریم و نخبگان نه تنها داخلی که خارجی نیز باید وارد این حوزه شوند

 .نزد وجدان خود محکوم نشوممن تا زمانی که زنده هستم هرگز امید خود را از دست نخواهم داد تا حداقل . همواره امید داشت

 دانید؟ عنوان پرسش آخر، تحقق کشاورزی دقیق را مستلزم چه می به 

گذاران نظام با کمک  پس کافی است که اندیشمندان و سیاست. اگر عزم و اراده ملی باشد امکان اجرای کشاورزی دقیق نیز هست

باید یاعلی گفت تا عشق آغاز . بیندیشند و تصمیم قاطع بگیرندتر  عقل، درایت و منطق و صرف وقت کافی به این مقوله مهم بیش

اگر مسئوالن خواهان پیاده کردن اساسی و فراگیر کشاورزی دقیق هستند، باید دست به اقدامی سریع و هدفمند و اصولی . شود

زمینه صورت بگیرد تازه  همچنان معتقدم اگر شورای عالی انقالب سبز تشکیل شود و اقدامات جدی و زیربنایی در این. بزنند

های اصولی  ریزی های علمی و تخصصی سطوح عالی، برنامه اهلل و با توکل به خدا و با کمک کمیته شاء ابتدای راه است، تا ان

 .ساله کشور گنجانده شود 22انداز  صورت سند ملی در برنامه سند چشم کشاورزی دقیق به

/news/fa/ir.iana.www//:http11552D%/5%A1 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

لزوم تغییر لزوم تغییر / / های آبهای آب  دنبال تغییر مؤلفهدنبال تغییر مؤلفه  آبخیزداری بهآبخیزداری به/ / ضرورت اجرای عملیات آبخیزداری پیش از سدسازیضرورت اجرای عملیات آبخیزداری پیش از سدسازی

  برداریبرداری  ساختار سنتی قوانین بهرهساختار سنتی قوانین بهره

ها، مراتع و آبخیزداری اجرای عملیات آبخیزداری قبل از ساخت سدها را  مراتع و بیابان سازمان جنگلمعاون آبخیزداری، امور 

 .ضروری توصیف کرد

سد و آبخیزداری یک مجموعه مرتبط با سایر اجزای : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت پرویز گرشاسبی امروز در گفت

در واقع در یک حوضه آبخیز همه عوامل نظیر خاک، پوشش گیاهی، انسان و حیات : وی خاطرنشان کرد.حوضه آبخیز هستند

های  شوند و در مدیریت جامع حوضه آبخیز عملیات سد و آبخیزداری جزئی از کارهایی است که در برنامه وحش با هم سنجیده می

 .اردشود، اما متأسفانه در کشور ما چنین نگاهی وجود ند یک حوضه آبخیز گنجانده می

سازیم، بعد به فکر کنترل رسوب با استفاده از  در ایران سد می: ها افزود معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

 .در حالی که اجرای عملیات آبخیزداری باید مقدم بر ساخت سدها باشد. عملیات آبخیزداری هستیم

. حوضه را بگیریم، تقدم این است که آب را در پیکره اکوسیستم ذخیره کنیمخواهیم آب مازاد  حتی وقتی می: گرشاسبی ادامه داد

ای گرم و خشک واقع شده، ما از این شیوه مدیریتی  پیکره اکوسیستم آب، زمین و گیاه است، اما با وجود اینکه ایران در منطقه

 .ایم رویگردان شده

وضه از نظر تبخیر کامالً متفاوت است و در نقاط کم ارتفاع تبخیر نگه داشتن و ذخیره آب در سر حوضه یا پایین ح: وی بیان کرد

میلیارد متر مکعب آب  101بیشتر است؛ بنابراین برای کشوری که بر اساس آمارهای موسسه تحقیقات آبخیزداری حدود چهار تا 

http://www.iana.ir/fa/news/35882/%D8%A7
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ریم، بهتر است آب در ها دا میلیارد مترمکعب بیالن منفی در دشت 12شود و از سوی دیگر  پشت مخازن سدها تبخیر می

 .ها به داخل زمین نفوذ داده شود سرشاخه

 ها با پیشگیری از تبخیر بهبود حداقل دو میلیارد مترمکعبی بیالن منفی دشت

ها در واکنش به آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نیرو درباره تبخیر دو  معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

حتی اگر آمار خود وزارت نیرو را هم برای تبخیر در نظر بگیریم، اگر با : مترمکعبی مخازن سدهای بزرگ کشور، یادآور شدمیلیارد 

 12ها را از  عملیات آبخیزداری این دو میلیارد مترمکعب را در زمین نفوذ داده و از تبخیر جلوگیری کنیم، یعنی بیالن منفی دشت

 .ایم میلیارد مترمکعب رساندهمیلیارد مترمکعب فعلی به هشت 

درصد حجم  12شده از سوی سازمان هواشناسی، وزارت نیرو و سایر نهادهای مرتبط،  بر اساس آمارهای ارائه: گرشاسبی تأکید کرد

اتفاق این مسئله در قالب تبخیر و تعرق . گردد شود؛ یعنی باران به سطح خاک رسیده و دوباره به جو بازمی بارش در ایران تبخیر می

اگر با عملیات آبخیزداری آب را در زمین . گردد، عدد بزرگی نیست میزان آبی که در اثر تعرق به جو بازمی: وی اظهار داشت.افتد می

 .های زیرزمینی کمک خواهیم کرد نفوذ دهیم، به تغذیه سفره

 های آب دنبال تغییر مؤلفه آبخیزداری به

های  آبه وگو با ایانا آبخیزداری را عاملی برای بر هم خوردن حق رحیم میدانی معاون آب و آبفای وزارت نیرو در گفتپیش از این، 

گرشاسبی در واکنش به این سخنان . کند وی معتقد بود که آبخیزداری آب جدید در کشور تولید نمی .تخصیص یافته معرفی کرد

ایم؟ ما دنبال  بخیزداری اگر تبخیر را کم کرده و به نفوذ اضافه کنیم، آیا به استحصال آب جدید کمک نکردهدر آ: میدانی عنوان کرد

های جدید امکان استحصال آب فراهم  با ظهور چشمه. های تبخیر و افزایش نفوذ هستیم واژه تولید نیستیم، بلکه دنبال تغییر مولفه

وری، بحث استحصال آب از نزوالت آسمانی، هم به وزارت نیرو و هم  نون افزایش بهرهقا 21بر اساس ماده : وی اضافه کرد.شود می

 12باید  1121در افق : ها گفت معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل.ها و مراتع تکلیف شده است سازمان جنگل

درصد  101. ها جبران شود درصد بارش 11نه با نفوذ کسری مخازن باید ساال. میلیارد مترمکعب کسری حجم مخازن را جبران کنیم

 .درصد هم با اقدامات وزارت نیرو باید تأمین شود 101این نفوذ با اجرای عملیات آبخیزداری و 

کند، در برخی موارد هم در  شود و یا سیالب ایجاد می ریزد، یا تبخیر می آبی که روی آسفالت می: گرشاسبی همچنین افزود

گیریم و  ریزد، فرصت تبخیر را از آن می اما وقتی روی خاک می. شود ین دست ذخیره شده و در نهایت تبخیر میهای پای چاله

 .کنیم های آب تغییر ایجاد می در واقع در مؤلفه. کنیم فرآیند نفوذ را اضافه می

 .شود این شیوه کنترل میوزارت نیرو باید از این مولفه استفاده کند، زیرا بخش اعظم تبخیر با : وی خاطرنشان کرد

های  ها در زمینه مدیریت منابع آب تغییر کند، مقاومت در برابر تغییرات و توجیه شیوه گرشاسبی با تأکید بر اینکه باید دیدگاه

 .ها را اقدامی نادرست توصیف کرد قدیمی و به تبع آن صرف منابع مالی هنگفت برای این شیوه

 شود رف مدیریت آب سطحی میدرصد منابع مالی وزارت نیرو ص 11

درصد منابع مالی  11ها، وزارت نیرو بر اساس اعداد موجود در برنامه،  به گفته معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

 .خود را صرف مدیریت آب سطحی و کمتر از یک درصد را در بخش منابع آب زیرزمینی، هزینه کرده است

میلیارد مترمکعب بیالن منفی در  12میلیارد متر مکعب مخزن در کشور ساخته است و  11ارتخانه حدود این وز: وی ادامه داد

 .کردیم های زیرزمینی توجه می های زیر زمینی ایجاد کرده است؛ در حالی که باید به سفره سفره

http://iana.ir/fa/news/35121
http://iana.ir/fa/news/35121
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 12هایی که در  تحقیقاتی انجام شده و ارزیابیطرح  21بر اساس . ها هستند بهترین سد خود زمین و آبخوان: گرشاسبی بیان کرد

  سال اخیر انجام شده، با اجرای عملیات آبخوانداری در هر هکتار دشت آبرفتی هزار مترمکعب آب به داخل زمین نفوذ داده شده

 .است  ها نفوذ داده شده متر مکعب آب در سر حوضه 122در عملیات آبخیزداری نیز . است

 حوضه آبخیز با اجرای عملیاتپارامتر یک  3۳تغییر 

استحصال آب فقط یکی از کارکردهای آبخیزداری است، اما این : ها یادآور شد معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

 نیز از... شود؛ بلکه حفاظت خاک، احیای پوشش گیاهی، ترسیب کربن، کاهش سیالب و عملیات صرفا برای استحصال آب انجام نمی

 .کنند پارامتر یک حوضه آبخیز با اجرای عملیات تغییر می 15در واقع . پذیرد عملیات آبخیزداری تأثیر می

اگر در حوضه آبخیز مرزی عملیات آبخیزداری انجام شود، ممکن است این . کند آبخیزداری آب را در زمین گم نمی: وی تأکید کرد

اند؛ بنابراین اگر آب  های بحرانی در آن واقع شده کشور در مرکز ایران است که دشتآب به افغانستان یا عراق برود، اما عمده مشکل 

 .را در زمین نفوذ بدهیم، بهتر از آن است که اجازه دهیم در مخازن پشت سدها تبخیر شود

. ددهد که کسی از گم شدن آب ناراضی باش سال اخیر هم نشان نمی 12های مردمی در  درخواست: گرشاسبی عنوان کرد

نمایندگان مجلس هم . اند درستی تشخیص داده های آبخیزداری هستند، زیرا منافع خود را به آبخیزنشینان طالب اجرای طرح

 .دنبال این مسئله هستند به

ایم که کشور  هایی را برای استحصال آب به جای آن گذاشته آبخیزداری مدیریت آب در زیر زمین است، اما تکنیک: وی اظهار داشت

 .کند کارهای آبخیزداری به هیچ وجه برای منابع آبی کشور مشکل ایجاد نمی. دچار مشکل کرده استرا 

لیتر در  1051رشته قنات را از  12در حوزه باب گهر زرند کرمان با انجام عملیات آبخیزداری دبی متوسط : گرشاسبی اضافه کرد

 .ده موفقیت عملیات آبخیزداری و عدم گم شدن آب استایم که نشان دهن لیتر یعنی دو برابر رسانده 102ثانیه به 

 !هزار هکتار عملیات آبخوانداری 5۲۲میلیون هکتار عرصه مستعد و  94

های برنامه  ترین طرح رود و طرح تعادل بخشی یکی از مهم شمار می ها خطری جدی برای ایران به در حالی که فرونشست دشت

شود، به گفته معاون آبخیزداری، امور مراتع و  از منابع آب زیرزمینی تأمین می درصد آب کشور 12ششم توسعه است همچنین 

 .ای به این سازمان اختصاص نیافته است بخشی هنوز بودجه ها از محل طرح تعادل بیابان سازمان جنگل

ایستگاه  11ی در دار هزار هکتار کار آبخون 65میلیون هکتار عرصه مناسب پخش سیالب داریم؛ حدود  11: وی همچنین گفت

داری در سطحی معادل  با کارهایی که در گذشته انجام شده در مجموع عملیات آبخوان. عملیات پخش سیالب انجام شده است

 .هزار هکتار اجرا شده است 122

پخش  های ممنوعه در قالب در طرح تعادل بخشی حدود چهار میلیون هکتار طرح برای باالدست دشت: گرشاسبی در ادامه افزود

سرعت ما در این بخش خیلی کم است و منابع مالی الزم هم به عملیات آبخوانداری . داری تعریف شده است سیالب و آبخون

میلیون هکتار کار اجرایی انجام دهیم تا  1101داری باید  ما در پخش سیالب و آبخوان: وی خاطرنشان کرد.تخصیص نیافته است

وقتی شما مولفه تبخیر را در یک کشور گرم و خشک کم : گرشاسبی ادامه داد.ور مشهود باشدهای کش اثرات این موضوع در آبخوان

براساس اهداف طرح مدیریت جامع حوضه آبخیز، : وی بیان کرد.بخشی انجام شده است کردید و فرایند نفوذ را اضافه کردید، تعادل

در این شیوه مدیریتی، . ای است ای کشور انتقال آب بین حوضهیکی از مشکالت این روزه. هر آبی باید در همان مکان استفاده شود

گوید که آب باید در باالدست،  در حالی که طرح جامع مدیریت حوضه آبخیز می. کنیم هم مبدا، هم مسیر و هم مقصد را خراب می

ها یادآور  و بیابان سازمان جنگلمعاون آبخیزداری، امور مراتع .های موجود استفاده شود دست و پایین دست بر اساس پتانسیل میان



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

211 

 

های کشاورزی، کارهای تکمیلی حفاظت و آبخیزداری تحت پوشش  اگر مجموعه حوضه آبخیز را با اقداماتی مثل اصالح روش: شد

هکتار از دره ورودی طالقان در سال  112در : گرشاسبی عنوان کرد.دهیم قرار دهیم، درصد زیادی از آب را به داخل زمین نفوذ می

وی .هایی با دبی چهار لیتر در ثانیه دارد خشک بود، در حال حاضر چشمه 11کار آبخیزداری انجام دادیم و این دره که قبل از  11

، اما باید بگویم که داند برداری وزارت نیرو می های جدید را مغایر با قوانین بهره اگرچه معاون وزیر نیرو ظهور چشمه: تأکید کرد

کنیم و باید قوانین را با  ما در کشور خشکی زندگی می. است  برداری کشور بر اساس یک ساختار سنتی نوشته شده قوانین بهره

آبخیزداری . ها منظم شود شود دبی پایه رودخانه فعالیت آبخیزداری سبب می: گرشاسبی اظهار داشت.شرایط جدید تغییر دهیم

ها و خشکی تابستانه خارج شده و یک جریان دائمی آب برای  ها از حالت سیالبی در اوج بارش ند این اکوسیستمک کمک می

 .توان به آب کشور کرد این بهترین کمکی است که می. برداری داشته باشند بهره

رود، به هیچ  ه داخل زمین میآبی ک. دهد آبخیزداری شیوه مدیریتی بدی نیست تجارب جهانی نشان می: وی در پایان اضافه کرد

 ./کند رود و آنجا بارش ایجاد می شود، اما تبخیر تبدیل به ابر شده و با جریان باد به کشورهای دیگر می وجه گم نمی

/news/fa/ir.iana.www//:http11521D%/5%B6%D5%B1% 

 

 

 

 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  زیستزیست  تشدید مجازات مخربین محیطتشدید مجازات مخربین محیط

 محمدصالح نیکبخت وکیل دادگستری

زیست جنگل و منافع مختلف  های آینده، بحث پیرامون محیط ها یکی از موضوعات مهم و حایز اهمیت برای نسل روز این/شهروند 

قانون  12این قانون شامل ماده . سال پیش قانونی پیرامون این موضوع به تصویب رسید 11به همین جهت . مربوط به آن است

که اختصاص یک اصل از قانون اساسی  با این. اساسی بود که متاسفانه به درستی جامه عمل به تن این موضوع پوشانده نشده است

عادی اهتمام الزم را برای تحقق اهداف این اصل نداشته  زیست برای قانونگذاران اساسی بوده اما قانونگذار نشانه اهمیت محیط

تواند از افتخارات این قانون باشد، این اصل اذعان دارد  سال پیش به تصویب رسیده و می 11قانون اساسی که  12باوجود اصل .است

باشند،   داشته  رشدی  روبه  اجتماعی  حیات  بعد باید در آن  های امروز و نسل  نسل  زیست که محیط  اسالمی، حفاظت  در جمهوری»که 

  با آلودگی  که  و غیر آن  های اقتصادی فعالیت»با وجود این تأکید که در ادامه آن قید شده است « .شود می  تلقی  عمومی  وظیفه

دهه، بیشترین 1ریب ، متاسفانه در کشور ما با گذشت ق«است  پیدا کند، ممنوع  مالزمه  آن  جبران  غیرقابل  زیست یا تخریب محیط

ناپذیری به آن واردشده  های جبران هایی که خسارت ازجمله مکان. زیست وارد شده است و تخریب به عوامل اصلی محیط  خسارات

طور صریح و مشخص به سوزاندن، کندن،  گرچه در قانون به. ها و آلودگی آنهاست وحش و آب ها، درختان، سواحل، حیات جنگل

در مواد  612تا  111صورت کلی در مواد  ولی در قانون مجازات عمومی ما بهتخریب و بریدن درختان جنگلی اشاره نشده است 

زیست و همچنین تخریبات به عمل آمده و تخریباتی که در لوازم و وسایلی که  مختلف و پرتبصره آن درخصوص آلودگی محیط

. نی مخابرات تاکیدات بسیار شده استهای آبرسانی و فاضالب، مرکز فرکانس و ماکروویو یع مورد استفاده عموم است، مانند شبکه

http://iana.ir/fa/news/35121
http://www.iana.ir/fa/news/35803/%D8%B6%D8%B1%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

216 

 

همچنین طبق . بینی شده است و مواد قانونی هم در این رابطه داریم هایی نیز پیش زدن درختان مجازات در مورد حریق یا آتش

ران ماده یک قانون گسترش فضای سبز اگر فردی عالما و عامدا قطع یا موجبات از بین رفتن درختان را فراهم کند، عالوه بر جب

به . میلیون ریال محکوم خواهد شد 11میلیون تا  1سال محکوم به حبس یا به جزای نقدی از 1ماه تا  6به مجازات از   خسارات

ها هم از مصادیق فضای سبز  که درختان جنگل سازی و قیاس وجود ندارد، ولی با توجه به این همین جهت در قانون جزا مشابهت

زدن و بریدن درختان با هر هدفی ازجمله  نامند، هر نوع آتش شده می ها را مناطق حفاظت ن مکاناست و در بسیاری از موارد ای

که در مورد آن اعالمیه منتشر »های گذشته برای جنگل و درختان گرگان اتفاق افتاد،  های تجاری مانند اتفاقی که در سال هدف

 .تواند از مصادیق همین ماده باشد ، می«شد

شود، مردم انتظار دارند مسببان بدون هرگونه تبعیضی  زیست تخریب یا فضای سبزی نابودی می دلیلی محیطزمانی که به هر 

زیست باوجود دستورات قاطعی که قانون و مقامات  طورکلی درمورد مسائل مربوط به محیط دانید به طور که می همان. مجازات شوند

در عمل گویی . شدت و ضعف آن در حدی نیست که مردم از مقامات انتظار دارنداند، متاسفانه نوع برخورد و  عالی کشور صادر کرده

شود و به همین صورت  تر می وسعت سال خالی و کم به سال  ها بازدارنده نبوده یا به همین جهت سطح مناطق جنگلی کشور مجازات

 .دهای درحال انقراض کم نیستن وحش نیز هر روزه درحال زیان دیدن است و گونه حیات

رسد، شاید یک راهکار عملی  نظر می به. زیست باید تالش بسیار شود هایی برای درمان درد تخریب محیط بنابراین با توجه به راهکار

کردن درختان مراتع رفع ابهام از قوانین باشد، زیرا قانون ما دارای ابهاماتی است، مثال برای قطع  زیست و قطع برای حفظ محیط

گونه قانونی  هیچ... ها و کردن آب ها یا آلوده ر مجازات شدیدی درنظر گرفته است ولی متاسفانه در مورد جنگلدرخت نخل قانونگذا

ها در شمال  شویم هر روزه سطح جنگل به همین جهت ما متوجه می. که صریحا آالیش اینها را مورد مجازات قرار دهد، وجود ندارد

شوند و تنها متعلق به مردم یک شهر و استان نیستند، کمتر  کشور محسوب می و مناطق غربی کشور که از ثروت عمومی و ملی

جان کرده است،  های عمدی و سهوی جان طبیعت را بی سوزی ها از قطع و قاچاق درختان گرفته تا آتش شوند و انواع آسیب می

شود یا در صورت اعمال مجازات به  های الزم اعمال نمی شود، مجازات ها شناخته می حتی زمانی که عوامل اصلی این تخریب

برداران و  که نتیجه عمل بهره غافل از این. ها بازدارنده نبوده است وجه این مجازات شود که به هیچ های نقدی محدود می مجازات

ی است بیشتر از جزای نقد  های منابع طبیعی به مراتب و چندین برابر ها و بریدن درختان جنگلی یا تصرف زمین مخربین جنگل

 .که باید برای عوامل این جرایم درنظر گرفته شود

تواند تاثیرگذار باشد، افزایش میزان خسارت برای مجرمان است، همچنین تأکید دارم از قانون  از دیگر راهکارهای این موضوع که می

زیست و کسانی که باعث از  حیطزیستی استفاده نشود و در مورد تخریبگران م  های حبس برای جرایم محیط کردن مجازات جایگزین

شوند، مجازات شدید حبس را قایل شویم و از بکارگیری مجازات جایگزین حبس نسبت به آنان  بین رفتن درختان جنگلی می

 .خودداری کنیم

/news/fa/ir.iana.www//:http11111D%/5% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  خواران تهرانیخواران تهرانی  مقابله با رودخانهمقابله با رودخانه

ها،  وساز در حاشیه رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع با تشریح ضوابط ساخت مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه | مهر

غزال جعفری از فراگیر شدن طرح  . جزییات طرح مقابله با رودخانه خواران در مناطق کن، دربند و درکه تهران را تشریح کرد

طور کامل برداشت  ها را به این طرح مختصات جغرافیایی پالک: خبر داد و گفت های کشور کاداستر در نقشه حریم بستر رودخانه

کند و با بارگذاری اطالعات حقوقی روی نقشه سبب خواهد شد تا در هنگام معامله بدانیم مالک، سند را چه سالی دریافت کرده،  می

او با بیان . ورد نیاز در آن کامالً مشخص استطورکلی تمامی مشخصات حقوقی م این سند، سند تفکیکی از کدام سند است و به

: های کشور آغاز شده است، گفت هزارم آبراهه 212های کشور در مقیاس یک  گذاری بستر حریم رودخانه که طرح تعیین و نشانه این

ها مشخص و  ین آبراهههزار کیلومتر از ا 12هزار کیلومتر برآورد شده که تاکنون حد بستر و حریم  116های کشور حدود  طول آبراهه

 .شده است« روپرگذاری»هزار کیلومتر آن نیز  6رسانی شده و حدود  مورد مطالعه قرار گرفته و اطالع

/news/fa/ir.iana.www//:http11516D%/1%51 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۷: تاریخ

  دریاخواری برخی از مدیران تهرانیدریاخواری برخی از مدیران تهرانی

مدیرانی   : ها گفت خواری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر لزوم انتشار اسامی بدهکاران بانکی درمورد زمین| ایسنا

مال  اهلل یوسفیان عزت . اند وساز مسکن مشغول شده درتهران هستند که با تشکیل تعاونی مسکن درکنار دریا و در انزلی به ساخت

عنوان بدهکار سیستم بانکی در  شود، اما اعالم نام وی به کند نام آنجایی مطرح نمی ها دارد، فکر می شخصی که معوقه به بانک: افزود

کس نام او را  میلیارد تومان به بانک بدهکار است اما هیچ 122که اکنون کسی  او با بیان این.آورد می وی را به زانو درمیافکار عمو

های مسکن از منابع طبیعی گرفته و تغییر کاربری شده  وسیله تعاونی  های اطراف تهران به درصد زمین 12اکنون : داند، گفت نمی

 .است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

  ایرنا۵۹/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  بحران کم آبی اصلی ترین خط قرمز در تنظیم برنامه های کشاورزی است بحران کم آبی اصلی ترین خط قرمز در تنظیم برنامه های کشاورزی است 

زراعت وزارت جهاد کشاورزی موضوع کم آبی را کلیدی ترین خط قرمز در تنظیم برنامه های کشاورزی دانست معاون  -ایرنا  -کرج 

 . که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار مسئوالن کشور گیرد

به گزارش ایرنا، عباس کشاورز روز سه شنبه در نهمین نمایشگاه ملی تخصصی تکنولوژی زیرساخت های کشاورزی در موسسه 

گلستان گلشهر کرج به موضوع کم آبی که یکی از مشکالت در کشور است اشاره کرد و اظهار داشت که بحران آب در کشور جدی 

تر از آن است که ما به صورت لحظه ای یا منطقه ای احساس می کنیم و این مساله اصلی ترین و کلیدی ترین خط قرمزی است 

 . م کنیمکه برنامه هایمان را باید مطابق آن تنظی

هزار هکتار در سال بوده که اکنون به  122میلیون و  2بیش از  12تا  12متوسط کشت گندم آبی بین سال های : وی بیان داشت

هزار هکتاری کشت گندم آبی مواجه بوده  122هزار هکتار کاهش یافته که این نشان می دهد با کاهش نزدیک به  112میلیون و 2

یت محصوالت کشاورزی که شاخص هایش برای آحاد جامعه قابل لمس است، نسبت به قیمت دیگر وی تاکید کرد که وضع. ایم

 . کاالها در بازار از رشد برخوردار نبوده است

 . برای جلوگیری از سقوط قیمت کاالهایی که در کشور مداخله ای در آن صورت نمی گرفته دولت یارانه می دهد: وی ادامه داد
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 دات محصوالت کشاورزی به کشور کاهش قابل توجه وار**

میلیون تن کاالی کشاورزی وارد می شد، اکنون  22داشتیم که ساالنه  12تا  12واردات افسار گسیخته در سال های : کشاورز گفت

 . میلیون تن برسد 12میلیون تن رسیده است و پیش بینی می شود در سال جاری این عدد به کمتر از  11به 

ت بازرگانی به صورت عمومی بخصوص در بخش صادرات محصوالت کشاورزی داریم، ولی تولید غیر قابل مشکال: وی اضافه کرد

 . انتظار افزایش یافته که این مرهون سیاست ها و تالش کشاورزان و خادمان به کشاورزان است

 تالش برای کاهش کشت محصوالت کشاورزی نیازمند آب زیاد **

خیلی از کشاورزان و : را از دیگر برنامه های وزارت جهاد کشارزی عنوان کرد و بیان داشتکشاورز تالش بر کاهش کشت برنج 

 . مدیران آزرده هستند زیرا کشت داشته اند به امید فروش و محصوالت فوق را نیز بیمه نکرده اند

 . ه توفیق خوبی داشتیموی ادامه داد که سعی کردیم حمایتی های الزم را از کشاورزان موفق داشته باشیم که سال گذشت

با اجرای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در راستای مصرف بهینه از آب کشاورزی، : معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

هکتار رسیده و در نظر  1122هزار هکتار به  12کشت برنج در اصفهان را تا حد قابل قبولی کاهش دادیم به طوری که کشت از 

 . را به صفر رسانده و کشت های جایگزین را داشته باشیمداریم این عدد 

کشت بهاره قفل شده و سیاست کشت : معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین به کاهش کشت بهاره چغندر قند اشاره کرد و افزود

ان، خراسان رضوی، استان کشور همچون گلست 1پاییزه را ادامه دادیم به طوریکه درسال زارعی جاری کشت پاییزه چغندر قند در 

هزار  15هزار هکتار آغاز کرده ایم و امسال به  2این روش کشت را در این محصول از : کشاورز گفت. فارس و کرمانشاه را داشته ایم

 . هکتار در برنامه داریم که اگر صنعت مشکلش حل بشه تصور بر این است که مشکل شکر با یک سوم آب قبلی حل شود

 رد زده ایم در تولید شکر رکو**

. برغم اینکه کشت بهاره در کشت چغندر قند افزایش سطح نداشته ایم امسال در تولید شکر رکورد تاریخی زده ایم: کشاورز افزود

 . تن تولید چغندر با این خاک های فقیر مطلوب است 11عدد 

برای مدیریت بحران آب داشتیم و در این  اینها همه نسخه هایی است که عملیات آن آغاز شده و شروع خوبی را: وی اظهار داشت

آبیاری بارانی در کشور خشک و در این گرمای : معاون وزیر جهاد کشاروزی بیان داشت. مسیر کشاورزان پیشروترین گروه هستند

  .درصد دارند، فقط می توان به آب باران برای کشت امید داشت 62سوزان جایی ندارد و غیر از مناطقی که رطوبت باالی 

 حرکت به سمت کشت نشایی **

ساله آبیاری میکرو سطحی و زیر سطحی تصویب  12سیستم ها باید اصالح شود تا مقررات اصالح شود و برنامه : کشاورز تاکید کرد

شده است و اقدام ملی کشت نشایی خوب آغاز شده ولی هنوز سازندگان ماشین ندارند تا به ما بدهند بطوریکه ماشین نشاکار 

دیگر محصوالت را .... این کشور به نیوتکنولوژی نیاز دارد و باید غیر از گندم، جو، سیب زمینی و : وی گفت. د و راحت نداریمکارآم

 . نیز به صورت نشایی کشت کنیم و باید بانک نشاء داشته باشیم و نشاء تولید و کشتش صنعتی شود

علیرغم اینکه کرج : رساخت های کشاورزی در کرج اشاره کرد و افزودمعاون وزیر جهاد کشاورزی به کیفیت برگزاری نمایشگاه زی

پایتخت علمی کشاورزی کشور است ولی برگزاری این نمایشگاه در حد مطلوب و دلخواه نیست و نیازمند بیشتر مشارکت بخش 

 . خصوصی و کمرنگ شدن بخش دولتی است

 . گلستان گلشهر کرج به مدت چهار روز ادامه داردنهمین نمایشگاه ملی تخصصی زیرساخت های کشاورزی در موسسه 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا ۵۷/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  به شرکت کنندگان در طرح تجمیع اراضی یارانه تعلق می گیرد به شرکت کنندگان در طرح تجمیع اراضی یارانه تعلق می گیرد : : معاون وزیر جهاد کشاورزیمعاون وزیر جهاد کشاورزی

 51به کشاورزانی که در طرح تجمیع اراضی شرکت می کنند تا : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت -ایرنا -شیراز

 . برداران و تجمیع اراضی آنهاستدرصد یارانه پرداخت می شود و این فرصت بسیار خوبی برای بهره 

به گزارش ایرنا محمد علی طهماسبی، پنجشنبه در نخستین جشنواره مردمی انار و گردشگری که در بخش فاروق از توابع 

این معاونت همچنین استفاده از تکنیک های جدید، اصالح باغ ها، بهره گیری از ارقام جدید : شهرستان مرودشت برگزار شد، افزود

 .محصول را در دستور کار خود قرار داده است و پر

 . وی همچنین به باغداران توصیه کرد برای محصوالت شاخص خود پیگیر دریافت نشان ثبت جغرافیایی باشند

 ضرورت تغییر کشاورزی از حالت معیشتی به اقتصادی** 

مهمترین تهدید : ی هم در این جشنواره گفتنماینده مردم شهرستان های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسالم

 .آینده کشور مساله آب است و برای مقابله با این خطر بهره وری آب باید در بخش کشاورزی باال رود

میلیون هکتار به 101میلیون هکتار است که از این میزان 6هم اینک سطح زیر کشت زراعت کشور : محمد مهدی برومندی افزود
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بیاری مجهز شده است و برای بهره وری هر چه بیشتر از منابع آب باید مابقی این اراضی نیز به این سامانه مجهز سامانه های نوین آ

با توجه به اهمیت موضوع آب، برای نخستین بار در کشور کمیته امنیت آب در مجلس شورای : این نماینده مجلس بیان داشت.شود

اگر به دنبال توسعه کشور هستیم، باید به بخش کشاورزی توجه اصولی و ویژه ای : برومندی ادامه داد. اسالمی تشکیل شده است

 .شماری از کشورهای پیشرفته دنیا به دلیل توجه به این بخش به پیشرفت و توسعه دست یافتند. شود

ما باید بکوشیم که یکی از اهداف بسیار مهم دولت و مجلس شورای اسالمی، توجه ویژه به مساله توسعه روستاهاست ا: وی افزود

کشاورزی را از حالت معیشتی به کشاورزی اقتصادی تغییر دهیم و برای رسیدن به این مهم ضروری است ضریب مکانیزاسیون، 

 .درصد ماده آلی خاک، توسعه گلخانه ها، میزان افزایش تولید در واحد سطح و استفاده از بذر گواهی شده در دستور کار قرار گیرد

رویکرد مجلس به حوزه کشاورزی، : الدین خادم، نماینده مردم شهرستان سپیدان در مجلس شورای اسالمی هم گفتسید عالء 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان .تخصصی و علمی است و تمام تالش خود را برای کاستن از مشکالت کشاورزان بکار می گیرد

لیل دارا بودن اقلیم های متنوع در تولید محصوالت از تنوع قابل توجهی این استان به د: فارس هم در این جشنواره بیان داشت

این استان همچنین : محمد مهدی قاسمی افزود.برخوردار است و می توان گفت، فارس به ویترین باغبانی کشور تبدیل شده است

و امیدواریم با استفاده از روش های نوین پیشتر انبار غله کشور بود لیکن به دلیل چالش آب، در زمینه زراعت با مشکل مواجه است 

در عرصه کشاورزی به دنبال تولید محصول به صورت زنجیره ای هستیم یعنی از : وی بیان داشت.آبیاری براین مشکالت غلبه کنیم

ایت مصرف ابتدا تا انتهای تولید و تا مرحله مصرف، یک محصول را کنار هم ببینیم و با کاهش قیمت تمام شده محصوالت، هم رض

با جدیت در پی تشکیل زنجیره تولید انار هستیم : قاسمی اظهار داشت.کننده را تامین کنیم و هم اقتصاد کشاورزی را بهبود بخشیم

رئیس سازمان .و امیدواریم این موضوع به عنوان نخستین زنجیره تولید محصوالت کشاورزی در استان فارس مد نظر قرار گیرد

قنات در منطقه فاروق  12این سازمان پیگیر دریافت اعتبار الزم برای ایجاد : دیگری از مطالب خود گفتجهاد کشاورزی در بخش 

کیلومتری  12بخش فاروق در فاصله .رونمایی شد 'فاروق شهری از والیت استخر فارس'در بخشی از این جشنواره از کتاب .است

 .از واقع شده استکیلومتری شمال شیر 11شهرستان مرودشت و این شهرستان در 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا ۵۷/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند بازبینی است سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند بازبینی است 

با توجه به تغییرات صورت گرفته در شرایط اقتصادی : معادن وکشاورزی ایران گفترییس اتاق بازرگانی، صنایع،  -ایرنا -تهران

 . کشور، سند راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشورباید مورد بازبینی قرار گیرد

در : ودبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، غالمحسین شافعی امروزپنجشنبه در مراسم روز ملی صادرات در سالن اجالس سران افز

 .بازبینی این سند باید سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و شرایط پسابرجام لحاظ شود

 .سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران آمادگی دارند در بازبینی این سند کمال همکاری را داشته باشند: وی گفت

این ادغام : صادرات و صندوق ضمانت صادرات را مطرح کرد و گفت شافعی در بخش دیگر سخنان خود پیشنهاد ادغام بانک توسعه

 . می تواند در قالب اگزیم بانک فعالیت کند؛ ادغام این دو دستگاه کمک بیشتری به بخش صادرات می کند

مرکزی  بانک: رییس اتاق بازرگانی ایران، چند نرخی بودن و تثبیت تصنعی نرخ ارز را از مشکالت اقتصادی کشوردانست و گفت

 .اعالم کرده است که تا پایان سال ارز را تک نرخی خواهد کرد و بخش خصوصی منتظر عمل به این وعده است

http://www.irna.ir/fa/News/82274504/
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رییس جمهوری : وی در ارتباط با تاکیدات رییس جمهوری در ارتباط با صادرات که در مراسم روز ملی صادرات مطرح شد، گفت

 .پنبه در گوش گذاشته اند و کمتر در صحنه عمل به آن توجه می کنند صادقانه این نکات را مطرح می کند اما گویا برخی

به گزارش ایرنا، در این مراسم به سه صادرکننده مدال افتخار اعطا شد و پنج صادر کننده نیز به عنوان صادرکننده ممتاز مورد 

 .تقدیر قرار گرفتند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا ۵۷/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  هیات روسی از واحدهای تولیدی و کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد دیدن کرد هیات روسی از واحدهای تولیدی و کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد دیدن کرد 

تعدادی از واحدهای صنعتی، شماری از فعاالن اقتصادی و مسئوالن دولتی استان امسک روسیه روز پنجشنبه از  -ایرنا -یاسوج

 . کشاورزی و مکان های گردشگری کهگیلویه و بویراحمد دیدن کردند

نفره روسی روز گذشته به منظور توسعه همکاری های اقتصادی با کهگیلویه و بویراحمد به یاسوج سفر  11به گزارش ایرنا، هیات 

ی صادرات کاالهای صنعتی، دارویی و بهداشتی این استان را اعضای این هیات از نواحی صنعتی یاسوج دیدن و ظرفیت ها.کردند

 . بررسی کرده و با شرایط سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد آشنا شدند

فعاالن اقتصادی روسی در بخش کشاورزی با بازدید از تعدادی گلخانه ها و طرح های کشاورزی با محصوالت استان و راه های 

 . ندجانبه آشنا شد 2همکاری 

فعاالن اقتصادی روسی همچنین با بازدید از چند مکان گردشگری به بررسی فرصت های سرمایه گذاری و تبادل گردشگر در استان 

http://www.irna.ir/fa/News/82273870/
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 . کهگیلویه و بویراحمد و ظرفیت های آن پرداختند

ای اقتصادی به گفته جبار کیانی رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی یاسوج هیات روسی تحت تأثیر ظرفیت ه

کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفتند و این سفر و بازدیدهای صورت گرفته نوید آینده ای بهتر برای توسعه روابط اقتصادی استان با 

 . خارج از مرزها را می دهد

اری و نفره از مسئوالن سیاسی و فعاالن اقتصادی استان امسک روسیه صبح روز گذشته به منظور توسعه روابط تج 11هیات 

 . اقتصادی با کهگیلویه وبویراحمد وارد یاسوج شد

امسک در جنوب غربی سیبری واقع شده و دومین شهر بزرگ در شرق کوه های اورال به شمار می آید که فاصله بین این استان تا 

 . کیلومتر است 2122مسکو 

/News/fa/ri.irna.www//:http52211112/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا /۵۷/۷۹ :تاریخ خبر

  نخستین نمایشگاه صنعت دام، طیور و صنایع وابسته در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد نخستین نمایشگاه صنعت دام، طیور و صنایع وابسته در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد 

درمحل دائمی  نخستین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان، مواد غذایی، تجهیزات کشاورزی و صنایع وابسته -ایرنا-انزلی

 . نمایشگاه ها و همایش های منطقه آزاد انزلی افتتاح و درمعرض دید عموم قرار گرفت

 12در این نمایشگاه : به گزارش خبرنگار ایرنا، مسئول برگزاری این نمایشگاه چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد

لیدی، پژوهشی، ماشین آالت، تجهیزات و خدمات مرتبط را در شرکت،کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی، جدیدترین محصوالت تو

شرکت کنندگان در نمایشگاه : محمد علی ترحمی امیری افزود.مترمربع در معرض دید عالقمندان قرار دادند 522فضای بیش از 

دارو و مکمل های همچنین انواع تجهیزات مورد نیاز صنایع دامپروری و مکمل های خوراکی، دامپزشکی و واکسن های دامی، 

غذائی، فرآورده ها و تولیدات لبنی، انواع خوراک دام و مکمل ، ماشین آالت و تجهیزات، داروهای دامپزشکی و ضد عفونی کننده 

ها، مکمل ها و افزودنی های خوراک دام و طیور، تجهیزات و لوازم مرغداری، تجهیزات و ماشین آالت دامپروری و تجهیزات 

http://www.irna.ir/fa/News/82273990/
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 . ی را به نمایش گذاشتندگرمایشی و سرمایش

وی با اشاره به عرضه فرآورده ها و محصوالت غذایی، صنایع تبدیلی، ماشین آالت، تجهیزات و تکنولوژی صنایع غذائی، بسته بندی 

 انواع صنایع پروتئینی، فرآورده های گوشتی و لبنی، غذاهای آماده و نیمه آماده؛ صنایع تبدیلی،:دراین نمایشگاه خاطرنشان کرد

انواع کنسروهای غیرگوشتی، خشکبار، سبزیجات خشک و معطر، عرقیات گیاهی، ادویه جات، چاشنی ها ، صنایع آشامیدنی و انواع 

 .فرآورده های آردی نیز به معرض دید بازدیدکنندگان و عالقه مندان درآمد

وردهای متخصصان کشورمان درحوزه دام طیور و امیری برگزاری اینگونه نمایشگاه ها را زمینه ای برای معرفی توانمندی ها و دستا

توسعه صادرات غیر نفتی، آشنایی : مواد غذایی در راستای افزایش سطح مبادالت تجاری بازرگانان کشورمان دانست و تاکید کرد

دانش و تبادل شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان با آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی این حوزه ها، اشتغال و کارآفرینی، ارتقای 

اطالعات بین شرکت کنندگان در نمایشگاه، تشویق و ترغیب تولید کنندگان برای رقابت سالم و هدفمند در عرصه این صنعت و 

ایجاد فضا برای ارتباط مستقیم تولید کنندگان با مصرف کنندگان را مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه دام و طیور و صنایع غذائی 

ارش خبرنگار ایرنا نمایشگاه دام و طیور، مواد غذایی و صنایع وابسته از عصر چهارشنبه افتتاح و عالقه مندان می به گز.عنوان کرد

 .از این نمایشگاه بازدیدکنند 21الی  11توانند تا اول آبان ماه هر روز از ساعت 

یه دریای خزر، ترکیه و کشورهای حاشیه منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه دریای خزر است و کشورهای حاش

 . خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی عمده بازارهای صادرات و واردات محصوالت از طریق منطقه آزاد انزلی هستند

جنوب، دارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر،  -قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال 

ی با بنادر آستراخان و الگان در روسیه، راسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، دسترسی از همجوار

، نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی CIS طریق راه های مناسب، به بازارهای مصرف کشورهای

درصد در منطقه، امکان فعالیت  122ثبت، مالکیت و مشارکت سرمایه گذاران خارجی تا میزان  مزایای قانونی همچون امکان. است

ساله بر درآمد و دارایی از تاریخ بهره برداری هرگونه فعالیت  22بیمه ای در این منطقه، معافیت مالیاتی  -بانکها و موسسات مالی 

ذاران و فعالین اقتصادی، اقدامات سازمان در خصوص خلق مزایا و اقتصادی، وحدت مدیریت در ارائه کلیه خدمات به سرمایه گ

تولیدی، فعالیت بورس کاالی منطقه، رونق فضای تجاری با اجرای مصوبه کاالی همراه  -معافیت های جدید برای فعاالن اقتصادی 

رونق فضای کسب و کار در  مسافر و برگزاری پانزدهمین اجالس اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر زمینه ساز

 .محدوده منطقه شده است

/News/fa/ir.irna.www//:http52211112/ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا ۵۹/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  وزیر نیرو در کمیسیون کشاورزی به سواالت نمایندگان در مورد وضعیت آب کشور پاسخ داد وزیر نیرو در کمیسیون کشاورزی به سواالت نمایندگان در مورد وضعیت آب کشور پاسخ داد 

وزیر نیرو در جلسه امروز این کمیسیون حضور : عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت-ایرنا-تهران

 . یافت و به سواالت نمایندگان پاسخ داد

در این جلسه برخی از نمایندگان از وزیر نیرو : کمیسیون کشاورزی مجلس گفت -سه شنبه-مروز علی بختیاری با اشاره به جلسه ا

سواالتی در مورد انتقال و بحران آب، وضعیت خشکسالی برخی از مناطق و انتقال آب حوزه به حوزه از وزیر نیرو سوال کردند که 

 .وزیر نیز در این راستا به نمایندگان پاسخ داد

نهایت بنا شد که نمایندگان سوال کننده در این راستا جلسه مشترکی بگذارند و در نهایت در مورد قانع شدن و  در: وی افزود

 .نشدنشان نظر خود را مطرح کنند
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بنا شد که جلسات با وزیر نیرو در مورد وضعیت آب : عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد

 .کشور ادامه یابد
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  شودشود  جهانی آبیاری و زهکشی برگزار میجهانی آبیاری و زهکشی برگزار میوهفتمین اجالس ساالنه کمیسیون وهفتمین اجالس ساالنه کمیسیون   شصتشصت

 .شود کشور تایلند برگزار می "مای چیانگ"وهفتمین اجالس ساالنه کمیسیون جهانی آبیاری و زهکشی در شهر  شصت

 .شود برگزار می( ماه سال جاری آبان 22تا  16برابر با ) 2216نوامبر سال  12به گزارش خبرنگار ایانا، این اجالس از ششم تا 

همچنین نمایندگان . سخنرانی خواهد داشت( ICID)ریزی، رئیس کمیسیون جهانی آبیاری و زهکشی   ن اجالس سعید نیدر ای

های تخصصی اجالس حضور  ها و نشست های ملی آبیاری و زهکشی تمام کشورهای عضو این کمیسیون جهانی، در برنامه کمیته

ها  کشور جهان تشکیل شده که نمایندگان این کمیته 52کشی در بیش از های ملی آبیاری و زه در حال حاضر کمیته.خواهند یافت

 .حضور خواهند یافت ICIDهای جهانی عنوان نهادهای سیاستگذار آبیاری و زهکشی، در اجالس به
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ار های اصلی اجالس برگز برنامه( آبان 22تا  16)در چهار روز نخست برگزاری این اجالس شش روزه یعنی ششم تا هشتم نوامبر 

 ./های کمیته ملی آبیاری و زهکشی اجرا خواهد شد های آموزشی متناسب با فعالیت شود و در دو روز باقیمانده کارگاه می
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 گزاشات جهانی

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  پروری پایدار در سنگاپورپروری پایدار در سنگاپور  های جدید راهکاری برای آبزیهای جدید راهکاری برای آبزی  استفاده از فناوریاستفاده از فناوری

ای پایدار، مهم  های جدید را برای ایجاد مزارع پرورش ماهی به گونه استفاده از فناوری  وزیر توسعه ملی و صنعت و تجارت سنگاپور،

های جدید برای اطمینان بخشی و ادامه پایداری  استقبال از فناوری": عت و تجارت سنگاپور گفتوزیر توسعه ملی و صن. دانست

 ."مزارع پرورش ماهی در سنگاپور، از مسایل بسیار مهم است

این ": وی خاطرنشان کرد( آژانس خبری انگلیسی زبان تلویزیون کابلی سنگاپور)، ChannelNewsAsiaبه گزارش ایانا به نقل از 

تواند راهکاری  هایی همچون تغییرات آب و هوایی و کاهش ذخایر ماهی وحشی در سراسر جهان می ویژه در مقابله با چالش به امر

http://www.iana.ir/fa/news/35637/%D8%B4%D8%B5%D8%AA
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دهندگان ماهی  های مورد استفاده پروش چگونگی روش: وزیر توسعه ملی و صنعت و تجارت سنگاپور عنوان کرد".شمار آید مهم به

در ( های ماهی همچون استخر( )land-based systems)پروری مبتنی بر زمین  آبزیهای  های جدید، سیستم همچون فناوری

 .مزارع پرورش ماهی محلی، در راستای کنترل میزان آب، باید بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد

تکنیک  پلی پروری، در روز صنعت آبزیان در مدرسه عالی کارشناس، متخصص و دانشجو در حوزه آبزی 222چندی پیش، حدود 

های فنی برای جوانان و تربیت  نهاد آموزشی در سنگاپور است که در زمینه آموزش: Republic Polytechnic)سنگاپور 

های پایدار  های جدید و شیوه ، گردهم آمدند تا به بحث درباره روند جهانی در این حوزه، فناوری(کند کارآفرینان جوان فعالیت می

، مدرس علوم دریایی و آبزیان در Chan Wei Loongلونگ  چان وی.وگو بپردازند صنعت، به بحث و گفت برای نیازهای آینده این

 ".طور جدی باید دنبال شود تحقیق و انجام این کار در یک منطقه به": سنگاپور گفت. مرکز پلی تکنیک

پرداخت و در ( مخازن)های مختلف به میزان زیاد،  جایگاهتوان به نگهداری ماهی در  با استفاده از فناوری، می": وی اظهار داشت

 ".توان به افزایش دلخواه میزان ماهی هرکدام از این مخازن نیز اقدام کرد عین حال که بر پرورش ماهی کنترل داشته، می

ر اهمیت تقویت پروی، ب کردن آبزی همچنین وزیر توسعه ملی و صنعت و تجارت سنگاپور، برای حفظ صنعت پایدار و رقابتی 

های جدید و همچنین جذب  آوری همکاری بین موسسات تحقیقاتی و مزارع پرورش ماهی، تشویق کشاورزان برای استفاده از فن

 .پروری تأکید کرد استعدادهای جوان به صنعت آبزی

تنها باید تصویر  ین رو نهاز ا. دهد دهندگان جوان قدرت خود را به تدریج از دست می این صنعت بدون پرورش": وی یادآور شد

 ./پروری را در ذهن جوانان تغییر داد، بلکه ماهیت کار در این بخش هم باید تغییر کند بخش آبزی

/news/fa/ir.iana.www//:http11122D%/5%A1%D5%B1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۷: تاریخ

قدرت بخشیدن به ارتباطات روستایی و پشتیبانی از قدرت بخشیدن به ارتباطات روستایی و پشتیبانی از / / شودشود  منابع مالی کشاورزان آمریکایی دو برابر میمنابع مالی کشاورزان آمریکایی دو برابر می

  اقتصادهای محلیاقتصادهای محلی

و مقررات . هیالری کلینتون، در نظر دارد پس از انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری، منابع مالی برای کشاورزان را دو برابر کند

ها را بهبود بخشیده و اعتبارات مالیاتی کشاورزان را  وکارهای کوچک روستایی را آسان کرده، زیرساخت در کسبگذاری  سرمایه

 .توسعه دهد

http://www.iana.ir/fa/news/35702/%D8%A7%D8%B3%25
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های آنچنانی دو نامزد سرشناس حزب  ، این روزها بحث داغ انتخابات و مناظره(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دونالد ترامپ و هیالری کلینتون، هرکدام . یکا تقریباً در سرخط خبرهای جهان قرار گرفته استخواه در آمر دموکرات و جمهوری

های اخیر، ابعاد  کمااینکه در هفته. جنگند و شاید در این مبارزه از هیچ ترفندی نیز مضایقه نکنند برای پیروزی در این رقابت، می

گنجد، اما آنچه که  دو نامزد افشا شده که پرداختن به آن در این مقال نمی ای از فسادهای اخالقی، مالی و نقاط ضعف رفتاری تازه

های این دو نفر در عرصه کشاورزی و غذا  ها و سیاست تواند برای مخاطبان خبرگزاری تخصصی ایانا اهمیت داشته باشد، برنامه می

کشاورزی را برای آشنایی بیشتر جامعه کشاورزی با  های کلینتون در بخش ای از برنامه ترجمه  به همین منظور، امروز خالصه. است

های کالن دونالد ترامپ، در بخش کشاورزی خواهیم  کنیم و در روزهای آتی نیز، به بررسی سیاست اهداف این نامزد، بررسی می

 .های کلینتون در بخش روستا و کشاورزی است ترین برنامه خوانید مهم آنچه در ادامه می. پرداخت

هایی که مواد غذایی و محصوالت کشاورزی را تحت  بنابراین سیاست. رود ترین رکن حیات به شمار می ساده، غذا مهمبه عبارت 

تعداد  2211به عنوان مثال، در سال . دهند، بسیار حساس و متفاوت بوده و سال به سال در حال افزایش است تاثیر قرار می

هایی که غذاهای محلی سرو  برآورد شده و همچنین رستوران 1111آن ها در سال  برابر بیشتر از تعداد 1فروشگاه های کشاورزان 

 .کنند نیز به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است می

به همین دلیل . اند تر شده حساس( GMO)های غذایی و به ویژه محصوالت تراریخته  ها در مورد افزودنی به هر حال، آمریکایی

همچنین . ای چرب ترانس، سعی در ارتقای سطح کیفیت و سالمت محصوالت غذایی داشته استدولت فدرال با کاهش اسیده

بنابراین در مجموع، اهداف دولت در جهت کاهش بیماری ناشی . های متنوعی برای تغذیه سالم در مدارس در دستور کار دارد برنامه

 .از مواد غذایی و باال بردن ضریب سالمت در افراد جامعه است

تواند  چه می ۰۲90های دیپلماتیک هیالری کلینتون در مورد کشاورزی و غذا در سال  خواهیم ببینیم سیاست یحال م

 باشد؟

ها  دهی بانک به این ترتیب که مقررات تسهیالت. گذاری کند وکارهای کوچک روستایی سرمایه کلینتون تصمیم دارد که در کسب -1

 .بخشیده و اعتبارات مالی را توسعه دهدها را بهبود  را آسان کرده، زیرساخت

همچنین . خواهد منابع مالی را برای کشاورزان افزایش داده و آنها را به استفاده از انرژی پاک، تشویق کند وی در برنامه خود می -2

 .های آموزشی برای کشاورزان را نیز فراهم خواهد کرد در این راستا فرصت

. بین معادن و جنگلداری، کشاورزی، ساخت سدهای تولید برق وجود دارد، باید برداشته شود کلینتون معتقد است مسائلی که -1

 .کند پشتیبانی می Appalachiaضمن اینکه او از تولید غذاهای محلی در منطقه 

مین دلیل به ه. کلینتون سعی دارد در راستای افزایش درجه امنیت غذایی در آمریکا، دسترسی به غذای تازه را گسترش دهد -1

را ( SNAP) "ها و سبزیجات تازه توسط کشاورزان ریزی در جهت پشتیبانی از اقتصادهای محلی و روستایی و تولید میوه  برنامه"

شکی نیست بعد از ارائه به سنای آمریکا و تایید و اجرای آن، به خاطر استقبال مردم از این برنامه، قدرت . کند پیشنهاد می

(SNAP )زایش خواهد یافتروز اف روزبه. 

 "آیووا"های خود را برای قدرت بخشیدن به ارتباطات روستایی با سخنرانی در  سیاست ۰۲95آگوست  ۰0کلینتون در 

 :شود و سپس یادداشت در وبسایت خود تشریح کرد که شامل موارد زیر می

 .ر و ایجاد زنجیره بزرگ تولیدگذاری روستایی برای به وجود آمدن مشاغل بیشت های سرمایه افزایش تعداد شرکت -1

 .گذاری در مشاغل کوچک ها در مناطق روستایی، جهت آسان کردن سرمایه تسهیل در بوروکراسی بانک -2
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 .باال بردن دسترسی به تکنولوژی و مکانیزاسیون با سرعت زیاد -1

های اندک  درآمد با مالیات وکار در جوامع کم های جدید برای باال بردن سهم کسب ایجاد و گسترش دائمی اعتبارات مالی در بازار -1

 .گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد انگیزه در سرمایه

های بزرگ و همچنین باال بردن توانایی این وزارتخانه در  در اجرای پروژه( USDA)قوی کردن وزارت کشاورزی آمریکا  -1

 .های توسعه روستایی عملیاتی کردن برنامه

 .های دانشجویی ع مالی برای کشاورزان، همزمان با کاهش بدهیدو برابر کردن مناب -6

بخشی به بازار کشاورزان و اولویت قرار گرفتن افزایش تولید غذاهای  ها از طرف دولت جهت تعادل دو برابر کردن پرداخت هزینه -1

 .محلی

 .های بحرانی به کشاورزان نارتقای آمادگی در هنگام بروز بالیای طبیعی و افزایش کمک منابع فدرال، در زما -5

 .شود و تشویق آنها به مشارکت بیشتر در بخش کشاورزی هایی که به مهاجران مربوط می ایجاد تغییرات گسترده در سیاست -1

 .نوسازی و تقویت استانداردهای سوخت مورد نیاز کشاورزان -12

منظور توجه به انرژی سالم و برخورداری از  ان بههای آمریکایی میلیون منبع سوخت خورشیدی در خانه 122تشویق نصب  -11

 هوای پاک در آمریکا

 .های تحصیلی برای فرزندان روستاییان هزینه دو برابر کردن کمک -12

 .های درمانی برای روستاییان دسترسی هرچه بیشتر و بهتر به امکانات درمانی از راه دور و ایجاد کلینیک -11

های او در زمینه کشاورزی و توسعه  در صورت انتخاب شدن هیالری کلینتون، چه میزان از وعدهحال باید منتظر بود و دید که 

 /روستایی محقق خواهد شد؟

/news/fa/ir.iana.www//:http11511D%/1%51%D1%56%D5% 

 

 

 

 

 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  شدگانشدگان  فراموشفراموش

در سال ( چین)هایی که در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن   دنبال بحث ، مجمع عمومی سازمان ملل، به 2225در سال 

 .روز جهانی زنان روستایی اعالم کرد  اکتبر را 11، روز 2221سازمان ملل در دسامبر  116،62نامه  قطع  انجام گرفت و نیز 1111

کنیم،  وقتی از مشکالت زنان، معیشت آنها و مسائلی که سد راه آنان قرار دارد، صحبت می. تصاویر ما از زنان روستایی مبهم است

شان دارند، همیشه درباره زنان  کار زنان، فعالیت و مشکالتی که در زندگی. دهیم عمده نگاهمان را به زنان شهرنشین اختصاص می

شان در خارج از خانه برای  شان، کارکردن روزانه در حالی است که زنان روستایی به واسطه نوع زندگیاین . شهرنشین مطرح است

http://www.iana.ir/fa/news/35893/%D9%85%D9%86%D8%25
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نداشتن از حقوقشان در زندگی روزمره، زندگی در بافت سنتی و مردساالر و همچنین  همسر یا فامیل بدون دریافت مزد، اطالع

 .شوند پذیرترین زنان محسوب می یبشود جزء آس هایی که بر آنها بار می سکوت در برابر خشونت

چهارم جمعیت جهان را زنان روستایی  هاشم، مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری، بیش از یک السادات بنی به گفته فروغ

های  نهای محلی و سازما بسیاری از مردم، گروه. کنند میلیون نفر از آنان زیر خط فقر زندگی می 122دهند، اما هنوز  تشکیل می

نهند و  پذیر، روز جهانی زن روستایی را در سراسر جهان ارج می غیردولتی به پاس تالش این قشر زحمتکش و به نوعی آسیب

 .دارند گرامی می

شاید همه این اتفاقات در کنار هم روز جهانی زنان . ناپذیر است انکار گیری اقتصاد روستا  از طرفی نقش زنان روستایی در شکل

ا در تقویم قرار داده است؛ روزی که توجه جهانیان را به حضور و مشارکت زنان در روستاها و موانع و مشکالت آنها روستایی ر

زنان روستایی عمال هم وظیفه کار در خانه را برعهده دارند و هم در بیرون از خانه باید دوشادوش مردانشان کار . کند معطوف می

او دارای چهار فرزند است و به . اکن در روستای کالت آبی واقع در استان مازندران استطاهره، یکی از زنان روستایی س. کنند

کاری مسئول زنانی هستم که روی زمین خودمان  من در فصل شالی»: گوید او می. کند همسرش هم در کارهای کشاورزی کمک می

به طور طبیعی من ساعت چهار از خواب . و شوهرم استکنند و رسیدگی به آنها برعهده من  های زراعتی افراد دیگر کار می و زمین

کنم و بعد به  غذای ظهر را آماده می. دهم ها را می ها و دام کنم، غذای مرغ و خروس شوم، به کارهای خانه رسیدگی می بلند می

اما . «گردم ره به زمین برمیدهم و دوبا ها را می گردم، غذای بچه دوباره نزدیکی ظهر به خانه برمی. روم همراه همسرم سر زمین می

رویم و محصوالت را  ها می ها به باغ میوه بعدازظهرها به همراه دیگر خانم»: گوید این همه کارهای روزانه طاهره نیست، او می

ر ه. گیر شده هم باشد ها، نگهداری از مادرشوهرم که زمین در میان این کارها باید حواسم به دوشیدن شیر، درس بچه. چینیم می

ها  شب. نان بپزم 122تنهایی باید حداقل  پزیم و من به ای دو بار هم نان را برای فروش می روز وظیفه پختن نان را هم دارم و هفته

کنم و بعد از شام هم به  دهم، خانه را مرتب می کنم، چای همسرم را می گردم، شام را حاضر می حدود ساعت هفت به خانه برمی

حتی حقوق . کند دهد هیچ حقوقی از کسی دریافت نمی طاهره برای همه این کارهایی که انجام می.«سمر ام می کارهای خیاطی

 12در ایران تولید بیش از .شود طاهره برای کارکردن روی زمین زراعتی و باغ میوه دیگران نیز مستقیما به همسرش پرداخت می

درصد امور مربوط به کاشت و نشای برنج به  12داری و حدود  های مربوط به نوغان درصد از فعالیت 12درصد سبزی و صیفی، 

درصد  12ویژه دام سبک و طیور بومی و بیش از  های مرتبط با دامپروری به درصد فعالیت 52عالوه بر آن بیش از . عهده زنان است

رصد تولید صنایع دستی را زنان د 52صورت کارگاهی و خانگی به عهده زنان روستایی و عشایری است و بیش از   فراوری زیتون به

هاشم، مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری و مشاور وزیر در امور بانوان  السادات بنی فروغ.دهند روستایی و عشایری انجام می

تعداد زنان  وی با اشاره به. توضیحاتی را درباره روز جهانی زنان روستایی ارائه داد« شرق»وگو با  وزارت جهاد کشاورزی در گفت

. میلیون زن روستایی و عشایری داریم 12ما براساس آمار، »: روستایی ایرانی درباره زنان روستایی سرپرست خانوار روستایی گفت

با توجه به مهاجرت آقایان به شهرها، بسیاری . کنیم ما درباره زنان روستایی بحث زنان سرپرست خانوار را به گونه دیگری تعریف می

به اضافه اینکه کال براساس آمار سرشماری سال . شوند های بسیاری از سال، با سرپرستی زنان اداره می رهای روستایی، ماهاز خانوا

در . تر است درباره این زنان موضوع سرپرستی خانواده جدی. ، در هر استان کشور، جمعیت زنان روستایی بیش از مردان است1112

شود و در  ها دو یا سه برابر آقایان می کنند، تعداد خانم رای کارهای فصلی، به شهرها مهاجرت میهای سال که آقایان ب برخی از ماه

افتد که نقش  اکتبر اتفاق می 11و  16، 11سه رویداد مهم در روزهای »: وی افزود. «برخی از روستاها دیگر مردی وجود ندارد

اکتبر روز جهانی  11اکتبر روز جهانی غذا و  16ز جهانی زنان روستایی، اکتبر رو 11این سه رویداد، . دهد کلیدی زنان را نشان می
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المللی اینکه این سه روز در کنار هم قرار گرفته، به دلیل  براساس تحلیل بسیاری از کارشناسان بین. سوادی است کاهش جهل و بی

هایشان را نشان  یریت زنان روستایی در خانوادهاین مسئله، مد. سوادی است محوریت زنان در تولید غذا و در مبارزه با جهل و بی

شدن روستاها و روند  شده، بحث مهاجرت جوانان از روستاها که یک مسئله جهانی است و خالی عالوه بر این دالیل گفته. دهد می

هم قرارگرفتن این  افزایشی تعداد زنان نسبت به مردان هم یک بحث جهانی است که در ایران در حال وقوع است؛ بنابراین در کنار

دهنده این است که زنان روستایی به عنوان مدیر و سرپرست خانواده خود، هم در تولید و تأمین و امنیت غذایی مؤثر  سه روز نشان

 شود که گونه عنوان می المللی این معموال در بسیاری از اسناد بین. دارند سوادی گام برمی هستند و هم در روند مبارزه با جهل و بی

 .«کنند این درآمد را یا برای امنیت غذایی یا آموزش فرزندان خود هزینه کنند وقتی زنان درآمدی دارند، سعی می

زنان روستایی عامالن کلیدی دستیابی به تغییرات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی هستند؛ اما دستیابی محدود به اعتبارات، 

های جهانی غذا، مسائل اقتصادی  رو هستند که با بحران هایی است که زنان با آن روبه های بهداشتی و آموزش ازجمله چالش مراقبت

ها و جوامع روستایی است، بلکه با توجه به  تنها کلید رفاه افراد، خانواده تضمین توانمندسازی زنان نه. اند وهوا تشدید شده و تغییر آب

 .کند وری کلی اقتصادی کمک می ، به بهرهحضور گسترده زنان در نیروی کار کشاورزی در سراسر جهان

مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری، با تأیید این نکته که بیشتر زنان روستایی برای کار در خارج از منزل در کنار همسران 

از کشاورزی  عنوان عضوی ها، به این بحث دو قسمت است؛ یکی اینکه بسیاری از خانم»: کنند، افزود خود حقوقی دریافت نمی

کنند و همه درآمدی که  ها دستمزدی هم دریافت نمی کنند و خیلی وقت های مرتبط با خانواده همکاری می خانوادگی، در فعالیت

کنند؛ یعنی  ها در مزارع سایر افراد کار می نکته دوم این است که گروهی از خانم. شود، مربوط به مرد خانواده است حاصل می

تر از سطح دستمزد  کنند و معموال سطح دستمزدشان خیلی پایین مشاغل خانوادگی است و برای دیگران کار می فعالیتشان خارج از

رسد این  به نظر می. آقایان است؛ یعنی در روستاها براساس یک قانون نانوشته، سطح دستمزد زنان بسیار کمتر از مردان است

کنند،  صورت غیررسمی کار می تی برای فعالیت کارگران بخش کشاورزی که بههای نظار مسئله باید سروسامانی پیدا کند و دستگاه

 .«باید حدومرز حقوقی را تعیین کنند که بحث تبعیض جنسیتی در این زمینه وجود نداشته باشد

های  میلیون نفر، جمعیت کمی نیست، این عدد در کشور ما بیانگر شمار زنان فراموش شده است، زنانی که در دوران دولت 12

درصد  12براساس شواهد و آمارهای موجود بیش از . گذشته، مسئوالن وقت کمتر به آنها توجه کردند؛ زنان روستایی و عشایر

درصد فراوری محصوالت کشاورزی  52درصد امور مربوط به زراعت و باغبانی و  12های مربوط به امور دام و طیور، حدود  فعالیت

ای به این  دهند و به همین دلیل است که وزارت جهاد کشاورزی باید توجه ویژه و عشایری انجام میبه روش سنتی را زنان روستایی 

 .دسته از زنان داشته باشد؛ موضوعی که با پیگیری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری محقق شده است

باید از »: ای هستند چیست، بیان کرد شده موشهاشم در ادامه در پاسخ به این سؤال که دلیل اینکه زنان روستایی زنان فرا بنی

ریزی و حتی در ارائه خدمات مالی،  ها و بودجه ریزی چون به موضوع زنان روستایی در برنامه. منظر تاریخی به این مسئله نگاه کرد

این . توجه نشده است ترویجی و آموزشی به صورت ویژه توجه نشده و مثال در برنامه پنجم توسعه به زنان روستایی به صورت ویژه

تر هستند و اطالعات و  شود، افرادی که نزدیک شود که معموال وقتی امکانات و خدماتی در حوزه زنان ارائه می مسئله باعث می

زنان روستایی شاید از این باب، فراموش شده باشند که به دلیل . توانند از این خدمات استفاده کنند دسترسی بیشتری دارند، می

شان به منابع امکانات بسیار ضعیف است و وقتی  رسانی، دسترسی دلیل نبود اطالع افت و سازوکارهای پیچیده اداری و بهبعد مس

بنابراین پیشنهاد مشخص ما . کنند شود، آنها آخرین کسانی هستند که از این امکانات استفاده می امکانات به صورت کلی دیده می

ای برای حمایت، توانمندی و ارائه خدمات به زنان  ریزی حتما یک سهمیه اری و بودجهگذ این است که در سطوح کالن سیاست
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های نظارتی هم هنگام ارزیابی عملکرد با توجه به اینکه آیا  اگر این اتفاق بیفتد، دستگاه. روستایی و عشایری در نظر گرفته شود

ها هم  دهند و از این بابت دستگاه شان را انجام می ه، ارزیابیبینی شده به دست گروه هدف اصلی رسیده یا ن همه امکاناتی که پیش

مشاور وزیر در امور بانوان وزارت جهاد کشاورزی در پایان با . «دانند که امکانات را به زنان روستایی عرضه کنند وظیفه خود می

اد کشاورزی به برنامه ششم توسعه پیشنهادی که از طرف وزارت جه»: اشاره به نقش زنان روستایی در برنامه ششم توسعه گفت

ما امیدواریم این مسئله و حکم وزارت جهاد کشاورزی در . ای شود این است که به آموزش زنان روستایی توجه ویژه. ارائه شده است

غیرمنصفانه تنها با تقسیم ناعادالنه کار و توزیع  اشتغال غیررسمی دختران و زنان روستایی نه.«برنامه ششم توسعه باقی بماند

و ترویج آنها بیشتر ... های نوین در کشاورزی، دامداری و ها و فناوری درآمد، بلکه با تفاوت در سرشت کار نیز همراه است و نوآوری

های خردمقیاس و خانگی شرکت دارند که بر منابع مالی محدود متکی است و از  زنان عموما در فعالیت.در خدمت مردان بوده است

افزایند  های خود بر درآمد خانوار می ها و مهارت آیند و اگرچه زنان با فعالیت ن نیروی کار بخش کشاورزی به شمار نمیاین جهت آنا

ای به نقطه دیگر برحسب مالحظات  همچنین نسبت فعالیت زنان از نقطه. شود مزد تلقی می  اما کار آنان خانگی شمرده شده و بدون

ای از کشور بر حسب شرایط گوناگون محیطی، شکل و میزان مشارکت  کند و در هر گوشه ییر میجغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی تغ

های شغلی، زنان به طور نامناسبی در بخش کشاورزی به عنوان نیروی کار  زنان در امور مختلف تفاوت دارد اما درباره فرصت

 .بندیا خانوادگی بدون دستمزد در سطوح پایین سلسله مراتب شغلی تمرکز می

/news/fa/ir.iana.www//:http11652D%/1%51%D5%B1%D5% 
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های نفت های نفت   کمتر از چاهکمتر از چاهاهمیت زعفران اهمیت زعفران / / شودشود  زودی روانه بازار جهانی میزودی روانه بازار جهانی می  شده اسپانیا، بهشده اسپانیا، به  زعفران مزارع بازسازیزعفران مزارع بازسازی

  نیستنیست

 .مند کردن بازار زعفران از تولید تا مصرف، آنها را به رسمیت بشناسیم پذیر نیست و باید با نظام حذف دالالن در بازار زعفران امکان

http://www.iana.ir/fa/news/35680/%D9%81%D8%B1%D8%25
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از زنجیره تولید تا عنوان بخشی  ها و دالالن به وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به نیاز بازار به حضور واسطه علی حسینی امروز در گفت

کنند، آنچه در بازار زعفران ایران درباره  های واسطی هستند که تولیدکننده را به خریدار متصل می دالالن حلقه: عرضه، بیان داشت

 .مند نبودن و شکل حضور آنها است شود، جای بحث دارد و بیشتر مرتبط به قانون وجود این افراد مطرح می

توانند بسیار مؤثر باشد به این  ها در این امر می های خصوصی یا تعاونی مند تحت نظارت تشکل که نظامتشکیل شب: وی ادامه داد

ها از قبل  ها قیمت معموالً در این شبکه. داند که باید تولید خود را به کجا تحویل دهد ترتیب تولیدکننده در فصل برداشت می

نوسانات قیمت زعفران در بازار بیش از اینکه به فعالیت دالالن : معتقد استحسینی .تعیین شده و امکان سوءاستفاده وجود ندارد

 .مربوط باشد، به شرایط حاکم بر کشور، وضعیت کشت این محصول در سایر کشورها و بازار جهانی این محصول مرتبط است

 .اند تخوش تغییرات بسیاری شدهسال گذشته تاکنون دس 22بازار زعفران و کشورهای تولیدکننده این محصول از : گوید وی می

دلیل  کشور اسپانیا یکی از رقبای ایران در تولید و عرضه زعفران بود اما به 52تا  12در دهه : عضو شورای ملی زعفران یادآور شد

باقی بماند و به مرور شده تولید در این کشور اسپانیا نتوانست در بازار رقابت با ایران  باال بودن دستمزد کارگر و باال رفتن هزینه تمام

در آن زمان . تاز بازار رغفران جهان شد سطح زیر کشت زعفران در این کشور کاهش یافت و با حذف این رقیب بزرگ، ایران یکه

با حذف . دالر بود 122تا  622دالر به فروش می رسید، در حالی که زعفران اسپانیا  122تا  112زعفران ایران در بازارهای جهانی 

قیمت هر کیلوگرم زعفران ایران به مرز دوهزار دالر رسید، این قیمت تا آن زمان نادر بود و  12تا  52یا از بازار رقابت از دههاسپان

سال باعث شد برخی از  12افزایش جهشی قیمت طالی سرخ ایران طی : حسینی تصریح کرد.گاه تکرار نشد بعد از آن نیز دیگر هیچ

های اخیر بسیاری  به این ترتیب در سال. فتند که چرا خود تولیدکننده این محصول با ارزش نباشندکشورهای جهان به این فکر بی

از کشورها مانند یونان، افغانستان و مراکش زعفران را در لیست محصوالت کشاورزی استراتژیک خود قرار دادند و تولید در این 

زودی  انیا نیز بازسازی مزارع زعفران خود را آغاز کرده است و بههمچنین بر اساس اطالعات ما کشور اسپ. کشور افزایش یافت

دنبال کشت زعفران در کشور  عالوه بر این کشورهای چین، استرالیا، نیوزیلند و فرانسه نیز به. کند محصوالت خود را روانه بازار می

ی جهانی خواهیم بود و این هشداری برای ما و زودی شاهد ورود حجم زیادی از زعفران در بازارها با این توصیفات به. خود هستند

 .ریزی کنیم بینانه نسبت بازار مصرف زعفران داشته باشیم و برای آینده برنامه مسئوالن خواهد بود که نگاه واقع

هزار  کهزار تا ی هزار تومان در مرزهای کشور و یک 122وی قیمت کنونی هر کیلوگرم زعفران را بین پنج میلیون تا پنج میلیون و 

اکنون که در آغاز فصل برداشت زعفران هستیم، معموالً در فصل برداشت  هم: دالر در بازارهای هدف عنوان کرد و گفت 122و 

شود، اما نباید امیدوار بود که با شرایط موجود قیمت از این  رو شده و از قیمت واقعی خود دور می قیمت این محصول با افت روبه

نگران روزی باشیم که رقبای قدیم و جدید در مقابل کیفیت زعفران ایرانی، سالح قیمت بکار برند و بازنده این  ما باید. باالتر برود

تواند اقتصاد  های نفت نیست و می اهمیت زعفران کمتر از چاه: عضو شورای ملی زعفران تأکید کرد.میدان کشاورزان باشند

عنوان یک محصول استراتژیک نگاه کنند و بازارهای  ن کشور ما نیز به زعفران بهاکنون باید مسئوال. کشاورزی ایران را متحول کند

ها و حتی تجار است و  ها خارج از توان تولیدکننده، واسطه کشور افزایش دهند، این بازارسازی 152کشور به  12هدف خود را از 

 .دنیاز دارد که از طریق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه پیگیری شو

تن  122هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران است که از این مقدار حدود  12به گزارش ایانا، در حال حاضر در کشور بیش از 

میانگین تولید زعفران در این مزارع چهار کیلوگرم در هر هکتار است که به گفته کارشناسان با همین . شود زعفران تولید می

 ./کیلوگرم در هر هکتار برسد 12تواند به  ح میامکانات موجود، اما با مدیریت صحی

/news/fa/ir.iana.www//:http11512D%/5%B2%D5%B1%D1% 
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  المللیالمللی  درگزارش سه موسسه بیندرگزارش سه موسسه بیناقتصاد برنده خاورمیانه اقتصاد برنده خاورمیانه 

های متفاوت، ایران را برنده  از زاویه« بلومبرگ»و « المللی پول صندوق بین»، «رویترز»المللی  سه موسسه بین: دنیای اقتصاد

داد؛  المللی با ایران خبر ای بین های بزرگ بیمه رویترز، در گزارشی، از آغاز همکاری شرکت. تحوالت اقتصادی منطقه معرفی کردند

انداز رشد اقتصادی ایران را فراتر  المللی پول نیز، چشم صندوق بین. تواند فضای تجارت ایران را در منطقه متحول کند روندی که می

واحد  1/ 1معادل  2216های این نهاد، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال  بینی براساس پیش. از میانگین کشورهای منطقه توصیف کرد

این در حالی است که . واحد درصد خواهد رسید 2/ 1به  2211میانگین منطقه خواهد بود و این رقم برای سال  درصد باالتر از

در سومین گزارش، بلومبرگ، حد قیمت نفت برای تراز . کنند دیگر کشورهای منطقه با کاهش رشد اقتصادی دست و پنجه نرم می

« های مختلف اقتصادی سازی بخش های متوازن اجرای سیاست». قه معرفی کردتر از دیگر کشورهای منط بودن بودجه ایران را پایین

در . تر بودن خط قیمت نفت برای تراز بودن بودجه ایران عنوان شد دلیل پایین« مستقل کردن درآمدهای دولت از منابع نفتی »و 

توجهی در این  وق کارکنان دولتی فاصله قابلای باوجود اقدامات متعدد و کاهش مخارج و حق مقابل عربستان به عنوان رقیب منطقه

 .ها، فضای جدید تحوالت اقتصادی منطقه را بررسی کرده است با استناد به این گزارش« دنیای اقتصاد». شاخص با ایران دارد

ومبرگ، بر اساس در یک گزارش خبرگزاری بل. المللی دو تصویر متفاوت از کشورهای خاورمیانه ارائه دادند های معتبر بین خبرگزاری

بهای   بر اساس این گزارش،. های منطقه خبر داد المللی از اختالف فاز قیمت نفت ترازکننده بودجه مالی دولت گزارش صندوق بین

دالری از کسری بودجه  11دالر است و این در حالی است که ایران با نفت  52نفت موردنیاز برای تراز بودجه کشور عربستان حدود 

های مختلف اقتصادی و مستقل کردن درآمدهای  سازی بخش های متوازن اجرای سیاست  بر اساس این گزارش،. د شدایمن خواه

رغم اصالحات اقتصادی در  داند و معتقد است به سازی اقتصاد ایران در برابر نوسان نفتی می دولت از منابع نفتی را دلیل مقاوم

های  عالوه بر این روز گذشته، خبرگزاری رویترز، از بازگشت شرکت. ی باال استعربستان، وابستگی این کشور به درآمدهای نفت

این . های نقل و انتقال اثر مثبتی بگذارد تواند در کاهش هزینه ها به ایران خبر داد، روندی که می ای پس از لغو تحریم بزرگ بیمه

بر اساس این گزارش، طرح . فارس خبر داده است جخبرگزاری، در بخش دیگر، از کاهش رشد اقتصادی در کشورهای حاشیه خلی

در . های زیادی را به مخارج بخش خصوصی وارد کرده است های دولت عربستان برای کنترل کسری بودجه، هزینه کاهش هزینه

 .های چندانی ندارند های ریاضت اقتصادی گزینه ها برای کاستن از سیاست مقابل سعودی

 برتری ایران بر عربستان

انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد  المللی پول در گزارش روز چهارشنبه خود که در آن چشم صندوق بین

بر اساس این گزارش . های صادرکننده نفت را کاهش داد بینی خود از قیمت نفت ترازکننده بودجه مالی دولت ارزیابی قرار داد، پیش

 11/ 1درصدی به  11دالر در سال گذشته با کاهش  12/ 1شود، از  ها تراز می واسطه آن بودجه دولت بینی قیمت نفتی که به پیش

 .دالر در سال جاری کاهش یافته است

دالر در هر بشکه  52شود در ماه اکتبر به حدود  به گزارش بلومبرگ، قیمت نفتی که بر اساس آن بودجه دولت عربستان تراز می

بینی کرده بود که قیمت نفت ترازکننده بودجه  المللی پول پیش ن درحالی است که در ماه آوریل صندوق بینای. افزایش یافته است

در . دالر خواهد رسید 66/ 1ای  دالر به بشکه 11/ 5ای  درصد کاهش خواهد یافت و از بشکه 12دولتی عربستان در سال جاری 

المللی عربستان منتشر شد، آمده است که اثرگذاری  اوراق قرضه بین المللی پول که قبل از انتشار اولین گزارش صندوق بین

های مختلف اقتصادی و قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی  ها، توازن بخش های دولت سعودی برای کاهش هزینه تالش
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 52الی بانک جهانی، بیش از این درحالی است که بر اساس گزارش ماه جو. تر شده است بینی قبلی صندوق کمرنگ نسبت به پیش

 .درصد درآمدهای دولت عربستان از طریق فروش نفت است

 علت تمایل عربستان برای توافق

تواند توضیحی بر چرایی رغبت عربستان برای رسیدن به توافق نفتی در جلسه ماه قبل اوپک در  همچنین نتایج این گزارش می

ماه آوریل پس از اینکه ایران از شرکت در برنامه فریز نفتی خودداری کرد، طرح  بر این اساس، دولت عربستان در. الجزایر باشد

بر اساس این طرح به دولت عربستان این اجازه داده شد تا در جلسه . جدیدی را برای حمایت از قیمت نفت به تصویب رساند

اش ایران اجازه داشته  ای  اینکه رقیب منطقهرغم  الجزایر اوپک برای حمایت از قیمت نفت، سطح تولیدات خود را کاهش دهد، به

 .باشد سطح تولیدات خود را افزایش دهد

سر شدن بودجه دولت ایران  المللی پول، در سال جاری قیمت نفتی که باعث سربه بر اساس گزارش روز چهارشنبه صندوق بین

همچنین قیمت . دالر بود 62/ 1این قیمت  2211این درحالی است که در سال . دالر به ازای هر بشکه خواهد بود 11/ 1شود  می

بر اساس آمارها، قیمت . بینی کرده بود دالری است که این صندوق در ماه آوریل پیش 61/ 1بینی شده کمتر از مقدار  جدید پیش

این . سعودی استکننده بودجه همتای عربی خود، عربستان  کند، بسیار کمتر از قیمت نفت تراز نفتی که بودجه ایران را تراز می

های مختلف اقتصادی و مستقل کردن درآمدهای دولت از  سازی بخش های متوازن برتری ناشی از موفقیت ایران در اجرای سیاست

های ریاضتی شدید همچنان اقتصادی وابسته به  ها و اجرای سیاست ریزی رغم برنامه های به منابع نفتی است، درحالی که سعودی

شد،  سر می های صادرکننده نفت سربه ، رویترز آمار مربوط به قیمت نفتی که در آن بودجه دولت1111اه سال در مهر م.نفت دارند

بینی در حالی بود که آن  این پیش. دالر برآورد شده بود 116سرکننده بودجه ایران  بر اساس این آمار، قیمت نفت سربه. منتشرکرد

در واقع قیمت ترازکننده بودجه دولت ایران در . شد ازارهای جهانی داد و ستد میدالر در ب 12روزها طالی سیاه در قیمت حدود 

در حالی که بر اساس گزارش منتشره روز . دالری با قیمت واقعی نفت در بازارهای جهانی داشت 16آن سال اختالفی حدود 

 1مت روز نفت در بازارهای جهانی کمتر از المللی پول، اختالف قیمت ترازکننده بودجه ایران نسبت به قی چهارشنبه صندوق بین

های اتخاذی  توان مرهون سیاست بهبود چشمگیر در آمار مربوط به قیمت ترازکننده دولت طی کمتر از دو سال را می.دالر است

وان در گزارشی با عن 1111مهر ماه سال  21« دنیای اقتصاد». های مختلف اقتصادی دانست سازی بخش دولت در راستای متوازن

  این گزارش،. ابعاد ضرورت استقالل بودجه دولت از درآمدهای نفتی را بررسی کرده بود« دو پدیده جدید در اقتصاد ایران»

مدت  که البته یک راه حل بلند  ترین راه برای متعادل کردن بودجه دانست های جاری را عاقالنه سازی دولت و کاهش هزینه چابک

یشنهاد شده است در کنار افزایش تدریجی نرخ ارز برای حمایت از صادرات، کاستن از مقررات و در این گزارش تحلیلی پ. است

کاهش « تهدید»، (که ترکیه و دیگر رقبای صادراتی ما از آن برخوردارند)مجوزهای گوناگون و حتی پرداخت یارانه برای صادرات 

های سلبی برای کاستن از ورود درآمدهای نفتی به  شته، سیاسترسد، در دو سال گذ به نظر می. ارزش پول ملی را به فرصتی کرد

گیری از نرخ ارز مناسب برای صادرات، راهی  های ایجابی مانند بهره بودجه در دستور کار قرار گرفته است، اما در بخش سیاست

 .نرفته باقی مانده است

 عملکرد مهم مناسب ایران در منطقه

در . بلومبرگ برتری آمارهای کالن اقتصادی ایران نسبت به آمارهای کشورهای منطقه استیکی دیگر از نکات مهم گزارش جدید 

، با 2211درصد تولید ناخالص داخلی حقیقی و کسری بودجه سال  1/ 1این گزارش کسری بودجه دولت ایران تا پایان سال جاری 

بینی  این در شرایطی است که پیش. ی شده استبین درصد تولید ناخالص داخلی پیش 1/ 2اندکی بهبود نسبت به سال جاری، 
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بر اساس این گزارش، کسری بودجه عربستان سعودی تا پایان سال . وضعیت کسری بودجه کشورهای منطقه بسیار وخیم است

به ترتیب کسری  2211قطر نیز تا پایان سال جاری و در سال . رسد درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می 11/ 2جاری به 

 .درصدی را تجربه خواهد کرد12/ 1و  1/ 6دجه بو

درصد تولید ناخالص  1/ 6)ای بیشتر از ایران خواهد داشت  در این میان کویت به رغم اینکه تا پایان سال جاری کسری بودجه

حقیقی درصد تولید ناخالص داخلی  1/ 2بودجه دولتی این کشور مثبت شود و به 2211بینی شده در سال  ، پیش(داخلی حقیقی

تواند بودجه خود را زیر  المللی پول داده است، تنها کشوری که می در تحلیلی که بلومبرگ به نقل از صندوق بین. این کشور برسد

در . دالر خواهد بود 11/ 5بر این اساس قیمت ترازکننده بودجه دولت کویت تا پایان سالی . دالر تراز کند، کویت است 12قیمت 

 .دالر به ازای هر بشکه 216/ 1سر را در میان کشورهای منطقه عضو اوپک دارد؛ قیمت  رین قیمت نفت سربهاین میان لیبی بیشت

طور  قیمت نفت به. ای متوازن، مسیری طوالنی را در پیش دارند ها برای رساندن به بودجه توان گفت که سعودی در نهایت می

با وجود روند افزایشی قیمت طالی سیاه بعد از توافق اوپک، در روز . ستدالر به ازای هر بشکه بوده ا 11میانگین در سال جاری 

با این وجود، در کنفرانس پول و نفت که . ستد شد و دالر در بازار لندن داد 12چهارشنبه هفته گذشته نفت برنت با قیمت هر بشکه 

. دالر به ازای هر بشکه نوسان کند 62تا  12بینی شد قیمت طالی سیاه در آینده بین  هفته گذشته در لندن برگزار شد، پیش

مونیکا . دالر خواهد رسید 11ای  به بشکه 2211بینی کرد قیمت نفت در سال  شنبه گذشته پیش همچنین بانک جهانی روز پنج

قیمت نفت در رود  با توجه به اینکه انتظار می»: گوید سی در ابوظبی در این باره می اس جی مالیک، اقتصاددان ارشد بانک تجاری پی

های ریاضتی بیشتری از سوی دولت عربستان برای کنترل  دالر به ازای هر بشکه باشد، شاهد سیاست 62تا  12آینده بین  سال 

 «.مدت این کشور به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت در نتیجه رشد میان. کسری بودجه خواهیم بود

 های بیمه غربی به ایران ورود شرکت

ها بر توسعه روابط فرامرزی و اوضاع  ی رویترز، نیز دو گزارش تحلیلی از بهبود شرایط اقتصادی ایران و اثر لغو تحریماما خبرگزار

های اروپایی بیمه به بازار ایران خبر  خبرگزاری رویترز در گزارش نخست از ورود شرکت. دهد نابسامان کشورهای منطقه خبر می

دهد که  این بهبود شرایط اقتصادی ایران در شرایطی روی می. ت ایران را متحول کندتواند تجار دهد که این مساله می می

المللی و اقتصاددانان از کندی  ها و برآوردهای نهادهای بین کنند و گزارش همسایگان عربی کشورمان روزهای خوشی را سپری نمی

 .رشد اقتصادی این کشورها حکایت دارد

کنند با ایران به  زگشت به بازار چند میلیارد دالری ایران هستند و به همین منظور تالش میهای بیمه غربی به دنبال با شرکت

های آمریکا،  المللی بانکی در ماه ژانویه، به دلیل برقرار بودن تحریم های بین رغم لغو محدودیت به گزارش رویترز، به. توافق برسند

ای صورت  های بیمه اما در عوض، مذاکرات موفقی با شرکت. به توافق برسدهای کوچک  تهران تنها توانسته است با برخی از بانک

بیمه صادراتی و بیمه اعتبارات تجارتی . های غربی برای از سرگیری روابط تجاری با ایران نیازمند بیمه هستند شرکت. گرفته است

نایجل کوشنر، . تند که به ایران پیشنهاد شده استهایی هس  کند، اولین نوع از بیمه که ریسک نپرداختن هزینه کاالها را برطرف می

های بیمه کمتر  میزان هراس و نگرانی شرکت»: گوید ها و مدیر اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران می وکیل متخصص در زمینه تحریم

کم در لندن و  این دستبنابر. شوند ها با جرایم سنگین رو به رو نمی ها همچون بانک های بیمه برای نقض تحریم است، چون شرکت

کند صادرات  در شرایطی که ایران تالش می« .های بیمه برای حضور در ایران هستیم تر شرکت بریتانیا شاهد تحرکات بیشتر و سریع

کننده  های اخیر یک شرکت معتبر بیمه در ماه. های حمل و نقل دریایی ضروری است نفت را افزایش دهد، به دست آوردن بیمه

های بیمه اروپایی  نیا، معاون وزیر نفت ایران اعالم کرده است شرکت امیرحسین زمانی. ه ایران خدمات ارائه کرده استها ب کشتی
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در حال حاضر، شرکت بیمه پی اند آی که در حوزه بیمه دریایی فعالیت . های ایرانی مشکلی ندارند برای بیمه کردن نفتکش

 .کند ای فراهم می یمهکند، برای ناوگان دریایی ایران پوشش ب می

 های بیمه ای هجوم شرکت

کشتیرانی »های  و کشتی« شرکت ملی نفتکش ایران»های  این شرکت بیمه، نفتکش: گوید شیپ می جاناتان اندروز، مدیر بیمه استیم

ما . کردیم یمه میهای کشتیرانی ایران را ب های طوالنی شرکت ما مدت»: گوید او می. کرده است را بیمه « جمهوری اسالمی ایران

کند،  ها فعالیت می شرکت نروژی اسکولد که در زمینه بیمه کشتی«.کنیم خوشحالیم که دوباره مشتریان پیشین خود را بیمه می

کند و درحال مذاکره با کشتیرانی جمهوری اسالمی  های شرکت ملی نفتکش ایران را بیمه می اینک کشتی اعالم کرده است هم

های تجاری به مقصد ایران و از  اند کشتی های بیمه، ازجمله شرکت بریتانیایی استانداردکالب اعالم کرده کتدیگر شر. ایران است

 .شود یا خیر های کشتیرانی ایرانی نیز می اند که این بیمه شامل شرکت کنند، اما اعالم نکرده مبدا ایران را بیمه می

های درمورد  ممنوعیت استفاده از سیستم مالی آمریکا، هنوز محدودیتگویند با توجه به  ها می کننده کشتی های بیمه شرکت

هایی برای این مساله پیدا  حل راه»: گوید باره می اندرو باردو، مدیر اجرایی شرکت بیمه اینترنشنال گروپ، در این. پرداخت وجود دارد

توانند با ایران  های این کشور نمی آمریکا، بانک های لغو نشده براساس تحریم« .شود، اما به هرحال این فرآیندی دشوار است می

پذیر  رو هستند زیرا معامالت دالری با ایران از طریق سیستم مالی آمریکا امکان به های اروپایی نیز با مشکالتی رو بانک. تجارت کنند

های غربی برای  بودجه تجاری شرکت کننده اعتبارات تجاری بودجه، های اروپایی تامین ها، آژانس اما با وجود این محدودیت. نیست

 .کنند تجارت با ایران را تضمین می

. ها یورو را تضمین کرده است ای کاالها به ارزش میلیون ها، شرکت بیمه هرمس آلمان است که پوشش بیمه یکی از این آژانس

ن وجود دارد، اما آنها نیازمند تقاضا از طرف صادرکنندگا. ها معامله تصویب شده است تاکنون ده»: گوید سخنگوی هرمس می

کننده  ایی، آژانس ایتالیایی تامین سی ای اس« .ها برای تضمین اعتباری صادرات وجود دارد اطالعات هستند و موجی از درخواست

مایندگی شرکت بیمه کوفاس فرانسه نیز با ایران توافق کرده است به ن. اعتبارات صادراتی نیز متعهد شده است با ایران معامله کند

های بزرگ بیمه، مانند شرکت هانوفر آلمان، به دقت  عالوه براین، دیگر شرکت. از طرف دولت فرانسه تجارت با تهران را تضمین کند

 .کنند ورود به بازار ایران را بررسی می

 اوضاع نابسامان اقتصادی در منطقه

ترین تحلیل  گیرد که بر اساس تازه شرایطی صورت میهای بیمه به کشورمان در بهبود شرایط اقتصادی ایران و ورود شرکت

فارس  بینی رشد اقتصادی کشورهای عربی حاشیه خلیج اقتصاددانان که رویترز در گزارش فصلی خود منتشر کرده است، پیش

ست و بینی رشد در شرایطی است که قیمت نفت در چند روز اخیر روندی افزایشی داشته ا این کاهش پیش. همچنان کاهشی است

کشورهای عربی . دالر به ازای هر بشکه خواهد رسید 11تا  2211براساس گزارش جدید بانک جهانی، قیمت طالی سیاه در سال 

های ریاضتی را در پیش گرفته  که پیش از این با قرار گرفتن در شرایط بد اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای دولت، سیاست

 .های ریاضتی خود عدول کردند سیاستبودند، با بهبود قیمت نفت اندکی از 

رغم  شود که به اقتصاددان بخش خصوصی مورد پرسش قرار گرفتند، مشاهده می 15اما بر اساس نظرسنجی جدید رویترز که در آن 

بینی برای رشد اقتصادی  ، پیش(2211درصد تولید ناخالص داخلی در سال  1/ 5)بینی کسری بودجه دولت عربستان  بهبود پیش

بر اساس نتایج این نظرسنجی رشد اقتصادی این کشور در پایان سال جاری و در . کشور همچنان در سطح پایینی قرار دارد این
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/ 2این درشرایطی است که در نظرسنجی قبلی به ترتیب رشد . شود بینی می درصد پیش 1/ 1درصد و  1/ 1، به ترتیب 2211سال 

 .شده بود  بینی درصدی برای عربستان پیش 1/ 1درصدی و  1

. های زیادی را به مخارج بخش خصوصی وارد کرده است های دولت عربستان برای کنترل کسری بودجه، هزینه طرح کاهش هزینه

اقتصاد دیگر کشورهای عربی نیز حال . های چندانی ندارند های ریاضت اقتصادی گزینه ها برای کاستن از سیاست در مقابل سعودی

درصد کاهش یافته  2/ 1درصد قبلی به  2/ 1از  2211در نظرسنجی رویترز رشد اقتصادی امارات برای سال  .چندان مساعدی ندارد

کویت . شود کشورهای قطر، عمان و بحرین در سال جاری کسری بودجه فراوانی را ثبت خواهند کرد بینی می همچنین پیش. است

 .درصدی را ثبت خواهد کرد 1/ 2کسری بودجه  درصدی و در سال آینده 12/ 5نیز در سال جاری کسری بودجه 

 انداز مثبت اقتصاد ایران چشم

المللی پول در گزارش روز چهارشنبه خود، اقتصاد ایران را فراتر از کشورهای منطقه ارزیابی  این در شرایطی است که صندوق بین

درصد  1/ 1، به عدد 2216تا پایان سال ( حقیقیرشد تولید ناخالص داخلی )بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران . کرده بود

این صندوق همچنین رشد بخش . درصد برسد 1/ 1با اندکی کاهش به نرخ  2211شود رشد در سال  بینی می خواهد رسید و پیش

 1/ 1رتیب درصد برآورد کرده و این رقم برای سال آینده به ت 21درصد و رشد بخش نفتی را  2/ 1غیرنفتی ایران در سال جاری را 

این در شرایطی است که میانگین رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا . بینی شده است درصد پیش 1/ 5درصد و 

( واحد درصد کمتر از رشد اقتصادی ایران 1/ 1)درصد خواهد بود  1/ 1، حدود 2216تا پایان سال ( عالوه افغانستان و پاکستان به)

/ 1نیز  2211بینی شده ایران در سال  این نرخ برای سال آینده نیز تکرار شود بنابراین رشد اقتصادی پیش شود که بینی می و پیش

 .درصد از میانگین رشد کشورهای منطقه بیشتر است 2

/news/fa/ir.iana.www//:http11111D%/5%A1%D1% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  انسان ها، روش جدید مبارزه با ماالریاانسان ها، روش جدید مبارزه با ماالریا  ""مزهمزه""تغییر تغییر 

تحقیقات گروهی از محققان از دانشگاه جان هاپکینز نشان داده که مغز پشه ها برای تمایل به نیش زدن افراد به ترکیبی از بو و 

 .مزه مطلوب نیاز دارد

را کاهش  "مزه انسان ها"این گروه اظهار کرده اند که استفاده از موادی که بتواند میل پشه ها به  Tec shot به گزارش ایانا از

 .هزار مورد ابتال به ماالریا در سراسر جهان در هر سال ممانعت کند 112دهد می تواند از حدود 

شده، تمامی پشه ها شامل پشه ماالریا میزبان منتشر  Nature Communications بنا بر یافته های این تحقیق که در ژورنال

کریستوفر پاتر از اعضا این تیم، گفت که در این مطالعه از پشه ها برای . مناسب خود را با استفاده از حس بویایی پیدا می کنند

 .مطالعه مزه هایی که حشرات را از انسان دور نگه می دارند استفاده شده است

فک های پایینی . برخوردارند که شامل دو فک باالیی، دو شاخک و دو لب هستند "خرطوم"م به پشه ها از سه جفت عضو موسو

بسیار ضخیم بوده و از بخش پایینی سر پشه به بیرون برجستگی دارند و به موازات پوزه پشه قرار می گیرند که لب در راس آن قرار 

های چشایی و بویایی هستند که می توانند مزه و بو را تشخیص در قسمت لب دو منطقه وجود دارد که شامل نورون . گرفته است

گروه محققین برای یافتن انتهای اعصاب بویایی در مغز پشه ها، از تکنولوژی ژنتیکی پیشرفته ای استفاده کردند که با .دهند

ون های بویایی فک های در نتیجه این آزمایشات مشخص شد که نور. استفاده از آن اعصاب مورد نظر به رنگ سبز می درخشند

پایینی و شاخک ها به محلی مشابه در مغز مگس ها می رسند، اما نورون های بویایی با منشا لبی به محدوده زیر مری ختم می 

 .این منطقه در سایر حشرات به حس چشایی مرتبط است. شود که در هیچیک از حشرات دیگر دیده نشده است

. پشه ها نه تنها بوی انسان ها را دوست دارند بلکه مزه انسان نیز مورد عالقه پشه هاست نتایج این مطالعه نشان می دهد که

بوهایی که توسط لب های خرطوم جذب می شوند حس چشایی پشه را تحت تاثیر قرار می دهند و پشه را به نیش زدن انسان 

و لب ها در دریافت بو در مجاورت میزبان نقش فک های پایینی و شاخک ها در دریافت سیگنال های راه دور . ترغیب می کنند

 .دارند

/news/fa/ir.iana.www//:http11611D%/5%D%AA5%%BA 
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 گزارشات جهان

 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  انقالب تکنولوژی در کشاورزی ژاپنانقالب تکنولوژی در کشاورزی ژاپن

های کشاورزی استفاده  های فنی و تکنولوژی که برای فعالیت تکنیک–" agri-tech" نمایشگاه جهانی کشاورزیچندی پیش 

، کنترل و plant factoryمانند: های صنعتی آوری از فن  برگزار شد که در آن نسل آینده( اکتبر 11تا  12)در توکیو  -شود می

 .، به نمایش گذاشته شده بود(IT)های فناوری اطالعات  سیستم و robotic automation روباتیک( اتوماسیون)هدایت 

های کشاورزی  های فنی و تکنولوژی که برای فعالیت تکنیک– "agri-tech"چندی پیش نمایشگاه جهانی کشاورزی 

 plantمانند: های صنعتی آوری از فن  برگزار شد که در آن نسل آینده( اکتبر 94تا  9۰)در توکیو  -شود استفاده می

factory
، به IT))های فناوری اطالعات  و سیستم robotic automationروباتیک ( اتوماسیون)، کنترل و هدایت (9)

 .نمایش گذاشته شده بود

های پیش رو  المللی، در دهه عامل رشد در بازارهای بین "agri-tech"کنند،  بینی می به گزارش ایانا، تحلیلگران کسب و کار پیش

میلیارد نفر برسد،  1جمعیت به  2212رود تا سال  بینی کارشناسان برنامه جهانی غذا سازمان ملل، انتطار می به پیشبا توجه .باشد

 .که باید برای برآورده کردن نیاز غذایی، تولید محصوالت کشاورزی به دو برابر افزایش یابد

محصوالت و خدمات در حوزه تقاضای صنایع را برآورده ای از  ، طیف گسترده"agri-tech"این در حالی است که استفاده از 

ها، بهبود کیفیت تولید و  کش ها، استفاده کمتر از منابع مانند انرژی، آب و آفت وری، کاهش هزینه که افزایش بهره طوری کند، به می

 .آورد پذیری را با خود به همراه می دسترس

کار بردن تجهیزات  است؛ بنابراین با به 61و در ژاپن  62د در کشورهای توسعه یافته افرامیانگین سن   با توجه به آمار سازمان ملل،

 .جویی در نیروی کار شد توان باعث صرفه کشاورزی می

میلیون نفر به  202وقت از  همچنین بر اساس اطالعات دولت ژاپن، در طی یک دهه پیش در بخش کشاورزی، تعداد کشاورزان تمام

رو  به این در حالی است که حوزه کشاورزی با کمبود نیروی کار جوان و ماهر رو. کاهش یافته است 2211سال میلیون نفر در  101

هزار هکتار در  122های کشاورزی کشت نشده در ژاپن به  همچنین، با توجه به افزایش کشاورزان بازنشسته، میزان زمین. است

 .ی دو دهه، به دو برابر افزایش بافته استرسیده است، به عبارت دیگر این میزان در ط 2211سال 

درصد برآورده شده  62آید که در حال حاضر این میزان واردات  شمار می کننده به وابستگی ژاپن به واردات مواد غذایی عاملی نگران

همچنین قرار . دافزایش ده 2212درصد تا سال  11است؛ بنابراین برای حل این موضوع، دولت در نظر دارد تولید داخلی را به 

. ، افزایش دهد2222تریلیون ین تاسال  12است دولت ارزش محصوالت کشاورزی را از میزان فعلی، حدود یک تریلیون ین، به 

 .آید شمار می عنوان سیاست اصلی دولت ژاپن در بخش کشاورزی به افزایش خودکفایی در حوزه مواد غذایی به

آوری  است، که برای ترویج فن( از ماه مارس)ای به میزان چهار میلیارد ین در سال  بودجهیکی دیگر از اقدامات دولت، اختصاص 

 .اتوماسیون کشاورزی در راستای افزایش بازده محصول و جبران کمبود نیروی کار، در نظر گرفته شده است

های بسیار رسیده در مرحله برداشت  ههای جداکننده میو نوع ربات، همچون دستگاه 22همچنین، اختصاص یارانه مالی برای توسعه 

 .تواند استفاده شود است، که برای کاهش نیروی کار در مزارع می
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ها در زمینه  این در حالی است که فعالیت فیزیکی مشکالتی را برای کشاورزان سالخورده به همراه دارد؛ بنابراین استفاده از نوآوری

 .آید شمار می های مهم به یزیکی، از اولویتتکنولوژی و جایگزین کردن آن به جای فعالیت ف

های کشاورزی هستند  آوری در حوزه فن گذاری هرچه بیشتر،  آوری ژاپنی در حال سرمایه های تولید فن بنابراین در این راستا، شرکت

APACهای منطقه  عنوان یک فرصت بزرگ سودآور در بازارهای داخلی و جهانی، مانند هند و کشور و آن را به
دانند که در  می (2)

 .های بزرگ مانند میتسوبیشی، فوجیتسو، و پاناسونیک اشاره کرد های کوچک تا شرکت توان به شرکت این زمینه می

"کسب و کار کشاورزان"همچنین بر اساس برآورد دولت، با ایجاد روند 
"تجارت کشاورزی"و  (1)

درصد  12، تاکنون حدود (1)

 .درصد خواهد رسید 52این مقدار به  2221 ها زیر کشت رفته و تا سال زمین

بینی کرده  ، پیش(یک شرکت اطالعاتی برای بازار است که روی روابط انسانی با فناوری تمرکز دارد: Tractica)همچنین تراکتیا 

در سال های کشاورزی از سه میلیارد دالر  ، روبات"agri-tech"است، با توجه به شاخص پتانسیل رشد بازار جهانی در بخش 

 .رسد می 2221میلیارد دالر، در سال  1101، به 2211

خواهد  2221میلیارد دالر تا سال  1201، به باالترین میزان درآمد یعنی (Driverless tractors)تراکتور بدون راننده  همچنین 

 .دکشاورزی شامل بیشترین میزان درآمد خواهند بو( پهپاد)رسید، که با هواپیماهای بدون سرنشین 

به همراه سیستم  rice paddyکنیم؛ استفاده از تراکتور بدون راننده در مزرعه برنج  ها اشاره می در اینجا به چند نمونه این نوآوری

 .دهد طور خودکار کشت و کوددهی را پس از نظارت بر شرایط خاک انجام می یاب، همزمان به موقعیت

 .منظور برداشت و حمل محصول طراحی شده است همچنین ربات پوشیدنی مانند یک کوله پشتی، به

تواند این امکان را برای کشاورزان فراهم کند تا با داشتن اطالعات دقیق، بتوانند درباره مدیریت  بنابراین، تکنولوژی پیشرفته می

و اطالعات آب و هوا از  عنوان نمونه، ترکیبی از تصاویر با وضوح باال که با پهیاد گرفته شده به.گیری کنند شان تصمیم محصوالت

منظور کاهش  ، بهreal-timeتواند در زمان واقعی  و به همراه سنسورهایی که در مزارع وجود دارند، می geo-satellitesماهواره 

، پیام هشداری را از طریق تلفن همراه، به کشاورزان بدهد، چرا که (نوعی پرتقال) mandarinدهی باغ میوه ماندارین  میزان آب

 .یابد ختان با جذب آب کمتر از خاک، افزایش سطح قند میوه آنها افزایش میدر

 .سایت برای کشاورزان جدید قابل دسترس باشد تواند از طریق وب های ارزشمند کشاورزان، نیز می تجربه و تکنیک  همچنین،

شود،  المللی گزارش می های ژاپنی و بین در حوزه کسب و کار در رسانه "agri-tech"گفتنی است، بسیاری از اخبار مربوط به 

"vertical farmsمزارع عمودی "مانند 
ها بیشتر  همچنین گزارش(. automated greenhouses)های اتوماتیک  و گلخانه (1)

ری و کنترل رشد و به همراه نشان گی و سنسورهایی برای اندازه ITهای  های اتوماسیون رباتیک و استفاده از سیستم روی سیستم

 .دادن افزایش کارآیی، بازده محصول و تولید با کیفیت، متمرکز است

آید، با ایجاد گلخانه اتوماتیک سرپوشیده  شمار می ، که به عنوان کسب و کار متوسط در ژاپن بهGRA Incعنوان مثال، شرکت  به

(automated indoor greenhouse )هایی با کیفیت قابل اعتماد و همراه با  فرنگی، توانسته است میوه وتو با امکان تولید ت

 .افزایش عرضه در تمام طول سال تولید کند

تر و باتجربه،  توان نتیجه گرفت، با استفاده از پتانسیل جوانان کشاورز، در حوزه تکنولوژی در کنار کشاورزان قدیمی در نهایت می

 ./ت کشاورزی رفتهای صنع توان به مقابله با چالش می

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
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https//:www.japantoday.com/ 
 :نوشت پی

1- plant factory :اکسیدکربن به شیوه مصنوعی  گیری از کنترل نور، درجه حرارت، رطوبت و غلظت دی سیستم بسته با بهره

 .دهد گیاه پرورش می

2- Asia Pacific (APAC) : آرام است؛ شامل شرق آسیا، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و منطقه نزدیکی غرب اقیانوس

 .شود اقیانوسیه می

1- business farmers. 

1- agribusiness. 

1- vertical farms :عنوان راهکاری  پژوهشگران از این نوآوری به. شده است ها پیش به دنیا معرفی  مفهوم مزارع عمودی از مدت

از آنجا که جمعیت جهان همچنان در حال افزایش . کنند پایدار برای تامین غذای مردم جهان یاد میحال  هزینه و در عین مؤثر، کم

ها از هر پیشنهاد مؤثری برای رفع این  دولت. شدن به بحرانی عمیق است است، تأمین غذا برای چنین جمعیتی در حال تبدیل 

 .آید که استقبال خوبی از آن صورت گرفته است شمار می یی بهکنند و ایده مزارع عمودی ازجمله راهکارها بحران استقبال می
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 گزارشات جهان
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۲: تاریخ

  بینی تأثیر افزایش دما بر تولید جهانی گندمبینی تأثیر افزایش دما بر تولید جهانی گندم  هایی برای پیشهایی برای پیش  روشروشدستیابی به دستیابی به 

حلی برسند، که بتوانند میزان عملکرد محصول گندم در  سازی و آماری به راه های شبیه گروهی از محققان، توانستند با ترکیب روش

 .بینی کنند برابر تغییرات دما را پیش

حلی برسند، که بتوانند میزان عملکرد  سازی و آماری به راه شبیههای  گروهی از محققان، توانستند با ترکیب روش

 .بینی کنند محصول گندم در برابر تغییرات دما را پیش

، تیمی از دانشمندان سراسر جهان با سرپرستی انستیتو علوم کشاورزی و غذایی دانشگاه Science Dailyبه گزارش وب سایت 

، با استفاده از دو (UF /Ifas :University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences)فلوریدا 

بینی تأثیر افزایش دما بر تولید جهانی  سازی مختلف و یک روش آماری توانستند به برآوردهای مشابهی در مورد پیش روش شبیه

وژیک انستیتو علوم کشاورزی و غذایی ، استاد مهندسی کشاورزی و بیولSenthold Assengسنتولد آسِنگ .گندم دست یابند

برخی ) journal Nature Climate Changeاین تحقیق، در مجله ": دانشگاه فلوریدا و سرپرست این مطالعه، اظهار داشت

توان به چاپ تحقیقات  شناسی که می شناسی، علوم جوی زیست شیمی، بوم مردم: موضوعات مطرح شده در این مجله عبارتند از

بینی اینکه چه میزان  تواند در مورد پیش می( تحقیق)، منتشر شده است و این مطالعه (غییرات آب و هوایی نیز اشاره کرددرباره ت

بینی بازده  پیش": این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد".گندم و یا محصوالت دیگر برای تغذیه جهان مورد نیاز خواهد بود، به کار رود

بینی دقیق درباره میزان بازده  این بدان معناست که به روشی برای پیش": آسنگ افزود".آید می شمار محصول از مسائل مهم به

ایم، البته این تحقیق تنها روی محصول  محصول و واکنش محصول نسبت به تغییرات آب و هوایی در سراسر جهان نزدیک شده

های گوناگون برآورد، درباره  علمی همراه با مقایسه روشبار است که یک مطالعه  این نخستین": وی یادآور شد".گندم بوده است

ها به دست آمده، به ما در بهبود بخشیدن برآورد از  با نتایج مشابهی که از این روش. اثرات دما بر تولید محصول انجام شده است

اربار و کشاورزی سازمان ملل با توجه به گزارش سازمان خو".میزان تأثیر درجه حرارت روی تولید محصول جهانی کمک خواهد کرد

 62میلیارد نفر، تقاضای جهانی غذا تا  1همراه با رشد جمعیت تا  21رود، تااواسط قرن  ، انتظار می2212، در سال (فائو)متحد

تواند به تغذیه جهان کمک کند،  همچنین بر اساس گزارش یادشده، یکی از محصوالت مهم کشاورزی که می.درصد افزایش یابد

در سال، بیشترین تولید را در سطح ( تُن 222هزار و  122)میلیون پوند  261چین با میزان تولید گندم در حدود . ستگندم ا

از سوی دیگر، بینگ لیو .است( تن 511هزار و  11)میلیون پوند  112جهان، دارا است، در حالی که تولید ایاالت متحده در حدود 

Bing Liuنجینگ ، دانشجوی دانشگاه کشاورزی نا(Nanjing ) چین، کسی که در آزمایشگاه آسنگ به تحقیق پرداخته و

دانشمندان دیگر در سراسر جهان، روی پروژه مدل بهبود یافته و  12سرپرست نویسندگان این مطالعه نیز است، به همراه نزدیک به 

، کار AgMIP (Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project)سنجش کشاورزی بخشی از 

های سازگاری  کنند، این درحالی است که دانشمندان کشاورزی از سراسر جهان درباره اثرات تغییر آب و هوا و یافتن روش می

، (سرپرست این مطالعه تحقیقاتی)کنند با آسنگ  گفتنی است، بسیاری از دانشمندان که در این مطالعه همکاری می.همکاری دارند

 .اند ویژه برای محصول گندم کار کرده سازی رشد محصول و عملکردآن، به امپیوتری برای شبیههای ک روی مدل
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های  تر درباره اثرات تغییرات آب و هوایی بر امنیت غذایی، نیاز به یکپارچه سازی مدل منظور برآورد قابل اطمینان به"به باور آسنگ، 

 /".های اقتصادی است آب و هوایی، محصوالت و مدل

/news/fa/ir.iana.www//:http11561D%/5%D%AF5%B 
 گزاشات جهانی

 ایرنا ۵2/۷۹/۵۹۷2 :تاریخ خبر

  آسیب پذیرترین مردم، فقیرترین مردم جهان هستند آسیب پذیرترین مردم، فقیرترین مردم جهان هستند : : دبیرکل سازمان مللدبیرکل سازمان ملل

دولت ها را برای اخذ رویکردی یکپارچه در قبال تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی دبیر کل سازمان ملل متحد تمامی  -ایرنا  -تهران 

درصد 12آسیب پذیرترین مردم، فقیرترین مردم جهان هستند که معیشت :و توسعه اجتماعی و اقتصادی عادالنه فراخواند و گفت

 . آنان وابسته به کشاورزی، ماهیگیری و دام پروری است

)  2216اکتبر 16تهران، بان کی در پیامی به مناسبت روز جهانی غذا،  -نا از مرکز اطالعات سازمان ملل به گزارش روز یکشنبه ایر

هنوز در سراسر جهان، افزایش . با افزایش جمعیت جهان، ما ملزم به برآورده ساختن نیاز فزاینده به غذا هستیم: گفت( مهر ماه 21

ی و سیل های پی در پی و شدید ناشی از تغییرات اقلیمی بر روی زیست بوم ها، بی سابقه دما، افزایش سطح آب دریاها و خشکسال

 .کشاورزی و توانایی جوامع در تولید غذای مورد نیاز ما اثر می گذارند

درصد این افراد برای در  12آسیب پذیرترین مردم، فقیرترین مردم جهان هستند که معیشت : در بخش دیگر این پیام آمده است

 . ا وابسته به کشاورزی، ماهیگیری و دام پروری استآمد و غذ

اقلیم در حال تغییر است پس غذا و کشاورزی نیز یابد  'در این روز جهانی غذا، ما با پیام : بان کی مون در این پیام آورده است

بدون اقدام هماهنگ، این . مبر رابطه نزدیک تغییرات اقلیمی، کشاورزی پایدار، غذا و امنیت غذایی تاکید می ورزی 'تغییر کنند

احتمال می رود که میلیون ها انسان دیگر نیز به فقر و گرسنگی دچار شوند، دستاوردهای که با زحمت فراوان بدان ها رسیده ایم 

 .نتیجه عکس دهند و توانایی ما در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار به مخاطره بیافتد

نظام های کشاورزی و غذایی باید بیشتر تاب آور، فراگیر، پربازده و پایدار : ملل آمده است در بخش دیگر پیام دبیر کل سازمان

به منظور تقویت امنیت غذایی درشرایط اقلیمی متغیر کشورها باید مسئله غذا و کشاورزی را در برنامه های اقدام اقلیمی . باشند

سرمایه گذاری هدفمند در این بخش ها منجر به تاب آوری . اری کنندمورد توجه قرار دهند و در توسعه روستایی بیشتر سرمایه گذ

در بخش دیگر این پیام آمده . می شود و درآمد و بازده خرد کشاورزان را افزایش می دهد و میلیون ها انسان را از دام فقر می رهاند

ره زیست بوم ها و تمامی مردم وابسته به این تالش ها به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک کرده و از سالمت و جوه: است

ماه آینده، توافق نامه تاریخی پاریس پیرامون تغیرات اقلیمی الزم : وی در این پیام آورده است. آنها محافطت به عمل می آورد

نه ای ارائه می این توافق نامه کمک مورد نیاز بیشتری برای تالش جهانی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخا. االجرا خواهد شد

 .کند، افزایش دما را محدود می سازد و کشاورزی پایدار و سازگار با شرایط اقلیمی را ترویج می دهد

دراین روز جهانی غذا، اینجانب تمامی دولت ها و شرکای آن ها را فرا می خوانم تا : بخشی دیگر از این پیام به این شرح است

در قبال تغییرات اقلیمی ، امنیت غذایی و توسعه اجتماعی و اقتصادی عادالنه در نظر رویکردی همه جانبه، گروهی و یکپارچه 

 . رفاه نسل فعلی و نسل های آتی وابسته به اقداماتی است که ما هم اکنون اتخاذ می نماییم. گیرند

عاری از گرسنگی و فقر برسیم، تنها با همکاری در کنار یکدیگر خواهیم توانست به دنیایی : در بخش پایانی این پیام امده است

 .جهانی که در آن تمامی مردم بتوانند در صلح، رفاه و کرامت زندگی کنند

http://www.iana.ir/fa/news/35864/%D8%AF%D8%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

212 

 

/News/fa/ir.irna.www//:http52265161/ 

 
 
 
 

 گزارشات جهان
 آیانا - ۵۹۷۲مهر  ۵۹: تاریخ

  این گیاه فتوسنتز ندارداین گیاه فتوسنتز ندارد

 .دهد اند که نه فتوسنتز کرده و نه شکوفه می دانشکده علوم دانشگاه کوبه موفق به کشف گونه گیاهی جدیدی در ژاپن شده محققان

نام دارد، در جزیره نیمه گرمسیری ( Gastrodia kuroshimensis" )گاستوردیا کوروشیمنسیس"به گزارش ایسنا این گیاه که 

 .کوروشیما در جنوب ژاپن شناسایی شده است

است که نیازی به فتوسنتز برای تغذیه نداشته و در عوض  mycoheterotrophic این گیاه یک گونه جدید میکوریزا موسوم به

های آن هیچ گاه شکوفه  است؛ بدان معنی که گل( زام بسته)این گیاه همچنین کلیستوگاموس. بر انگل میزبان خود تکیه دارد

ها پیش توجه محققان را به خود جلب کرده بودند اما اطالعات کمی در مورد  ز مدتا mycoheterotrophic گیاهان.کنند نمی

ها بسیار سخت است و همچنین بیشتر در فضای تاریک زیر  ها وجود داشت زیرا بسیار کوچک و نادر هستند و مشاهده آن آن

 .شوند دهی و گلدهی ظاهر می میوههای  های باالیی این گیاهان نیز تنها در دوره اندام. رویند ها می درختان جنگل 

بسته زام به . گیاه جدید گاستوردیا کوروشیمنسیس به این خاطر که بسته زام است، توجه محققان را به خود جلب کرده است

 .های این گلها بسته هستند اما جوانه. شود که از گلهای با قابلیت خود لقاحی برخوردارند های گیاهی گفته می گونه

 .منتشر شده است Phytotaxa کشف در مجله جزئیات این

/news/fa/ir.iana.www//:http11111D%/5%A1%DB% 
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	بازار جدید صادرات محصولات شیلاتی ایران
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	زعفران مزارع بازسازیشده اسپانیا، بهزودی روانه بازار جهانی میشود/ اهمیت زعفران کمتر از چاههای نفت نیست
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