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 بنام خداوند متعال

درگوشه سمت چپ صفحه "     Bookmark" عالمت    روي سرخط  اخبار مشاهده براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 

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

.بهره مند فرمائید  

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

 فارس - ۹۱/۸۰/1۹:  تاریخ

  هزار هکتار زمین کشاورز مجهز به آبیاری نوین شد هزار هکتار زمین کشاورز مجهز به آبیاری نوین شد   ۲۹۲۹سال گذشته سال گذشته 
هزار هکتار زمین کشاورزی به آبیاری تحت فشار در کشور در سال قبل خبر  ۲۹معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی از تجهیز 

 خبرگزاری فارسمعاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با حضور در غرفه  مراد اکبری  ی، علخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . داد

های آبیاری نوین اختصاص پیدا  میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای طرح 055رغم محدودیت منابع مالی تصویب شد که  علی: گفت( توانا)

 .میلیون دالر دریافت شد و به این امر اختصاص یافت ۹55ری کند که در هفته جا

درصد هزینه این طرح  50شود که  ای در کل عرصه تولید، زراعت و باغبانی انجام می های آبیاری میکرو یعنی قطره طرح: وی گفت

 .شود درصد هزینه توسط کشاورز تأمین می50به صورت بالعوض از سوی دولت و 

های کشاورزی به آبیاری نوین  هزار هکتار زمین از عرصه ۹55امسال طبق برنامه   :جهاد کشاورزی گفت معاون آب و خاک وزیر

هزار هکتار  ۸5هزار هکتار آبیاری نوین انجام شده و  ۴۳هزار هکتار انجام شده و امسال تا کنون  ۲۹شود که سال قبل  مجهز می

 .عملیات آبیاری نوین هم در دست اجرا است

جویی آب انجام  متر مکعب صرفه ۳۳55در هر هکتار زمین مقدار : های آبیاری گفت جویی آب با اجرای طرح مورد صرفهاکبری در 

 .میلیون هکتار زمین کشاورزی مجهز به آبیاری تحت فشار شده است 5.0شود و در کل کشور بعد از انقالب اسالمی  می

 ۳جویی شده و توان کشور برای عملیات  میلیارد متر مکعب آب صرفه 7 میلیون هکتار آبیاری تحت فشار 5.0با اجرای : وی گفت

 .شود درصد لوازم این طرح در داخل کشور تولید می ۲5میلیون هکتار طرح آبیاری تحت فشار است که 

یون هکتار میل ۹.۹میلیون هکتار آبخور سدها  ۴.۹از : های پایاب سدها گفت معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در مورد زمین

 .هزار هکتار برای احداث شبکه فرعی زمینه وجود دارد ۲55میلیون هکتار شبکه فرعی احداث شده و هنوز  5.۹شبکه اصلی و 

هزار هکتار زمین کشاورزی در دست اجرا است و در محدوده استان ایالم، کرمانشاه،  005در استان خوزستان و ایالم : اکبری افزود

هزار  ۹55هزار هکتار طرح آبیاری در برنامه است و برای سایر اراضی سنتی بیش از  ۳55قی و غربی بالغ بر اردبیل، آذربایجان شر

 .هکتار در برنامه امسال برای اجرای آبیاری تحت فشار در نظر گرفته شده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۴۲0555۲55555۲ 
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 آب

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  ترین بحران صنایع فوالدی کشورترین بحران صنایع فوالدی کشور  آب اصلیآب اصلی

خبرنگاران استان یزد امروز از بزرگترین واحد تولید فوالد در سطح کشور و خاورمیانه بازدید کردند که در این بازدید، آب، 

به گزارش مهر، خبرنگاران استان یزد امروز از یکی از واحدهای دولتی صنایع .کشور معرفی شدترین چالش صنعت فوالد  اصلی

 .فوالدی استان یزد که بزرگترین و پیشرفته ترین واحد فوالدی کشور و خاورمیانه به شمار می رود، بازدید کردند

ت خبری، آب را بزرگترین چالش در حوزه صنعت های مختلف این واحد و نشس مدیرعامل این شرکت در بازدید خبرنگاران از بخش

 .به ویژه صنعت فوالد کشور و استان یزد برشمرد

کشور دنیا از جمله آلمان و دیگر کشورهای صاحب صنعت اروپا  ۹5محصوالت فوالد آلیاژی به : محمد ابراهیم قدیریان بیان کرد

 .هزار تن خواهیم رساند 05ادرات را به صادر می شود و امسال بر اساس برنامه ریزی انجام شده، میزان ص

نفر تبدیل وضعیت  575تاکنون : های این شرکت خبر داد و گفت معاون اداری و مالی این واحد نیز از تبدیل وضعیت قرارداد موقت

 .شده اند و تا پایان سال بقیه افراد نیز نیز تبدیل وضعیت خواهند شد

فوالد آلیاژی در زمینه زیرساختهای زیست محیطی : این شرکت اظهار داشت سید ضیاء هاشمی در مورد وضعیت زیست محیطی

هکتار فضای سبز نیز در اطراف این شرکت ایجاد شده بر این اساس لوح صنعت سبز  ۸0میلیارد تومان هزینه کرده ضمن اینکه  ۳5

 .از سوی سازمان محیط زیست به این شرکت اعطا شده است

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۸50%/ 
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 آب

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

نابودی زیست بوم های گیاهی و جانوری، زمین لرزه و افزایش نابودی زیست بوم های گیاهی و جانوری، زمین لرزه و افزایش / / بررسی نقاط ضعف و قوت سدها در کشوربررسی نقاط ضعف و قوت سدها در کشور

  تبخیر سطحیتبخیر سطحی

 .شورای اسالمی وضعیت سدها و عملکرد سدسازی در کشور را بررسی کردمرکز پژوهش های مجلس 

سدها "به گزارش ایانا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با اعالم این که 

سدها انواع مختلف : "، افزود"گرفته اندبه عنوان سازه های ساخته دست بشر، از زمان های بسیار قدیم مورد استفاده قرار می 

عمده . سدها مزایا و معایب مختلفی دارند. داشته و بر حسب کاربرد می توان تقسیم بندی های متفاوتی را برای آن ها متصور شد

ق تفریحی و تامین آب، تولید انرژی، کنترل سیالب، آمایش سرزمین، پرورش ماهی در مخزن، توسعه مناط: مزایای سدها عبارتند از

اختالل در رژیم طبیعی جریان : در مقابل عمده معایب سدها عبارتند از. توریستی، حمل و نقل آبی وتغذیه سفره های آب زیرزمینی

رودخانه، اختالل در رژیم طبیعی انتقال رسوبات در رودخانه، نابودی زیست بوم های گیاهی و جانوری باالدست و پایین دست، 

زمین لغزش ، افزایش تبخیر سطحی ، آثار غیربهداشتی مخزن، آثار نامطلوب اجتماعی و اقتصادی و تغییر در  تولید زمین لرزه و

 ."مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب در باالدست و پایین دست

و با پیشرفت علم و انجام تحقیقات جدید، جنبه های نوین آثار زیست محیطی سدها آشکار شده است ": این گزارش می افزاید

مشخص شده است که در برخی از موارد که قبال فایده محسوب می شد، در بلندمدت باید تجدیدنظرهایی شود در ایران با توجه به 

خشکسالی ها، تغییرات اقلیم و بحران آب، سدسازی در مرکز توجه منتقدان و هواداران قرار گرفته است و در بسیاری موارد، از هر 

 ."و غیرکارشناسی در این مورد ارائه می شوددوقشر، قضاوت های نادرست 

به دلیل برنامه ریزی های نادرست، سدهای تاسیس شده در کشور، در مواردی عملکرد ": در بخش دیگری از این گزارش آمده است

زیست بوم مناسبی نداشته و باعث ایجاد مشکالت در پایین دست و باالدست شده است که از جمله می توان به از بین رفتن برخی 

ها و همچنین خالی ماندن درصد قابل توجهی از حجم مخازن تاسیس شده در دوره چشمگیری از زمان بهره برداری آن ها اشاره 

البته سهم عوامل انسانی و تغییرات اقلیم را در این مورد نباید نادیده گرفت و قابل ذکر است که تاکنون سدها فواید متعددی . کرد

 ."که از جمله مهم ترین آن ها تامین آب با خطرپذیری پایین برای مصارف مختلف و کنترل سیالب است را نیز داشته اند،

در حال حاضر سدها به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت منابع آب در جهان و ایران به : "این گزارش در ادامه می افزاید

ذکر این موضوع نیز بسیار مهم است که الزمه ایجاد هرگونه توسعه و آمایش سرزمین، ایجاد تغییرات در محیط . شمار می روند

ت که تغییرات مذکور باید به نحوی باشد که آثار نامطلوب آن حال نکته مهم اینجاس. زیست و پذیرش بعضا آثار نامطلوب آن است

در مورد سدهای جدید االحداث در کشور باید سایر گزینه های غیر از سد و تلفیقی نیز مورد بررسی قرار گیرند و . حداقل باشد

در . عیار اصلی تصمیم گیری قرار گیردفایده با لحاظ تمامی موارد با ارائه طرح ارزیابی آثار زیست محیطی م –همچنین آنالیز هزینه 

مورد سدهای موجود کشور نیز باید طرح بهینه سازی و بهبود عملکرد، تهیه و اجرا شود تا عالوه بر حداکثر سازی بهره وری ، آثار 

 ."/نامطلوب زیست محیطی نیز حداقل شود

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸0۲۴D%/5%A5%D5%B 
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 آب

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

تدوین شرح خدمات مجدد برای کارگروه تخصصی تدوین شرح خدمات مجدد برای کارگروه تخصصی //ورزی، پیشرو در زمینه مرمت قناتورزی، پیشرو در زمینه مرمت قناتزارت جهاد کشازارت جهاد کشاوو

  قناتقنات

به اعتقاد اعضای حاضر  های تاریخی در حالی به کار خود پایان داد که المللی قنات و سازه هشتمین نشست شورای حکام مرکز بین

 .کند ای تولید نمی دار محیط زیست است، زیرا برای استخراج آب آن گازهای گلخانه ای دوست در این نشست، قنات سازه

المللی قنات بر اساس توافقنامه ایران و یونسکو هر یک سال  به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به یزد، نشست شورای حکام مرکز بین

شود و برنامه  در این نشست گزارش فعالیت یک سال گذشته مرکز ارائه می. شود حضور اعضای شورای حکام تشکیل مییک بار با 

المللی قنات استفاده  نظرات اعضای شورای حکام برای پیشبرد اهداف مرکز بین همچنین از نقطه. آینده نیز تدوین خواهد شد

المللی قنات  امروز نیز شهر یزد میزبان هشتمین نشست شورای حکام مرکز بین. شود و انتقادات اعضا مدنظر قرار خواهد گرفت می

بر اساس تصمیم دولت، وزارت نیرو ریاست نشست شورای حکام را به عهده داشت و رحیم میدانی به نمایندگی از طرف وزیر . بود

خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز یکی از اعضای رضا سرافرازی، مدیرکل دفتر آب و .عنوان رئیس، در این دوره حضور یافت نیرو به

: وی پس از پایان نشست شورای حکام درباره مباحث مطرح شده در نشست امروز به ایانا گفت. حاضر در نشست شورای حکام بود

ان رفته از آنجا که قنوات بیشتر در مسیر خط ابریشم احداث شده و اعتقاد داریم این تکنولوژی از ایران به سایر کشورهای جه

کنندگان در نشست شورای حکام با اشاره به  شرکت: سرافرازی افزود.است، توجه به این سازه تاریخی از نظر ما بسیار مهم است

دار محیط  ای دوست ای و وضعیت منابع آب زیرزمینی، قنات را سازه مشکالت ایجاد شده برای زمین در اثر انتشار گازهای گلخانه

کشورهای : وی بیان کرد.اکسیدکربن نیست را برای استخراج آب در قنات، نیازی به صرف انرژی و تولید دیزیست معرفی کردند؛ زی

. کنند این سازه تاریخی را در کشورهای خود حفظ کنند شرکت کننده در شورای حکام به اهمیت قنات پی برده و تالش می

به اینکه در جلسه امروز بیشتر بر اهمیت مسئله قنات تأکید شده  سرافرازی با اشاره.برداری از آن را توسعه دهند همچنین بهره

به پیشنهاد یکی از اعضای یونسکو که در نشست حضور داشت، قرار است مباحث مربوط به مدیریت آب زیرزمینی : است، ادامه داد

 .المللی قنات افزوده شود های مرکز بین و آبخیزداری نیز به فعالیت

 آباد مشهد قاسمرونمایی از کتاب قنات 

همچنین اعضا درباره . آباد مشهد نگاشته شده بود، رونمایی شد در نشست امروز از کتابی که درباره قنات قاسم: وی اضافه کرد

 .گیری کرده و ایران بار دیگر آمادگی خود را برای میزبانی نشست شورای حکام اعالم کرد میزبانی دوره آتی نشست تصمیم

 درصد آب کشاورزی 81کننده  قنات و چشمه، تأمین

 .درصد آب مورد نیاز بخش کشاورزی اعالم کرد 55کننده  مدیرکل دفتر آب و خاک، قنات و چشمه را تأمین

. شود کند توسط قنوات تأمین می به گفته سرافرازی، در شرایط نرمال حدود هفت تا هشت میلیارد از آبی که در کشور مصرف می

درصد از آب مورد نیاز بخش کشاورزی را تأمین  55مجموع آب چشمه و قنات حدود . دا از هم دیدتوان ج قنات و چشمه را نمی

 .شود ها تأمین می میلیارد هم از چشمه 50حدود هفت میلیارد مترمکعب آب از قنوات و حدود . کند می

های قنات برای تأمین نیازهای  سازهشود، بر حفظ  درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می 75وی با اشاره به اینکه حدود 

 .بخش کشاورزی تأکید کرد
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ای روی قنات توسط این وزارتخانه صادر  به گفته سرافرازی، اگرچه وزارت نیرو متولی بحث قنات است و مجوز هر عملیات سازه

مت و احیای قنوات صرف کننده آب، همه ساله اعتبارات خاصی را برای مر عنوان مصرف شود، اما وزارت جهاد کشاورزی به می

 .کند می

 .جهاد کشاورزی با همکاری مردم نسبت به نگهداری و مرمت قنوات وارد عمل شده است: وی یادآور شد

 المللی قنات به مباحث آب زیرزمینی ورود مرکز بین

های وزارت جهاد کشاورزی  تالشوگو با ایانا از  های تاریخی آبی نیز در گفت المللی قنات و سازه حسین غفوری، سرپرست مرکز بین

 .ها با توجه به نداشتن مسئولیت در این حوزه تقدیر کرد در زمینه مرمت قنات

المللی قنات پیشنهاد ورود این مرکز به مباحث آب زیرزمینی و  در هشتمین جلسه شورای حکام مرکز بین: وی عنوان کرد

 .ها نیز توسعه خواهیم داد ههای خود را در این حوز آبخیزداری هم مطرح شد و فعالیت

دلیل  چین به: غفوری، کشورهای الجزایر، عراق، آذربایجان و چین را اعضای ثابت شورای حکام این مرکز اعالم کرد و اظهار داشت

 .های این کشور، در این نشست حضور نیافت هم پوشانی داشتن این برنامه با سایر برنامه

دلیل آن  به گفته وی، به. های تاریخی همچنین از ایجاد دو قنات جدید در نخجوان خبر داد هالمللی قنات و ساز سرپرست مرکز بین

 .شود، امکان استفاده از تکنولوژی روز برای حفر قنات نیست های مختلف زمین حفر می که قنات در بافت

این سازه آب را از سفره . کند را جمع میشود و آب اضافی  قنات در جایی که سفره زیرزمینی باالست، احداث می: غفوری تأکید کرد

در نتیجه یک سازه دوست دار محیط . کشد و برای استخراج آب نیازی به مصرف سوخت فسیلی ندارد پایین دست به باال نمی

به گفته غفوری، این شرح خدمات با . وی همچنین از تدوین شرح خدمات مجدد برای کارگروه تخصصی قنات خبر داد.زیست است

شود و دوباره این جلسات تشکیل خواهد شد تا درباره قنات تبادل نظر  زودی نهایی می ر معاونان وزیر نیرو و جهاد کشاورزی بهحضو

 ./امیدواریم این جلسات در راستای حفظ و ماندگاری و مرمت قنوات مؤثر باشد. انجام شود
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نابودی زیست بوم های گیاهی و جانوری، زمین لرزه و افزایش نابودی زیست بوم های گیاهی و جانوری، زمین لرزه و افزایش / / بررسی نقاط ضعف و قوت سدها در کشوربررسی نقاط ضعف و قوت سدها در کشور

  تبخیر سطحیتبخیر سطحی

 .در کشور را بررسی کردمرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی وضعیت سدها و عملکرد سدسازی 

سدها "به گزارش ایانا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با اعالم این که 

سدها انواع مختلف : "، افزود"به عنوان سازه های ساخته دست بشر، از زمان های بسیار قدیم مورد استفاده قرار می گرفته اند

عمده . سدها مزایا و معایب مختلفی دارند. ته و بر حسب کاربرد می توان تقسیم بندی های متفاوتی را برای آن ها متصور شدداش

تامین آب، تولید انرژی، کنترل سیالب، آمایش سرزمین، پرورش ماهی در مخزن، توسعه مناطق تفریحی و : مزایای سدها عبارتند از

اختالل در رژیم طبیعی جریان : در مقابل عمده معایب سدها عبارتند از. سفره های آب زیرزمینی توریستی، حمل و نقل آبی وتغذیه

رودخانه، اختالل در رژیم طبیعی انتقال رسوبات در رودخانه، نابودی زیست بوم های گیاهی و جانوری باالدست و پایین دست، 

ربهداشتی مخزن، آثار نامطلوب اجتماعی و اقتصادی و تغییر در تولید زمین لرزه و زمین لغزش ، افزایش تبخیر سطحی ، آثار غی

 ."مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب در باالدست و پایین دست

با پیشرفت علم و انجام تحقیقات جدید، جنبه های نوین آثار زیست محیطی سدها آشکار شده است و ": این گزارش می افزاید

ال فایده محسوب می شد، در بلندمدت باید تجدیدنظرهایی شود در ایران با توجه به مشخص شده است که در برخی از موارد که قب

خشکسالی ها، تغییرات اقلیم و بحران آب، سدسازی در مرکز توجه منتقدان و هواداران قرار گرفته است و در بسیاری موارد، از هر 

 ."دوقشر، قضاوت های نادرست و غیرکارشناسی در این مورد ارائه می شود

به دلیل برنامه ریزی های نادرست، سدهای تاسیس شده در کشور، در مواردی عملکرد ": در بخش دیگری از این گزارش آمده است

مناسبی نداشته و باعث ایجاد مشکالت در پایین دست و باالدست شده است که از جمله می توان به از بین رفتن برخی زیست بوم 

ل توجهی از حجم مخازن تاسیس شده در دوره چشمگیری از زمان بهره برداری آن ها اشاره ها و همچنین خالی ماندن درصد قاب

البته سهم عوامل انسانی و تغییرات اقلیم را در این مورد نباید نادیده گرفت و قابل ذکر است که تاکنون سدها فواید متعددی . کرد

 ."طرپذیری پایین برای مصارف مختلف و کنترل سیالب استرا نیز داشته اند، که از جمله مهم ترین آن ها تامین آب با خ

در حال حاضر سدها به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت منابع آب در جهان و ایران به : "این گزارش در ادامه می افزاید

، ایجاد تغییرات در محیط ذکر این موضوع نیز بسیار مهم است که الزمه ایجاد هرگونه توسعه و آمایش سرزمین. شمار می روند

حال نکته مهم اینجاست که تغییرات مذکور باید به نحوی باشد که آثار نامطلوب آن . زیست و پذیرش بعضا آثار نامطلوب آن است

در مورد سدهای جدید االحداث در کشور باید سایر گزینه های غیر از سد و تلفیقی نیز مورد بررسی قرار گیرند و . حداقل باشد

در . فایده با لحاظ تمامی موارد با ارائه طرح ارزیابی آثار زیست محیطی معیار اصلی تصمیم گیری قرار گیرد –ین آنالیز هزینه همچن

مورد سدهای موجود کشور نیز باید طرح بهینه سازی و بهبود عملکرد، تهیه و اجرا شود تا عالوه بر حداکثر سازی بهره وری ، آثار 

 ."/ز حداقل شودنامطلوب زیست محیطی نی
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  سازی در سطح ملی برای مدیریت منابع آب زیرزمینیسازی در سطح ملی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی  ظرفیتظرفیت

سازی در  های زیرزمینی به ظرفیت آموزشی مبانی و مفاهیم فنی و حقوقی آببرگزاری دوره : المللی قنات گفت مشاور مرکز بین

 .سطح ملی برای مدیریت این منابع کمک خواهد کرد

افزایش توان علمی و تخصصی : وگو با خبرنگار اعزامی ایانا به یزد با بیان این مطلب افزود اصغر سمساریزدی امروز در گفت علی

الملل از ضروریات به  ویژه در ابعاد حقوق بین های مرزی و مشترک فعالیت دارند، به مرتبط با آبهای  کارشناسانی که در حوزه

شود، مباحثی جدید است  های زیرزمینی مشترک کشورها مطرح می مباحثی که هم اینک در حوزه آب: وی بیان کرد.آید حساب می

 .حقوقی، فنی و شده و مدیریتی آن، ضروری است که ارتقاء توان کارشناسی کشور با این مباحث بویژه در موضوعات

تواند با این مفاهیم فعاالنه برخورد کند که از  المللی می ایران در صورتی در صحنه بین: المللی قنات ادامه داد مشاور مرکز بین

های مشترک به مبانی و  آبورود کارشناسان : سمساریزدی اضافه کرد.مند شده باشد های شایسته در این زمینه بهره سازی ظرفیت

های آنان در این زمینه  ها و نقطه نظرات مختلفی که در تفسیر آنان وجود دارد، موجب تقویت دانش و آگاهی مفاهیم کنوانسیون

 .شود که در تعامالت مربوطه از ظرفیت مناسبی در سطح تجزیه و تحلیل، استدالل و قضاوت برخوردار شوند شده و باعث می

های آموزشی و دریافت  های مشترک به چنین دانشی جز با برگزاری دوره تجهیز متخصصان و کارشناسان حوزه آب: ردوی اشاره ک

به . اند، میسر نیست ها نقش داشته المللی فعالیت دارند و چه بسا خود آنها در تدوین کنوانسیون تجربیات خبرگانی که در سطح بین

های زیرزمینی است و  های مرزی با تأکید بر آب الملل در آب شگاه که تخصص آنها حقوق بینالمللی دان همین دلیل از دو استاد بین

برگزاری کارگاه مبانی و : وی ادامه داد.المللی یونسکو برای حضور در این کارگاه دعوت شده است همچنین یک کارشناس بین

المللی مرتبط با  های بین راه شناخت بیشتر کنوانسیونهای زیرزمینی نخستین گام برداشته شده بر سر  مفاهیم فنی و حقوقی آب

های بعدی که همانا  هایی امکان برداشت گام برگزاری چنین کارگاه. های زیرزمینی مشترک است های مرزی و به ویژه آب آب

از وزارت نیرو، در این کارگاه کارشناسانی : سمساریزدی در پایان اظهار داشت.کند سازی در سطح ملی است را مهیا می ظرفیت

 ./اند ای، پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان مشاور شرکت کرده های آب منطقه شرکت مدیریت منابع آب، شرکت
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صنایع پر مصرف به جنوب صنایع پر مصرف به جنوب / / حساب و کتاب در حوضه دجله و فرات، ریزگردها را راهی ایران کردحساب و کتاب در حوضه دجله و فرات، ریزگردها را راهی ایران کرد  کارهای بیکارهای بی

  شودشود  منتقل میمنتقل می

شود، ریزگردهای عراق،  حساب و کتاب انجام می وقتی در حوضه دجله و فرات کارهای بی: معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت

 .کند ایران را گرفتار می

گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به یزد، رحیم میدانی امروز شنبه در آیین افتتاحیه دوره آموزشی مبانی و مفاهیم فنی و حقوقی  به

شود، نباید تصور کنند که همه منابع آب مال  کشورهایی که آبی از آنها به پایین دست سرازیر می: های مرزی در شهر یزد افزود آب

 .در اشتباه هستندآنهاست، این کشورها سخت 

ای که  رسند، بنابراین بهتر است جوامع انسانی منصفانه سر سفره  حتماً ریزگردهای عراق روزی به ترکیه هم می: وی عنوان کرد

 .خداوند برای بشر گسترانده بنشینند

 ۲تزاید جهان و رسیدن جمعیت به های انجام شده در زمینه جمعیت رو به  بینی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به پیش

 .این جمعیت به آب، غذا، شغل، رفاه، آسایش و آرامش نیاز دارد: میالدی، ادامه داد ۹505میلیارد نفر در سال 

خواهد و هر انسان روزانه دوهزار و  تولید هر کیلوکالری انرژی یک لیتر آب می. تأمین غذا، به آب فراوان نیاز دارد: میدانی اضافه کرد

دهد و کشورهای در حال توسعه سهم  بیشتر رشد جمعیت در مناطق کم آب دنیا رخ می. کند کیلوکالری انرژی مصرف می ۸55

 .میلیارد نفری زمین دارند ۲بیشتری از جمعیت 

روز شاهد افزایش جمعیت شهری چه  روزبه. هایی است که دامن بشر را گرفته است شهرنشینی یکی از پدیده: وی یادآور شد

نشینی در خراسان رضوی یا در تهران و کالنشهرها  حاشیه. نشینی در کشور هستیم صورت حاشیه صورت مدیریت شده و چه به به

 .است  منجر به بروز مشکل برای ایران شده

بی راهی به جز در شرایط کم آ. جمعیت افزایش یافته نیاز به آب دارند و باید آب سالم در اختیار مردم قرار گیرد: میدانی بیان کرد

 .توان آب را به اندازه نیازمان تولید کنیم مدیریت منابع آب نداریم زیرا نمی

 ای دما میلیارد مترمکعبی تبخیر و تعرق با افزایش دو درجه ۹2افزایش 

بر . ازگار کنیمما راهی غیر از این نداریم که در مقابل شرایط طبیعی و شرایط جدیدی نظیر تغییر اقلیم خود را س: وی اظهار داشت

میلیارد مترمکعبی تبخیر  ۹7یابد و این مسئله به مفهوم افزایش  گراد افزایش می ها، دمای ایران تا دو درجه سانتی بینی اساس پیش

 .و تعرق در ایران است

ران آب است دهد که برای کشوری نظیر ایران، نخستین شرط رهایی از بح تجربیات جهانی و داخلی نشان می: میدانی تأکید کرد

 .که پایمان رابه اندازه گلیم خود دراز کنیم، یعنی باید به اندازه منابع آب تجدیدپذیر خود، مصارفمان را تعدیل کنیم

 میلیارد مترمکعب رسید ۲9میزان آب تجدیدپذیر به 

طبیعت و محیط هم از این آب  توان استفاده کرد؛ زیرا همه آب حاصل از باران را نمی: معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت

به گفته وی، در دو سال ابتدای دولت یازدهم وزارت نیرو سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد که میزان مجاز مصرف .سهمی دارد

میلیارد متر مکعب آب برای مصارف شرب، صنعت،  55در حال حاضر فقط : میدانی عنوان کرد.آب از منابع تجدیدپذیر چقدر است

منابع آب تجدیدپذیر کشور تحت تاثیر گرم شدن یک درجه سانتی گرادی دما و ایجاد . فضای سبز در اختیار داریمخدمات و 

 .میلیارد رسیده است 55۸میلیارد متر مکعب تاریخی به میانگین درازمدت  5۴5تغییراتی در الگوی بارش، از 
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میلیارد مترمکعب  ۲5ها میزان آب تجدیدپذیر کشور به  الیدلیل افزایش دوره خشکس سال اخیر به ۲در هشت تا : وی معتقد است

ارقام اعالم شده . خواهیم راجع به توسعه صحبت کنیم، باید به وضعیت منابع آب توجه کنیم اگر می: میدانی بیان کرد.است  رسیده

ریزی،  مکعب آب قابل برنامهمیلیارد متر 55سازی دریا است و عدد  درباره منابع آب، بدون در نظر گرفتن آب حاصل از شیرین

 .های ورودی و خروجی به کشور است مربوط به میزان بارش و آب

 شود صنایع پر مصرف به جنوب منتقل می

 .های اصلی دولت را انتقال صنایع آب پرمصرف به نزدیکی مرزهای آبی جنوب کشور اعالم کرد معاون وزیر نیرو یکی از سیاست

فوالد و معادن باید آب مورد . شود میلیارد مترمکعبی آب، در یزد مستقر نمی 50پتروشیمی با نیاز  به گفته وی، دیگر صنایعی نظیر

در عوض . سازی دریا تأمین کنند و آن را به محل مصرف منتقل کنند نیاز خود را با مالحظات زیست محیطی از طریق شیرین

 .شود بع درون سرزمینی ایجاد بری کمتر برای ایجاد اشتغال با استفاده از منا صنایعی با آب

های  وری آب در ایران بر اساس گزارش به گفته وی بهره. وری آب تأکید کرد میدانی بار دیگر بر کاهش میزان مصرف و افزایش بهره

ی فیزیکی ور وری آب فقط به مفهوم بهره تر بوده و باید این نقیصه رفع شود اما بهره فائو در مقایسه با کشوری نظیر مصر هم پایین

در تهیه . وری اقتصادی آب هستیم دنبال بهره ما در وزارت نیرو به: میدانی در ادامه افزود.وری را قبول ندارد نیست، دنیا این بهره

 .های کشور توجه شود وری اقتصادی در آن اهمیت دارد و همچنین مزیت الگوی کشت باید به مفهوم آب مجازی که شاخص بهره

 .ها را از حالت منفی خارج کند های آبیاری در مزارع باید منجر به کاهش مصرف آب شود و بیالن سفره اصالح شیوه: وی اضافه کرد

 !غیرقابل قبول نبودن تغییر نکردن میزان مصرف آب برخی مزارع با وجود تغییر سیستم

هزار مترمکعب آب  55با سیستم آبیاری سنتی ای  این قابل قبول نیست که مزرعه: معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد

 .کند و با تغییر روش آبیاری هم میزان مصرف آن همان عدد سابق باقی بماند مصرف 

همچنین با استفاده از سیستم تیپ شاید آب برگشتی به سفره زیرزمینی هم دچار مشکل شود و کل آب : میدانی تأکید کرد

 .مصرفی در مزرعه صرف تبخیر و تعرق شود

وگرنه مجددا یکسری اشتباهاتی که در گذشته . ایم که باید با عدد و رقم و دقت کار کنیم ای وارد شده ما به مرحله: وی اظهار داشت

 .مرتکب شدیم و دردسر ایجاد کردیم را تکرار خواهیم کرد

 رود زای حوضه زاینده های تنش زیرساخت

شاید اگر در حوضه : رود، گفت های کوهرنگ و سد زاینده شاره به ساخت تونلمعاون وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با ا

 .شد، مشکالت کمی داشتیم زاینده رود این اقدامات انجام نمی

همه در شرایط . ناراضی هستند... با این همه فعالیت در حوضه آبریز زاینده رود باز هم کشاورز، صنعت و: میدانی همچنین افزود

 .شوند ها ایجاد می ها با هدف رفع تنش ند در حالی که زیرساختپرتنشی قرار دار

 .ایم ایم، تنش ایجاد کرده نگر نبوده های توسعه جامع ها و پروژه به دلیل اینکه در تعریف زیرساخت: وی بیان کرد

ینی کم شود تا مشکالت میلیارد متر مکعب از برداشت آب زیرزم 55بینی شده که ساالنه  در برنامه ششم پیش: میدانی ادامه داد

های تخصصی مجلس به تصویب رسیده و امیدواریم در صحن علنی نیز به  این مسئله در کمیسیون. ها حل شود فرونشست دشت

 .تصویب نمایندگان ملت برسد

 ./م کردها در بخش آب اعال خواهی بشر و تالش برای کسب سهم بیشتری از منابع را عاملی برای ایجاد تنش وی در پایان زیاده

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۳5۸A%DA%/ 
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 آّب
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  های زیرزمینی ایران به جهانهای زیرزمینی ایران به جهان  المللی مدیریت آبالمللی مدیریت آب  انتقال تجربیات بینانتقال تجربیات بین

نیز در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی مبانی و مفاهیم فنی و های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو  مدیرکل دفتر رودخانه

های ایران به جهان در زمینه  المللی و انتقال یافته های زیرزمینی مشترک، از تالش ایران برای استفاده از تجربیات بین حقوقی آب

 .مدیریت آب زیرزمینی مشترک خبر داد

با توجه به : فدا در آیین افتتاحیه این دوره آموزشی در شهر یزد گفت به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به یزد، جبار وطن

های ایجاد شده در زمینه استفاده ازمنابع آب سطحی و زیرزمینی در ایران و منطقه با چند چالش جدی در مدیریت  محدودیت

های زیادی بین کشورها وجود  چالشهای مشترک  در سطوح جهانی و منطقه نیز درباره آب: وی ادامه داد.رو هستیم منابع آب روبه

های مرزی به بهترین وجه  باید تالش کنیم که از آب: های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو افزود مدیرکل دفتر رودخانه.دارد

آن  این رویکردی است که تمام کشورهای دنیا. هایی که وجود دارد و به تناسب سهمی که داریم، استفاده کنیم بر اساس چارچوب

های مشترک است، اما قصد داریم از  ساله در زمینه استفاده از آب 555فدا، ایران دارای یک تجربه  به گفته وطن.کنند را پیگیری می

 .مندی از آن استفاده کنیم المللی نیز برای مدیریت این منابع و بهره تجارب بین

نخستین . است  های مرزی به تصویب مجامع جهانی رسیده از آبدر دوره اخیر دو کنوانسیون در زمینه استفاده : وی عنوان کرد

های  در زمینه استفاده از آبخوان. های مرزی غیرکشتیرانی داللت دارد است که به مدیریت آبراهه 5۲۲7کنوانسیون مربوط به سال 

 .است  مشترک زیرزمینی نیز کنوانسیونی تدوین شده

های مشترک  متأسفانه در حوزه آبخوان: در زمینه مدیریت منابع آب سطحی بیان کردفدا با اشاره به تجربیات زیاد ایران  وطن

 .المللی نیز اطالعات کافی در اختیار ندارند زیرزمینی اطالعات زیادی در ایران وجود ندارد و منابع بین

های  تجربیاتی برای مدیریت آبخوانهای یزد و فارس  های مشترک بین استان البته طی دو دهه گذشته در آبخوان: وی یادآور شد

همچنین با استفاده از قوانین و مقررات . ایم های مختلف را در این منطقه مورد مطالعه قرار داده ایم و مدل مشترک کسب کرده

 .ایم داخلی، مشکالت بسیاری را در بین این دو حوضه حل کرده

المللی، مدیریت بین این  های بین د داریم با استفاده از مفاد کنوانسیونقص: های مرزی وزارت نیرو اضافه کرد مدیر کل دفتر روخانه

 .دو حوضه داخلی را مورد بررسی مجدد قرار دهیم

در فاز دوم کار، بر اساس . است المللی ازاساتید خارجی دعوت شده های بین برای آشنا شدن با کنوانسیون: فدا اظهار داشت وطن

های بومی را  روش. های این دو دشت مشترک بین فارس و یزد را اصالح کنیم بیات گذشته و چالشکنیم تجر برنامه پروژه تالش می

المللی ازابتدا اینجا  کند، مقایسه خواهیم کرد تا ببینیم اگر مفاد یک کنوانسیون بین المللی ارایه می هایی که مقررات بین با روش

شاید هم در انتهای پروژه به این نتیجه رسیدیم که نتایج بومی : أکید کردوی ت.رسیم یا خیر تجربه شود، آیا به نتیجه بهتری می

ای یونسکو نیز با  نیلوفر صادقی، کارشناس دفتر منطقه.المللی منتقل خواهیم کرد تر بوده که این نتایج را به سطح بین ایران مطلوب

های وزارت نیرو در  ونسکوی ایران برای انتقال نتایج فعالیتاند، آمادگی دفتر ی ها امسال به ثبت یونسکو رسیده اشاره به اینکه قنات

 ./المللی در دو دشت داخلی ایران به سایر کشورهای جهان را اعالم کرد های بین زمینه اجرای مفاد کنوانسیون

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۳50D%/5%A7%D۲%5۸% 
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 آب
 آیانا - 13۹۱آبان  2۸: تاریخ

  ام که برنامه جامع آب را اعالم کنندام که برنامه جامع آب را اعالم کنند  جمهور خواهش کردهجمهور خواهش کرده  دوبار از رئیسدوبار از رئیس

آبی و خشکسالی  کارشناسان محیط زیست به ایران هشدار دادند که اگر این روند را ادامه دهید در آینده دچاره بی 5۴۳0در سال 

کنند و هر دوره هم فکر  گذرد و همچنان مسووالن به این هشدارها توجهی نمی هشدارها میسال از آن  05اکنون . شوید می

  .کنند سدسازی الزمه پیشرفت و توسعه است می

تعدادی از بازیگران، اهالی . المنفعه، در چند سال اخیر شتاب گرفته است های اجتماعی و عام ورود هنرمندان به عرصه فعالیت

های اجتماعی، در حد  های شبکه های مردمی یا با استفاده از ظرفیت اندازی پویش در تالش هستند با راهموسیقی یا نویسندگان 

. توان و ظرفیت خود به برخی معضالت کشور ورود کنند یا حداقل، افکار عمومی داخلی و خارجی را نسبت به آن حساس کنند

من دریاچه »اخیر، این بار رضا کیانیان را بر آن داشت تا با کمپین های  موضوع دریاچه ارومیه و بحرانی شدن سطح آب آن در سال

آوری یک میلیون امضا و ارسال آن برای سازمان ملل متحد، توجه جهانیان را به وضعیت  از مردم بخواهد با جمع« ارومیه هستم

از سوی محمد احسانی « هامون تنها»مستند اخیراً نیز نامه او درباره دریاچه ارومیه، پیش از نمایش . آبی در ایران جلب کنند کم

 .پاسخ داد« فردا تجارت»کیانیان درباره اقدامات خود در این حوزه به سواالت . کارگردان اثر در سازمان ملل قرائت شد

 نظر کرد؟اید؟ از مقطعی که دولت یازدهم درباره احیای دریاچه اظهار  کننده دریاچه ارومیه شده از چه زمانی متوجه وضعیت نگران

اما . ترین مساله کشورها از جهان اول تا جهان سوم محیط زیست است ترین و عاجل ترین، مبرم کنم در حال حاضر مهم من فکر می

های تخریب محیط زیست جدی گرفته  وقوع برخی مسائل دیگر مثل وقایع خاورمیانه و مسائل سیاسی باعث شده، خطرات و آسیب

ای به ایشان  وقتی حسن روحانی ریاست جمهوری را تحویل گرفت، من نامه. دوم یا سوم تبدیل شودنشود و به یک موضوع درجه 

این نامه از طرف روزنامه . های ایشان برای مقابله با آلودگی هوا بود عده نامه درباره یکی از و. ها منتشر شد نوشتم و در روزنامه

های محیط زیست به اتفاق نماینده سازمان  ها، انجمن از خبرگزاری تعدادی. همشهری پیگیری و به یک حرکت جمعی تبدیل شد

محیط زیست و نماینده سازمان سنجش هوای شهرداری به برج میالد رفتیم، از آن باال هوای تهران را تماشا کردیم و درباره 

در همین . ا باز هم پیگیری کردمسال بعد من این موضوع ر. در این مرحله آلودگی هوا اندکی بهتر شد. آلودگی هوا صحبت کردیم

کردم، مساله آب هم برای من مهم شد و جلوتر که رفتم متوجه شدم که مساله آب در ایران  حال که مساله آلودگی هوا را دنبال می

رخواست در این میان فرهنگسرای جوان ارومیه به عنوان حامی دریاچه ارومیه از من د. تر متوجه نبودم تر است، اما قبل خیلی مهم

اما وقتی بار . ام خاطرات زیادی دارم من بارها به این شهر سفر کرده بودم و از دریاچه ارومیه در دوره جوانی. کرد که به آنجا بروم

 .دیگر به این شهر رفتم و احساس کردم این موقعیت ایجاد شده که به دریاچه ارومیه کمک شود، این حمایت را قبول کردم

درصد دریاچه ارومیه بعد از سه سال آبگیری شد، همه منتظر بودند  55وقتی که . ند دریاچه ارومیه مرده استکرد ها فکر می خیلی

دهد، بعد از مدتی دریاچه قرمز شد و همین که دریاچه قرمز شد فعاالن محیط زیست از  ببینند دریاچه چه واکنشی نشان می

تعدادی از . اندازی کنیم راه« من دریاچه ارومیه هستم»مپینی به اسم با این فرهنگسرا صحبت کردم که ک .شادی فریاد کشیدند

نژاد به خشکی دریاچه ارومیه اعتراض کرده بودند و حمایت دولت از  جوانان ارومیه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی

من . و با این جوانان برخورد شده بودآن دوران مساله دریاچه ارومیه به نوعی امنیتی شده بود . بودند دریاچه ارومیه را خواسته 

همان موقع با تریبونی که در دست داشتم، از قوه قضائیه، وزارت اطالعات و وزارت کشور خواهش کردم که به این جوانان کمک 

م و کنی کنند چون در واقع حرفی که این جوانان در آن دوران زده بودند، همین حرفی است که امروز ما به صورت علنی مطرح می

اندرکاران فرهنگسرای جوان خواهش کردیم که این جوانان را گرفتار نکنند، همچنان هم این  من و دست. شود مان نمی کسی مزاحم
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به این ترتیب کمپین من دریاچه ارومیه هستم، ایجاد شد و من با گری . کنم موضوع را از طریق مقامات مختلف پیگیری می

ایران تماس گرفتم که اگر ما یک میلیون امضا جمع کنیم آیا شما برای دریاچه ارومیه کاری عالوه لوییس، نماینده سازمان ملل در  

لوییس قبول کرد که من یک میلیون امضا را جمع کنم، به سازمان   اید، انجام خواهید داد؟ گری بر کارهایی که تاکنون انجام داده

های  کارهایی برای دریاچه ارومیه از طرف سازمان ملل یا از طرف سازمان ملل ببرم و ایشان در آنجا توضیح دهند که تا االن چه

قرار بر این شد . ای در حمایت از دریاچه ارومیه انجام شود در ضمن ایشان کوشش کند که کارهای تازه. المللی انجام شده است بین

های خبری ارائه شود  امضای مردم مقابل رسانه لوییس و توضیحاتی که من ارائه خواهم داد به همراه یک میلیون  های گری صحبت

کردم تا این تاریخ  آبان است و فکر نمی 55لوییس برای رفتن به سازمان ملل   قرار من و گری. تا افکار عمومی در جریان قرار بگیرند

هزار امضا جمع  755ون و اما تا االن یک میلی. تصور من این بود که با تاخیر این امضاها جمع شود. یک میلیون امضا جمع شود

های آقای روحانی این  از وعده. روم این تعداد بیشتر شود کنم تا روزی که به سازمان ملل می شده است، من همچنان کوشش می

بود که اگر انتخاب شوم، برای نجات دریاچه ارومیه اقدام خواهم کرد و البته این کار را کردند و ستادی تشکیل شد که در این 

درصد  ۲5درصد در مقابل  55درصد از دریاچه آبگیری شود، اما  55کارهای زیادی انجام شد که باعث شد . فعالیت کردندزمینه 

 .باقی دریاچه ارومیه خیلی کم است

 تر جلو رفت؟ ها برای احیای آن جدی درصد از دریاچه ارومیه چه اتفاقی رخ داد که کوشش 55بعد از آبگیری 

شود آب داخل  ها وجود دارد که باعث می شد غشایی در کف دریاچه چون گفته می. دریاچه ارومیه مرده استکردند  ها فکر می خیلی

رود و تا دوباره شکل بگیرد باید آب زیادی  ها خشک شوند، این غشا از بین می اگر مدتی دریاچه. زمین نرود و روی زمین بماند

درصد دریاچه  55ریاست جمهوری حسن روحانی تدابیری اندیشیده شد که  در زمان. داخل زمین فرو رود تا این غشا تشکیل شود

دهد، بعد از مدتی  زمان این کار همه منتظر بودند که ببینند دریاچه چه واکنشی نشان می. ارومیه بعد از سه سال آبگیری شود

چون گفته شده بود تنها موجودات . دریاچه قرمز شد و همین که دریاچه قرمز شد فعاالن محیط زیست از شادی فریاد کشیدند

دریاچه که به رنگ قرمز درآمد . شوند، قرمزرنگ هستند های مهاجر می کنند و خوراک مرغ ای که در دریاچه ارومیه زندگی می زنده

د کوشش این اتفاق باعث ش. تواند ادامه حیات دهد نشانه این بود که این موجودات زنده هستند، یعنی دریاچه هنوز زنده است و می

 .برای احیای دریاچه ارومیه زیادتر شود

 ترین مشکلی که باعث خشکی دریاچه ارومیه شد، چه بود؟ از دید شما اصلی

مجموع سدهایی که ساخته شده و آنهایی که . سد احداث شده است ۲۲شوند  هایی که به دریاچه ارومیه منتهی می روی رودخانه

چطور امکان دارد که وزارت نیرو اجازه دهد این . انگیز است احداث این تعداد سد حیرت .رسد در حال احداث است، به این عدد می

های منتهی به دریاچه ارومیه احداث شود؟ چرا این اجازه داده شده؟ چه محاسباتی انجام شده که چنین  تعداد سد روی رودخانه

سد ساخته شده و  -طلب چه اصولگرا چه اصالح-ها  تمجوزی صادر شود و همچنان هم قرار است اجازه دهند؟ در زمان همه دول

اند که آینده سدسازی چه خواهد  ها به این مساله توجه نکرده دهد همه دولت این اتفاقات نشان می. اجازه سدسازی داده شده است

نهایی باعث شود که دالیل احداث این تعداد سد در کشور چیست؟ چون سدسازی به ت شد؟ از طرف دیگر این سوال مطرح می

خواهد و دالیلی باید وجود داشته  برداری از سد آموزش و زمین کشاورزی می بهره. پیشرفت نخواهد شد و پسرفت هم به دنبال دارد

دانیم که سدسازی در  فقط این را می. داند کس نمی این دالیل چیست؟ هیچ. باشد که آب رودخانه را به سمت دیگری هدایت کنند

خیلی از این سدها وقتی ساخته شد بسیاری از دولتمردان ما به آنجا . مردان ما نشانه پیشرفت و توسعه بوده استنظر خیلی از دولت

ها حضور  نژاد در این برنامه رفسنجانی تا محمود احمدی از آقای هاشمی. اند رفتند و به بهانه احداث این سدها سخنرانی کرده

این سد باعث شد آب رودخانه شور شود و تمام . روی رودخانه کارون ساخته شدنژاد  در دوران احمدی« گتوند»سد . داشتند
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جواب این اتفاقات را چه کسی باید بدهد؟ آن گروهی که برای احداث این سدها تحقیقات . های اطراف آن خشک شود نخلستان

یقات کاملی انجام داده بودند، پس چرا این اند، آیا نباید جوابگو باشند؟ اگر این افراد تحق اند و منجر به ساخت سدها شده کرده

اند و این هشدار را به مسووالن  شود آن دوران خیلی از مردم جمع شده اتفاقات افتاده است؟ در رابطه با احداث سد گتوند گفته می

های  در روزنامه. دهای اطراف وجود دارد، شسته و آب شور شو هایی که روی تپه شود نمک اند که این سد باعث می احداث سد داده

حاال اما . ایم و این اتفاق رخ نخواهد داد آن دوران هم وجود دارد که محققان سد گتوند گفته بودند که ما به حد کافی مطالعه کرده

بینیم این اتفاق افتاده است، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ شرکتی که این مطالعات را انجام داده؟ یا شرکتی که سد را ساخته  می

رود یک جواب روشن  انتظار می. ست؟ یا وزارت نیرویی که آن دوران سر کار بوده؟ به هر حال یک نهاد مشخصی باید جوابگو باشدا

. درباره سدهای دیگر هم همین موضوع وجود دارد. نباید گفت حاال این اتفاق افتاده است و بگذریم. درباره این اتفاقات شنیده شود

ها درباره مسائل مختلف از  هرروز در روزنامه. دانم چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ من نمی. واب بگیردکسی باید از این افراد ج

حاال یک سد چند میلیارد . شود که باید جلوی این اتفاقات گرفته شود شدن دکل نوشته می ها و گم های نجومی تا اختالس حقوق

ها پرونده  باید درباره این موضوعات هم در روزنامه. اتفاقاتی مثل این هم گرفته شوددالر به اقتصاد کشور ضرر زده است؟ باید جلوی 

چطور این امکان وجود دارد؟ این . اند باز هم پروژه سدسازی دارند همان افرادی که این سدها را ساخته. تشکیل داد و صحبت شود

انی دولتمردان در این موارد وجود دارد که مورد توجه خواهد سخنر. توان بررسی کرد موارد را با مطالعه و تحقیقات خیلی کمی می

کند که آیا در این منطقه باید کارخانه  رفسنجانی در افتتاح مس سرچشمه این سوال را ایجاد می مثالً سخنرانی آقای هاشمی. بود

های زیرزمینی  ین شود؟ از طریق آباین میزان آب چگونه باید تام. شد؟ چون کارخانه مس به آب زیادی احتیاج دارد مس ایجاد می

های عجیب در زمین ایجاد خواهد شد، که  وقتی آب تمام شود حفره. شود آب زیرزمینی تمام شود تامین شدند و این باعث می

ا ترین استان کشور ما بوده و االن آب ندارند و کشاورزی در این منطقه ب استان خوزستان پرآب.یعنی باید فاتحه منطقه را خواند

 .های مختلف صورت گرفته است آبی این استان هم به دلیل اشتباهاتی است که در دولت مشکل مواجه شده است، بی

 های عمومی را تقویت کند؟ های کمپین من دریاچه ارومیه هستم تا چه حد توانسته حساسیت در این مدت فعالیت

 .ی نیستهزار نفر حامی دارد و این عدد کم 755این کمپین یک میلیون و 

 بین هستید تعداد بیشتری به آن اضافه شود؟ از این تعداد راضی هستید و خوش

 بین نیستید؟ بین نباشم؟ شما چرا خوش اما چرا خوش. بین هستم؛ چون اسمم رضاست و همیشه راضی هستم من کالً خوش

 ا درباره این مشارکت چه نظری دارید؟طرح این سوال به معنی انکار اهمیت پیوستن این تعداد از مردم به کمپین نیست؛ شم

هزار نفر خواستار احیای  755مهم این است که یک میلیون و . بین بودن من و کافی بودن این تعداد نیست اصالً صحبت خوش

پین این کم. ای دارند خوب است وقتی این تعداد انسان چنین مطالبه. باید از این زاویه به آن نگاه کرد. دریاچه ارومیه هستند

همبستگی خیلی خوبی در بین مردم و جوانان ایجاد کرده و این همبستگی تا زمانی که کمپین به پایان عمر اولیه خود برسد، ادامه 

کننده از ستاد احیای دریاچه ارومیه وجود دارد و خواهند پرسید تا به حال  هزار نفر سوال 755اما بعد، یک میلیون و . خواهد داشت

کننده باشند و  دریاچه انجام شده؟ و چه کارهایی قرار است انجام شود؟ از این تعداد، پانصد هزار نفر هم سوال کارهایی برای چه

های اجتماعی در کشور، برخی موضوعات بیشتر مورد توجه  تر شدن شبکه گسترده از زمان .هایشان را طلب کنند، عالی است خواسته

گیرد که همان افرادی  اما نگرانی اینجا شکل می. وعاتی که با محیط زیست ارتباط داردبه ویژه موض. افکار عمومی قرار گرفته است

گیرند یا مشارکت  رسند، منافع خود را در نظر می کنند وقتی به حوزه عمل می های اجتماعی خبرها را بازنشر می که در شبکه

؟ نقشی که جامعه در این زمینه بر عهده دارد تا چه حد کنند؟ به نظر شما در حوزه دریاچه ارومیه مردم تا چه حد نقش دارند می

 موثر خواهد بود؟
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دانم  اما این را می. شناس هم نیستم شناس و مردم کنند، جامعه دانم چه می چون در خانه مردم حضور ندارم و نمی. دانم من نمی

اش حرف  زد، اما االن این تعداد از مردم درباره یای خاموش بود و کسی درباره آن حرف نم  چندان دور این مساله وقتی که زمانی نه

رود، رود کارون،  هزار امضا برای دریاچه ارومیه است و برای زاینده 755البته فقط یک میلیون و . زنند، این اتفاق خوبی است می

سروصدا کرد، اما آنها هم کمپین دریاچه ارومیه یک مقدار بیشتر . دریاچه هامون و دریاچه بختگان و غیره هم کمپین وجود دارد

ها یعنی چندین میلیون نفر در ایران نسبت به مساله آب حساس هستند و این یک واقعیت انکارناپذیر  این کمپین. کنند فعالیت می

شود، اینکه درباره محیط زیست مطالب بازنشر شود بهتر از بازنشر  دست می به این همه مطلب در فضای مجازی دست. است

 .آور رفاً خندههای ص شوخی

 تواند مفید واقع شود؟ های محیط زیست تا چه حد می کنید تولید مستند در زمینه مقابله با بحران فکر می

در این جشنواره تعداد زیادی فیلم . این جشنواره هفت، هشت سال متوقف شده بود. سال گذشته جشنواره فیلم سبز برگزار شد

. بود که فیلم بسیار تاثیرگذاری بود« مادرکشی»هایی که جایزه گرفت فیلم  یکی از فیلم. شود مرتبط با محیط زیست نشان داده می

 .ها ضروری ست ها وجود دارد که دیدن این فیلم در یوتیوپ یا آپارات این فیلم

 درباره اهمیت کیفیت این آثار چه نظری دارید؟

در . اند، مثالً مستندهای محمد احسانی به نظر من خوب است بوده ها خوب چند تا از این فیلم. توانم این آثار را نقد کنم من نمی

صداوسیما گاهی . باید درباره این مساله مهم تلویزیون همیشه برنامه داشته باشد. کشور ما تلویزیون در این زمینه فعالیت کمی دارد

ها گسترده  کند، ولی این برنامه مناظره پخش می کند، گاهی هم اواخر شب در این باره آبی برنامه تولید می جویی و بی درباره صرفه

توانم  دهد را من نمی اینکه چرا نشان نمی. این مستندها را باید تلویزیون نشان دهد. کند نیست و روی مردم تاثیرات کمی ایجاد می

 .اما از نظر من باید در تلویزیون نشان داده شود. قضاوت کنم

ها در کشور شد در چه  ها و رودخانه مشکالت محیط زیست، بحران آب، خشکی دریاچهترین موضوعی را که باعث بروز  اساسی

 کنید؟ وجو می بخشی جست

آبی و خشکسالی  کارشناسان محیط زیست به ایران هشدار دادند که اگر این روند را ادامه دهید در آینده دچاره بی 5۴۳0در سال 

کنند و هر دوره هم فکر  همچنان مسووالن به این هشدارها توجهی نمیگذرد و  سال از آن هشدارها می 05اکنون . شوید می

های  کانال. ریزان کشور باید با این مسائل جدی برخورد کنند این یعنی برنامه. کنند سدسازی الزمه پیشرفت و توسعه است می

من تاکنون دوبار از . ریزی کنند هتبلیغاتی، اجرایی و قانونگذاری دست مسووالن است و این افراد باید در این زمینه برنام

در وزارت نیرو توسط افرادی که متخصصان این حوزه هستند . ام که برنامه جامع آب را اعالم کنند جمهور خواهش کرده رئیس

 05ز کشور ما بعد ا. االجرا شود برنامه جامع آب نوشته شده است، این برنامه را باید ببرند مجلس و این نهاد تصویب کند که الزم

توجهی به بحران آب که اکنون کار به جایی رسیده که تا این حد مشکل به چشم آمده، هنوز نباید برنامه جامع آب را ارائه  سال بی

های تلویزیونی که دکتر روحانی چندی پیش داشتند، مجری برنامه از ایشان پرسید که درباره آب چه  دهد؟ در یکی از برنامه

آیا واقعاً برنامه آب تا این حد ساده است که با چند جمله حل . شان در حد چند جمله از این سوال گذشتندهایی دارید و ای برنامه

اند، به این دلیل که ایران از سد اشباع  شود؟ نکته قابل توجه دیگر این است که همه آن افرادی که دنبال پروژه سدسازی بوده می

اتفاق هم یک فاجعه محیط زیستی دیگر به بار خواهد آورد و در حال حاضر برخی  این. شده است، دنبال پروژه انتقال آب هستند

رویه را داریم درباره پروژه انتقال آب با  های بی رود وقتی تجربه سدسازی حاال انتظار می. مخالف و بعضی موافق این اقدام هستند

اند و نسبت به باقی مسووالن ما  نشست آب حاضر شدهبه نظر من آقای عیسی کالنتری که در . دقت نظر بیشتری وارد عمل شوند

خیلی خوب است حاال که آقای . دهند، کمی هم به خودشان انتقاد کنند گویی هستند و درباره موضوع آب هشدار می انسان رک
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ویند ماجرا از چه ها مسوولیت داشتند پس بگ زند، از خودشان هم انتقاد کنند چون ایشان در این حوزه ها را می کالنتری این حرف

 .شود مسووالن دیگر ما هم یاد بگیرند از خودشان انتقاد کنند این باعث می. قرار بوده است

های جهانی چه نظری  با توجه به درگیرشدن کشورهای مختلف و سازمان ملل به موضوع محیط زیست ایران، درباره این واکنش

ترین مساله جهان آب و محیط زیست است، از تمام  شود عاجل تلف گفته میهای مخ های اخیر به روش طور که در سال دارید؟همان

. ترین مساله است ام که آب عاجل بینم، این را متوجه شده شود و از وقایعی که در کشور می هایی که در این زمینه منتشر می گزارش

من به عنوان یک هموطن یا شهروند . اره دارندهایی را مطالعه کردم و دیدم همه به این نکته اش من گاهی در حد بضاعتم مقاله

 .دغدغه دارم

 تواند تبدیل به یک زبان مشترک برای تعامل با جهان شود؟ کنید محیط زیست می فکر می

هایی که درباره آب، گرمای  شود و قطعنامه های زیادی درباره محیط زیست در کشورها برگزار می نشست. بله، همین االن هم هست

. اما ما در آنها حضور داریم، ولی فعال نیستیم. دهد شود، تعامل جهانی را نشان می ای نوشته می انتشار گازهای گلخانهزمین و 

نامه من را درباره دریاچه ارومیه و بحران آب در آنجا . اش در آنجا به نمایش درآمد محمد احسانی به سازمان ملل دعوت شد و فیلم

تعدادی از فعاالن محیط زیست جهانی که ایرانی هستند از طریق این کمپین با من تماس . ستقرائت کرد، این اتفاق خوبی ا

ایشان یکی از دانشمندان ایرانی هستند که در . کنند مثل دکتر مدنی که در این زمینه فعال هستند اند و به من کمک می گرفته

ام  هایی دریافت کرده هایی که خارج از کشور هستند پیام ا از ایرانیی. اند کنند و برنده جوایز جهانی شده رویال کالج لندن تدریس می

 .من از این اتفاقات برداشت خوبی دارم. توانیم به این موضوع کمک کنیم که چطور می

 برنامه آینده شما چیست؟

توانم درباره آن  شود، نمیفکرهایی در سر دارم اما تا اجرایی ن. کنم، چون آینده هنوز نیامده است من درباره آینده صحبتی نمی

 صحبت کنم

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸7۴۲D%/5%D%AF۲%55% 
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 آب
 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  دیروز و امروز منازعات ایران با همسایگانش بر سر منابع آبدیروز و امروز منازعات ایران با همسایگانش بر سر منابع آب

درصد  75، سگولن رویال، وزیر محیط زیست فرانسه، با یادآوری این موضوع که 5۴۲0در نشستی در تهران به تاریخ هشتم شهریور 

های همیشگی کشورهایی  این یکی از چالش»: دسترسی به مواد غذایی است، گفت های آبی و عدم منازعات جهانی به دلیل چالش

ایران قطعاً یکی از « .سامانی آب و هوایی هستند نظمی و بی آب و هوایی یا تحت تاثیر بیسامانی  نظمی و بی است که در راس بی

سال اخیر هم درگیر  505برد؛ ایران در  ها و مناقشات آبی رنج می ها و انواع گوناگون تنش این کشورهاست، کشوری که از دسته

همسایگانی که بیش از همه بر سر منابع آب . ق مختلف خودهایی بین مناط ای با همسایگان خود بوده و هم تنش های منطقه تنش

 .اند در غرب عثمانی، و پس از مدتی عراق، و در شرق افغانستان هستند با ایران دچار تنش بوده

 ایران و عراق

توری عثمانی ای طوالنی دارد که شروع آن به زمان امپرا اختالفات ایران و عراق در مورد خط مرزی دو کشور در اروندرود، سابقه

اند که این قراردادها پس از  سال گذشته ایران و عثمانی قراردادهای متعددی را در این زمینه امضا کرده ۳55در . گردد بازمی

، طی قراردادی که میان دو کشور منعقد شد، حق کشتیرانی در سراسر 5۴5۸تیر  5۴در . استقالل عراق نیز ادامه یافته است

بدین ترتیب اولین قرارداد در حوزه . های آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار شد کیلومتری از آب پنجاروندرود به استثنای 

با به قدرت . داد های آبادان گسترش می کیلومتری از آب اروندرود تدوین شد و مالکیت عراق بر تمام اروندرود را به غیر از پنج

روابط ایران و عراق . دیگر اروندرود به بحرانی حاد در روابط ایران و عراق مبدل شدیک بار  5۴۴5رسیدن عبدالکریم قاسم در آذر 

ادعای حاکمیت مطلق  -که با کودتا علیه عبدالکریم قاسم به قدرت رسیده بود-البکر  در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که حسن

شدند بازرسی  هایی را که وارد اروندرود می دارک کشتیعراق بر اروندرود را مطرح کرد و مقامات بعثی تصمیم گرفتند اسناد و م

العرب را جزو الینفک خاک عراق اعالم کرد و از  ، وزارت خارجه عراق، آبراه شط5۴۳5فروردین  ۹۸به دنبال این تصمیم در . کنند

دولت ایران نیز در اردیبهشت  در واکنش به این اقدام مقامات عراقی،. ها پایین بکشد های خود را از روی کشتی ایران خواست پرچم

رویداد روابط دو   این. را ملغی و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعالم کرد 5۲۴7عهدنامه مرزی  5۴۳5

ه قطعنام)ای  ، شورای امنیت با صدور قطعنامه5۲7۳های شدید در سال  طی درگیری. کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی رساند

 . بس شد نشینی نیروهای درگیر و آتش خواستار عقب( ۴۳5

بود که ( 5۲70سال ) 5۴0۴جمهور الجزایر، در جریان اجالس سران اوپک در اواسط اسفند  با میانجیگری هواری بومدین، رئیس

عنوان خط مرزی  به« تالوگخط »بر اساس این توافق . ایران و عراق به توافقاتی برای پایان بخشیدن به اختالفات خود دست یافتند

های گسترده نظامی، تسلیحاتی و آموزشی رژیم  کرد، حمایت تر می آنچه در آن زمان روابط دو کشور را وخیم. دو کشور شناخته شد

. بکشد رو، در عهدنامه الجزایر ایران تلویحاً پذیرفت از حمایت بارزانی دست از این. شاه از کردهای شمال عراق به رهبری بارزانی بود

گفتند این بود که این  البکر هنگام نقض قراردادهای پیش از خود می ای که پیش از این هم عبدالکریم قاسم و هم حسن نکته

که با کودتا علیه عبدالسالم عارف قدرت را -صدام حسین . ثباتی سیاسی عراق و تحت فشار امضا شده است قراردادها در شرایط بی

را پاره کرد و مدعی تسلط کامل « الجزایر 5۲70عهدنامه »، 5۴0۲شهریورماه سال  ۹۸ین دستاویز روز با هم -به دست گرفته بود

رفسنجانی تمام شرایط  ای خطاب به اکبر هاشمی ، صدام حسین با ارسال نامه5۴۸۲مرداد  ۹۴با وجود این، در . بر آبراه اروند شد

 .بازگشت 5۲70ین ترتیب مناسبات آبی دو کشور در اروندرود به عهدنامه ایران را برای برقراری صلح میان دو کشور پذیرفت و بد

 ایران و افغانستان
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توانند از  در آن زمان، حاکمان افغانستان بر این باور بودند که می. گردد برمی 5575مناقشات ایران و افغانستان بر سر آب به دهه 

الحمایه بریتانیا هم بود و مسووالن بریتانیایی  فغانستان همچنین تحتا. برداری کنند خواهند بهره آب رود هیرمند هرطور که می

مسیر رود تغییر  55۲۸هنگامی که در سال . تعیین حدود و ثغور بدون تدابیر الزم برای تقسیم منابع آب مرزها را ترسیم کرده بود

اولین عهدنامه  5۲۴۲شاه در افغانستان، در سال در زمان رضاشاه در ایران و محمدظاهر . ها از این هم بیشتر باال گرفت کرد، تنش

ها وقعی به عهدنامه  ها ادامه پیدا کرد، زیرا به روایت طرف ایرانی، افغانستانی با این حال، تنش. بین دو کشور منعقد شد

آمیزی  نتیجه موفقیت، نمایندگان ایران و افغانستان به واشنگتن رفتند تا در آنجا مذاکره کنند، اما 5۲0۲در سال . گذاشتند نمی

آمده است که کابل حاضر است ورود جریان آب به ایران را تضمین کند تنها  5۴۳7در خاطرات اسداهلل علم در اسفند . حاصل نشد

هنگامی که . ای به افغانستان بدهد های توسعه در صورتی که ایران تسهیالت اعتباری، دسترسی باال به بنادر ایران و کمک

ای را تنظیم کنند، مقامات ایرانی آن را پرهزینه  بر این اساس کوشیدند طرح توافقنامه 5۲7۹غانستانی در اکتبر قانونگذاران اف

به توافقی رسیدند که حجم  5۲7۴وزیر افغانستان محمدموسی شفیق، در سال  وزیر ایران امیرعباس هویدا و نخست نخست. دانستند

چند رویداد سیاسی از . این توافقنامه هم اعتباری نیافت. مترمکعب آب در هر ثانیه ۹۸: ردک آبی را که باید وارد ایران شود تعیین می

و ظهور و سقوط طالبان، مانع از حل  5۲7۲افغانستان، انقالب ایران، تجاوز شوروی به افغانستان در سال  5۲7۴جمله کودتای 

نتایج . ، طالبان جریان آب هیرمند را بر ایران بستند ۹555تا  5۲۲5های  های سال در جریان خشکسالی. مناقشات آبی دو کشور شد

 . بار بود این کار بر سیستان و بلوچستان فاجعه

سقوط طالبان پس از حمله آمریکا و به قدرت . های داخلی شد رفتن تولیدات طبیعی این منطقه و مهاجرت این موضوع سبب ازبین

با این حال، بهبود روابط . ات آبی ایران و افغانستان در هیرمند بودرسیدن حامد کرزای نویدبخش دوره جدیدی در مناسب

به معنای بهبود  -توان در این زمینه از افزایش تجارت میان دو کشور نام برد که می-ها  دیپلماتیک ایران و افغانستان در این سال

برداری از هیرمند  نتایج خوبی در زمینه بهره ،۹55۹سفر رئیس دولت هشتم به افغانستان در آگوست . مناسبات آبی دو کشور نبود

. به بحث بنشینند 5۲7۴، مقامات ایران و افغانستان در تهران دیدار کردند تا درباره چارچوب عهدنامه ۹55۳در سپتامبر . نداشت

به توافق  5۲7۴هدنامه سازی برای اجرای مفاد ع معاون وقت وزارت نیروی ایران، رضا اردکانیان به ایرنا گفت دو طرف بر سر زمینه

، هیچ ۹550با وجود این در اوایل سال . میلیون مترمکعب است 5۹5اند و در شرایط عادی سهم ساالنه ایران از آب هیرمند  رسیده

 . شد نشانی از اینکه نزاع بر سر آب هیرمند بین ایران و افغانستان به پایان رسیده است، دیده نمی

ها  در سال اخیر هم ساختن سد و نیروگاه برقابی بر روی هریرود در افغانستان احتمال افزایش تنش. ها همچنان ادامه دارد این تنش

. تواند سبب توسعه زراعت و صنعت در کشور شود شود ساخت این سد روی هریرود توسط افغانستان، می گفته می. را باال برده است

رود این  با وجود اینکه انتظار می. ند منجر به بدترشدن روابط با تهران شودتوا با این حال، در نتیجه کاهش جریان آب به ایران، می

مگاوات برق تولید کند و با افزایش رونق صنعت وابستگی افغانستان را به برق کشورهای همسایه کاهش دهد، اما  ۳۹سد، نزدیک به 

تنها . و افت کشاورزی در این منطقه همراه است در عین حال با کاهش ورود جریان آب به ایران و کمبود شدید آب ساکنان مشهد

. وگو است های ایران به آب را تضمین کند، گفت نشین ای افغانستان و هم نیاز شرق راه موجود که هم نیازهای صنعتی و توسعه

ی همسایگان همکار»: با انتشار گزارشی درباره منابع آبی افغانستان، تاکید کرد ۹555در سال « غرب-شرق»موسسه مطالعاتی 

 «.درباره منابع آب، یک گزینه و انتخاب نیست، بلکه تنها راه موجود است

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸75۲D%/5%DB%AF%5%C 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/36719/%D8%AF%DB%8C%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم آبان 

 

1۹ 
 

 آب
 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  مایه مماتمایه ممات

 آب و جنگ در عصر باستان 

واقع در تمدن )ای که در متون تاریخی ثبت شده، در جریان جنگ مرزی بین دو سرزمین الگاش و اوما  ترین نزاع آبی شاید قدیمی

پیش از میالد رخ داده، لشکر الگاش به فرماندهی  ۹۳05در این جنگ، که در سال . بر سر دشت گوعدن رخ داده است( سومر

های اصلی ایاناتوم در این جنگ، تغییر جهت آب به  یکی از تاکتیک. لشکریان اوما پیروز شود ایاناتوم، شاه این سرزمین، توانست بر

دزدی مجازات در  نخستین قانونی که سیستم آبیاری را منظم کرد و برای آب. های اوما بود کردن آبراهه های مرزی و خشک کانال

در . حتی پایان تمدن سومر را نیز یک نزاع آبی رقم زد. ن شدنظر گرفت، به دست حمورابی، قانونگذار مشهور تمدن سومر، تدوی

پیش از میالد، آبیش، نوه حمورابی، کوشید بر رود تیگریس سد بزند تا شورشیان تحت رهبری ایلوما ایلوم را  5۸5۳تا  57۹5فاصله 

ه در دوران حکمرانی حمورابی آبیش در این کوشش خود شکست خورد، و تمدنی ک. که خواستار استقالل بابل بودند، عقب براند

در دوران مدرن نیز مانند دوران باستان، از منابع . اش مدون شده بود، با یک سیاست غلط آبی، روند زوالش آغاز شد مناسبات آبی

 شود، با این تفاوت که امروزه با توجه به رشد چشمگیر جمعیت و گسترش نظامی استفاده می-آبی همچون ابزاری در روابط سیاسی

های آبی عصر باستان،  بر، اهمیت دسترسی به منابع آبی چندین برابر دوره باستان است، تا آنجا که در بسیاری از نزاع صنایع آب

 .شاهد تخریب منابع آب از سوی نیروهای متخاصم هستیم، اما امروزه مساله تصاحب بهینه این منابع است

 های آبی در عصر جدید نزاع

نقش آب در یک منازعه نظامی در عصر جدید ثبت شده، جنگ میان دولت شهرهای فلورانس و پیزا در سال از نخستین مواردی که 

، در آغاز جنگ 507۴در سال . شد منحرف کرد در این جنگ، فلورانس مسیر رودخانه آرنو را که به پیزا منتهی می. است 505۴

 507۳هلند در سال . پانیایی به شهر آلکمار، زمین را غرق آب کردندها برای بستن راه سربازان اس ساله هلند و اسپانیا، هلندی55

های بعد نیز  معروف شد، در سال« خط آب هلندی»این تاکتیک که به . نیز برای دفاع از شهر الیدن از این تاکتیک استفاده کرد

در سال . شد یشبرد منازعات استفاده میعنوان ابزاری برای پ های میانه نیز از آب به در مشرق زمین در سده. بسیار به کار رفت

بندها برای سرکوب  کردن آب هنگ از تاکتیک سوراخ های حیات سلسله مینگ در چین، ژائو مینگ ، در واپسین سال5۸۳۹

ها  هلندی. ، لویی چهاردهم سومین جنگ با هلند را آغاز کرد5۸7۹در سال . به اروپا بازگردیم. کرد های دهقانی استفاده می شورش

یک . ها ایجاد شود ها را غرق در آب کردند تا یک مانع آبی نفوذناپذیر در برابر فرانسوی بندهای خود را گشودند و زمین در مقابل آب

برداری جنگی از آب در قرن نوزدهم، زمانی بود که ژنرال یولیسیس گرانت، در جنگ داخلی آمریکا، در نبرد شهر  مورد بهره

در . شاید واپسین نزاع آبی در قرن نوزدهم، در مصر بین بریتانیا و فرانسه رخ داد. طلبان بست داییویکسبورگ، آب را به روی ج

در حالی که طرفین سرانجام توانستند . ، یک اردوی نظامی فرانسوی کوشید کنترل سرچشمه رود نیل را به دست بگیرد55۲5سال 

پذیر مصر به رود نیل بود و از آن زمان به بعد،  رویداد نمایانگر وابستگی آسیببا مذاکره به توافق برسند و نزاع را کنار بگذارند، این 

 .تاثیر زیادی بر نگرش سیاستمداران مصری گذاشت

 منازعات آبی در قرن بیستم

قال آب از نخستین موارد انت. برانگیز در سیاستگذاری آب بوده است ای به منطقه دیگر همواره از مسائل مناقشه انتقال آب از منطقه

ها  مخالفان این طرح. آنجلس بود به لس( Owens Valley) هایی انجامید، طرح انتقال آب از دره اُونز در قرن بیستم که به تنش

ای شکل  نیز بین دو ایالت آریزونا و کالیفرنیا منازعه 5۲۴0در سال . های انتقال آب را با بمب منفجر کردند ها و لوله چندین بار کانال
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نظامی را به مرزهایش با کالیفرنیا فراخواند تا به ساخت سد پارکر و تغییر مسیر آب از رود  یزونا گارد ملی و واحدهای شبهآر. گرفت

ها در قرن هفدهم در جنگ با اسپانیا ابداع  تاکتیکی که هلندی. این منازعه نهایتاً با رای دادگاه پایان یافت. کلرادو اعتراض کنند

گیر  بندهای سیل شک، رهبر وقت چین، دستور تخریب آب چیانگ کای. نیز به کار رفت 5۲۴5ژاپن در سال  کردند، در نبرد چین و

ژاپن نیز در طول جنگ جهانی . هی نواحی مورد تهدید ژاپن را غرق کند منطقه هوآیوانکو را صادر کرد تا جریان رودخانه هوآنگ

های درگیر جنگ جهانی دوم هم به  سایر قدرت. زاها مسموم کرد ر بیماریها و ذخایر آب چین را با باکتری تیفوس و سای دوم چاه

 .های گوناگون علیه دشمنان خود جنگ آبی به راه انداختند شیوه

 مورد منازعه اعراب و اسرائیل: جنگ آبی در خاورمیانه

اند و پیامدهای سیاسی گسترده  بودههای آبی تا این اندازه چشمگیر ن ای از جهان به اندازه خاورمیانه، تنش شاید در هیچ نقطه

، نیروهای عرب منابع 5۲۳5در جنگ سال . تری ایفا کرده است در این میان، آب در نزاع اعراب و اسرائیل نقش برجسته. اند نداشته

. یه رخ دادهایی میان رژیم اسرائیل، اردن و سور ، نزاع5۲0۴تا  5۲05های  سال. ها بستند آب اورشلیم غربی را به روی صهیونیست

در مقابل، اسرائیل با . برداری از رود یرموک اعالم کرد های خود برای آبیاری دره اردن را با بهره ، اردن برنامه5۲05در سال 

های مرزی بین دو کشور  های حوله واقع در منطقه غیرنظامی بین اسرائیل و سوریه پاسخ داد که به درگیری کردن برکه خشک

مانورهای نظامی . ، اسرائیل پروژه ساخت انتقال ملی آب از شمال دریای جلیله به بیابان نِگِو را آغاز کرد5۲0۴در سال . انجامید

های خود را به دریای جلیله منتقل  المللی از پروژه مذکور، منجر شد اسرائیل پمپ سوریه در مرزهایش با اسرائیل و نارضایتی بین

ر طرح کشورهای عربی برای بستن سرچشمه رود اردن و جلوگیری از طرح انتقال ملی نیز به خاط 5۲۸۸و  5۲۸0های  در سال. کند

نتیجه این نزاع این شد که سوریه ساخت مسیر انحرافی از سرچشمه رود اردن . آب، اسرائیل و سوریه به روی یکدیگر آتش گشودند

های  اسرائیل همه مسیرها و دستگاه. درگیر شدندبا یکدیگر  5۲۸7دو کشور اما بار دیگر در سال . متوقف کرد 5۲۸۸را در سال 

در این سال، رژیم . ، شاهد نزاعی آبی میان اردن و اسرائیل بود5۲۸۲سال . انحراف جریان آب از سرچشمه رود اردن را منهدم کرد

ساخت غور  یب کانال تازهکند، دو حمله هوایی برای تخر اسرائیل به بهانه اینکه اردن بیش از اندازه مسیر رود یرموک را منحرف می

 5۹تقریباً به مدت  5۲75توافق سال . انجامید 5۲75شرقی راه انداخت؛ مذاکرات محرمانه با میانجیگری آمریکا به توافقی در سال 

ان ، اسرائیل که بیروت را اشغال کرده بود، جری5۲5۹تا اینکه در سال . سال نزاع آبی میان کشورهای عربی و اسرائیل را تخفیف داد

. ها بودند که از آب همچون سالح مقاومت استفاده کردند ، این بار فلسطینی۹555در سال . آب را به روی این شهر بست

پس از این حمله، تامین آب اردوگاه عقبه . های تامین آب به شهرک ییتزار و کیبوتص کیصوفیم را منهدم کردند ها لوله فلسطینی

ها اسرائیل را به تخریب یک مخزن آب بزرگ، جلوگیری از انتقال تانکرهای آب و  فلسطینی .جبار در نزدیکی شهر اریحا قطع شد

نشینی  پس از عقب. البته این پایان منازعات آبی اعراب و اسرائیل نبوده و نیست. ها متهم کردند حمله به تجهیزات انتقال هرزآب

ای علیه فلسطینیان آغاز کرده است، در حالی که ابزار مقاومت و  هاست اسرائیل جنگ آبی های عربی از مقابل اسرائیل، سال دولت

 .ها بسیار محدود بوده است مقابله به مثل فلسطینی

 بندی جمع

های آبی داخلی و  بندی، نزاع ترین دسته ساده. بندی کرد های گوناگون و با معیارهای متفاوتی دسته توان به شکل های آبی را می نزاع

دهد یا بر اثر حمله یک کشور به کشوری دیگر که  خارجی یا بر سر رودهای مناطق مرزی دو کشور رخ می های نزاع. خارجی است

های کهن  دهد و بیشتر محدود به دوره های اخیر کمتر رخ می های خارجی در دهه با این حال، نوع دوم نزاع. صاحب منابع آبی است

های داخلی هستند که یا  های آبی، نزاع دسته دوم نزاع. ای مشترک استهای مدرن بیشتر بر سر منابع آبی در مرزه نزاع. است
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ای علیه حکومت، یا در نزاع میان بخشی از مردم  بندند یا برعکس، مردم به عنوان حربه ها برای سرکوب مردمان به کار می حکومت

و منازعه میان دو بخش از مردم یک کشور از میان این پنج نوع نزاع، منازعه خارجی بر سر منابع آبی مرزی . علیه بخشی دیگر

 . های اخیر بوده است ترین نزاع در دهه رایج

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸755D%/۲%50%D5% 
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 آب
 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  ::عنوان شدعنوان شد  کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایرانکمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران  در نشست تخصصیدر نشست تخصصی

 دو چالش جدی کشور« آب و بیکاری» /پیشنهاد برای حل بحران آب ۴

کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران با توجه به اهمیت و نقش کلیدی آب در بخش کشاورزی نشستی را با حضور اعضای 

 .آب اتاق ایران ترتیب داد که در این نشست، پیشنهادهایی برای حل بحران آب مطرح شدمرکز ملی مطالعه راهبردی کشاورزی و 

های پیش روی مدیریت آب در  در نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران در زمینه بحران آب، چالش 

جه به اهمیت و نقش کلیدی آب در بخش کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران با تو. کشور مورد بررسی قرار گرفت

کشاورزی نشستی را با حضور اعضای مرکز ملی مطالعه راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ترتیب داد که در این نشست، 

 .پیشنهادهایی برای حل بحران آب مطرح شد

کشورهای : بحران آب در کشور گفت احمد صادقیان رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به معضل جدی

منظور پیشگیری از تبدیل شدن آن   های مشخصی به پیشرفته نیز با مسائل ناشی از کمبود آب مواجه هستند و برای همین سیاست

نداردهای های مصرفی این کشورها متناسب با شرایط آبی تغییر کرده و استا به گفته وی، برنامه. اند به فاجعه در دستورکار قرار داده

آموزش و تغییر : های متولی در مدیریت آب تصریح کرد وی با اشاره به عملکرد نسبتا مناسب دستگاه. الزم نیز تدوین شده است

 . های مقابله با چالش آبی کشور است الگوی مصرف از الزمه

را دو چالش جدی این « بیکاریآب و »عباس کشاورز معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعه راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران 

کنم، چراکه معتقدم قابل مدیریت هستند، هرچند به  عنوان چالش یاد می از این دو مورد به: روزهای کشور عنوان کرد و گفت

ماه قبل هیچ اعتقادی به چالش بخش آب نداشت، بنابراین باید  55متاسفانه وزارت نیرو تا . شروط پیچیده و سختی وابسته هستند

ها و  معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی از عدم پیوستگی بین بارندگی. که اولین مانع در حل چالش آب باور همگانی است گفت

برداری بیش از توان و ظرفیت  این موضوع عامل اصلی کاهش منابع آبی کشور است که به بهره: آبها سخن گفت و تاکید کرد روان

کنیم، حجم در دسترس منابع  با هر سناریویی که وضعیت آبی کشور را بررسی می: آور شدکشاورز یاد. شود منابع آبی مربوط می

های زیادی هم در کشور  به گفته وی، حتی اگر بارندگی. رسد که عدد قابل قبولی نیست میلیارد متر مکعب می 555آبی ایران به 

درصد  75چراکه متاسفانه بیش از . ر حال سقوط استشدت د شود؛ سرانه آبی به آبی برطرف نمی طور حتم مشکل بی رخ بدهد به

میالدی طبق  ۹55۳در سال : وری آب را نیز مورد توجه قرار داد و اظهار کرد کشاورز چالش بهره.کنیم منابع آبی خود را مصرف می

د که پیشرفت سنت رسی ۳5به  ۹55۸این عدد در سال . سنت بود ۹5گزارش بانک جهانی، درآمد ایران از هر متر مکعب آب، 

یکی از پیشنهادهایی که از سوی این مقام مسوول . با این رتبه تنها از عراق و پاکستان وضعیت بهتری داریم. چشمگیری نیست

بخشی  های زیرزمینی برای تعادل درصد از آب ۹0محیطی و  های سطحی به نیازهای زیست درصد از آب 05مطرح شد این بود که 

از سوی دیگر، با توجه به برنامه دولت برای توسعه صنعت الزم است سهم آب صنعت افزایش پیدا کند؛ . زیست اختصاص یابد محیط

به گفته کشاورز، در حال حاضر میزان مصرف آب شرب در ایران . های شرب الزم و ضروری است در کنار آن مدیریت بخش آب

کشاورز، از لزوم کاهش سطح زیر کشت . ش نیز باال استهای جهانی است از طرف دیگر هدررفت آب در این بخ بیش از میانگین

های گذشته  طی سال. میزان سطح زیر کشت گندم و جو در کشور غیرمنطقی است: گندم و جو در کشور نیز سخن گفت و افزود

 .ها به این دو محصول اختصاص پیدا کرده بود که تا حدودی کاهش یافته، اما کافی نیست درصد زمین ۸5

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۸75/۴D%-۲%DB%BE%5D%C 
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 آب
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

نابودی زیست بوم های گیاهی و جانوری، زمین لرزه و افزایش نابودی زیست بوم های گیاهی و جانوری، زمین لرزه و افزایش / / بررسی نقاط ضعف و قوت سدها در کشوربررسی نقاط ضعف و قوت سدها در کشور

  تبخیر سطحیتبخیر سطحی

 .مجلس شورای اسالمی وضعیت سدها و عملکرد سدسازی در کشور را بررسی کردمرکز پژوهش های 

سدها "به گزارش ایانا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با اعالم این که 

سدها انواع مختلف : "، افزود"ر می گرفته اندبه عنوان سازه های ساخته دست بشر، از زمان های بسیار قدیم مورد استفاده قرا

عمده . سدها مزایا و معایب مختلفی دارند. داشته و بر حسب کاربرد می توان تقسیم بندی های متفاوتی را برای آن ها متصور شد

مناطق تفریحی و  تامین آب، تولید انرژی، کنترل سیالب، آمایش سرزمین، پرورش ماهی در مخزن، توسعه: مزایای سدها عبارتند از

اختالل در رژیم طبیعی جریان : در مقابل عمده معایب سدها عبارتند از. توریستی، حمل و نقل آبی وتغذیه سفره های آب زیرزمینی

رودخانه، اختالل در رژیم طبیعی انتقال رسوبات در رودخانه، نابودی زیست بوم های گیاهی و جانوری باالدست و پایین دست، 

رزه و زمین لغزش ، افزایش تبخیر سطحی ، آثار غیربهداشتی مخزن، آثار نامطلوب اجتماعی و اقتصادی و تغییر در تولید زمین ل

 ."مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب در باالدست و پایین دست

است و  با پیشرفت علم و انجام تحقیقات جدید، جنبه های نوین آثار زیست محیطی سدها آشکار شده": این گزارش می افزاید

مشخص شده است که در برخی از موارد که قبال فایده محسوب می شد، در بلندمدت باید تجدیدنظرهایی شود در ایران با توجه به 

خشکسالی ها، تغییرات اقلیم و بحران آب، سدسازی در مرکز توجه منتقدان و هواداران قرار گرفته است و در بسیاری موارد، از هر 

 ."درست و غیرکارشناسی در این مورد ارائه می شوددوقشر، قضاوت های نا

به دلیل برنامه ریزی های نادرست، سدهای تاسیس شده در کشور، در مواردی عملکرد ": در بخش دیگری از این گزارش آمده است

برخی زیست بوم مناسبی نداشته و باعث ایجاد مشکالت در پایین دست و باالدست شده است که از جمله می توان به از بین رفتن 

ها و همچنین خالی ماندن درصد قابل توجهی از حجم مخازن تاسیس شده در دوره چشمگیری از زمان بهره برداری آن ها اشاره 

البته سهم عوامل انسانی و تغییرات اقلیم را در این مورد نباید نادیده گرفت و قابل ذکر است که تاکنون سدها فواید متعددی . کرد

 ."اند، که از جمله مهم ترین آن ها تامین آب با خطرپذیری پایین برای مصارف مختلف و کنترل سیالب است را نیز داشته

در حال حاضر سدها به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت منابع آب در جهان و ایران به : "این گزارش در ادامه می افزاید

ست که الزمه ایجاد هرگونه توسعه و آمایش سرزمین، ایجاد تغییرات در محیط ذکر این موضوع نیز بسیار مهم ا. شمار می روند

حال نکته مهم اینجاست که تغییرات مذکور باید به نحوی باشد که آثار نامطلوب آن . زیست و پذیرش بعضا آثار نامطلوب آن است

سد و تلفیقی نیز مورد بررسی قرار گیرند و  در مورد سدهای جدید االحداث در کشور باید سایر گزینه های غیر از. حداقل باشد

در . فایده با لحاظ تمامی موارد با ارائه طرح ارزیابی آثار زیست محیطی معیار اصلی تصمیم گیری قرار گیرد –همچنین آنالیز هزینه 

ثر سازی بهره وری ، آثار مورد سدهای موجود کشور نیز باید طرح بهینه سازی و بهبود عملکرد، تهیه و اجرا شود تا عالوه بر حداک

 ."/نامطلوب زیست محیطی نیز حداقل شود
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 آب
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  کشاورزی ایرانکشاورزی ایرانپیگیری جدی طرح های آبخوان داری و آبخیزداری برای رونق پیگیری جدی طرح های آبخوان داری و آبخیزداری برای رونق 

با تمام وجودم ارزش : ، گفت«من یک روستایی از یک روستا در دل کرمان هستم»اهلل هاشمی رفسنجانی، با بیان این جمله که  آیت

 «تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی»دانم که به قول معروف  ها می آب و تأثیرات آن را در زندگی انسان

ای در کشور  های گلخانه های علمی آبیاری و گسترش کشت لزوم توجه به آبخوانداری، روش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر

اهلل هاشمی رفسنجانی صبح امروز در مراسمی که به  به گزارش ایانا از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت .تاکید کرد

معظم رهبری، با حضور مسؤوالن و مدیران سازمان های کلی محیط زیست از سوی مقام  مناسبت اولین سالگرد ابالغ سیاست

محیط زیست و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ساختمان سابق مجلس شورای اسالمی، برگزار شد، با ابراز خشنودی از 

یر شد، اوضاع متغ ها هم در کشور اجرا می اگر دیگر سیاست: های کلی مربوط به محیط زیست در کشور، گفت اجرای سیاست

های کلی خصوصی سازی اشاره کرد و با ابراز تأسف از عدم توجه به آنها در  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سیاست.شد می

 .شد، امروز شاهد بیکاری در کشور نبودیم و اقتصاد رونق داشت های کلی عمل می واقعاً اگر براساس سیاست: اجرا، گفت

گاهی تا : ، گفت«کند دنیا االن خطرات محیط زیستی را با تمام وجود لمس می»اهلل هاشمی رفسنجانی، با بیان این مطلب که  آیت

ما، هر وقت بالها متراکم شد و پشت سر هم آمدند، منتظر رفع بال ( ع)افتیم که به تعبیر ائمه  خطرات جدّی نشود، به فکر نمی

های زیست محیطی،  آلودگی: وی با برشمردن چند مورد از خطرات محیط زیست، گفت.افتند ه میباشید، چون مردم به فکر چار

توجه به محیط »رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان این نکته که .بسیاری از مردم را فقیر و بسیاری دیگر را مریض کرد

 .دانیم زیاد بود که قدر آن را نمی های خداوندی در طبیعت آن قدر نعمت: ، گفت«زند زیست در قرآن موج می

ها،  نباید طبیعت زندگی انسان: ها دانست و گفت های اخیر دنیا را هشداری برای انسان ها و طوفان اهلل هاشمی رفسنجانی، سیل آیت

تأثیر هر : وی با اشاره به خبری در مورد تصمیم چند کشور برای حفظ طبیعت بکر قطب جنوب، گفت.ها نابود شود به دست انسان

 .تغییر در دو قطب شمال و جنوب در سواحل کشورهای دنیا زیاد است

: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیمانی که در زمان دولتش برای محیط زیست در آرژانتین بسته شده بود، گفت

کرد، اما اخیراً آنها نیز قانع شدند که  شکنی میهای زیان آور کار ی زیاد از انرژی اگر چه بعد از آن پیمان آمریکا به خاطر استفاده

های اخیر در فرانسه جمع  دنیای آینده نیاز به محیط زیستی آرام دارد و به همین خاطر به جمع کشورهایی پیوست که در سال

 .اند شدند و بحث تغییر اقلیم جهان را با نگرانی مطرح و دنبال کرده

با تمام وجودم ارزش : ، گفت«من یک روستایی از یک روستا در دل کرمان هستم»این جمله که اهلل هاشمی رفسنجانی، با بیان  آیت

 «تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی»دانم که به قول معروف  ها می آب و تأثیرات آن را در زندگی انسان

یکی از مشکالت بشر در طبیعت، تأمین االن : های گذشته را ستود و گفت ایشان جدّیت دنیا در حفظ محیط زیست و اصالح روش

 .های نو افتاد سوخت است و بشر از مدتها قبل به فکر انرژی

ای نیست، بلکه دنیا یک دهکده کوچک  همه فهمیدند که توجه به محیط زیست منطقه: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود

 .دهد است و هر آلودگی و خرابی، همه دنیا را تحت تأثیر قرار می

های اول پس از پیروزی انقالب،  ای امیرآباد در سال اهلل هاشمی رفسنجانی، با اشاره یکی از بازدیدهای خویش از مرکز هسته آیت

زد و بعدها که پیگیری و مطالعه کردم، متوجه شدم که  ای خیره کننده می ای را دیدم که در یک آن، جرقه در بازدید، کوره: گفت

 .ای است که رژیم سابق از شوروی سابق گرفته بود هسته آن پروژه مربوط به گداخت
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ای و جهانی هر انسانی دانست و با اشاره به  ریزی برای تأمین آب فراوان و ارزان بشریت را از وظایف جدّی ملی، منطقه ایشان، برنامه

ای داریم تا با استفاده  ا با ماست، برنامهه در آنجا که سیاستگذاری: های پژوهشی و تحقیقات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، گفت برنامه

 .ها، به کمک کشور و حتی جهان بیاییم از ظرفیت

های این دانشگاه دانست و با اشاره به  را یکی از برنامه« ایتر»رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی، توجه به 

امیدواریم در : کنند، گذاشته شد، گفت رای صنعت ایتر تالش میشرطی که در برجام برای حضور ایران در جمع چند کشوری که ب

 .کند های پاک و ارزان تولید می ای بسازیم که انرژی هایی برای جوش هسته جمع آن کشورها، نیروگاه

ره رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشرفت پالسما را دستاورد دیگر دانشگاه آزاد اسالمی دانست و با ارائه توضیحاتی دربا

قرار است اولین نیروگاه را در آمل بسازیم که : روند، گفت های بیمارستانی که معموالً از بین نمی ها، به خصوص زباله آلودگی زباله

 .ها یکی از معضالت شهرهای شمالی کشور هستند زباله

امیدواریم با : زاد اسالمی دانست و گفتهای دانشگاه آ اهلل هاشمی رفسنجانی، توجه علمی به آب و مسایل آن را از دیگر برنامه آیت

 .کمک محققان دانشگاهی و پژوهشگران اندیشمند، طرحی جامع ریخته شود که دلسوزان زمین و مردم کم نیستند

دانشمندان ایرانی و دیگر دانشمندان : وی از طرحی دیگر برای جلوگیری از گرد و غبار از طریق تثبیت خاک خبر داد و گفت

 .فکر باشند تا زندگی مردم تلخ نشود جهانی باید به

حتی اگر علوم پیشرفته بعضی از : های کشور، گفت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر وظیفه سنگین دانشگاه

 .موضوعات را در داخل نداریم، باید از دانشمندان جهانی استفاده کنیم

های  اگر روزی بتوانیم همین آب: برداری از آنها، گفت ور و میزان قابل بهرهاهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به میزان بارندگی کش آیت

 .ها، آبخوانداری است شود که یکی از آن راه باران را مهار کنیم، بسیاری از نیازهای کشور تأمین می

ای دارند،  هر کوهی که دره توانیم پای می: های کشور، گفت ها در اکثر دره ایشان با توضیح کامل درباره چرایی و چگونگی آبخوان

 .دارند آب انبارهای طبیعی بنا کنیم که آبها را محفوظ می

سالهای : های چند آبخوانداری که در فسا و نرماشیر ایجاده شده بود، گفت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری ویژگی

 .بعد که رفتم، دیدم مهاجرت کشاورزان آن منطقه را معکوس کرده است

ای را از دیگر  های گلخانه جویی و گسترش کشت های علمی آبیاری و جدیت در صرفه اهلل هاشمی رفسنجانی، توجه به روش تآی

باید توجه داشته باشیم که حال محیط زیست کشور : ها در کشور دانست و گفت کارهای فوری برای جلوگیری از هدر رفتن آب

 .کویرزایی است بدون آب، خوب نخواهد بود و اولین نتیجه آن

های جامعه، عالمانه تدوین و کارشناسانه  های کلی همه بخش سیاست»وی در بخش پایانی سخنان خویش با تأکید بر این نکته که 

ها  توسعه پایدار که دغدغه محیط زیست است، نیاز به نگاه علمی در همه زمینه: ، گفت«تصویب و توسط رهبری نظام ابالغ شد

 .ی بخشها، دقیقاً اجرا شوند های کلی همه دارد و باید سیاست
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 آب
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  سرمایه ملی استسرمایه ملی استشود، شود،   هایی که صادر میهایی که صادر می  دامدام/ / هزار لیتر آب، برای تولید یک کیلو گوشتهزار لیتر آب، برای تولید یک کیلو گوشت  8۹8۹مصرف مصرف 

تر از آن آب مجازی  داند که مهم های ملی می بندی، صادرات دام زنده از ایران را خروج سرمایه نماینده تولیدکنندگان گوشت بسته

 .است

 برای تولید: وگو با خبرنگار ایانا، با اعالم این مطلب گفت بندی گوشت، امروز در گفت دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید و بسته

بنابراین صادرات این محصول یعنی خروج آب مجازی به ازای هر کیلوگرم . شود هزار لیتر آب مصرف می 5۹یک کیلوگرم گوشت، 

اگرچه دامداران دام سبک، اختیار دام خود را در اختیار دارند و : مسعود رسولی با اشاره به پرورش گوسفند در ایران، افزود.گوشت

بفروشند، اما باید این نکته را در نظر داشت که این دام از مراتع و منابع ملی کشور استفاده کرده و به توانند آن را به هر کسی  می

 .شود؛ آن هم در شرایطی که از لحاظ مراتع و منابع آبی، در تنگنا هستیم نوعی سرمایه ملی محسوب می

شود  راکز تولیدی وجود دارد، حال این پرسش مطرح میبه ادعای وی، وزارت جهادکشاورزی معتقد است که دام به اندازه کافی در م

هزار تومان افزایش  ۳5هزار تومان به  ۹7که اگر چنین امری واقعیت دارد، چرا قیمت این محصول در عرض چند ماه از کیلویی 

ستان، قرقیزستان، گذشته از این ها چرا برای تنظیم بازار، دست به دامن واردات الشه از ارمن: یافته است؟رسولی ادامه داد

 .کیفیتی که به هیچ عنوان با محصول داخلی توانایی رقابت ندارد ایم؟ آن هم گوشت بی شده... گرجستان و 

بندی است، نوساناتی که در بازار مرغ  گیر واحدهای بسته به غیر از مشکالتی که در تهیه گوشت گوسفندی گریبان: وی تاکید کرد

 .کند ه معضلی تبدیل شده که هر روز آنها را با شرایط جدیدی مواجه میها ب وجود دارد، برای کارخانه

با : بندی گوشت، در ارتباط با دو نرخی شدن قیمت گوشت قرمز بر اساس کیفیت، گفت دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید و بسته

هزار تومان از  55یمت گوشت میش، حدود زیرا ق. کند پردازد، کیفیت کاال را تعیین می این طرح، مشتری به اندازه پولی که می

 .تر است و نباید این ها را با نرخ مساوی به مشتری عرضه کرد گوشت نر پایین

بدون شک، برندی که : های جلوگیری از تخلف و تقلب دانست و افزود ترین راه رسولی، برندسازی در عرصه گوشت را یکی از مهم

ضمن اینکه محصوالت عرضه شده در . کند قت آن را زیر سوال نبرده و تخلف نمیارزش چندین میلیاردی دارد، صاحبش هیچ و

 ./شود، امکان ردیابی ندارد ها مشاهده می ای مانند آنچه در قصابی قالب برند، توسط مشتری قابل ردیابی بوده و کاالهای فله
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 اقتصاد کالن

 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  تر شدتر شد  های بازنشستگی وخیمهای بازنشستگی وخیم  وضع صندوقوضع صندوق!/ !/ بحران بازنشستگیبحران بازنشستگی

 های درصد رسید گردش مالی صندوق 05درصد به  ۴۸های بازنشستگی به درآمدهای دولتی از  وابستگی صندوق: محمد نهاوندیان

وگو با  میلیارد دالر درآمد نفتی داریم احمد حاتمی یزد، اقتصاددان در گفت ۹7که تنها  میلیارد دالر است، درحالی ۳5بازنشستگی 

 های بازنشستگی را بحرانی کرد ضعف مدیریت، وضع صندوق: «شهروند»

جمهوری دیروز اعالم کرد،  دفتر رئیس محمد نهاوندیان رئیس. تر شد های بازنشستگی وخیم وضع صندوق  |شهروند -مرتضی مدنی

او که . درصد رسیده است 05درصد به  ۴۸از  ۲0تا  57های  ها به درآمدهای دولت در بازه زمانی سال وابستگی این صندوق

  : های بازنشستگی بیان کرد و گفت تری از وضع صندوق دهنده های بازنشستگی، حاضر شده بود، ابعاد تکان درهمایش صندوق

که سقف درآمد ارزی حاصل از   میلیارد دالر است، درحالی ۳5میلیارد تومان معادل  هزار 5۹5های بازنشستگی  مالی صندوق گردش

عنوان یکی از سه چالش بزرگ  های بازنشستگی به دهد که صندوق این موضوع درحالی رخ می. میلیارد دالر است ۹7خام  فروش نفت

های اشتغال در دولت گذشته روی  های تحریم و تعطیلی گسترده بنگاه حاال تبعات سال. دآین دولت دراقتصاد کشور به شمار می

ریزش شاغالن درکنار انباشت بیکاران و ورود تقاضاهای جدید بازار کار موجب شده است که ایران . دیگری به نمایش گذاشته است

که  شدگان کاهش یافته و درحالی  شمار بیمه همین مسأله موجب شده است. وپنجه نرم کند با چالش سنگین بیکاری دست

 .های بازنشستگی کاهش پیدا کند شوند، منابع ورودی به صندوق ها روز به روز زیادتر می بازنشسته

ها ضرر  عاملی که باعث شده است بیشتر این صندوق: گوید می« شهروند»باره به  یزد، کارشناس اقتصاد دراین البته احمد حاتمی

اگر این ضعف مدیریتی ادامه پیدا کند، کمبود نقدینگی به جایی . د نقدینگی داشته باشند، ضعف مدیریتی استبدهند و کمبو

علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی نیز ضمن هشدار . های سیاسی و اجتماعی همراه خواهد بود رسد که با بحران می

نسبت پشتیبان سازمان تأمین اجتماعی در بدو تأسیس : گوید می« شهروند» های بازنشستگی به های صندوق درباره افزایش هزینه

های آینده،  کاهش یافته است که با تداوم این کاهش نسبت در سال 5به  ۸قرن این نسبت به حدود  بود، اما با گذشت نیم 5به  ۹۳

  . های بازنشستگی است خطر ورشکستگی درکمین صندوق

 ریزش اشتغال و کاهش درآمد

های  او با اشاره به ضعف مدیریتی صندوق. های بازنشستگی بود ی ربیعی وزیرکار یکی دیگر از سخنرانان همایش صندوقعل

های  بحران صندوق بازنشستگی فوالد جدی است و شرایط صندوق: ها در دولت گذشته اعالم کرد واگذاری بازنشستگی و کج

های بازنشستگی زد و از واگذاری ساختمان  خلفات دولت گذشته درصندوقالبته او گریزی هم به ت. بازنشستگی نیز حساس است

او . میلیارد تومان فروخته شده است ۴5های بازنشستگی درخیابان فرشته خبر داد که تنها با رقم  میلیارد تومانی یکی از صندوق ۳55

د کرد که این مسأله به افزایش سن بازنشستگی به الگوگرفتن از سیاست کشورهای یونان و فرانسه در این زمینه تأکی درعین حال 

ای که آمارهای رسمی از  گونه سال گذشته در ایران شرایط مناسبی نداشته است، به 55اشتغالزایی در . دراین کشورها اشاره دارد

یکی از . زنند ین میمیلیون نفر تخم 0دهند، اما آمارهای غیررسمی این تعداد را بیش از  میلیون بیکار درکشور خبر می ۹بیش از 

خصوص سازمان  های بازنشستگی به شدگان صندوق نتایج سقوط نرخ اشتغال و تعطیلی پی درپی صنایع مختلف، کاهش تعداد بیمه

ریختگی منابع و  تبع به هم خود منجر به کاهش درآمد این سازمان و به شدگان به خودی کاهش تعداد بیمه. تأمین اجتماعی است

گذاری درآمدها در  های بازنشستگی به شیوه صحیح سرمایه ازطرفی بخش قابل توجهی از درآمد صندوق. شود یمصارف آن منجر م
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ها به طبقات کارگری و کاهش تعهدات نسبت به بازنشستگان  تواند به افزایش سختگیری چنین شرایطی می. گردد بازار سرمایه بازمی

 .را به دنبال داشته باشد

 رقم زدضعف مدیریت، بحران را 

صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که سازمان تأمین اجتماعی  ۹5که بیش از  یزد، کارشناس اقتصادی با بیان این احمد حاتمی

ها به این ترتیب است که کسورات حقوق  شیوه کار این صندوق: گوید شود، می میلیون عضو بزرگترین آنها محسوب می  ها با ده

ها،  گذاری کنند و درنهایت ازمحل سود این سرمایه گذاری  گیرد تا با این کسورات سرمایه اختیارشان قرار میکارگران و کارمندان در

او ادامه . گذاری صحیح است ها در گرو سرمایه بنابراین موفقیت این صندوق. مستمری اعضا را در زمان بازنشستگی پرداخت کنند

گذاری کنند و مدیریت مناسبی داشته باشند، نباید ضرر بدهند، اما عاملی که  یهها به درستی سرما اگر مدیران صندوق : دهد می

اگر این ضعف مدیریتی ادامه . ها ضرر بدهند و کمبود نقدینگی داشته باشند، ضعف مدیریتی است باعث شده بیشتر این صندوق

: کند یزد تأکید می حاتمی. راه خواهد بودهای سیاسی و اجتماعی هم رسد که با بحران پیدا کند، کمبود نقدینگی به جایی می

مثال، مدیریت سازمان تأمین اجتماعی پیش از این دوره . سال گذشته افراد توانمندی نبودند 55ها در  متأسفانه مدیران صندوق

ازطرفی دولت . دای برای ارتقای حزبی افراد تبدیل کرده بودن دراختیار فردی مثل مرتضوی قرار داشت و درواقع این سمت را به پله

این کارشناس . شدگان کند، بنابراین آنها صرفا به رئیس دولت پاسخگو هستند، نه خیل عظیم بیمه ها را تعیین می مدیران صندوق

های بازنشستگی در اوایل انقالب شرایط خوبی داشتند،  صندوق: کند اقتصاد با اشاره به تغییر ترکیب سنی جامعه ایران، بیان می

ها از  ها بیش از پرداختی آنها بود، اما درحال حاضر که تعداد بازنشستگان افزایش یافته است، صندوق فتی این صندوقچراکه دریا

 .یابد شود و تعداد بازنشستگان افزایش می جامعه ما به تدریج پیر می. آیند شان برنمی پس پرداخت تعهدات

 تصویب برخی قوانین

 ها بود برای رأی آوردن نماینده 

اند و هر روز برای  یک عده درمجلس نشسته: گوید کند و می همچنین از تصویب برخی قوانین غیرکارشناسی درمجلس انتقاد میاو 

های بازنشستگی بدین ترتیب  که صندوق دهند، فالن گروه از مردم زودتر بازنشسته شوند، درحالی  ای پیشنهاد می جلب رأی عده

وی ادامه . سابقه کار بازنشسته شوند تا منابع مالی الزم برای پرداخت تعهدات فراهم شودسال  ۴5طراحی شدند که اعضا بعد از 

: افزاید یزد می حاتمی. سال کار کنند و بازنشسته شوند، صندوق درآمد کافی نخواهد داشت ۹5سال، ۴5اگر اعضا به جای : دهد می

های بازنشستگی  توانست مجموع دریافتی و پرداختی صندوق می که این سازمان  دولت گذشته سازمان برنامه را منحل کرد، درحالی

بینی  دانشجویان در این رشته پیش. شود های ایران تدریس نمی در دانشگاه Actuary متأسفانه رشته دانشگاهی. بینی کند را پیش

د، اما تعدادشان محدود است و افراد صاحب این دانش در ایران وجود دارن. آموزند های بازنشستگی را می هزینه و درآمد صندوق

ها از پرداخت  کند؛ ناتوانی صندوق بینی می این کارشناس اقتصادی درعین حال پیش. همگی پیش از انقالب تحصیل کردند

های سیاسی و اجتماعی وسیع خواهد شد و دولت را در معرض ورشکستگی قرار  های آتی باعث ایجاد نارضایتی تعهداتشان در سال

  . دهد می

 صندوق فوالد ورشکسته شد؟ را چ

های بازنشستگی درآمد خود را از محل حق  صندوق: گوید می« شهروند»علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی نیز به 

 مثال، پرداخت سهم حق. گیرند ها نیز منابع دولتی را به خدمت می برخی صندوق. کنند شده تأمین می گذاری ها و منابع سرمایه بیمه

از زمانی که این صندوق دچار کسری شد، دولت درقالب . بیمه کارفرمایی درصندوق بازنشستگی کشوری برعهده دولت قرار دارد

های تأمین اجتماعی و بازنشستگی فوالد برعهده اعضا قرار دارد  کند، اما تأمین هزینه صندوق ردیف بودجه این کسری را جبران می
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صندوق بازنشستگی فوالد با هزینه حق بیمه کارگران فوالد و کمک : افزاید او می.ها ندارد ن صندوقو دولت نقش چندانی درتأمین ای

ها در آن زمان هنوز دولتی بودند و به بخش خصوصی  این کارخانه. های فوالد که آن زمان هنوز دولتی بودند، تشکیل شد کارخانه

عنوان یکی از منابع تأمین این  های آنها به صوصی واگذار شدند، کمکها به بخش خ زمانی که این کارخانه. واگذار نشده بودند

شان را به  درصد از درآمد حاصل از فروش محصوالت 0ها  این کارخانه: دهد حیدری همچنین توضیح می. صندوق از دست رفت

دوق بازنشستگی فوالد پس از آن از ها قطع شد و صن کردند، اما این منبع درآمد بعد از واگذاری صندوق بازنشستگی فوالد واریز می

های فوالد از مقطعی  وارد کارخانه عالوه کارگران تازه به. کرد ها منابعش را تأمین می گذاری محل درآمد حق بیمه کارگران و سرمایه

تیم که تعداد بنابراین امروز با صندوقی مواجه هس. به بعد ملزم شدند حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند

نسبت : دهد حیدری ادامه می. هزار نفر هستند ۲5تا  50کننده آن  هزار نفر است، اما مشترکان دریافت 5۹کنندگانش  پرداخت

عالوه حقوق  به. پشتیبان این صندوق به شدت کاهش پیدا کرده و درعمل شاغلی وجود ندارد که صندوق را حمایت کند

سازی شد و افزایش پیدا کرد که این  بعد از اجرای قانون خدمات کشوری مشمول همسانبازنشستگان این صندوق در مقطعی 

 .های صندوق به یکباره افزایش پیدا کند موضوع باعث شد هزینه

 ها جدی است خطر کاهش پشتیبان صندوق

ای  شوند و زمانی که به نقطه رو می ها با مرور زمان با کاهش پشتیبان روبه صندوق: کند این کارشناس اقتصاد در ادامه بیان می

صندوق بازنشستگی کشوری و فوالد خیلی وقت است . خورند هایشان را پوشش دهند، به مشکل می توانند هزینه رسند که نمی می

. گیرند اند و منابع و مصارف آنها متعادل نیست و به اشکال مختلف از محل بودجه عمومی دولت کمک می سر رسیده به به نقطه سر

 5به  ۸قرن این نسبت به حدود  بود، اما با گذشت نیم 5به  ۹۳نسبت پشتیبان سازمان تأمین اجتماعی در بدو تأسیس : گوید میاو 

های صندوق  نکته این است که بخش قابل توجهی از دارایی. یابد های آینده نیز کاهش می این نسبت در سال. کاهش یافته است

ها و  عالوه دولت به. شد تا کمک حال این روزهای سازمان باشد، اما این اتفاق به هر دلیلی نیفتاد ه میباید از روز اول وارد بازار سرمای

های مختلف اجتماعی را به این صندوق  اند و گروه های متعدد تعهداتی را برعهده سازمان تأمین اجتماعی گذاشته ها در دوره مجلس

ای که تعهدات دولت در  گونه وده، اما دولت سهم خودش را پرداخت نکرده است، بهها برعهده دولت ب آورده این گروه. متصل کردند

حل اصالحات سیستمی و پارامتریک برای بحران  او با پیشنهاد دو راه. رسد میلیارد تومان می هزار 5۹5این زمینه به بیش از 

های  های صندوق را درحوزه تواند هزینه ه میای از اقدامات است ک اقدامات سیستمی مجموعه: گوید های بازنشستگی می صندوق

های  این اقدامات به کاهش هزینه. به عبارت دیگر، مدیران باید قانون را در برابر مشموالن درست اجرا کنند. مختلف منطقی کند

. انجامد شوند، میتر باید قطع  تر باید دریافت شوند یا تعهداتی که هرچه سریع جاری سازمان و شناسایی تعهداتی که هرچه سریع

حل دوم  راه: دهد حیدری ادامه می. کنند، اما شتاب حرکت آنها بسیار کند است ها درحال حاضر در این مسیر حرکت می صندوق

مورد بازبینی قرار بگیرند تا ... پردازی، نرخ بیمه و سن بازنشستگی، شرایط بازنشستگی، طول مدت بیمه. اصالحات پارامتریک است

سال افزایش پیدا کرده، شرایط بازنشستگی مشابه  ۹5قرن اخیر  که امید به زندگی در نیم درحالی . رف از نو تعریف شوندمنابع و مصا

 .گر باشد های بیمه بینی کرد دولت با توسل به چنین استداللی به دنبال کاهش تعهدات صندوق توان پیش است و می 05دهه
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  بورس تهران تکان خوردبورس تهران تکان خورد

واحد افت  8631جمهوری آمریکا، شاخص بورس تهران  در پی انتشار خبر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست

 .کرد

در حال حاضر شاخص . هزار واحد قرار گرفته بود 55خبرآنالین، افت شاخص بورس در حالی است که دیروز در مرز به گزارش 

 .واحد ایستاده است 057هزار و  75بورس تهران روی رقم 

معتقدند که البته کارشناسان بازار سرمایه . اند ها حاکی از آن است که در حال حاضر اکثر نمادها با صف فروش مواجه شده گزارش

ویژه کسانی که تجربه کمتری در بازار دارند، باید به این نکته توجه  مدت است و سهامداران و به رفتار امروز بورس هیجانی و کوتاه

جمهوری آمریکا و مشخص شدن نتیجه این انتخابات رخ داده که بازارهای جهانی  این اتفاق در پی برگزاری انتخابات ریاست.کنند

 .اند و بورس ما نیز از این موضوع مستثنا نبوده است انی به این رخداد داشتهواکنشی هیج

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸750D%/5%A5% 
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 اقتصاد محصوالت

 فارس - ۹۱/۸۰/1۱:  تاریخ

    86۲۱86۲۱اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در سال اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در سال 
توسط  5۴۲0نامه هیأت وزیران و ابالغ آن توسط وزیر جهاد کشاورزی، طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در سال  براساس تصویب

 . شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به مرحله اجرا درآمده است

های جهاد کشاورزی، در این طرح  صورت گرفته با روسای سازمان  ، بر اساس هماهنگیخبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

به  "عرضه فیزیکی"ها به روش  و سایر استان "گواهی سپرده"های تهران، قزوین و کردستان به روش  قیمت تضمینی جو در استان

شاورز محصول خود را در یکی از انبارهای طرف قرارداد شرکت بورس ذخیره ک: روش گواهی سپرده.برداری رسیده است بهره

کشاورز محصول خود را به یکی از انبارهای این شرکت تحویل : روش عرضه فیزیکی.نماید کند و کارگزار آن در بورس ارائه می می

 .نماید داده و شرکت متبوع به وکالت از طرف کشاورز محصول را در بورس عرضه می

 .نمایند هر دو روش درآمد حاصل از فروش را به ترتیب تاریخ تحویل، به حساب کشاورز واریز میدر 

 .آغاز شده است 5۴۲0.۹.5اجرای طرح برای خرید تضمینی جو از  -5

 .انجام شده است  5۴۲0.۹.5۲اولین عرضه محصول جو در تابلوی بورس در تاریخ  -۹

آوری و در بورس به فروش رسیده و وجوه  استان جمع ۹5تن جو در  5.5۳0.555اً جمع 5۴۲0.5.5از ابتدای طرح تا تاریخ  -۴

 .حاصل در کمتر از یک هفته از تاریخ تحویل، به کشاورزان پرداخت شده است

ریال برای هر کیلوگرم تعیین شده است که این قیمت بر حسب  55.5۹5قیمت مصوب خرید تضمینی جود در سال جاری  -۳

 .محصول متغیر استشرایط کیفی 

میلیارد تومان از محل  ۴۹۹میلیارد ریال بوده و تاکنون مجموعاً بالغ بر  55.۴05آوری شده امسال،  جمع کل ارزش جو جمع-0

 .التفاوت صورت گرفته است اعتبار تخصیص بافته پرداخت مابه

 .ریال به ازای هر کیلوگرم متغیر بوده است 5.555ریال تا  ۸.۴55های مختلف از  قیمت فروش جو در تابلوی بورس در استان -۸

التفاوت خرید تضمینی از  ریال به عنوان مابه ۹.۲0۹بطور کلی به ازای هر کیلوگرم جو خریداری شده به طور میانگین مبلغ  -7

 .سوی شرکت به کشاورزان پرداخت شده است

توانند  التفاوت آن را دریافت نکرده باشند می ه آن یا مابهچنانچه در حال حاضر کشاورزانی باشند که از بابت تحویل جو، وج: تذکر

 .برای رفع مشکل احتمالی به ادارات کل پشتیبانی هر استان مراجعه و مشکل اداری را برطرف نمایند

  :ذرت

 .آغاز شده است 5۴۲0.۸.5۲اجرای خرید تضمینی ذرت از تاریخ  -5

 ۳0گیری آغاز شده که در مجموع تابحال حدود  ، اردبیل، فارس و قزوین تحویلهای کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان استان -۹

 .اند های ذرت خشک کنی تحویل داده هزار تن ذرت به ایستگاه

هزار تن  ۹۹شود و تاکنون بیش از  تولید را دارند به روش گواهی سپرده انجام می% 55استان کشور که بیش از  ۸خرید ذرت در  -۴

 .طرح خرید ذرت تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت. ریال برای هر کیلوگرم به فروش رفته است 5.0۸5ذرت با قیمت 

 .ریال به ازای هر کیلوگرم است 55۴۸5( با کیفیت مطلوب)قیمت مصوب خرید تضمینی  -۳

 .هزار تن باشد 055شود در سال جاری ذرت کشت شده بالغ بر  بینی می پیش -0

 .التفاوت قیمت ذرت به کشاورزان پرداخت شده است ریال تاکنون بابت مابهمبلغ سی میلیارد  -۸

http://www.farsnews.com/
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  :مزایای طرح قیمت تضمینی

 از وجه محصول در عرض کمتر از یک هفته به کشاورزان% 75پرداخت حدود  -5

 (های انبارداری جویی در هزینه صرفه)های حمل و نقل  جویی در هزینه صرفه -۹

 های افت و کسری ناشی از نگهداری بلند مدت محصول جلوگیری از تحمیل هزینه -۴

 جلب مشارکت بخش خصوصی در انجام خرید تضمینی -۳

 سازی عملیات بازرگانی حذف عوامل واسطه در خرید و فروش محصول و شفاف -0

=nn?php.textnews/com.farsnews.www//:http5۴۲05550555۹۲۸ 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۹۱/۸۰/2۸:  تاریخ

  دهددهد  فارس از وضعیت جوی کشور گزارش میفارس از وضعیت جوی کشور گزارش می
کاهش دما در سواحل خزر از روز شنبه در سه روز آینده در شهرهای صنعتی و / های جوی در شهرهای صنعتی  افزایش آالینده 

 . یابد و سبب کاهش کیفیت هوا در این شهرها خواهد شد های جوی افزایش می پرجمعیت، میزان غلظت آالینده

یابی هواشناسی بیانگر پایداری و سکون نسبی هوا در  های پیش ها و نقشه ، تحلیل دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

یابد و سبب کاهش  های جوی افزایش می سه روز آینده است بر این اساس، در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، میزان غلظت آالینده

بینی  ردا افزایش نسبی دما در اغلب مناطق کشور به غیر از جنوب شرق پیشامروز و ف.کیفیت هوا در این شهرها خواهد شد

روز شنبه روند افزایش دما در مناطق جنوبی، مرکز، شرق کشور و کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور خواهیم داشت  .شود می

 .که در سواحل خزر با ابرناکی و مه صبحگاهی همراه خواهد بود

صاف همراه با غبار محلی و روز شنبه هفته آینده مجدداً صاف و غبارآلود خواهد بود؛ بیشینه و کمینه دما  آسمان تهران روز آینده

 .درجه خواهد بود ۲و  5۲طی دو روز آینده در تهران 

درجه زیر صفر سردترین  ۳درجه باالی صفر گرمترین شهر کشور و شهرکرد با کمینه دمای  ۴۴فردا بندرعباس با بیشینه دمای 

درصد بارش سال گذشته  ۹5.۲آبان ماه امسال  5۴میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .شهر کشور خواهد بود

 .مشاهده کنند نامه هفتگی هواشناسی کشاورزی را از اینجاخبرتوانند  کاربران همچنین می.است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۴۲055۹5555۲7۲ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۹۱آبان  2۸: تاریخ

  !!رییس جمهوری جدید آمریکا سرمایی استرییس جمهوری جدید آمریکا سرمایی است/ / جهانی با انتخاب ترامپجهانی با انتخاب ترامپکابوس گرمایش کابوس گرمایش 

، پس از انتخاب ترامپ، دلواپس شدید یک دوره عدم اطمینان از سیاست های آمریکا در بحث (UCS) دانشمندان نگران آمریکا

گرمایش جهانی و مخالفت صریح عدم اطمینانی که از طعنه بزرگ دونالد ترامپ به سیاست های مقابله با . تغییرات آب و هوا شدند

ما به گرمایش  ":او با موضوع گرمایش جهانی که آن را فقط اختراع چینی ها برای تضعیف آمریکا پنداشت و حتا به کنایه گفت

 .ریشه می گیرد "!جهانی نیاز داریم، چون هوا خیلی سرد است

 : علیرضا صفاخو -(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

پیش از نمایش مستند جدیدش درباره گرمایش جهانی در گردهمایی ملی حزب دموکرات آمریکا نظرات دونالد ، جیمز کامرون

دونالد ترامپ را مردی دیوانه خواند و « تایتانیک»کارگردان . مالحظه و خطرناک دانسته بود وهوایی را بی ترامپ درباره تغییرات آب

هوری آمریکا که دیروز به عنوان رییس جمهوری آمریکا منتخب شد و از حدود دو جم خواه برای ریاست از نامزد وقت حزب جمهوری

انتقادی که شاید امروز کامرون را یکی از  .وهوایی انتقاد کرد ماه دیگر به کاخ سفید پا می گذارد، به دلیل انکار تهدید تغییرات آب

ایش مستند کوتاه جدید خود که صدای سیگورنی ویور کامرون پیش از نم.میلیون ها چهره های دچار شوک در جهان کرده باشد

سخنان ترامپ . شود وهوای ناسازگار بر زندگی کارگران آمریکا موشکافانه مطرح می ها و آب شود، تاثیر خشکسالی در آن شنیده می

انکار مستندات علمی درباره  وهوایی پاریس در صورت راه یافتن به کاخ سفید و اصرار او بر درباره پاره کردن تواقفنامه تغییرات آب

که مادری درباره از دست دادن فرزندش  در این مستند پیش از این.وهوایی را بسیار بدون مالحظه و خطرناک دانست تغییرات آب

رود، خطر فرزندان ما  روند، قیمت محصوالت غذایی باال می محصوالت کشاورزی از بین می»: گوید در طوفان صحبت کند، ویور می

 «.کند تهدید میرا 

 اتفاقی که باید دید تا چه اندازه بعد راه یابی مرد عجیب این دوره انتخابات آمریکا به سمت یک کابوس بزرگ حرکت خواهد کرد؟ 

 انتخاب دونالد ترامپ یک ضربه به مبارزه با گرمایش جهانی بود

، دیروز در (UCS)گروه اتحادیه دانشمندان نگران آمریکا بر اساس گزارشی که روزنامه لوموند مخابره کرده است، آلدن مایر، مدیر 

با انتخاب ترامپ یک : در مراکش در واکنش به تبعات اقلیمی جهان پس از انتخاب ترامپ اعالم کرد COP۹۹کنفرانس بین المللی 

یک اثر روانی قطعی بر نتیجه انتخابات آمریکا . دوره عدم اطمینان از سیاست های آمریکا در بحث تغییرات آب و هوا باز شد

پرسش مهم پیش رو در حال حاضر این است که آیا آمریکا به عنوان دومین تولیدکننده . کنفرانس امروز در مراکش وارد آورد

 گازهای گلخانه ای، به تعهدات خود در قبال کنفرانس سال گذشته پاریس پایبند خواهد ماند؟ 

انی یک اختراع از طرف چینی ها برای تضعیف آمریکا نامیده می شود، آیا برای رییس جمهوری تازه آمریکا که گرمایش جه

پایبندی به تعهدات بین المللی آمریکا در قبال کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن دیگر اهمیتی خواهد 

 !داشت؟ پرسش هایی که پاسخ آن با ابهام هایی جدی مواجه است

 !ز داریم، چون هوا خیلی سرد استما به گرمایش جهانی نیا

که در جاهای مختلف از این فیلم، نظراتش را درباره  -که کسی نبود جز دونالد ترامپ  -آیا ستاره فیلم مستند جیمز کامرون 

 ما به گرمایش جهانی نیاز":گوید شنویم که در بخشی از آن و در انکار موضوع گرمایش جهانی می وهوایی می تهدید تغییرات آب

جهان را وارد فاز بحرانی تری از گرمایش جهانی و چه بسا مخاطره بیشتر حیات بر روی کره  "!.داریم، چون هوا خیلی سرد است

و هوایی را نشان  ما این فیلم را ساختیم تا واقعیت تغییرات آب": ای درباره این مستند گفته بود زمین خواهد کرد؟کامرون در بیانیه
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همان گونه که پیش از این نیز . گذارد ها نفر تاثیر می وهوایی به صورت مستقیم روزانه بر زندگی میلیون آب این که تغییرات. دهیم

با این وجود  ".ام، برای نجات زمین باید همانند دوران جنگ جهانی دوم، تمام نیروی خود را علیه این تهدید بزرگ بسیج کنیم گفته

ین خود خواهد بود یا اینکه مفاد تفاهم نامه پرسر و صدا و مهم پاریس به گونه ای هست باید دید آیا ترامپ همچنان بر موضع پیش

که ترامپ بر خالف میل باطنی اش برای کنار آمدن با احساس سرمای شدیدش تن پوش های ضخیم تری برای خود خریداری 

 !کند

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸7۴۸A%DA%/۲%D5 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  استاست  ""تصفیه شدهتصفیه شده""ها به دریاچه ارومیه با قید ها به دریاچه ارومیه با قید   مجوز ورود پساب فاضالبمجوز ورود پساب فاضالب

ها شهری و صنعتی به دریاچه ارومیه با قید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی تاکید کرد که مجوز ورود پساب 

: به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، پرویز آراسته گفتاست« تصفیه شده»

 .خانه پیشرفته فاضالب به طرف دریاچه ارومیه هدایت می شود فاضالب شهری ارومیه پس از جمع آوری و تصفیه در تصفیه

به خصوص در : وی با اشاره به اینکه البته ظرفیت این تصفیه خانه در برخی مواقع کمتر از میزان فاضالب ورودی آن استف گفت

زمان بارندگی و ورود روان آب های شهری به شبکه جمع آوری فاضالب، قسمتی از آن در محل تصفیه خانه بعد از تصفیه اولیه به 

به حاشیه دریاچه ارومیه ریخته و در سال های اخیر به علت پس روی آب دریاچه، این پساب به صورت بای پس تخلیه می شود که 

 .است رسد و سبب ایجاد زیستگاه پرندگان شده بستر اصلی دریاچه نمی

و در این منطقه دو شهرک صنعتی نیز وجود دارد که حجم  فاضالب آنها نسبت به فاضالب شهری کمتر است و هر د: آراسته افزود

ولی قسمتی از فاضالب شهرک صنعتی فاز دو به علت داشتن معارض ملکی به . شهرک دارای تصفیه خانه فاضالب صنعتی هستند

 .تصفیه خانه فاضالب هدایت نمی شود و به صورت خام از طریق نهرها به حاشیه دریاچه ارومیه منتقل می شود

ون می بایست به عنوان تخلف پیگیری شود، موضوع در دادگستری استان با توجه به اینکه مورد اخیر مطابق قان: وی تاکید کرد

های صنعتی استان تشکیل شده و  های آب و فاضالب شهری و شهرک های قضایی در این خصوص برای شرکت مطرح شده و پرونده

متی از آب برای احیاء این براساس مصوبات ستاد احیاء دریاچه ارومیه، قس.در حال پیگیری موضوع از طریق مراجع قضائی هستیم

استفاده از پساب تصفیه شده در دنیا مورد توجه بوده و . شود شده شهرهای اطراف آن تامین می های تصفیه دریاچه از طریق پساب

اساسا بازچرخانی آب به دلیل منابع محدود آب کره زمین در سال های اخیر به عنوان . کارکردهای مفید آن تجربه شده است

 اساسی و مهم در جلوگیری از بیابان زایی و خشکسالی ها در دنیا مورد استفاده استاقدامی 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی عامل تغییر کاربریتصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی عامل تغییر کاربری/ / دههدهه  33هزار هکتاری جنگل ها طی هزار هکتاری جنگل ها طی   8۱8۱کاهش کاهش 

هزار هکتار از عرصه های  50سال گذشته تقریبا  ۸5بر اساس آمارهایی که ما داریم و ارزیابی های دقیقی که انجام شده در طول 

 .جنگلی ما کاهش پیدا کرده است

در این رویکرد هم سطح : وزارت جهاد کشاورزی، خداکرم جاللی در نمایشگاه مطبوعات گفتبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی 

 .جنگل کاری را افزایش می دهیم و هم هزینه ها را به شدت کاهش داده ایم

زمین،  تغییر اقلیم و گرم شدن کره: رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به چالش های شرایط اقلیمی جهان افزود

 .کمبود آب و بیابان زایی از چالش های مهم است که زندگی انسان و سایر موجودات کره زمین را تهدید می کند

یکی از عوامل اصلی این موضوع به دلیل صنعتی شدن افزایش غلظت گاز کربونیک در جهان است و موضوع بعد : جاللی ادامه داد

زمانی در جهان : رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد.استهم جنگل زدایی است که در جهان شکل گرفته 

از طرف دیگر سوخت های فسیلی : وی افزود.هشت میلیارد هکتار جنگل وجود داشته و اآلن به چهار میلیارد هکتار رسیده است

 .است افزایش پیدا کرده و حفظ جنگل ها حفظ سالمتی، نشاط و اکسیژن مردم و دفع آالینده ها

تن مواد آالینده را جذب کند به عالوه اینکه تعادل اکوسیستم و نشاط  ۸5هر هکتار جنگل در طول سال می تواند تا : جاللی گفت

 .و شادابی را برای بشر به همراه دارد، به همین دلیل از نیازهای ضروری امروز حفظ جنگل ها و مراتع کشور است

لی داریم که در شمال کشور شش میلیون هکتار، زاگرس دو میلیون هکتار، جنگل های مرکز ما پنج حوزه رویشگاه جنگ: وی افزود

و شرق کشور حدود چهار میلیون هکتار، دو میلیون هکتار جنگل های خلیج فارس و حدود دویست هزار هکتار هم جنگل های 

اما در بین آنها جنگل . ی ویژگی های خاص دارندهرکدام از این رویشگاه ها با توجه به شرایط اقلیم: جاللی گفت.ارسباران است

های شمال به خاطر شرایط اقلیمی و نقشی که این جنگل ها در شرایط اکوسیستمی ایران اسالمی ایفا می کنند، از اهمیت ویژه 

از این عرصه ها  رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تأکید بر اینکه حداکثر تالش برای حفاظت.ای برخوردار است

 50سال گذشته تقریبا  ۸5بر اساس آمارهایی که ما داریم و ارزیابی های دقیقی که انجام شده در طول : صورت می گیرد، گفت

هزار هکتار از عرصه های جنگلی ما کاهش پیدا کرده است که بخش عمده آن به دلیل توسعه شهرها بوده و مقداری هم تصرفات 

 .یقی یا حقوقی بوده که پرونده دارند و پیگیری می شودغیر قانونی اشخاص حق

طی سال های اخیر میزان تخریب و تصرف به حداقل ممکن رسیده است   :رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

 .و ما مثل گذشته نداریم که کسی به طور مثال یک هکتار زمین جنگلی را تصرف و تخریب کند

بر اساس قانون حفظ کاربری فرد باید برای ساخت و . ساخت و سازهایی که انجام می شود مربوط به قبل بوده است: وی ادامه داد

برخی از این عرصه ها در داخل جنگل جزء مستثنیات . ساز به کمیسیون تبصره یک ماده یک این قانون برود و مجوز الزم را بگیرد

 .ها مجوز دارند و از مقامات محلی مجوز گرفتند اشخاص است که قبل یا بعد از این قانون برخی

آنجا دو یا سه نوع سوسک چوبخوار و یک : وی درباره حفاظت از جنگل های زاگرس که به وسیله آفات آسیب می بینند ،گفت

صورت گرفت  با اقداماتی که ۲۹ادامه داشت و در سال  ۲۹تا سال  55بیماری باکتریایی زغالی بلوط بود که در آن منطقه از سال 

درصد از  55در این حادثه حدود : رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد .آن بیماری و آفت کنترل شد

وی با بیان اینکه اآلن باید وضعیت آفات و بیماری ها را پایش کنیم، .درخت های سطح یک میلیون از این اراضی آسیب دیدند

کی خاص جنگل داریم که بیماری ها و آفات را رصد و اگر یک بیماری و یا آفت طغیان کند آن را کنترل ما کمیته گیاه پزش: افزود
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هکتاری  ۳5به گفته جاللی ، شب پره شمشاد در شمال از آفت هایی است که در یکی دو ماه اخیر در یک منطقه حدود .می کنند

 .طق شمشاد خیز ما شمال را در بر می گرفتاگر این کار صورت نمی گرفت قطعا کل منا. کنترل و مهار شد

مسأله مهم دیگر آفات قرنطینه ای است که از خارج وارد می شود یا در : رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد

در این منطقه ای از کردستان که رفت و آمدها محدودیت دارد شاید عوامل ضد امنیتی در این زمینه هم دخیل باشد که باید 

وی در پاسخ به سؤالی در مورد اقدامات انجام شده برای جبران سرانه از دست رفته .زمینه نیز اقدامات پیش گیرانه را انجام دهیم

هزار هکتار جنگل کاری داریم که این  555البته ساالنه حدود . حفظ شرایط موجود برای ما اهمیت دارد: جنگل های کشور، گفت

بر اساس قانون ما باید تالش کنیم تا سرانه ما که حدود دو هزار متر مربع است را به : وی افزود.انجام می گیردکار با مشارکت مردم 

 .درصد برسانیم 55دو هزار و پانصد متر مربع برسانیم و سطح جنگل ها که هشت و هفت دهم درصد از کشور است را به 
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 کشمش/ انگور
 فارس - ۹۱/۸۰/1۱:  تاریخ

  ای و یارانه صادراتی برای حمایت از صادرات کشمشای و یارانه صادراتی برای حمایت از صادرات کشمش  معافیت تعرفهمعافیت تعرفه
بازرگانان در ازای صادرات یک کیلوگرم کشمش برای واردات یک کیلوگرم موز از : معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت 

 . شوند تعرفه پنج درصدی برخوردار می

اکبر مهرفرد با بیان اینکه براساس  کشاورزی، علیبه نقل از روابط عمومی وزارت جهاد  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

براساس مصوبه هیات وزیران در : درصد تعیین شده است، اظهار داشت ۹۸کتاب مقررات صادرات و واردات کشور تعرفه واردات موز 

وگرم کشمش برای ،بازرگانان در ازای صادرات یک کیل"بازار در ازای بازار"آبان ماه سال جاری و در راستای سیاست  5۹جلسه 

 .واردات یک کیلوگرم موز از تعرفه پنج درصدی برخوردار می شوند

همچنین دولت در جلسه یادشده به منظور توسعه تولید کشمش صادراتی با اختصاص مبلغ دو هزار ریال یارانه : وی اضافه کرد

 .صادراتی به ازای صادرات هر کیلو کشمش موافقت کرد

رزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی با بیان این که ایران در کنار کشورهای آمریکا و ترکیه جزو سه قائم مقام وزیر جهاد کشاو

هزارتن کشمش در کشور  ۹55تا  555ساالنه حدود : کشور برتر تولید کننده و صادرکننده کشمش در جهان است، خاطرنشان کرد

 .کشورهای روسیه،اسپانیا،قزاقستان،عراق و امارات صادر شده استهزارتن کشمش ایرانی به  55۳تولید می شود و سال گذشته 

بازار "پیش از این نیز دولت در راستای سیاست : هزارتن اعالم و تصریح کرد 5۳5مهرفرد ظرفیت صادرات کشمش ایران را حدود 

نیم کیلوگرم سیب مشروط کرده بود ، بهره مندی واردات هر کیلوگرم موز از تعرفه پنج درصدی را به صادرات یک و "در ازای بازار

 .درصدی صادرات سیب ایران در شش ماهه نخست امسال شد ۴5۹که اتخاذ این سیاست موجب افزایش 

میلیون تنی مرکبات در کشور  ۳.0قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی همچنین با اشاره به تولید 

حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از ورود مازاد تولید به بازار، در ازای صادرات سه کیلوگرم پرتقال و دولت به منظور :اظهار داشت

یعنی در  ۲۸شهریورماه سال  50اردیبهشت تا  50نارنگی ایرانی در سال جاری با واردات یک کیلوگرم از این محصوالت از تاریخ 

 .کرده است فصلی که تولید داخلی در بازار وجود ندارد،موافقت
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 کشمش
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  حمایت دولت از صادرات کشمش با معافیت تعرفه ای و اختصاص یارانه صادراتیحمایت دولت از صادرات کشمش با معافیت تعرفه ای و اختصاص یارانه صادراتی

دولت با اختصاص یارانه صادراتی و معافیت تعرفه ای : مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی اعالم کردقائم 

 .از صادرات کشمش حمایت می کند

فه به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد با بیان این که براساس کتاب مقررات صادرات و واردات کشور تعر

آبان ماه سال جاری و در راستای  5۹براساس مصوبه هیات وزیران در جلسه : درصد تعیین شده است، اظهار داشت ۹۸واردات موز 

، بازرگانان در ازای صادرات یک کیلوگرم کشمش برای واردات یک کیلوگرم موز از تعرفه پنج درصدی "بازار در ازای بازار"سیاست 

همچنین دولت در جلسه یادشده به منظور توسعه تولید کشمش صادراتی با اختصاص مبلغ دو : کرد وی اضافه.برخوردار می شوند

 .هزار ریال یارانه صادراتی به ازای صادرات هر کیلو کشمش موافقت کرد

ترکیه جزو سه  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی با بیان این که ایران در کنار کشورهای آمریکا و

هزارتن کشمش در کشور  ۹55تا  555ساالنه حدود : کشور برتر تولید کننده و صادرکننده کشمش در جهان است، خاطرنشان کرد

 .هزار تن کشمش ایرانی به کشورهای روسیه، اسپانیا، قزاقستان، عراق و امارات صادر شده است 55۳تولید می شود و سال گذشته 

بازار "پیش از این نیز دولت در راستای سیاست : هزارتن اعالم و تصریح کرد 5۳5کشمش ایران را حدود  مهرفرد ظرفیت صادرات

، بهره مندی واردات هر کیلوگرم موز از تعرفه پنج درصدی را به صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب مشروط کرده بود "در ازای بازار

 .ت سیب ایران در شش ماهه نخست امسال شددرصدی صادرا ۴5۹که اتخاذ این سیاست، موجب افزایش 

میلیون تنی مرکبات در کشور  ۳.0قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی همچنین با اشاره به تولید 

سه کیلوگرم پرتقال و دولت به منظور حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از ورود مازاد تولید به بازار، در ازای صادرات : اظهار داشت

یعنی در  ۲۸شهریورماه سال  50اردیبهشت تا  50نارنگی ایرانی در سال جاری با واردات یک کیلوگرم از این محصوالت از تاریخ 

 ./فصلی که تولید داخلی در بازار وجود ندارد، موافقت کرده است
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 کشمش
 فودپرس 13۹5آبان ماه  15شنبه 

  افزایش صادرات پشتوانه تولید استافزایش صادرات پشتوانه تولید است//تالش دولت برای نجات کشمشتالش دولت برای نجات کشمش

واردات  :هزارتن کشمش در کشور تولید شود، گفت ۹۴5شود امسال   یک مقام مسئول با بیان اینکه پیش بینی می <مواد غذایی

 .ازای صادرات کشمش و اعطای یارانه صادراتی به این محصول اقدامی در جهت حمایت از تولید است موز در

چند  را برای صادرات و واردات محصوالت کشاورزی در نظر گرفته که در همین راستا، « بازار در برابر بازار»اخیرا دولت سیاست 

: نه صادراتی به ازای صادرات هر کیلوگرم کشمش موافقت و تصویب کردروز پیش هیأت وزیران با اختصاص مبلغ دو هزار ریال یارا

 .درصد ارزش گمرکی شود 0به ازای صادرات یک کیلوگرم کشمش، حقوق ورودی یک کیلوموز معادل 

دارند، این خبر برای تولیدکنندگان کشمش که همواره از پایین بودن قیمت این محصول و حضور گسترده دالالن در بازار آن گالیه 

 .های افزایش نرخ کشمش و حمایت از تولیدکنندگان این محصول، رشد صادرات آن است خبر خوبی است چراکه یکی از راه

هزارتن نسبت به سال گذشته  ۸5جاری حدود  ضمن اینکه براساس اعالم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی تولید کشمش در سال

 .ادرات آن اندیشیده شود تا تولیدکنندگان متضرر نشوندافزایش دارد و باید حتما تمهیداتی برای ص

وگو با مهر میزان تولید انگور در کشور  های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در گفت در همین زمینه مدیرکل دفتر میوه

هزارتن از آن  55۴هزارتن کشمش در کشور تولید و  575 سال گذشته حدود : و اظهارداشت میلیون تن اعالم کرد  ۳را حدود 

ما ظرفیت : هزارتن کشمش در کشور تولید شود، گفت ۹۴5شود امسال  بینی می تن با بیان اینکه پیش رمضان رویین.صادر شد

 .هزارتن از این محصول را داریم 5۲5تا  555صادرات بین 

هزارتن کشمش از کشور  ۳5ماهه امسال بیش از  7در : هزارتن اعالم کرد و افزود ۳5وی نیاز داخلی کشور به کشمش را حدود 

 .صادر شده و صادرات آن همچنان ادامه دارد

: جاری نیز اضافه کرد درسال های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی درباره دالیل افزایش تولید انگور  مدیرکل دفتر میوه

مدیریت باغات که توسط باغداران به خوبی انجام شد از  های خوبی که در زمستان سال گذشته و بهار امسال رخ داد و بارندگی

شود،  کیلوگرم انگور یک کیلوگرم کشمش تولید می ۳تن با اشاره به اینکه به طور متوسط از هر  رویین.جمله دالیل این امر بود

ای باال و مناسب صادراتی در ه عالوه بر این قیمت: افزایش تولید انگور را نیز یکی از دالیل رشد تولید کشمش عنوان کرد و گفت

زمستان سال قبل و بهار امسال، یکی از دالیل افزایش تولید کشمش در کشور بوده است ضمن اینکه به تولید کشمش و صادرات 

 .ای برای تولید انگور نگاه کرد آن باید به عنوان پشتوانه

ما سال گذشته : قیمت محصول افت خواهد کرد، ادامه داد وی با بیان اینکه زمانی که میزان تولید زیاد است، اگر صادرات نباشد

 .دهیم موفق شدیم کشمش تولیدی کشاورزان را به کشور روسیه صادر کنیم و امسال نیز این کار را انجام می

 های حمایت از تولید و تولیدکنندگان یکی از راه: های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد مدیرکل دفتر میوه

داخلی، حمایت از صادرات است و دولت برای اینکه صادرکنندگان ایرانی قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند تدابیری 

توان به واردات موز در ازای صادرات کشمش و اعطای  را اندیشیده تا روند صادرات کشمش کند نشود که از جمله این تدابیر می

 .برای صادرات هرکیلوگرم از این محصول استتومان یارانه صادراتی  ۹55 

موضوع : رویین تن همچنین با اشاره به اینکه پیش از این واردات موز به صادرات سیب درختی مشروط شده بود، اضافه کرد

 .صادرات سیب در ازای واردات موز همچنان به قوت خود باقی است و بحث کشمش جدا از آن است

 .کند هزارتن موز وارد می 755تا  ۸55دودا بین به گفته وی ایران ساالنه ح
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بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران بازار محصوالت کشاورزی نیز اجرای سیاست بازار در بازار را اقدامی در جهت حمایت از 

خروج ارز همراه است  واردات موز به کشور همواره با: در همین زمینه رئیس اتحادیه میوه و سبزی اظهارداشت.دانند منافع ملی می

 .ایم و این اقدام بسیار خوبی است بنابراین اگر ما بتوانیم محصوالت دیگر را جایگزین ارز در این مبادالت کنیم، سود زیادی کرده

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http5d555aee555 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  تدبیر در تنظیم بازارتدبیر در تنظیم بازار

 روزنامه نگار و کارشناس کشاورزی -محمدرضا جمشیدی 

گیری از  های گذشته با بهره ها مورد نقد قرار گرفته، در طول سال وزارت جهادکشاورزی که در زمینه تنظیم بازار بارها در رسانه

بار واردکنندگان قهار موز را وادار به صادرات سیب با کیفیت ایرانی کرد تا مشکل تولید مازاد در  یک« بازار در ازای بازار»سیاست 

 ۴توانند در ازای صادرات  ای اعالم کرد که بازرگانان محصوالت کشاورزی می این بخش را مرتفع کند و اخیراً هم طی بخشنامه

 .وارد کنند ۲۸شهریور  50اردیبهشت تا  50گی به میزان یک کیلوگرم از این محصوالت را از کیلوگرم پرتقال و نارن

شود، چرا که جهادکشاورزی با اتخاذ این تصمیم در نظر دارد  البته این سیاست به نوعی در راستای حمایت از تولید داخلی تلقی می

تری به نسبت ممنوعیت  هرحال حمایت معقول ت جلوگیری کند، اما بهمانع عرضه مازاد محصول به بازار شده و به نوعی از افت قیم

دنبال خرید محصول  جایگاه مصرف کننده که همواره به، آید و البته هنوز هم معلوم نیست در این شکل تنظیم بازار به حساب می

که پیش تر در مورد « در ازای بازار بازار»در سیاستگزاری گذشته جهادکشاورزی بر مبنای ! شود؟ تر است، چگونه تبیین می ارزان

مندی واردکنندگان از تعرفه پایین واردات موز در قبال صادرات سیب ممکن شده بود که این  محصول سیب به اجرا درآمده بود بهره

در این خصوص با وجود . ماهه نخست امسال و استقبال باغداران سیب شد ۸درصدی صادرات سیب در  ۴5۹سیاست موجب رشد 

های گذشته بر پایه واردات شکل گرفته و تنظیم  که جهادکشاورزی معتقد است ساختار بازرگانی محصوالت کشاورزی در سال آن

بازار در این بخش نیاز به تغییر رویکرد به صادرات محوری است و انصافاً در تغییر این رویکرد در محصول سیب موفق بوده، اما 

که مانند همه دنیا در کنار حمایت  باید تنها بانگاه بر حمایت از تولید داخلی استوار باشد یا اینپرسش اینجاست که آیا تنظیم بازار 

کننده نیز باید در سیاستگزاری سیاستگزاران، محلی از اعراب داشته  تر در سبد مصرف از تولید داخلی، قرار گرفتن محصول ارزان

های باغداران و تولیدکنندگان را فراهم آورده است و حتی  رسندی تشکلاگرچه این تصمیم وزارت جهادکشاورزی موجبات خ. باشد

تواند نقش بسزایی در ارتقای ارزش  هزار تن پرتقال و نارنگی باغداران صادر شود که می 555شود با این ترفند حدود  بینی می پیش

 . شک در همین راستا تعریف خواهد شد بیافزوده این بخش داشته باشد، اما باید پذیرفت که مهم ترین دستاورد این سیاست، 

تری از تولیدکننده در راستای تنظیم بازار به خرج دادند و  به واقع متولیان بخش کشاورزی با این حرکت معقوالنه حمایت منطقی

 . تر بهبود خواهند بخشید تراز بازرگانی بخش را با تدابیری حکیمانه

هزار تنی  ۸55تا  055دهد تنها اگر این سیاست بتواند بخشی از نیاز وارداتی  ن میخوبی نشا نگاهی به وضعیت بازار منطقه، به

 . روسیه به مرکبات را مرتفع کند چه اثرات گرانبهایی برای اقتصاد کشاورزی کشور در پی خواهد داشت

بازار در ازای »اریم با سیاست انعطاف جهادکشاورزی در تنظیم بازار با اهرم ممنوعیت واردات محصولی که مازاد تولید در کشور د

 ./قابل تقدیر است و امید است که با اجرای موفق این طرح، بازار صادراتی مرکبات هم مشابه به سیب به رونق برسد« بازار

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸05۳D%/5%%AA 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  شرط احتیاط در اجرای سیاست در خور ستایش بازار در ازای بازارشرط احتیاط در اجرای سیاست در خور ستایش بازار در ازای بازار

 .یکی از پژوهشگران عرصه اقتصاد کشاورزی، از امکان آثار سوء سیاست جدید بازار در ازای بازار خبر داد

بازار در ازای بازار، تصمیمی درست و درخور ستایش سیاست : وگو با خبرنگار ایانا، گفت پژوهشگر اقتصاد کشاورزی، امروز در گفت

کوهسار خالدی، با اشاره به اینکه هر تصمیمی بدون شک آثار سوء و .است، اما اینکه چنین طرحی چگونه اجرا شود، جای بحث دارد

بنابراین الزم . مثبت مدیریت صحیح، یعنی کم کردن عوارض مضر و افزایش آثار: مطلوب را همزمان با خود به همراه دارد، افزود

به گفته .است که مسووالن در هر بخشی از اقتصاد، شرایطی را فراهم کنند که در راستای افزایش منافع ملی و تولیدکنندگان باشد

به عبارتی، ممکن است این . ها دو جنبه مثبت و منفی خواهد داشت خالدی، سیاست بازار در ازای بازار نیز همانند دیگر طرح

همچنین . شود، صوری باشد ای معدود شود و یا مثال مدارکی که برای صادرات سیب، ارائه می اعث ایجاد رانت برای عدهمبحث، ب

ها  امکان این امر وجود دارد که تاجر برای دستیابی به مجوز واردات موز، سیب داخلی را بیش از حد و با ضرر و زیان به خارجی

دهایی که ممکن است هر تاجری برای رسیدن به منافع شخصی انجام دهد و در راستای آن، بنابراین ترفن: وی ادامه داد.بفروشد

 .دهد های مثبت این سیاست را کاهش می منافع ملی را نادیده بگیرد، بر خالف اقتصاد مقاومتی است و جنبه

با نظارت و کنترل بیشتر، آثار  تواند های مسووالن دولت است که می خالدی معتقد است در چنین وضعیتی، تصمیمات و ریزبینی

 .منفی را به صفر نزدیک کرده و منافع تولیدکنندگان را تامین کند

تواند در صورت موفق بودن،  سیاست بازار در ازای بازار، طرحی است که می: این دکترای اقتصاد کشاورزی در پایان تاکید کرد

 .ی به همراه داشته باشدمحصول مازاد را از کشور خارج کرده و ارزآوری قابل توجه

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸0۴0D%/5 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۹۱آبان  21: تاریخ

  نرخ مرغ آب رفتنرخ مرغ آب رفت/ / تحوالت بازار مرغ و ماهیتحوالت بازار مرغ و ماهی

احتمال افزایش قیمت مرغ در روزهای آتی وجود : روزهای آتی در بازار افزودیوسف خانی در خصوص پیش بینی قیمت مرغ در 

تصادی باشگاه اقگروه صنعت، تجارت و کشاورزی  مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار .ندارد

 ۳امروز قیمت خرید هر مرغ زنده از مرغداری : تومانی نرخ هر کیلو مرغ در بازار خبرداد و افزود 555از کاهش  خبرنگاران جوان،

و فروش در مراکز  555هزار و  ۸تومان،توزیع به واحد های صنفی  ۲05هزار و  0تومان،آماده به طبخ در کشتارگاه  ۹55هزار و 

در شرایط کنونی مازاد عرضه در برابر کاهش تقاضا ، استمرار کاهش قیمت را به : وی افزود.تومان است 755هزار و  ۸خرده فروشی 

یوسف خانی در خصوص پیش بینی قیمت مرغ در .همراه داشته به طوریکه سودی از فروش محصول عاید تولیدکنندگان نمی شود

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در خصوص ثبات . رغ در روزهای آتی وجود ندارداحتمال افزایش قیمت م: روزهای آتی در بازار افزود

هزار ،قزل آال  5۹هزار ،کپور  ۹۹در حال حاضر نرخ هر کیلو شیر جنوب : هفته گذشته در بازار خبرداد و گفت  نرخ ماهی نسبت به

هزار ،راشگو  57هزار ،سورخو 5۸ر ،قزل سالمون هزا ۹۹هزار ،شوریده  ۹5هزار ،حلوای سیاه  5هزار ،آزاد  5۲هزار ،تیالپیا  5۳

 .پیش بینی می شود نرخ انواع ماهی تا پایان هفته آتی در بازار تغییری نداشته باشد: وی تصریح کرد.هزار تومان است ۹۹جنوب 
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 برنامه و سیاست ها

 فودپرس 13۹5آبان ماه  1۹چهار شنبه 

  ضرورت حذف مالیات بر ارزش افزوده مواد غذاییضرورت حذف مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی

که در « راهبرد کیفیت، ایمنی و سالمت غذا»دبیر انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران در نشست تخصصی  <صنایع غذایی

مدیریت کیفیت برگزار شد، شیوه فعلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده را در تقابل با کیفیت حاشیه پنجمین کنفرانس بین المللی 

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت با .غذا و امنیت غذایی دانست

صول راهبرد ملی کیفیت در مرکز همایش های بین و با هدف تبیین ا« نهضت کیفیت، موفقیت پایدار، رقابت پذیری»موضوع 

 .المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران و با حضور متخصصین داخلی و خارجی برگزار شد

پرویز جهانگیری با اشاره به اینکه صنایع غذایی باید به صورت کیفی در « راهبرد کیفیت، ایمنی و سالمت غذا»در پنل تخصصی 

شود که ایمنی و سالمت غذا که برای افراد جامعه الزم  یرد، اما گرانی محصوالت غذایی موجب میاختیار مصرف کننده قرار بگ

: دبیر انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران، با اشاره به مشکالت قانونی و اجرایی مالیات بر ارزش افزوده گفت.است، محروم شود

از . درصد هزینه اضافی بابت این قانون پرداخت کند ۳5تا  ۴5ه باید شود و مصرف کنند این مالیات سبب گرانی مواد غذایی می

 .شود سوی دیگر این مالیات باعث گرانی مواد اولیه و در نهایت کاهش امکان صادرات محصوالت صنایع غذایی می

اما شیوه اجرای اشتباه : کردبینی کرده که این مالیات باید در انتها از مصرف کننده اخذ شود، اضافه  وی با بیان اینکه قانون پیش

همچنین اینکه در اساس نباید از موادغذایی مالیات اخذ . این قانون باعث شده تا بار مالی این مالیات بر دوش تولیدکنندگان بیفتد

مالیات  شود، البته در قانون چنین آمده است که مالیات بر ارزش افزوده شامل موادغذایی ضروری نباشد، اما در عمل به دلیل اخذ

 .از مواد اولیه و بخش بسته بندی و حتی حمل و نقل هزینه تولید باال می رود

موادغذایی تامین کننده نیروی : جهانگیری با تاکید بر اهمیت در دسترس بودن و ارزانی موادغذایی در رشد جامعه اضافه کرد

هنگامی که به دلیل مالیات قیمت . و پیشرفت هستند وری بیشتر افراد جامعه به عنوان موتور محرک جسمانی و زمینه ساز بهره

یابد، مصرف کنندگان آسیب پذیر ممکن است مصرف آن را کاهش دهند که در نهایت موجب  نهایی این محصوالت افزایش می

یران این فعال صنعت غذا که در این نشست تخصصی که با حضور برخی دیگر از دب.شوند آسیب به خود و در نهایت به جامعه می

مطابق قانون : انجمن های صنایع غذایی کشور برگزار شد، در خصوص تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر کیفیت و سالمت جامعه گفت

چرا که تولیدکننده باید این . شود اما این تنها شامل شیر خام می. شیر و سایر کاالهای اساسی شامل مالیات بر ارزش افزوده نیستند

در نتیجه محصول نهایی گران می شود و با اینکه مصرف آن برای . سته بندی و یا دستگاه های ابزار تولید خ بپردازدمالیات را برای ب

کنند و باعث ازدیاد مشکالت جسمی و سالمتی می شود که بار آن بر دوش دولت  مردم ضرورت دارد، از خرید آن خودداری می

گیرد  قلم کاال مورد استفاده قرار می 5۹به عنوان مثال در یک کیک، : ن اضافه کرددبیر انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایرا.است

درصد مالیات روی  ۲5درصد مالیات خریداری شود و در نهایت  ۲قلم دیگر باید با  55که تنها آرد و شیر آن بدون مالیات است و 

هنگامی که . مطابق با منافع بلند مدت کشور نیز نیست به گفته وی، این روند باید تغییر کند، چرا که.شود همین کیک اضافه می

به دلیل این مالیات ها محصول نهایی ما گران تمام می شود امکان صادرات آن نیز کاهش می یابد و دولت به شکل ناخواسته از 

 .شود توانست در اختیار داشته باشد، محروم می درآمد ارزی که می
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 13۹5آبان ماه  1۹چهار شنبه 

  ضرورت حذف مالیات بر ارزش افزوده مواد غذاییضرورت حذف مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی

که در « راهبرد کیفیت، ایمنی و سالمت غذا»در نشست تخصصی  دبیر انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران <صنایع غذایی

حاشیه پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت برگزار شد، شیوه فعلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده را در تقابل با کیفیت 

المللی مدیریت کیفیت با  به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، پنجمین کنفرانس بین.غذا و امنیت غذایی دانست

و با هدف تبیین اصول راهبرد ملی کیفیت در مرکز همایش های بین « نهضت کیفیت، موفقیت پایدار، رقابت پذیری»موضوع 

 .المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران و با حضور متخصصین داخلی و خارجی برگزار شد

ز جهانگیری با اشاره به اینکه صنایع غذایی باید به صورت کیفی در پروی« راهبرد کیفیت، ایمنی و سالمت غذا»در پنل تخصصی 

شود که ایمنی و سالمت غذا که برای افراد جامعه الزم  اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، اما گرانی محصوالت غذایی موجب می

: و اجرایی مالیات بر ارزش افزوده گفت دبیر انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران، با اشاره به مشکالت قانونی.است، محروم شود

از . درصد هزینه اضافی بابت این قانون پرداخت کند ۳5تا  ۴5شود و مصرف کننده باید  این مالیات سبب گرانی مواد غذایی می

 .شود سوی دیگر این مالیات باعث گرانی مواد اولیه و در نهایت کاهش امکان صادرات محصوالت صنایع غذایی می

اما شیوه اجرای اشتباه : بینی کرده که این مالیات باید در انتها از مصرف کننده اخذ شود، اضافه کرد یان اینکه قانون پیشوی با ب

همچنین اینکه در اساس نباید از موادغذایی مالیات اخذ . این قانون باعث شده تا بار مالی این مالیات بر دوش تولیدکنندگان بیفتد

ین آمده است که مالیات بر ارزش افزوده شامل موادغذایی ضروری نباشد، اما در عمل به دلیل اخذ مالیات شود، البته در قانون چن

 .از مواد اولیه و بخش بسته بندی و حتی حمل و نقل هزینه تولید باال می رود

ایی تامین کننده نیروی موادغذ: جهانگیری با تاکید بر اهمیت در دسترس بودن و ارزانی موادغذایی در رشد جامعه اضافه کرد

هنگامی که به دلیل مالیات قیمت . وری بیشتر افراد جامعه به عنوان موتور محرک و پیشرفت هستند جسمانی و زمینه ساز بهره

یابد، مصرف کنندگان آسیب پذیر ممکن است مصرف آن را کاهش دهند که در نهایت موجب  نهایی این محصوالت افزایش می

 .شوند هایت به جامعه میآسیب به خود و در ن

این فعال صنعت غذا که در این نشست تخصصی که با حضور برخی دیگر از دبیران انجمن های صنایع غذایی کشور برگزار شد، در 

مطابق قانون شیر و سایر کاالهای اساسی شامل مالیات بر : خصوص تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر کیفیت و سالمت جامعه گفت

چرا که تولیدکننده باید این مالیات را برای بسته بندی و یا دستگاه های . شود اما این تنها شامل شیر خام می. ده نیستندارزش افزو

در نتیجه محصول نهایی گران می شود و با اینکه مصرف آن برای مردم ضرورت دارد، از خرید آن خودداری . ابزار تولید خ بپردازد

 .ت جسمی و سالمتی می شود که بار آن بر دوش دولت استکنند و باعث ازدیاد مشکال می

گیرد که  قلم کاال مورد استفاده قرار می 5۹به عنوان مثال در یک کیک، : دبیر انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران اضافه کرد

درصد مالیات روی  ۲5هایت درصد مالیات خریداری شود و در ن ۲قلم دیگر باید با  55تنها آرد و شیر آن بدون مالیات است و 

هنگامی که . به گفته وی، این روند باید تغییر کند، چرا که مطابق با منافع بلند مدت کشور نیز نیست.شود همین کیک اضافه می

به دلیل این مالیات ها محصول نهایی ما گران تمام می شود امکان صادرات آن نیز کاهش می یابد و دولت به شکل ناخواسته از 

 .شود توانست در اختیار داشته باشد، محروم می د ارزی که میدرآم
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 13۹5آبان ماه  1۱دو شنبه 

  حمایت از صادرات کشمشحمایت از صادرات کشمشای و یارانه صادراتی برای ای و یارانه صادراتی برای   معافیت تعرفهمعافیت تعرفه

بازرگانان در ازای صادرات یک کیلوگرم کشمش برای واردات یک : معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت <کشاورزی 

 .شوند کیلوگرم موز از تعرفه پنج درصدی برخوردار می

کتاب مقررات صادرات و واردات کشور اکبر مهرفرد با بیان اینکه براساس  روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، علی به گزارش

آبان ماه سال جاری و در  5۹براساس مصوبه هیات وزیران در جلسه : درصد تعیین شده است، اظهار داشت ۹۸تعرفه واردات موز 

پنج ،بازرگانان در ازای صادرات یک کیلوگرم کشمش برای واردات یک کیلوگرم موز از تعرفه "بازار در ازای بازار"راستای سیاست 

همچنین دولت در جلسه یادشده به منظور توسعه تولید کشمش صادراتی با اختصاص : وی اضافه کرد.درصدی برخوردار می شوند

 .مبلغ دو هزار ریال یارانه صادراتی به ازای صادرات هر کیلو کشمش موافقت کرد

ن که ایران در کنار کشورهای آمریکا و ترکیه جزو سه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی با بیان ای

هزارتن کشمش در کشور  ۹55تا  555ساالنه حدود : کشور برتر تولید کننده و صادرکننده کشمش در جهان است، خاطرنشان کرد

 .در شده استهزارتن کشمش ایرانی به کشورهای روسیه،اسپانیا،قزاقستان،عراق و امارات صا 55۳تولید می شود و سال گذشته 

بازار "پیش از این نیز دولت در راستای سیاست : هزارتن اعالم و تصریح کرد 5۳5مهرفرد ظرفیت صادرات کشمش ایران را حدود 

، بهره مندی واردات هر کیلوگرم موز از تعرفه پنج درصدی را به صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب مشروط کرده بود "در ازای بازار

 .درصدی صادرات سیب ایران در شش ماهه نخست امسال شد ۴5۹ست موجب افزایش که اتخاذ این سیا

میلیون تنی مرکبات در کشور  ۳.0قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی همچنین با اشاره به تولید 

لید به بازار، در ازای صادرات سه کیلوگرم پرتقال و دولت به منظور حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از ورود مازاد تو:اظهار داشت

یعنی در  ۲۸شهریورماه سال  50اردیبهشت تا  50نارنگی ایرانی در سال جاری با واردات یک کیلوگرم از این محصوالت از تاریخ 

 .فصلی که تولید داخلی در بازار وجود ندارد،موافقت کرده است
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  تصویب موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی بین ایران و چینتصویب موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی بین ایران و چین

قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری در جلسه هیئت وزیران با حضور رئیس جمهوری، موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت و 

 .اسالمی ایران و دولت جمهوری خلق چین به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار ایانا، در جلسه هیئت وزیران با حضور رئیس جمهوری همچنین دولت به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت 

ولت جمهوری اسالمی ایران و دولت مغولستان درخصوص و امضای موقت موافقتنامه بین د( پاراف)به انجام مذاکره، پیش امضا 

 .همکاری در زمینه قرنطینه دام و خدمات دامپزشکی اقدام نماید
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  های مصوب خریدهای مصوب خرید  اعالم قیمتاعالم قیمت/ / جزئیات طرح خرید تضمینی ذرت و جوجزئیات طرح خرید تضمینی ذرت و جو

بر این اساس قیمت مصوب خرید تضمینی هر کیلوگرم جو . جاری اعالم شد جزئیات طرح خرید تضمینی ذرت و جو در سال

 ریال تعیین شده است 55.۴۸5و ذرت  55.5۹5

طرح قیمت »نامه هیأت وزیران و ابالغ آن از سوی وزیر جهاد کشاورزی  به گزارش ایانا از شرکت پشتیبانی امور دام، براساس تصویب

 . به مرحله اجرا در آمده است« توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور 5۴۲0تضمینی جو و ذرت در سال 

های  های جهاد کشاورزی، در این طرح قیمت تضمینی خرید جو در استان زمانهای صورت گرفته با روسای سا بر اساس هماهنگی

 . برداری رسیده است به بهره« عرضه فیزیکی»ها به روش  و در سایر استان« گواهی سپرده»تهران، قزوین و کردستان به روش 

رس ذخیره و کارگزار، آن را در بورس در روش گواهی سپرده؛ کشاورز محصول خود را در یکی از انبارهای طرف قرارداد شرکت بو

در عین حال، در روش عرضه فیزیکی نیز، کشاورز محصول خود را به یکی از انبارهای تحت پوشش این شرکت تحویل . کند ارائه می

ا به در هر دو روش نیز، درآمد حاصل از فروش ر. کند داده و شرکت متبوع به وکالت از طرف کشاورز محصول را در بورس عرضه می

بر اساس این گزارش اجرای طرح برای خرید تضمینی جو از اول . کنند ترتیب تاریخ تحویل، به حساب کشاورز واریز می

در . ، انجام شده است۲0ماه  جاری آغاز و اولین عرضه این محصول در تابلوی بورس، در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال اردیبهشت

آوری و در بورس  استان جمع ۹5تن جو در  5.5۳0.555جاری، در مجموع   ماه سال اریخ هشتم آبانهمین راستا، از ابتدای طرح تا ت

 .به فروش رفته؛ ضمن اینکه وجوه حاصل در کمتر از یک هفته از تاریخ تحویل، به کشاورزان پرداخت شده است

تعیین شده که این قیمت بر حسب ریال برای هر کیلوگرم  55.5۹5همچنین قیمت مصوب خرید تضمینی جو در سال جاری، 

میلیارد ریال بوده و تاکنون مجموعاً  55.۴05آوری شده نیز، امسال،  جمع کل ارزش جو جمع. شرایط کیفی محصول، متغیر است

 . التفاوت صورت گرفته است میلیارد تومان از محل اعتبار تخصیص یافته، پرداخت مابه ۴۹۹بالغ بر 

التفاوت آن را دریافت نکرده باشند،  حال حاضر کشاورزانی باشند که در ازای تحویل جو، وجه یا مابهبر اساس این گزارش، اگر در 

در همین راستا . توانند برای رفع مشکل احتمالی به ادارات کل پشتیبانی هر استان مراجعه و مشکل اداری را برطرف کنند می

 . امسال آغاز شده استاجرای خرید تضمینی ذرت نیز از تاریخ نوزدهم شهریورماه 

های کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل، فارس و قزوین آغاز و درمجموع تاکنون حدود  آوری این محصول در استان جمع

تولید را  %55استان کشور که بیش از  ۸خرید ذرت در . کنی تحویل داده شده است های ذرت خشک هزار تن ذرت به ایستگاه ۳0

ریال برای هر کیلوگرم به  5.0۸5هزار تن ذرت با قیمت متوسط  ۹۹شود و تاکنون بیش از  وش گواهی سپرده انجام میدارند به ر

 . فروش رفته است؛ ضمن اینکه طرح خرید ذرت تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت

همچنین تاکنون مبلغ سی میلیارد . ریال به ازای هر کیلوگرم است 55.۴۸5( با کیفیت مطلوب)قیمت مصوب خرید تضمینی ذرت

 . التفاوت قیمت ذرت به کشاورزان پرداخت شده است ریال بابت مابه

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۳۲۹D%/5%%AC 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

آغاز استفاده از پهپاد برای آغاز استفاده از پهپاد برای / / سریع برای مبارزه با آفات عمومی در مواقع اضطراریسریع برای مبارزه با آفات عمومی در مواقع اضطراری  تشکیل صندوق واکنشتشکیل صندوق واکنش

  ردیابی آفات و بیماری هاردیابی آفات و بیماری ها

رییس سازمان حفظ نباتات کشور خواستار تشکیل صندوقی در این سازمان به منظور تامین اعتبار به موقع برای واکنش سریع برای 

 .ر مواقع اضطراری شدمبارزه با آفات عمومی به ویژه ملخ صحرایی د

به گزارش ایانا از سازمان حفظ نباتات، محمد علی باغستانی امروز شنبه در نشست آغاز به کار دومین کارگاه آموزشی منطقه ای 

طرح اضطراری مقابله با ملخ صحرایی در مواقع اضطراری که با حضور کشورهای عضو افغانستان، پاکستان و هند در تهران برگزار 

در ایران برای مبارزه با هجوم آفات عمومی در موارد اضطراری، ساختارهای نسبتا خوبی فراهم شده و با حمایت ستاد : ودشد، افز

بحران کشور توانستیم سطح آمادگی و امکانات آمادگاه های کشور را ارتقا دهیم، اما با این حال تامین اعتبارات در مواقع اضطراری، 

از آنجایی که تاخیر یک روزه و یا یک هفته ای در مقابله با آفات به خصوص ملخ می : وی گفت. دفرَآیند طوالنی را طی می کن

تواند خسارات زیادی به حوزه کشاورزی وارد کند، پیشنهاد ما این است که یک صندوق به منظور واکنش سریع در این زمینه در 

 ردیابی و اطالعاتی که کمیسیون ملخ صحرایی جنوب غرب آسیاباغستانی با بیان این که .سازمان حفظ نباتات راه اندازی شود

(swac)ارایه می دهد، موجب شده خسارت حاد از ناحیه این آفت در چند سال اخیر در ایران نداشته باشیم، اظهار داشت :

ی کشورهای منطقه در برگزاری این کارگاه ها نیز به ارتقای علمی، کیفیت عملیات ردیابی و کنترل ملخ صحرایی و افزایش همکار

هزار هکتار در کشور با ملخ مبارزه می کنیم و توانسته ایم  ۹55ما ساالنه در سطح : وی ادامه داد.مورد این آفت کمک خواهد کرد

رییس سازمان حفظ نباتات کشور به ورود ملخ آسیایی از افغانستان در سال جاری اشاره و .مدیریت خوبی در این زمینه انجام دهیم

روز توانستیم با این آفت مهاجر مبارزه کنیم که در واقع نتیجه برگزاری نخستین کارگاه  55با اقدامات به موقع ظرف : ح کردتصری

 .آموزشی اعضای کمیسیون ملخ صحرایی جنوب غرب آسیا و آمادگی کارشناسان سازمان ما بوده است

ن در معرض در گیری این ملخ است به طوری که جبهه اولی استان های جنوب و جنوب شرق ایرا: وی در مورد ملخ صحرایی گفت

که با این آفت مواجه می شود، مربوط به استان های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و جبهه دوم استان های جنوب شرقی 

 .کشور از ناحیه هند و پاکستان است

 آغاز استفاده از پهپاد برای ردیابی آفات و بیماری ها

یحیی ابطالی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور نیز به استفاده از پهپاد به صورت پایلوت در سه استان در این نشست 

استفاده از سیستم های : البرز، فارس و خراسان شمالی برای مبارزه با برخی آفات و بیماری ها در سال جاری اشاره کرد و گفت

 .تعدادی از آفات و بیماری ها در دستور کار سازمان حفظ نباتات قرار گرفته استنوین و پهپادها برای ردیابی و مبارزه با 

در مناطق صعب العبور استفاده از این سیستم های نوین کمک خوبی به مدیریت آفات و بیماری های گیاهی خواهد : وی افزود

 .کرد

 مدیریت مشترک بین کشورها برای مبارزه با آفات مهاجر

طرح های اضطراری مقابله با ملخ : یسمن دبیر کمیسیون ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا اظهار داشتدر این نشست کیت کر

صحرایی به امکانات،اعتبارات و ساختار سازمانی مناسب نیاز دارد و اجرای این طرح ها کمک می کند که کشورها منابع و امکانات 

 .جر هزینه کنندشان را به صورت معقول و منطقی برای مبارزه با آفات مها

 .وی در عین حال بر مدیریت مشترک بین کشورها در زمینه آفات مهاجر تاکید کرد
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کریسمن اقدام ایران در کنترل ملخ مهاجر در سال جاری را مثبت و موفقیت آمیزارزیابی کرد و آن را نتیجه برگزاری نخستین 

 .غرب آسیا دانست کارگاه آموزشی میان کشورهای عضو کمیسیون ملخ صحرایی در جنوب

در : وی با بیان این که در کارگاه آموزشی نخست طرح اضطراری مقابله با ملخ صحرایی به طور مقدماتی مصوب شد، تصریح کرد

 .این دومین کارگاه آموزشی قرار است این طرح را گسترش دهیم و اجرای آن را برای موقعیت واقعی بررسی کنیم

تخابی در کمیسیون ملخ صحرایی برای مبارزه با این آفت متکی به پیش آگاهی است و مهمترین استراتژی ان: کریسمن ادامه داد

 .قدم در این راستا، داشتن طرح اضطراری مقابله است تا در صورت ایجاد خطر، این طرح ها فعال شوند

ازمان حفظ نباتات کشور در س ۹55۴نخستین کارگاه آموزشی منطقه ای کمیسیون ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا در سال 

 .آبان ماه در محل سازمان حفظ نباتات کشور برگزار می شود 5۲دومین کارگاه آموزشی ملخ صحرایی نیز از امروز تا .برگزار شد

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۳۲5D%/5%D%AA5%B۳% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱ آبان 1۹: تاریخ

تهاتر مطالبات چند شرکت دولتی با تهاتر مطالبات چند شرکت دولتی با / / آیین نامه اجرایی قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی اصالح شد آیین نامه اجرایی قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی اصالح شد 

  بدهی آنها به دولتبدهی آنها به دولت

های  ن نهادها و دستگاههیأت وزیران با توجه به اهمیت و حساسیت مضاعف آب کشاورزی در مقطع کنونی و لزوم هماهنگی میا

نامه اجرایی قانون تشکیل وزارت جهاد  وری هرچه بیشتر مصرف آب کشاورزی، با اصالح آیین وران و بهره ذیربط برای ساماندهی بهره

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، در این جلسه همچنین با تصویب هیأت دولت، مطالبات پنج .کشاورزی موافقت کرد

های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه  نامه، مطالبات شرکت به موجب این تصویب. شود ت دولتی با بدهی آنها به دولت تهاتر میشرک

ها به  های دولتی با بدهی همان شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره سر مپنا از شرکت

همچنین با تصویب دولت، مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار برای .شود سازی تهاتر می ن خصوصیسازمان امور مالیاتی کشور و سازما

فوق حاد پرندگان جهت انجام عملیات مراقبت و شناسایی بیماری، پرداخت خسارت به  کنترل و مقابله با بیماری آنفلوالنزای

در ( ای و بهداشتی سازی، قرنطینه دوم شده، عملیات معدومهای آلوده مع صاحبان پرندگان بومی معدوم شده، پرداخت خسارت نهاده

دولت   هیات وزیران در ادامه، با تغییر دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی بین.اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفت

 .ایران و دولت جمهوری اکوادور از وزارت نیرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد

ر ادامه آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن دولت د 

 .را به تصویب رساند 5۴۲0مذهبی در سال 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  سال آینده روستاهاسال آینده روستاها  ۹۱۹۱سه پیشنهاد برای سه پیشنهاد برای 

 ۹0خشکسالی در ایران وارد مراحل جدی تری می شود و آن گونه که بر آورد می شود، دستکم تا  / پول نیوز ؛ زهرا نظری مهر 

 .سال آینده هم کشورمان درگیر این بالی طبیعی خواهد بود

از این رو، الزم است در کنار برنامه های جامع کشور برای . کشاورزان آسیب پذیرترین قشر جامعه در برابر خشکسالی هستند

کاهش آثار خشکسالی، برنامه ویژه ای هم برای معیشت کشاورزان تدوین نمود تا بتوانند بدون نیاز به ترک سرزمین آبا و اجدادی 

 .باشند شان، درآمد مناسب خود را داشته

 :در این راستا اجرای چند برنامه ملی پیشنهاد می شود

کم آب "به  "آب بر"هم باید آموزش داد و هم باید امکانات الزم را فراهم کرد تا کشاورزان نسبت به تغییر محصوالت خود از  - 5

رند که تا حاال نکاشته اند، هم آموزش های کشاورزان باید از این بابت اطمینان داشته باشند که اگر محصوالتی بکا. اقدام کنند "بر

 .الزم را می بینند و هم بازار فروش شان تضمین شده است

این کار الزامات دیگری نیز دارد که بحث مفصل تری می طلبد از جمله تغییر مکانیزم های تشویقی و حمایتی و حتی در موارد 

 .خاص، بازدارنده

 .دشگری در ایران، می توان گردشگری روستایی را نیز به بسته مشاغل روستاییان افزودبا توجه به رونق روزافزون صنعت گر - ۹

امروزه بسیاری از توریست ها، به ویژه توریست هایی که از کشورهای صنعتی به سایر نقاط جهان سفر می کنند، تمایل فراوانی 

 .بگذراننددارند تا بخشی از سفر خود را در محیط های بکر روستایی و عشایری 

برای تبدیل یک روستا به محل مورد عالقه توریست ها، الزاما به قدمت یا معماری خاصی مانند ابیانه یا کندوان نیازی نیست بلکه 

وجود راه دسترسی مناسب، طبیعتی بکر، خانه هایی مرتب، بهداشت مناسب، تغذیه مطمئن و امنیت به عالوه مردمانی آموزش 

اگر این اتفاق در روستاهای ما رخ دهد، نه فقط توریست های خارجی و داخلی که اهالی .ایت می کنددیده و مهماندوست، کف

 .شهرهای نزدیک نیز انگیزه خواهند داشت، با سفر به روستاها و گذراندن ایامی از هفته در آنها، به تمدد اعصاب بپردازند

 .حقق است، می تواند اقتصاد روستاها را متحول کنداین اتفاق، که با یک برنامه ریزی هوشمندانه کامالً قابل ت

 .آموزش کسب و کارهای جدید به روستاییان و به ویژه جوانان آنها می تواند آنها رابه ماندن عزتمندانه در روستا ترغیب کند - ۴

این . صنایع دستی استآنچه در بحث آموزش روستاییان ابتدائاً به ذهن متبادر می شود، آموزش های کشاورزی و قالی بافی و 

آموزش ها هر چند مفید هستند و باید انجام شوند ولی با توجه به حضور جوانان تحصیل کرده در روستاها و نیز گسترش شبکه 

اینترنت، می توان دامنه آموزش ها و کارآفرینی را فراتر برد و به حوزه هایی چون تجارت الکترونیک، برنامه نویسی، تولید محتوا و 

نسرینگ تعمیم داد تا یک جوان روستایی که مثالً در رشته برنامه نویسی درس خوانده ، مجبور نباشد برای کاریابی یا فریل

 .کارآفرینی به شهر برود یا آن دیگری بتواند سفارش های تایپ را در همان خانه روستایی اش بگیرد و کسب درآمد کند

 .نند هند و حتی برخی کشورهای اروپایی استفاده کرددر این زمینه می توان از تجربیات کشورهایی ما
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  های تاریخی آغاز به کار کردهای تاریخی آغاز به کار کرد  المللی قنات و سازهالمللی قنات و سازه  هشتمین نشست شورای حکام مرکز بینهشتمین نشست شورای حکام مرکز بین

های نیرو و جهاد کشاورزی،  های تاریخی با حضور نمایندگان وزارتخانه المللی قنات و سازه هشتمین نشست شورای حکام مرکز بین

 .های تاریخی آغاز به کار کرد المللی قنات و سازه سازمان میراث فرهنگی، یونسکو و مرکز بین

های تاریخی با ریاست رحیم میدانی معاون  المللی قنات و سازه نبه گزارش خبرنگار ایانا، هشتمین نشست شورای حکام مرکز بی

های مرزی و با هدف استفاده  دلیل اهمیت مدیریت آب البته به. المللی قنات یزد برگزار شد وزیر نیرو در امور آب و آبفا در مرکز بین

نیز به مدت سه روز با حضور کارشناسانی از های زیرزمینی  از تجربیات جهانی کارگاه آموزشی مرتبط با مفاهم فنی و حقوقی آب

 .کشورهای مختلف دارنده قنات و برخی از همسایگان ایران ازجمله اقلیم کردستان عراق به مدت سه روز برگزار خواهد شد

کز های زیرزمینی مشترک با مشارکت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مر دوره آموزشی مبانی و مفاهیم فنی و حقوقی آب

 ./شود قنات، یونسکو و شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی برگزار می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

باالتر بودن نرخ مشارکت اقتصادی در روستاها باالتر بودن نرخ مشارکت اقتصادی در روستاها / / کشاورزی از اشتغال کل کشور کشاورزی از اشتغال کل کشور درصدی بخش درصدی بخش   8۲918۲91سهم سهم 

  نسبت به شهرهانسبت به شهرها

 .درصد عنوان کرد ۹5ترین گزارش خود، سهم بخش کشاورزی را کمتر از  مرکز آمار ایران در تازه

دهد که سهم کشاورزی در  نشان می توسط مرکز آمار ایران ۲0به گزارش خبرنگار ایانا، چکیده نتایج آمارگیری نیروی کار تابستان 

دهد نرخ مشارکت  این در حالی است که نتایج نشان می. درصد رسیده است 5۲.۳این فصل از سال در کل اشتغال کشور به 

و برای مناطق  ۴۲.5به عبارتی، این عدد برای نقاط شهری . اقتصادی، در نقاط شهری، نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است

 .درصد برآورد شده است ۳۹.۹روستایی، 

 ۴هزار نفر در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند که بیش از  ۳۲0میلیون و  ۳اکنون بیش از  بر اساس این گزارش، هم

 ۲۸۸درصد یعنی بیش از  0.۲. وکار، فعالیت دارند دهد که در امر کشت هزار نفرشان مرد و مابقی زنانی را تشکیل می 05۸میلیون و 

هزار نفر از این شاغالن را روستاییان  ۳۲۹میلیون و  ۴درصد و به عبارتی، باالی  0۹.5نفر از کشاورزان در نقاط شهری و  هزار

درصد برآورد شده است، سهم نقاط  ۳۲.5و در خدمات،  ۴5.0در حالی که سهم بخش صنعت در اشتغال، .دهند تشکیل می

 .شود درصد تخمین زده می ۹۹.5و  ۹۳.۳روستایی در این دو بخش به ترتیب 

 5.۲نسبت به فصل مشابه سال قبل، به میزان  ۲0ساله نقاط روستایی در تابستان  ۹۲تا  50در گزارش مذکور، نرخ بیکاری جوانان 

ساله و  55اما نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت . دهد درصد را نشان می ۴.۸درصد بیشتر شده که این شاخص برای نقاط شهری، 

درصد  5.7درصدی را تجربه کرده که این شاخص برای نقاط شهری،  5.5افزایشی  ۲۳نسبت به تابستان  ۲0بستان بیشتر در تا

درصد بیشترین و  ۹5.۴در استان کرمانشاه با  ۲0شایان ذکر است طبق این گزارش، نرخ بیکاری در تابستان .رشد داشته است

 .دهد درصد کمترین نرخ بیکاری را نشان می ۸.7مرکزی با 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  اصالح طرح بازنشستگی صندوق بیمه روستایی در مجلساصالح طرح بازنشستگی صندوق بیمه روستایی در مجلس

 75سال حق عضویت و برخورداری از  55بر اساس طرح بازنشستگی صندوق بیمه روستایی در مجلس اعضای صندوق با پرداخت 

این طرح پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شده و در صورت تایید شورای نگهبان . سال سن بازنشسته می شوند

 .اشته می شودگام مهمی در جهت حمایت از اقشار زحمتکش برد

نماینده مردم شهرستان بستان آباد در مجلس شورای اسالمی از اصالح و تصویب طرح بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی 

 .کشاورزان، روستائیان و عشایر در مجلس خبر داد

در بستان آباد با به گزارش ایانا از روابط عمومی این صندوق، محمد وحدتی در حاشیه بررسی مشکالت بیمه شدگان این صندوق 

سال سن بازنشسته می شوند،  75سال حق عضویت و برخورداری از  55اعالم این که بر اساس این طرح اعضای صندوق با پرداخت 

این طرح پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شده و در صورت تایید شورای نگهبان گام مهمی در جهت : افزود

با پرداخت مستمری برای بازنشستگان و از : وی، بیمه را پشتوانه مردم دانست و گفت.برداشته می شود حمایت از اقشار زحمتکش

نماینده مردم بستان آباد در مجلس با اشاره به اینکه .کار افتادگان، شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه خواهیم بود

خورده هستیم که باید زیر چتر حمایتی بیمه قرار گیرند، اظهار متاسفانه در برخی از روستاهای شهرستان شاهد بیشترین سال

 .باید تالش شود فرهنگ بیمه همگانی حتی در دورترین روستاها ترویج شود: داشت

بیش : وی در پایان خواستار ایجاد کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در بخش تیکمه داش شد و افزود

 .نفر در این بخش ساکن هستند که الزم است برای خدمات رسانی بیمه ای در این بخش تالش شودهزار  ۴5از 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  2۸: تاریخ

  سمپوزیوم یک روزه هشدار مصرف آنتی بیوتیک ها برگزار می شودسمپوزیوم یک روزه هشدار مصرف آنتی بیوتیک ها برگزار می شود

 .خورشیدی برگزار می شود 5۴۲0آبان  ۴5تا  ۹۳برابر با  ۹55۸نوامبر  ۹5تا  5۳نخستین هفته جهانی هشدار آنتی بیوتیک ها از 

برگزاری نخستین هفته جهانی هشدار آنتی بیوتیک به گزارش خبرنگار ایانا از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در راستای 

، سمپوزیوم یک روزه ای (OIE)، توسط سازمان جهانی بهداشت دام 5۴۲0آبان  ۴5تا  ۹۳برابر با  ۹55۸نوامبر  ۹5تا  5۳ها از 

 .ر می شودبرگزا 5۹تا  ۴5/5آبان سال جاری از ساعت  ۹۸در روز چهارشنبه مورخ  "هشدار مصرف آنتی بیوتیک ها"تحت عنوان 

بنابراین گزارش، این سمپوزیوم یک روزه با حضور مسئولین و نمایندگانی از سایر سازمان های دولتی و غیردولتی مرتبط، جوامع 

دامپزشکی، اتحادیه های دامداران، مرغداران، آبزی پروران، زنبورداران، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک، شبکه 

رو، داروخانه داران و کلینیسین های دامپزشکی در سالن اجتماعات اداره کل دامپزشکی استان تهران واقع در کیلومتر های پخش دا

 . بلوار پژوهش، برگزار می گردد -اتوبان تهران کرج 50

ت کرده است سازمان دامپزشکی کشور از همکاران کلینیسین که عالقمند به حضور و بهره برداری از سمپوزیوم هستند، درخواس

 ./اقدام کنند ivoinfo@ivo.irنسبت به ثبت نام خود از طریق آدرس الکترونیکی روابط عمومی سازمان 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

اعالم قیمت خرید تضمینی اعالم قیمت خرید تضمینی / / بار رسیدبار رسید  ها به شورای سازمان میادین میوه و ترهها به شورای سازمان میادین میوه و تره  گیری واگذاری غرفهگیری واگذاری غرفه  تصمیمتصمیم

  میوه شب عید تا نیمه آذرماهمیوه شب عید تا نیمه آذرماه

مان تحقیقات، آموزش و ترویج ای را با معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و ساز نامه اتحادیه سراسری باغداران ایران تفاهم

 .های آموزشی توسط این اتحادیه به امضا رساند کشاورزی برای معرفی و استفاده از اساتید خبره و تشکیل کالس

نامه اتحادیه  بر اساس این تفاهم: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران امروز در گفت

نیازسنجی معموالً با توجه به اینکه هر منطقه چه محصولی را . ها نیز است سری عالوه بر نیازسنجی مسئول برگزاری کالسسرا

 .گیرد رو است، انجام می کند و در فرآیند تولید با چه مشکالتی روبه تولید می

خود و با استفاده از توان کارشناسی که در اختیار اتحادیه سراسری پیش از این نیز با توجه به وظیفه ذاتی : نوذر نگهداری افزود

کرد، اما برای انجام یک تحول آموزشی کشاورزی بزرگ در سراسر کشور، این  های آموزشی مبادرت می داشت، به برگزاری کالس

شبختانه با امضاء این های تابعه آن انجام شود که خو های حاکمیتی مانند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اقدام باید از طریق ارگان

 .نامه زمینه اجرای آن فراهم شده است تفاهم

های  در نشست: ها و تولیدکنندگان تصریح کرد بار به تشکل های میادین میوه و تره وی درباره آخرین وضعیت طرح واگذاری غرفه

رداری، تصمیم بر آن شد که طی یک برنامه بار شه قائم مقام بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با سازمان میادین میوه و تره

ها و تولیدکنندگان کشاورزی واگذار شود که با توجه به علمکرد این  بار به تشکل های میادین میوه و تره پنج ساله، تمامی غرفه

اکنون  هم. ن بودها را دریافت کرد، اتحادیه سراسری باغداران ایرا اتحادیه، نخستین تشکلی که مجوز در اختیار گرفتن این غرفه

ها  بار رسیده است و ما منتظر ابالغ آنها برای دریافت غرفه ها به شورای واگذاری سازمان میوه و تره تصمیم درباره این واگذاری

محصولی برای عرضه برخی از محصوالت  های تک اکنون نیز غرفه هم: مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران ادامه داد.هستیم

این . کنند بار کار خود را آغاز می ارنگی و پرتقال در اختیار اتحادیه قرار گرفته است که تا سه روز آینده در میادین میوه و ترهمانند ن

های زمانی در آغاز فصل  شوند؛ یکی از این بازه بار برپا می های میادین میوه و تره ها معموالً در دو بازه زمانی و در محوطه غرفه

در این . یابد شویم و دیگری زمانی که یک محصول کمیاب شده و تقاضا افزایش می است که با کاهش قیمت میبرداشت محصول 

 .شود بار برپا می محصولی در میادین میوه و تره های تک شرایط برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت، غرفه

ربط وزارت جهاد کشاورزی درباره خرید تضمینی میوه شب عید  با مسئوالن ذی نگهداری با اشاره به جلسه روز گذشته این اتحادیه

تومان  055هزار تومان و برای هر کیلوگرم پرتقال دوهزار  آخرین قیمت پیشنهادی اتحادیه برای هر کیلوگرم سیب سه: تأکید کرد

 ./آذرماه اعالم خواهد شد 50تا بود که پس از بررسی در کارگروه تنظیم بازار، قیمت خرید تضمینی این محصوالت 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  22: تاریخ

  عزم دولت برای اصالح ساختارهای بخش کشاورزی از طریق بورس کاالعزم دولت برای اصالح ساختارهای بخش کشاورزی از طریق بورس کاال

رسیم که اغلب آنها کار خود را با معامالت محصوالت کشاورزی آغاز  های کاالیی دنیا به این نکته می تاریخچه بورسدر بررسی 

های وزارت جهاد کشاورزی و عزم جدی دولت درخصوص اصالح ساختار بازارها، توسعه معامالت کشاورزی در  با حمایت .کردند

 .تور کار قرار گرفتهای این بازار در دس بورس و استفاده از ظرفیت

های هتل ارم برگزار شد و  در سالن همایش ۲0آبان  ۹5شنبه  نشست ساالنه کارکنان شعب کارگزاری بانک کشاورزی روز پنج

 .مدیرعامل بورس کاالی ایران نیز در این نشست به تشریح اقدامات بورس کاال در حوزه کشاورزی پرداخت

نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران در این مراسم به توسعه و  االی ایران ، حامد سلطانیبه گزارش ایانا از پایگاه خبری بورس ک

های کاالیی دنیا به این  در بررسی تاریخچه بورس: های اخیر اشاره کرد و گفت های بخش کشاورزی در بورس کاال طی سال پیشرفت

 .زی آغاز کردندرسیم که اغلب آنها کار خود را با معامالت محصوالت کشاور نکته می

صورت گرفت؛  5۴تاسیس بورس کاالی کشاورزی در سال : اندازی بورس کاالی کشاورزی در کشور پرداخت و گفت وی به سابقه راه

های  اندازی بورس کاال، معامالت کشاورزی از رونق مطلوبی برخوردار نبود، اما خوشبختانه با حمایت اما به دالیل مختلف و پس از راه

د کشاورزی و عزم جدی دولت درخصوص اصالح ساختار بازارها، توسعه معامالت کشاورزی در بورس و استفاده از وزارت جها

 .های این بازار در دستور کار قرار گرفت ظرفیت

در . تها تعداد بازیگران اس ما برای تشکیل یک بازار قوی به چند مولفه نیاز داریم که یکی از این مولفه: نژاد ادامه داد سلطانی 

گیرد که بازیگران و اشخاص زیادی اعم از حقیقی و حقوقی وجود داشته باشند و به تبادل کاال یا  حقیقت بازار زمانی شکل می

گران زیادی در بازار کشاورزی وجود دارد که آنها مشکالتی را برای بازار و  ستد بپردازند؛ در این بین همواره واسطه و داد

 .نندک تولیدکنندگان ایجاد می

 ها به بازارهای مالی هدایت واسطه

گری  نژاد، این مثال بارز است که قیمت یک محصول سر زمین کشاورزی با قیمت بازار متفاوت است و بحث واسطه به گفته سلطانی

گری  اسطهدر کشاورزی بیشتر از محصوالت پتروشیمی و فلزات مشهود است؛ بنابراین بورس کاال باید برای به حداقل رساندن این و

های بدی نیستند و مشکالت ما با آنها قابل حل  ها لزوما انسان در این بین باید توجه کرد واسطه: وی افزود.نقش بسزایی ایفا کند

که در بازار مالی ایران متاسفانه اغلب به افرادی  است، ابتدا باید ذهنمان را در بازارهای مالی نسبت به سفته بازها تغییر دهیم؛ چرا

شود و همیشه نگاه منفی به آنها بوده و برخی اوقات هم به آنها عنوان دالل اطالق  باز اطالق می کنند سفته در آن فعالیت میکه 

توان از بازارها حذف کرد بلکه باید به سمت بازار مالی  طور قطع و یقین نمی گر را به دالل و واسطه. اند شده و از بازار حذف شده

شود در کشورهای دیگر دارای جایگاه در  های نابهنجار از آنها یاد می عنوان آدم این افراد که در کشور ما به هدایت شوند، در حقیقت

ها را باید از بازار واقعی و از طریق بورس به سمت بازار مالی  واسطه: مدیر عامل بورس کاالی ایران تصریح کرد.بازارهای مالی هستند

کند یا سکه زیرا او  کند که االن روی کنجاله سویا معامله می قدینگی است و برای او فرقی نمیواسطه، صاحب پول و ن. هدایت کنیم

. ها برای نقد کردن بازارها و فعالیت در بازارهای مالی خوشامد گفت به این ترتیب باید به این واسطه: وی گفت.دنبال منفعت است

دهد که  نگاهی به بازارهای پیشرفته دنیا نشان می: وی افزود.ند داشتها خواه در حقیقت این افراد نقش بسزایی در تعیین قیمت

همچنین استفاده از ابزارهای فیوچرز نیز عالوه . همه به دنبال مکانی برای کشف نرخ هستند؛ چون تولیدات به تنهایی کافی نیست

تواند در موقعیت  درصد وجه می 55ار تنها با عنوان مثال خرید به. های کاالیی هستند ها در بورس ها، اهرم تعیین قیمت بر واسطه
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: نژاد تاکید کرد سلطانی.کند بنابراین وقتی بحث اهرم در میان باشد گردش مالی نیز افزایش پیدا می. خرید آن کاال قرار بگیرد

شود این افراد راغب به  اندازی گذاری آنها طراحی و راه واسطه گرها صاحب نقدینگی هستند، بنابراین اگر کانال درستی برای سرمایه

 .گذاری در این مسیر هستند سرمایه

 ۴۴تحول بازار کشاورزی با اجرای ماده 

های کاالیی کشاورزی از جمله کشف نرخ، مدیریت ریسک نوسانات قیمت، فرصت  نژاد با برشمردن کارکرد بورس سلطانی

وری بخش  قانون افزایش بهره ۴۴پس از ابالغ ماده : کید کردگذاری، تسهیل تجارت فیزیکی، تامین مالی و گسترش بازارها تا سرمایه

ها و محصوالت تولیدی از طریق بورس کاال و جایگزینی مکانیزم قیمت تضمینی به جای  کشاورزی مبنی بر خرید و فروش نهاده

فروش محصوالت کشاورزی  خرید تضمینی، دولت و وزارت جهاد کشاورزی عزم خود را برای استفاده از مکانیزم بازار برای خرید و

با اجرای این طرح : وی در ادامه با اشاره به مزایای اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس برای کشاورزان و دولت گفت.جزم کرد

یابند و بار مالی دولت هم برای پرداخت پول کشاورزان به میزان  کشاورزان به بخش زیادی از پول خود در کمترین زمان دست می

با استفاده از مکانیزم بورس کاال، اطالعات شفاف در بخش کشاورزی ایجاد خواهد : نژاد تاکید کرد سلطانی.شود هی کم میقابل توج

شود چه کسی یک محصول را خریداری کرده، چه کسی محصولی را به فروش رسانده و حجمی که در بازار  شد و کامال مشخص می

بیان اینکه یکی از کارکردهای اساسی بورس کاال فراهم کردن ارتباط میان بخش  وی با.شود عرضه و تقاضا وارد شده، شفاف می

فراهم کردن زمینه ارتباط میان بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی اقتصاد : واقعی اقتصاد و بخش مالی اقتصاد است، خاطر نشان کرد

گذار است  وسانات قیمت آنها در کل زندگی مردم اثرشود که کلیه کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم که ن تنها در صورتی محقق می

ها نیز توسعه  نژاد، در حوزه تنوع فعالیت به گفته سلطانی.طرف همانند بورس کاال عرضه شود در یک مکانیزم با نظارت آگاهانه و بی

دار باشد تا جایی که به شد و در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفت و باید ادامه  ابزارهای مالی جدید به شدت احساس می

 .المللی کاربرد داشته باشد صورت بین جایگاهی برسیم که ابزارهای مشتقه بورس کاال به

 توسعه معامالت گواهی سپرده کاالیی

های بورس کاال مشهود بوده، شفافیت است و مکانیزم مدرن  ترین رکنی که در فعالیت مهم: مدیرعامل بورس کاالی ایران عنوان کرد

شود که عالوه بر خود بورس کاال، ذی نفعان این  کاال باید با ساختارهای سنتی جایگزین شود که این مهم زمانی محقق می بورس

در حال حاضر بعضا با عدم : وی تصریح کرد.های جدید اعتقاد داشته باشند بورس نیز قدیمی و سنتی فکر نکنند و به مکانیزم

توانیم  الت از بورس کاال با روندهای مدرن و مکانیزه مواجه هستیم، در اینجا ما نمیکنندگان و خریداران محصو آشنایی عرضه

های بورس کاال را به فعاالن بازار تحمیل کنیم و شرایطی را پیش پای خریداران و فروشندگان کاالها قرار دهیم که آنها با  سیستم

ادالت برای همه است که بدون شک با توسعه ابزارهای مالی در مشکل مواجه شوند؛ در این بین بهترین راه، آسان کردن مراحل مب

 .بورس کاال شاهد سهولت روند خرید و فروش محصوالت در بخش فیزیکی نیز خواهیم بود

نژاد با بیان اینکه در حال حاضر معامالت گواهی سپرده کاالیی در محصوالتی مانند جو و ذرت دامی و سکه طال انجام  سلطانی

قرار است معامالت گواهی سپرده کاالیی در سایر محصوالت نیز توسعه پیدا کند، زیرا تبدیل کاال به : رنشان کردشود، خاط می

گذاری بورس کاال حرکت به سمت قبض  تواند پاسخگو باشد بنابراین، سیاست گواهی سپرده کاالیی برای صادرات و واردات نیز می

در آینده قرار است گواهی سپرده کاالیی روی : وی افزود.کنندگان است رای عرضهانبار و گواهی سپرده کاالیی و تامین مالی ب

 .اندازی شود که در این زمینه اقدامات الزم در حال انجام است کاالهای پی وی سی و محصوالت آهنی راه

آنجا این محصوالت با شود و از  به گفته وی محصوالت استراتژیک مثل گندم، جو و ذرت در حال حاضر در بورس کاال عرضه می

ها در ارتباط هست نیاز به حمایت دارد، اما شکل این حمایت باید چگونه باشد؟ دولت نباید بگذارد محصوالت  حیات ما انسان
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تر آنکه پول کشاورز را به موقع پرداخت کند، البته با  کشاورزی به هدر رود و به استاندارد کاالها بیشتر توجه کند و از همه مهم

تواند با خیال راحت تری کشت دوم را  رسد و می تضمینی بسیاری از مشکالت رفع شده و پول به موقع دست کشاورز می قیمت

سازی آموزش نقش بسزایی در رونق بخش کشاورزی خواهد داشت که این وظیفه بر  بحث فرهنگ: نژاد تاکید کرد سلطانی.انجام دهد

تهاتر و مناقصه نیز بخشی : افه شدن دو رویکرد جدید به بورس کاال اشاره کرد و افزودوی همچنین از اض.عهده کارگزاران خواهد بود

تواند نقش تاثیرگذاری در ارائه  که بورس کاال می های بورس کاال است که نقش تابلو مناقصات بسیار مثبت خواهد بود، چرا از برنامه

حلی برای مزایدات بوده و اصل کار بورس کاال مزایدات است، اما به تاکنون بورس کاال م: او ادامه داد.های معقول ایفا کند قیمت

 .تازگی تصمیم گرفته شده تابلو مناقصات نیز در بورس کاال ارائه شود تا بتواند تاثیر خود را در بازار هر چه بیشتر نشان دهد

/news/fa/ri.iana.www//:http۴۸7۸۸D%/5%B۲%D5%B۹ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  مجتمع کشاورزی دامی فراسرزمینی ایران در بالروس به زودی افتتاح می شودمجتمع کشاورزی دامی فراسرزمینی ایران در بالروس به زودی افتتاح می شود

پروژه که در کشور بالروس اجرایی شده است، این : ، سعید مستشار افزود«فود پرس»به گزارش ایانا از پایگاه خبری اقتصاد غذا 

ال دو )عالوه بر برخورداری از بیش از سه هزار هکتار زمین کشاورزی، دارای مجموعه پیشرفته پرورش دام سبک نژاد خالص 

سبک نژاد هزار رأس می باشد که پروژه مذکور را به یکی از بزرگترین مجتمع های پرورش دام  55با ظرفیت کنونی بالغ بر ( فرانس

هزار رأس دام قابل افزایش  ۴5خالص در جهـان تبدیل کرده است، این در حالیست که ظرفیت بخش دامپروری پروژه تا بیش از 

با توجه به ظرفیت باال و محصول منحصر به فرد مجتمع کشاورزی و : مدیرعامل هلدینگ بانک توسعه صادرات ادامه داد.است

وزه دامپروری از یک سو و سیاست دولت محترم مبنی بر توسعه صادرات به روسیه، در حال حاضر دامپروری بالروس، به ویژه در ح

تولیدی در این مجتمع به روسیه صورت گرفته و طرف روس ( ال دو فرانس)توافقات بسیار خوبی برای صادرات دام نژاد خالص 

مجتمع اعالم کرده است، در همین چارچوب بزودی  آمادگی خود را برای خرید تضمینی کلیه محصوالت تولیدی بخش دامپروری

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک کشور بالروس به دلیل .صادرات نخستین محوله دام نژادی به روسیــه انجام خواهد شد

ژه به ویژه روسیه و همچنین کشورهای اروپایی و نیز شرایط مناسب این کشور به وی CIS همجواری با سایر کشورهای حوزه

این موقعیت استراتژیک و همچنین ویژگی های منحصر به فرد پروژه، : دسترسی فراوان به منابع آب و زمین های کشاورزی، گفت

ظرفیت های قابل توجهی را برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و دامی به کشورهای اروپـایی، عالوه بر روسیـه فراهم کرده 

نه ارزآوری قابل توجهـی را برای پروژه به همراه داشتـه باشـد، ضمن اینکه آمادگی کامل برای است که این موضوع، میتواند زمی

مستشـار همچنین به سیاست هلدینگ بانک توسعه . واردات تولیدات مجتمع به ویژه دام نژاد خالـص به کشور نیز وجود دارد

ارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اشاره و صادرات مبنی بر واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی و همچنین جلب مش

خاطرنشان کرد هلدینگ بانک توسعه صادرات در راستای این سیاست، طی یکسال موفق به واگذاری تعدادی از بنگاهها به بخش 

اورزی و خصوصی شده است و در همین راستا نیز آمادگی مشارکت فعاالنه با بخش خصوصی در پروژه های کالنی مانند مجتمع کش

مدیرعامل . دامپروری بالروس را در قالب واگذاری تمام یا بخشی از سهام و یا جلب شراکت راهبــردی با بخش خصوصی دارد

هلدینگ بانک توسعه صادرات همچنین از عملیاتی شدن ساختار ایجاد شده به منظور ارائه خدمات مدیریت صادرات به کشورهای 

در چارچوب این ساختار که با هدف توانمندسازی بخش خصوصی فعال در حوزه : داد و گفتبا محوریت روسیه خبر  CIS حوزه

به ویژه روسیه ایجاد شده است، قراردادی با بزرگترین فروشگاه  CIS کشاورزی و صنایع غذایی برای صادرات به کشورهای حوزه

ادرات به روسیه در چارچوب این قرارداد آغاز شده زنجیره ای روسیه برای تأمین محصوالت موردنیاز این کشور منعقد و روند ص

با توجه به اینکه رویکرد اصلی در ایجاد ساختار مدیریت خدمات صادرات، تسهیل گری فرایند صادرات برای بخش : وی افزود. است

که خصوصی است، این آمادگی وجود دارد که محصوالت تولید شده توسط آن دسته از شرکت های فعال در بخش خصوصی 

محصوالتشان از استانداردهای الزم برای صادرات برخوردار است، لیکن سازوکار و تجربـه یا تخصص موردنیـاز در فرایند صادرات، 

را ... ازجمله بازاریابی، انعقاد قرارداد و مسائل حقوقی، مسائل مالی از جمله نقل و انتقال وجوه، پایش کیفیت محصول، حمل و نقل و

بگفته مستشار، ساختار ایجاد شده به منظور مدیریت خدمات .د، با برند خود شرکت به کشورهای هدف صادر شوددر اختیار ندارن

صادرات، در گام نخست بر صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به روسیه تمرکز دارد و به تدریج، دامنه محصوالت و بازارها، 

 متناسب با توسعه فعالیت ها، گسترش خواهد یافت

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۸5۴D%/۲%50%D5%AC 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  های علمی بین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دانشگاه زنجان منعقد شدهای علمی بین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دانشگاه زنجان منعقد شد  نامه همکارینامه همکاری  تفاهمتفاهم

ینه های همکاری سازنده آموزشی و پژوهشی بین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ودانشگاه زنجان تفاهم در راستای تامین زم

 نامه علمی و پژوهشی منعقد شد

ماده و دو نسخه در روز سه شنبه مورخ  ۸روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، این تفاهم نامه که در ایانا از به گزارش 

توسط خلیل جمشیدی رییس دانشگاه زنجان و نیراعظم خوش خلق سیما رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی  ۲0آبان ماه  55

  .کشاورزی در محل این پژوهشکده به امضا رسید، اهداف ذیل را دنبال می کند

های  نامه همکاری پژوهشی در قالب طرح های تحقیقاتی مشترک مصوب طرفین، اجرای فعالیت پژوهشی مربوط به پایان

ارشد و دکتری با توافق طرفین و طبق ضوابط تعیین شده از سوی کمیته مشترک، همکاری به منظور جذب اعتبارات  کارشناسی

های آموزشی کوتاه مدت،  مالی طرح های تحقیقاتی مشترک از منابع داخلی و خارجی، ایجاد ارتباطات علمی از طریق برگزاری دوره

مند شدن از امکانات طرفین در  رهای علمی و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات، بهرههای علمی و سمینا کارآموزی، کارگاه

المللی و غیره، تبادل اطالعات علمی و تحقیقاتی بین دو طرف و  ای، ارتباطات بین زمینه های آموزشی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه

مابین و قوانین و مقررات  مصوب براساس قراردادهای فی( یکارشناسی ارشد و دکتر)های مشترک تحصیالت تکمیلی  برگزاری دوره

نامه کمیته مشترکی متشکل از دو نفر نماینده از سوی هر یک از طرفین  بر پایه همین گزارش، برای تحقق اهداف این تفاهم.موجود

ن شده تعیین شده و همچنین با تدوین وظایفی تعیی( به مدت دو سال) و یک نفر نماینده مرضی الطرفین با حکم رؤسای دو طرف 

های مشترک از قبیل فنآوری، نوآوری، ابداع، اختراع، اکتشاف،  مقرر شد حقوق و عواید مادی و معنوی ناشی از همکاری ها و فعالیت

مقاله، کتاب، برگزاری کارگاه و همایش حسب مورد بر اساس قراردادهای ذیربط منعقده و سهم تعیین شده هر یک از طرفین در 

 . یته مشترک به طرفین تعیین و تخصیص یابدکم

 سال از تاریخ امضای طرفین اعتبار داشته و با توافق طرفین قابل تمدید است ۳نامه برای مدت  این تفاهم
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  بنیاد مفاخر دانشمندان و پژوهشگران تحقیقات کشاورزی تاسیس می شودبنیاد مفاخر دانشمندان و پژوهشگران تحقیقات کشاورزی تاسیس می شود

به منظور تاسیس بنیاد مفاخر سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی و استفاده از دیدگاه ها و نظرات ارزشمند فرهیختگان 

 .سازمان تشکیل می یابد

در جلسه هم اندیشی تاسیس بنیاد مفاخر ، رضا پناه عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی با  رنگار ایانا،به گزارش خب

برای مفاخر سازمان اشاره کرد و  "بنیاد "و یا  "مرکز"قدردانی از حضور نخبگان حاضر در جلسه در سخنانی به انتخاب عبارت 

سازمان تحقیقات نیز است، عبارت وسیع تری از مرکز بوده و شامل ارائه خدمات  عبارت بنیاد که مد نظر اسکندر زند رئیس: گفت

سعی بر این است با کسب نظرات حاضر در جلسه اساسنامه این مرکز یا بنیاد به : وی افزود.افزون تر به نخبگان سازمان است

انست که بتواند خدمات اجتماعی به همراه تدوین وی خالء موجود در سازمان را علت ارائه ایده ایجاد بنیاد مفاخر د. تصویب برسد

زند رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه که ایده تشکیل .برنامه و بودجه ساالنه داشته باشد

تشکیل چنین مرکزی با  وزیرجهاد کشاورزی با اطالع از: بنیاد به اطالع حجتی وزیرجهاد کشاورزی نیز رسانده شده است، بیان کرد

 .ابراز عالقمندی زیاد ما را برای کار مفاخر در سازمان تشویق و تقاضا کرد این حرکت ارزنده تداوم یابد

ما با معرفی دانشمندان خود، در سازمانی که قدمت حدود صد : وی از باقری برای ایده تشکیل بنیاد مفاخر قدردانی کرد و افزود

 .ن افراد با دستاوردهای این رشته، انگیزه ای برای فعالیت آیندگان فراهم خواهیم کردسال دارد، ضمن آشنا ساخت

هرچقدر شان و مقام عالم باالتر باشد، به منزله موتور محرکه و انگیزه ای برای فعالیت بیشتر فراهم می آید، : وی یاد آورشد

و موسسه ها به عنوان صالحات و باقیات برای ما باقی خواهد  همچنین حفظ آثار بزرگان به عنوان منشاء خیر و برکات برای سازمان

مجموعه ای که افراد به فعالیت در آن افتخار کنند، : وی حضور مفاخر سازمان را افتخاری برای همکاران برشمرد و بیان کرد.ماند

 .حتما درخشنده تر، مفیدتر و موثرتر فعالیت خواهد داشت

سه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با اشاره به کار پسندیده ای که در دست اقدام است آن را ، سپس جعفر ارشاد از پیشکسوتان موس

مطالعه زندگینامه و اندوخته های همکاران : نه تنها برای اطالع نسل امروز بلکه برای روشنگری آیندگان مفید دانست و بیان کرد

ای افرادی است که در آینده عالقه به ادامه راه این عزیزان محقق در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشوق خوبی بر

اساسنامه ای که در جلسه توزیع شد، متنی نسبتا خالصه شده است و الزم است با دقت بیشتری : وی همچنین تاکید کرد. دارند

 .نسبت به تدوین آن اقدام شود

 ت به کتب پیشکسوتاندرخواست پدر علم ترویج کشاورزی برای اختصاص بخشی از کتابخانه تا

سپس شهبازی پیشکسوت و پدر علم ترویج کشاورزی با بیان این که فعالیت ها در بخش کشاورزی باید به منزله یک علم تخصصی 

متاسفانه امروز شاهدیم که سرمایه گذاری اجتماعی، فرهنگی و معنوی در بخش کشاورزی ازتوجه : مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت

تشکیل مفاخر سازمان این خوش بینی را برای آینده به وجود می آورد تا با ورود . سایر بخش ها برخوردار استکمتری نسبت به 

وی با پیشنهاد اینکه هیات امناء . سایرین به این بخش، فعالیت های تحقیقاتی آموزشی و ترویجی با قوت بیشتری دنبال شود

با تصویب هیات امناء و ایجاد تشکیالت سازمانی برای : تصویب کند، بیان کردسازمان مصوبه ای برای تشکیل بنیاد مفاخر سازمان 

بنیاد مفاخر، کار با پایداری بیشتر به پیش خواهد رفت و پیشنهاد کرد از آنجا که پیشکسوتان سازمان کتب ارزنده ای را طی سال 

 ن کتاب های ارزنده اختصاص دهدهای کاری خود جمع آوری کرده اند، کتابخانه سازمان بخشی را در مرکز به ای
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  هزار پهنه تقسیم می شودهزار پهنه تقسیم می شود  8989عرصه های کشاورزی ایران به عرصه های کشاورزی ایران به 

هزار پهنه  55عرصه های کشاورزی ایران به : و مدیریت دانش در وزارت جهاد کشاورزی گفتمدیرکل دفتر شبکه ملی کشاورزی 

 .تقسیم می شود که همین تعداد کارشناس و مروج مسئول، بر این پهنه ها نظارت خواهند داشت

در خراسان جنوبی در  کشاورزی به گزارش ایانا، مهران ابوالحسنی امروز چهارشنبه در حاشیه نشست توجیهی اجرای طرح نظام نوین ترویج

با توجه به شرایط آبی و خاکی هر منطقه از هم متفاوت  کشاورزیطرح پهنه بندی عرصه های : گفت و گو با خبرنگاران در بیرجند افزود

 آن منطقه، مسائل و مشکل بخش های کشاورزیبا اجرای این طرح هر کارشناس مسئول، همانند وزیر جهاد : وی گفت.خواهد بود

را رصد می کند و از این طریق شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان، افزایش تقاضا و تولید محصول سالم تر و  کشاورزیمختلف 

این طرح : در ایران اشاره کرد و افزود کشاورزیوی در ادامه به اجرای طرح نظام نوین ترویج .با کیفیت تری در ایران خواهیم بود

در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، گلستان و ( پایلوت)به صورت نمونه آزمایشی کشاورزیجهاد  سال گذشته با ابالغ وزیر

همچنین مسئوالن استان های خراسان رضوی، کرمان، مازندران، آذربایجان غربی، گیالن، زنجان و : وی ادامه داد.کرمانشاه اجرا شد

 .ر است طرح یاد شده در تمام استان ها اجرا شودفارس متقاضی اجرای این طرح بودند و در حال حاضر قرا

به پنج منطقه تقسیم شده که خراسان جنوبی جزو منطقه پنجم یعنی در شرق کشور  کشاورزیعرصه های : ابوالحسنی یادآور شد 

ز شد و امروز نخستین سفر استانی به خراسان جنوبی آغا کشاورزیدر اولویت اجرای طرح نظام نوین ترویج : وی افزود. واقع است

برگزار  کشاورزیشهرستان ها، بخش های اجرایی و سازمان جهاد  کشاورزیجلسه توجیهی اجرای این طرح با حضور رئیسان جهاد 

اجرای طرح یاد شده مبتنی بر سه : اظهار کرد کشاورزیو مدیریت دانش در وزارت جهاد  کشاورزیمدیرکل دفتر شبکه ملی .شد

، پهنه بندی و مدیریت دانش و ارائه آگاهی ها و اطالعات مورد نیاز در  کشاورزیاصل تجهیز، نوسازی و آماده سازی مراکز خدمات 

یاز کشاورزان دانست و ابوالحسنی هدف اصلی این طرح را ارایه اطالعات و دانش مورد ن.اختیار تولید کنندگان و بهره برداران است

بتوانند در سریع ترین زمان ممکن به بهترین اطالعات  کشاورزیابراز امیدواری کرد که با فعال شدن مراکز تحقیقاتی، فعاالن بخش 

 .مورد نیاز دست یابند و مشکالت خود را طرح و با دریافت پاسخ آن را اجرایی کنند
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  تنظیم پیوست فرابخشی قوی برای برنامه ششم توسعهتنظیم پیوست فرابخشی قوی برای برنامه ششم توسعه

 .رییس سازمان حفاظت محیط زیست از تنظیم پیوستی فرابخشی قوی برای برنامه ششم توسعه خبرداد

به گزارش خبرنگار ایانا، معصومه ابتکار در جریان مراسم اختتامیه هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط 

های ابالغی مقام معظم رهبری در زمینه محیط زیست را داریم که نقشه راه خوبی برای  امروز سیاست: زیست با اعالم این خبر گفت

 .های اجرایی باشد تواند نقشه راه خوبی برای دستگاه ها می پیوست نیز در همه زمینههای اجرایی است اما این  دستگاه

ها مشخص و اهمیت موضوعات  های فعلی محیط زیست با سرعت اولویت تنها دغدغه این است که با توجه به بحران: وی افزود

 .شناسایی شود تا با استفاده از دانش روز به نتایج مطلوب برسیم

ها کارنامه  ها ارسال شده و این مجموعه آوری به دانشگاه کار آیین نامه مدیریت سبز توسط وزیر علوم، تحقیقات و فنبه گفته ابت

رود  ها نیز انتظار می البته از دانشگاه: وی تاکید کرد. اند خوبی در مدیریت سبز و کاهش مصرف کاغذ، آب و انرژی از خود ارایه داده

رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین تاسیس پژوهشکده محیط زیست در این سازمان .باشند ها پیشتاز که در تمام زمینه

 .تاکید داریم که با قدرت این مسیر را ادامه دهیم: و فعال شدن شاخه پژوهش را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم دانست و افزود

بسیاری از صنایع نوآوری و : فی صنعت سبز خبرداد و گفتوی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری رقابت و برنامه معر

 .اختراعاتی در راستای حفظ محیط زیست دارند که با اعطای نشان سبز از خدمات آنها قدردانی خواهیم کرد

 عدم توجه به تاثیر حفظ محیط زیست بر سالمت انسان 

ها بر مختل شدن کارکردهای طبیعی سیستم  عروقی و تاثیر آالیندههای قلبی و  ابتکار با اشاره به اثرات آلودگی هوا بر بروز بیماری

های غیر واگیر تهیه کرده بود به  متاسفانه سازمان بهداشت جهانی نیز که دستوری جهانی برای بیماری: ایمنی بدن عنوان کرد

کمبود آگاهی و فقدان جامعیت : ودوی افز. های غیر واگیر توجهی نکرده بود مسئله تاثیر حفظ محیط زیست بر پیشگیری از بیماری

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به توجه ویژه رییس جمهور بر مسئله محیط .زند در نگاه چنین اتفاقاتی را رقم می

 .زیست به قول رییس جمهور برای احیای دریاچه ارومیه و تشکیل ستادی به این منظور اشاره کرد

 .یاچه ارومیه از گذشته بهتر شده اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریمامروز وضعیت در: وی ادامه داد

احیای تاالب هورالعظیم یکی از دستاوردهای دولت یازدهم : های کشور را نیز نامساعد توصیف کرد و افزود ابتکار وضعیت سایر تاالب

ر است، مسئله تغییر اقلیم را در بروز مشکالت فعلی برای ها تاثیرگذا وی با اشاره به دالیل مختلفی که در خشکی تاالب. است

 .ها تاثیرگذار اعالم کرد تاالب

 های فرابخشی برای حل آلودگی افزایش همکاری

های فرابخشی برای حل مسئله آلودگی  به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست این سازمان اقدام به احیای کارگروه همکاری

 .است ر کاهش آلودگی هوای کالنشهرها اثرگذار بودههوا کرده و این تصمیم ب

در حال . مهمترین دلیل کاهش آلودگی هوای کالنشهرها جایگزینی سوخت یورو چهار با بنزین پتروشیمی بود: وی اضافه کرد

 .شود حتی در شهرهای کوچکتر هم توزیع می ۳حاضر بنزین و گازوئیل یورو 

ستان به دلیل کمبود گاز ناشی از افزایش مصرف خانگی بیشترین میزان مازوت را مصرف ها در طول فصل زم که نیروگاه در حالی

کیفیت در کشور به عنوان  کنند، ابتکار با اتکا بر آمارهای مصرف مازوت تا قبل از سرد شدن هوا از کاهش مصرف این سوخت بی می

ها مازوت بود که این رقم در سال  رصد سوخت نیروگاهد ۳۹، حدود ۲۹به گفته وی در سال . یکی از دستاوردهای دولت یاد کرد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم آبان 

 

6۹ 
 

تا پایان سال مصرف مازوت بیشتر نشود زیرا این : این مقام مسئول امیدوار است. است جاری تا کنون به نزدیک پنج درصد رسیده

ماه گذشته  ۸ های مجاز صنایع در رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از ابالغ دستورالعمل خروجی. تاکید دولت است

 .های بهبود کیفیت هوا ابالغ شده و صنایع ملزم به اجرای آن هستند این دستورالعمل همراه با سیاست: وی افزود. خبرداد

به گفته وی از این پس . ها از حالت تشریفاتی خبرداد های ارزیابی زیست محیطی و خروج این طرح ابتکار از ایجاد تحول در طرح

های زیست محیطی را رعایت  ها قوانین را اجرا و فاکتورهای مورد نظر در ارزیابی ها در اجرای پروژه شرکت HSEباید واحدهای 

بسیاری از فرآیندها . ایم سد را گرفته 50های دقیق جلوی احداث  با ارزیابی: رییس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد.کنند

ها یا  های انجام شده برای اجرای این طرح شود و مطالعات و پژوهش فته میای و محلی گر در کشور تحت تاثیر فشارهای منطقه

های راه و  شامل وزارتخانه)های مکلف  این مسئله لزوم توان افزایی برای دانشگاه، دستگاه. اند گر بوده و یا کفایت نداشته توجیه

 .دهد و محیط زیست را نشان می( شهرسازی، نیرو و غیره

دوره  0۲المللی ایران را توسعه داد و توانستیم  این مسئله روابط بین: جام بر حفظ محیط زیست بیان کردوی درباره تاثیر بر

 .مند شوند المللی در زمینه محیط زیست برگزار کرده و کارشناسان ما از آن بهره آموزشی و کارگاه بین

های صنعتی از حضور چند هزار صنعت  ار شهرکرییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به رها شدن ضوابط استقر

 .بدون مجوز زیست محیطی در کشور خبرداد

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۸۸۹D%/5%D%AA۲% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  فعلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده با کیفیت غذا و امنیت غذاییفعلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده با کیفیت غذا و امنیت غذایی  تقابل شیوهتقابل شیوه

که در حاشیه پنجمین « راهبرد کیفیت، ایمنی و سالمت غذا»دبیر انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران در نشست تخصصی 

تقابل با کیفیت غذا و امنیت کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت برگزار شد، شیوه فعلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده را در 

 .غذایی دانست

نهضت کیفیت، »به گزارش ایانا از کانون انجمن های صنایع غذایی، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت با موضوع 

هشتی و با هدف تبیین اصول راهبرد ملی کیفیت در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید ب« موفقیت پایدار، رقابت پذیری

پرویز جهانگیری « راهبرد کیفیت، ایمنی و سالمت غذا»در پنل تخصصی .تهران و با حضور متخصصین داخلی و خارجی برگزار شد

شود  با اشاره به اینکه صنایع غذایی باید به صورت کیفی در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، اما گرانی محصوالت غذایی موجب می

دبیر انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران، با اشاره به .برای افراد جامعه الزم است، محروم شودکه ایمنی و سالمت غذا که 

 ۳5تا  ۴5شود و مصرف کننده باید  این مالیات سبب گرانی مواد غذایی می: مشکالت قانونی و اجرایی مالیات بر ارزش افزوده گفت

ی دیگر این مالیات باعث گرانی مواد اولیه و در نهایت کاهش امکان صادرات از سو. درصد هزینه اضافی بابت این قانون پرداخت کند

بینی کرده که این مالیات باید در انتها از مصرف کننده اخذ شود،  وی با بیان اینکه قانون پیش.شود محصوالت صنایع غذایی می

همچنین اینکه در . ات بر دوش تولیدکنندگان بیفتداما شیوه اجرای اشتباه این قانون باعث شده تا بار مالی این مالی: اضافه کرد

اساس نباید از موادغذایی مالیات اخذ شود، البته در قانون چنین آمده است که مالیات بر ارزش افزوده شامل موادغذایی ضروری 

 .باال می رودنباشد، اما در عمل به دلیل اخذ مالیات از مواد اولیه و بخش بسته بندی و حتی حمل و نقل هزینه تولید 

موادغذایی تامین کننده نیروی : جهانگیری با تاکید بر اهمیت در دسترس بودن و ارزانی موادغذایی در رشد جامعه اضافه کرد

هنگامی که به دلیل مالیات قیمت . وری بیشتر افراد جامعه به عنوان موتور محرک و پیشرفت هستند جسمانی و زمینه ساز بهره

یابد، مصرف کنندگان آسیب پذیر ممکن است مصرف آن را کاهش دهند که در نهایت موجب  فزایش مینهایی این محصوالت ا

این فعال صنعت غذا که در این نشست تخصصی که با حضور برخی دیگر از دبیران .شوند آسیب به خود و در نهایت به جامعه می

مطابق قانون : ارزش افزوده بر کیفیت و سالمت جامعه گفت انجمن های صنایع غذایی کشور برگزار شد، در خصوص تاثیر مالیات بر

چرا که تولیدکننده باید این . شود اما این تنها شامل شیر خام می. شیر و سایر کاالهای اساسی شامل مالیات بر ارزش افزوده نیستند

یی گران می شود و با اینکه مصرف آن برای در نتیجه محصول نها. مالیات را برای بسته بندی و یا دستگاه های ابزار تولید خ بپردازد

کنند و باعث ازدیاد مشکالت جسمی و سالمتی می شود که بار آن بر دوش دولت  مردم ضرورت دارد، از خرید آن خودداری می

گیرد  ر میقلم کاال مورد استفاده قرا 5۹به عنوان مثال در یک کیک، : دبیر انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران اضافه کرد.است

درصد مالیات روی  ۲5درصد مالیات خریداری شود و در نهایت  ۲قلم دیگر باید با  55که تنها آرد و شیر آن بدون مالیات است و 

هنگامی که . به گفته وی، این روند باید تغییر کند، چرا که مطابق با منافع بلند مدت کشور نیز نیست.شود همین کیک اضافه می

ات ها محصول نهایی ما گران تمام می شود امکان صادرات آن نیز کاهش می یابد و دولت به شکل ناخواسته از به دلیل این مالی

 .شود توانست در اختیار داشته باشد، محروم می درآمد ارزی که می

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸757D%/5%D%AA۲ 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  سیاست بازار در ازای بازار تهدید یا فرصت؟سیاست بازار در ازای بازار تهدید یا فرصت؟

کارشناسان معتقدند که با وجود مازاد تولید برخی محصوالت، برنامه ریزی باید به گونه ای صورت گیرد که به جای سیاست بازار در 

 .را دارا شوندازای بازار محصوالت خود پتانسیل صادرات 

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار

اجرای این سیاست از سوی وزارت جهاد کشاورزی در کوتاه : بازار اظهار داشت در خصوص سیاست بازار در ازای خبرنگاران جوان،

مدت اثرات مطلوبی به همراه خواهد داشت، همانگونه که در سیاست واردات موز در ازای صادرات سیب با افزایش صادرات این 

با وجود مازاد : یشه ای حل شود، افزودوی با بیان اینکه صادرات برخی محصوالت کشاورزی باید به صورت ر.محصول روبرو شدیم

تولید برخی محصوالت برنامه ریزی باید به گونه ای صورت گیرد که به جای سیاست بازار در ازای بازار این محصوالت خود پتانسیل 

را به همراه  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح افزایش قیمت.صادرات را دارا شوند

 .با وجود کنترل و نظارت وزارتخانه بعید است که این امر اتفاق بیفتد: خواهد داشت، تصریح کرد

 سیاست بازار در ازای بازار با اما و اگرهایی همراه است 

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین مجتبی شادلونائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار 

سیاست بازار در ازای بازار درخصوص صادرات پرتقال در ازای واردات نارنگی با اما و اگرهایی روبرو است، : گفتخبرنگاران جوان، 

با توجه به قیمت مناسب تولید مرکبات باید : وی افزود.دست امکان پذیر نیستچرا که امکان صادرات این محصول به نقاط دور 

تهدیدی برای تولید مرکبات داخل به   واردات نارنگی می تواند  امتیاز دیگری برای صادرات مرکبات در نظر گرفته می شد چرا که

در زمان ممنوعیت واردات امکان عرضه نارنگی وارداتی با اتخاذ چنین سیاستی : شادلو ادامه داد.لحاظ ورود آفات و بیماری ها باشد

وجود دارد که می تواند در بازار داخل ...به بازار با بهانه تراشی های مختلف همچون ذخیره آن در انبارها،ثبت سفارش از گذشته و

واردات تعادل بخشی بازار داخل را به نائب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به اینکه صادرات سیب در ازای .تشنج های را ایجاد نماید

 ۹۸ گرچه اتخاذ چنین سیاستی در ابتدا تنظیم بازار داخل را به همراه داشت، اما به سبب تبصره افزایش : همراه داشت، بیان کرد

نده و درصدی واردات موز در صورت نبودصادرات سیب، اصل این قانون را خدشه دار کرد چرا که در استای حفظ منافع تولیدکن

 .مصرف کننده تنها باید صادرات سیب در ازای واردات موز عملیاتی می شد

/news/fa/ir.yjc.www//:http050۹۳۹۹D%/5%B۴%DB% 
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 برنج

 خبرنگاران جوان - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  گرانی برنج در راه است؟گرانی برنج در راه است؟

 .دولت اعتقادی به نرخ خرید توافقی برنج ایرانی ندارد: رئیس انجمن برنج گفتنائب 

در  خبرنگاران جوان، اقتصادی باشگاه گروه صنعت، تجارت و کشاورزی علی اکبریان نائب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار

از ابتدای فصل برداشت تاکنون به سبب رکود حاکم بر بازار، قیمت برنج هیچ گونه : خصوص وضعیت قیمت برنج اظهار داشت

الی  ۲در حال حاضر نرخ هر کیلوگرم ارقام محلی و کیفی برنج در مناطق شمالی : وی افزود .افزایش قیمتی را تجربه نکرده است

 .تومان است ۲55هزار و  ۸الی  555هزار و  0هزار تومان و شیرودی  ۸الی  ۴55هزار و  0ارقام ندا هزار تومان،  55

 5الی  0با توجه به وضعیت مساعد آب وهوا تولید برنج با افزایش : اکبریان با اشاره به دالیل افزایش قیمت برنج در تهران گفت

این رو تنها دستگاه های نظارتی باید با اعمال نظارت های دقیق از  هزار تن رسیده است، از ۹55میلیون و  ۹درصدی به مرز 

نائب رئیس انجمن برنج با اشاره به راهکارهای اساسی در جهت جلوگیری از .سودجویی برخی مغازه داران جلوگیری به عمل آورند

ن محصول استراتژیک از نوسانات قیمت باید با خرید توافقی و ذخیره ای ۲۴دولت همانند شهریور ماه : نوسانات قیمت تصریح کرد

طبق بررسی های : اکبریان در خصوص تاثیر واردات بر قیمت های فعلی موجود در بازار بیان کرد.آن در اواخر سال جلوگیری کند

ابتدای  هزار تن مازاد نیاز داخل باید از طریق واردات تامین شود و از این رو پیش بینی می شود از 555الی  755 به عمل آمده 

 .آذر با رفع ممنوعیت واردات، قیمت برنج در بازار کاهش یابد

 افزایش صد درصدی نرخ برنج ایرانی

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی همچنین مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار

به رغم افزایش بی رویه : قیمت برنج ایرانی در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت  از افزایش صد درصدیخبرنگاران جوان،

 .درصدی قیمت روبرو شده است ۴قیمت برنج داخلی، برنج خارجی تنها با افزایش جزئی 

هزار تن برنج داخلی  ۹55با وجود افزایش بی رویه قیمتها و اعالم تولید دو میلیون و : رنج ایرانی افزودوی با اشاره به دالیل گرانی ب

 .از سوی وزارت جهاد کشاورزی، الزم است که دستگاه های مربوطه نظارت کافی بر انبارهای فروشندگان عمده به عمل آورند

هزارتن برنج و فروش آن ظرف دو ماه، الزم است  ۹55میلیون و  ۹م تولید با وجود اعال: دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد

که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات بررسی های الزم جهت تجدید نظر در اعالم میزان تولید و احتکار آن در انبارها را به 

ممنوعیت واردات براساس نیاز داخل، تعادل با رفع : کشاورز در خصوص واردات برنج بر کاهش نرخ قیمت بیان کرد.عمل آورند

 .قیمت برنج در بازار ایجاد خواهد شد

/news/fa/ir.yjc.www//:http0505۹70D%AF%DA%/5%B 
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 پسته

 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  ؟؟!!رفسنجان آمریکا کجاسترفسنجان آمریکا کجاست
توان در  گاه نه یکدیگر را دیده باشند، نه نام هم را شنیده باشند، اما هر دو را می هیچ« ویلیام وایت هورس»و « آگاه غالمرضا»شاید 

 .....یک چیز مشترک دانست؛ اولی پدر صنعت پسته در ایران است و آن یکی بنیانگذار باغات پسته در ایاالت متحده آمریکا

 یوود و فرماندار سابق کالیفرنیاآرنولد شوارتزنگر، هنرپیشه مشهور هال

 در حال معرفی پسته و بادام کالیفرنیا در فستیوال غذایی چین 

توان در  گاه نه یکدیگر را دیده باشند، نه نام هم را شنیده باشند، اما هر دو را می هیچ« ویلیام وایت هورس»و « غالمرضا آگاه»شاید 

 .ایران است و آن یکی بنیانگذار باغات پسته در ایاالت متحده آمریکایک چیز مشترک دانست؛ اولی پدر صنعت پسته در 

ترین آنها، مرحوم  معروف. شش فرزند داشت که به جز دو نفر از آنها هیچ یک راه پدر را نرفت. االصل بود غالمرضا آگاه، یزدی

کسی است که بنیان مزارع و باغات پسته در  غالمرضا آگاه. از اقتصاددانان به نام ایران است که سال پیش درگذشت« منوچهر آگاه»

او برای این کار، به سرمایه باالیی نیاز داشت که آن را نیز از محل جذب منابع مالی اهالی متمول یزد به کار . رفسنجان را بنا نهاد

 .های کسب و کار ثروت را در ناحیه رفسنجان مستقر کرد گرفت و به این ترتیب، پایه

جیره »او مغز پسته را به نام . صت مناسبی برای غالمرضا آگاه بود تا پسته ایران را به جهان معرفی کندجنگ جهانی دوم، فر

همزمان به ارتش متفقین و آلمان فروخت و به این ترتیب زمینه فروش محصول باغات پسته رفسنجان به کشورهای « کماندو

نخستین فضانورد « نیل آرمسترانگ»هنگامی که . ت خود بسنده نکرداو تنها به معرفی محصوال. اروپایی و آمریکا را فراهم کرد

ای به او داد و آن چیزی نبود جز پسته ایرانی که از باغات رفسنجان به عمل  جهان که پا به ماه گذاشت، به ایران آمد، هدیه ویژه

بعدها به همت او . به غالمرضا آگاه تقدیم کرد فضانورد آمریکایی نیز در مدح پسته ایرانی، یادداشت تاریخی نوشت و آن را. آمده بود

بود که پسته ایران به بازار نیویورک و به دنبال آن اکثر نقاط کشور ایاالت متحده آمریکا صادر شد و تا به امروز نیز این صادرات 

او نخستین کسی . مریکا نام بردهم باید به عنوان بنیانگذار صنعت پسته در ایاالت متحده آ« ویلیام وایت هورس»اما از .ادامه دارد

وایت »بر اساس آنچه در منابع خبری و برخی اطالعات که در سطح اینترنت آمده، . بود که درصدد تولید پسته در آمریکا برآمد

رقم پسته را از این  555برای کشت پسته در آمریکا به کشورهای ایران، افغانستان و ترکمنستان سفر کرد و بیش از « هورس

منطقه هدف وایت هورس در . ای که از نظر ارتفاع و آب و هوا مشابه ایران است، پرورش داد ق با خود به آمریکا برد و در منطقهمناط

درصد پسته تولیدی آمریکا از مزارع و باغات این منطقه به دست  ۲5ایاالت متحده، بخشی از ایالت کالیفرنیا بود که امروز بیش از 

 . آید می

 کارفسنجان آمری

  هر دو آنها پسته را محصولی با. آمریکایی، در یک چیز بود« ویلیام وایت هورس»االصل و  یزدی« غالمرضا آگاه»نقطه اشتراک 

ها پس از مرگ هر دو بنیانگذار  این اتفاق، سال. توانست خاستگاه آن را به رشد و توسعه برساند ارزش و درآمدزا یافته بودند که می

و آمریکا و با گذشت چند دهه از ترویج و توسعه صنعت و تجارت پسته در این دو کشور افتاد و امروز درآمد  صنعت پسته در ایران

زند که کمتر محصول کشاورزی تاکنون  ارزی که پسته برای متولیان ایرانی و آمریکایی به بار آورده است، دم از میلیاردها دالر می

اگر در دوره . خیز جهان امروز قابل مقایسه نیست نعت پسته در دو کشور پستهاما توسعه ص. توانسته به آن دست پیدا کند

زده کرد، امروز ورق برگشته است و این کشاورزان و  آمریکایی را با پسته شگفت« نیل آرمسترانگ»، او بود که «غالمرضا آگاه»

 .زنند سته میکاران کالیفرنیایی هستند که با توسعه این صنعت، حرف نخست را در جهان پ پسته
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کشت باغات و تولید پسته در ایالت  دهد فاصله میزان سطح زیر در آمریکا، نشان می« کمیته اجرایی پردازش پسته»های  گزارش

میالدی مجموع  ۹55۹بر اساس آمارهای این موسسه، طی سال . کالیفرنیا با رقیب این ایالت، یعنی استان کرمان، چشمگیر است

ای  که ناحیه «kern» در این میان، سهم منطقه. هزار تن بوده است ۹55ایالت کالیفرنیا حدود یک میلیون و تولید پسته از مزارع 

ای که حدود نیمی از تولید  خیز آمریکا، قابل مالحظه بوده به گونه در قلب ایالت کالیفرنیاست، از کل تولید پسته در ایالت پسته

اما وضعیت رقیب . ، رفسنجان ایاالت متحده آمریکاست«کرن»توان گفت، شهرستان  می. شود پسته کالیفرنیا از این بخش تامین می

کالیفرنیا، یعنی استان کرمان، در تولید پسته چگونه است؟ با مراجعه به سایت انجمن پسته ایران، تا حدودی این وضعیت روشن 

هزار  ۹55شت بارور پسته در استان کرمان به میزان بر اساس آمار و اطالعاتی که این انجمن به دست آورده، سطح زیر ک. شود می

. شود بینی می هزار تن پسته برای سال جاری پیش 557هکتار است که از این میزان وسعت باغات و مزارع فعال، تولیدی به میزان 

تر  با قدمتی به مراتب دیرینهخیز ایران  آید به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و استان پسته رقمی که با آنچه در کالیفرنیا به دست می

 .شود، به بار آورد خیز آمریکا تولید می درصد آنچه در ایالت پسته 55تواند  از مزارع کالیفرنیا، امروز تنها می

این در . کاران کرمانی و یزدی و خراسانی خارج شود رود که به طور کامل از دست پسته رهبری بازار پسته جهان، حاال دیگر می

آنها سدهایی به روی رود . کنند کاران ترکیه نیز خود را برای کسب مقام اول در صنعت پسته جهان آماده می که پستهحالی است 

« غالمرضا آگاه»شاید تا چند سال آینده، پسته رفسنجان هم مانند . کند اند که باغات پسته این منطقه را سیراب می فرات بسته

 .اش به تاریخ بپیوندد  نام
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 پنبه

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  هزار تن پنبه تا نیمه آبان ماههزار تن پنبه تا نیمه آبان ماه  ۹۱۹۱برداشت برداشت / / قیمت بازار بر خرید تضمینی پنبه چیره شدقیمت بازار بر خرید تضمینی پنبه چیره شد

درصد محصول برداشت شده به صورت تضمینی خرید  50در شرایط حاضر مناسب است، تنها به دلیل آن که قیمت پنبه در بازار 

 .شده و مابقی آن توسط کارخانه های پنبه پاک کنی از کشاورزان خریداری شده است

های در استان : مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت و گو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت برداشت پنبه گفت

 .درصد محصول برداشت شده است 75گلستان و مازندران که از قطب های تولید پنبه در کشور محسوب می شود، تاکنون بیش از 

در برخی مناطق همچون آذربایجان های شرقی و غربی به دلیل بارندگی های فصل پاییز، برداشت به : ابراهیم هزارجریبی افزود

هزار تن پنبه برداشت شده که این عدد نشانگر برداشت  ۹0تا نیمه آبان ماه سال جاری : ردوی خاطرنشان ک.کندی انجام می شود

 .هزار تنی این محصول خواهد بود 5۸5درصدی تولید  50

قیمت پنبه در بازار امسال مناسب بوده، به گونه ای که تاکنون چهارهزار تن از پنبه کشاورزان گلستانی به : هزارجریبی ادامه داد

کارخانه های پنبه پاک کنی به دنبال آن : وی تصریح کرد.ضمینی توسط سازمان تعاون روستایی کشور خریداری شده استصورت ت

 .هستند که این محصول را بدون واسطه از کشاورزان خریداری کنند و تاکنون مشکل خاصی نیز به وجود نیامده است

 افزایش عملکرد پنبه در واحد سطح محقق شد

در حالی که : ه وزارت جهاد کشاورزی از تولید کمی و کیفی مناسب پنبه در سال جاری خبر داد و یادآور شدمجری طرح پنب

تن افزایش داشته است؛ با  ۴55تن در هر هکتار بود، امسال به دوهزار و  ۹55میانگین عملکرد پنبه در سال گذشته دو هزار و 

 .کاهش روبه رو بوده استوجود آن که سطح تولید در مقایسه با سال گذشته با 

 5۸5هزار تن بود، اما امسال پیش بینی می شود که به  505در سال گذشته سرجمع تولید پنبه در کشور : هزارجریبی تأکید کرد

بذرهای جدید ایرانی و خارجی در عرصه کشت شده است و برخی از آنها : وی درباره دالیل افزایش تولید اظهار داشت.هزار تن برسد

 .د باالی پنج تن دارد، بدین ترتیب می توان تولید مناسبی را پیش بینی کردعملکر

هزارجریبی به پنبه کاران توصیه کرد که برای حفظ کیفیت الیاف پنبه در مناطق مرطوب، نکات زمان برداشت را رعایت کرده و از 

رداشت مکانیزه در بیشتر مناطق پنبه کاری ب: وی همچنین گفت.انبار کردن محصول پنبه در کیسه های نایلونی خودداری کنند

کشور قابل انجام است؛ بنابراین توصیه می شود به جای روش سنتی، از روش های مکانیزه بهره بگیرند تا عالوه بر آنکه زمان 

 .برداشت سریع تر می شود، کیفیت الیاف فوق نیز حفظ شود

 امسال باشند پنبه کاران مراقب اختالط الیاف بیگانه با محصول تولیدی

به یک : مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی پنبه کاران را نسبت به اختالط الیاف پنبه ایرانی با پنبه بیگانه هشدار داد و افزود

 .دست بودن الیاف پنبه، کشاورزان باید توجه بیشتر داشته باشند

ده در کشور به صورت تضمینی خریداری شده و مابقی آن درصد پنبه تولیدش 50تاکنون تنها : هزارجریبی در پایان خاطرنشان کرد

در بازار قابل خرید و فروش است و توسط کارخانه های پنبه پاک کنی خرید شده است که این امر نشانگر آن است که قیمت پنبه 

 ./در بازار مناسب است

/news/fa/ir.naia.www//:http۴۸077D%/۲%5۹%DB%5C 
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 تامین منابع مالی

 فارس - ۹۱/۸۰/21:  تاریخ

  ، فعال در وضعیت خوبی است ، فعال در وضعیت خوبی است   صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان بدون داشتن بازنشستهصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان بدون داشتن بازنشسته
های  پیشگیری از وقوع بحران در صندوقمدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از راهکارهایی برای 

 . ای ندارد، وضع خوبی دارد وضعیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان چون هنوز بازنشسته: بازنشستگی خبرداد و گفت

، رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر (فارس)به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا 

راهکارهای شفاف و مشخص در : ها گفت در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و رسانه( فارس)دید از غرفه باشگاه توانا در باز

 .های بازنشستگی وجود داشته و قرار نیست راه جدیدی اختراع شود پیشگیری از وقوع بحران در صندوق

ی و ایجاد قوانین در راستای فشار به صندوقها، می تواند اصالح پارامترهایی از جمله حق بیمه، سن بازنشستگ: وی عنوان کرد

پیش از موعد جزء اصول کلی بوده،   اقداماتی مانند لغو بازنشستگی: وی افزود.ها را به سمت خروج از تعادل مالی پیش برد صندوق

کشور باعث افزایش نیروی و رشد فضای اقتصادی  GDP اما طبیعی است که کارهای دیگری مانند افزایش اشتغال در کشور، رشد

تواند در آینده پاسخگوی  های بیشتر بیمه خواهد بود، در نتیجه صندوق به طور موثرتری می کار فعال و در نتیجه پرداخت

ها در کشور ما  بازده بلند مدت دارایی: ها گفت مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در مورد بازده دارایی.بازنشستگان باشد

معاون سابق سازمان بورس از وضعیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اظهار رضایت کرد .خصی استعدد مش

 .برد ای نداریم، صندوق در وضعیت خوبی به سر می در حال حاضر هیچ بازنشستهبا توجه به اینکه : و افزود

است، اما این  ۹۸یا  ۹0ادگی نسبت پشتیبان صندوق در حدود هزار پرونده فوتی و از کار افت ۴۹با وجود : رستمی تشریح کرد

هزار میلیارد تومان بار مالی  0نسبت با توجه به طرح بازنشستگی پیش از موعدی که صندوق داشته و در حال کاهش بوده و حدود 

سال آینده خواهد  ۳عشایر در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و  های رسمی اولین بازنشسته: وی افزود.خواهد داشت

 .بود و به تبع آن نسبت پشتیبانی کاهش خواهد داشت
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۱/۸۰/1۹:  تاریخ

قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده اعالم قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده اعالم / / هزار میلیارد تومان پول گندم به کشاورزانهزار میلیارد تومان پول گندم به کشاورزان  8۱8۱پرداخت پرداخت 

  شودشود  میمی
  :هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است، گفت 50معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت بابت خرید گندم از کشاورزان  

 . شود قیمت تضمینی خرید گندم در دولت نهایی شده و هفته آینده توسط سخنگوی دولت اعالم می

در جریان بیست و دومین نمایشگاه ( فارس)معاون وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از غرفه باشگاه خبری توانا  عبدالمهدی بخشنده

تیرماه توسط وزارت  ۲0ـ۲۸های تضمینی برای محصوالت کشاورزی در سال زراعی  قیمت: وگو با فارس گفت تمطبوعات در گف

جهاد کشاورزی تهیه و به دولت پیشنهاد شده بود که در دفاتر تخصصی سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی شورای 

  .و چارچوب آن به تصویب رسید اقتصاد کلیات آن تصویب شده و هفته پیش در شورای اقتصاد مطرح

 .شود عددهای نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی، نهایی شده و به زودی از سوی آقای نوبخت سخنگوی دولت اعالم می: وی افزود

سال گذشته اینگونه بود اما امسال دولت : های تضمینی هم تا اول مهرماه اعالم شود، گفت وی با بیان اینکه طبق قانون باید نرخ

هزار میلیارد تومان به عنوان بزرگترین  50رگیر تأمین منابع مالی برای پرداخت طلب کشاورزان بود و در این زمینه تأمین مالی د

  .سال گذشته انجام شد و همه مطالبات کشاورزان پرداخت شد ۴5تأمین مالی بخش کشاورزی در 

 .خود رسیدندالبته کشاورزان مناطق سردسیر، دیرتر به مطالبات : وی افزود

های قند بدهکاریم که  میلیارد تومان به کارخانه 5۹0از سال گذشته : معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد طلب چغندرکاران گفت

  .شود میلیارد تومان تأمین مالی و پرداخت شده و بقیه طلب کشاورزان به زودی پرداخت می 5۳مبلغ 

های دریافتی از کشت گندم، استقبال خوبی شده و تاکنون  طبق گزارش: ی گفتبخشنده در مورد وضعیت کشت گندم در سال جار

 .میلیون هکتار گندم در کشور کاشته شده است ۳

رود و خرید گندم از اوایل خرداد سال آینده  شده پیش می برنامه کشت گندم مطابق اهداف طراحی: بخشنده در پایان یادآور شد

  .شود شروع می

دولت تمهیدات الزم را : اورزی در پاسخ به اینکه آیا منابع مالی کافی برای خرید گندم تهیه شده است، گفتمعاون وزیر جهاد کش

شود که امیدواریم منابع موردنیاز  پیشنهاد منابع کافی از طرف دولت به مجلس ارائه می 5۴۲۸بینی کرده و برای الیحه بودجه  پیش

  .برای کشت گندم تأمین شود
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

جشن جشن سفر داسیلوا به ایران، همزمان با سفر داسیلوا به ایران، همزمان با / / پروژه کشاورزی پروژه کشاورزی   11میلیون دالری فائو به ایران در قالب میلیون دالری فائو به ایران در قالب   89۱89۱کمک کمک 

  شکرگزاری برای خودکفایی گندمشکرگزاری برای خودکفایی گندم

های پایش تولید محصوالت کشاورزی از طریق تصاویر  سند پروژه مشترک وزارت جهادکشاورزی و فائو در راستای توسعه سامانه

 .ای به امضا رسید ماهواره

نبه در آیین امضای سند همکاری ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، عصر امروز یکش به گزارش خبرنگار ایانا، معاون امور برنامه

با : مشترک جهاد کشاورزی با فائو با موضوع توسعه سامانه های پایش تولید محصوالت کشاورزی از طریق تصاویر ماهواره ای، گفت

فائو  با همکاری TCPمیلیون دالر در قالب طرح  5.0پروژه با اعتبار  ۳ای که انجام گرفته، طی چند هفته، اجرای  تالش همه جانبه

عبدالمهدی بخشنده، با اشاره به اینکه عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه، در دیداری که با  .به مرحله عمل خواهد رسید

هفته گذشته پروژه : های تخصصی و سفرای خارجی داشت، از همکاری ایران و فائو احساس رضایت کرد، افزود نمایندگان سازمان

 .رسد ای به امضا می با رییس سازمان شیالت نهایی شد و امروز نیز پروژه استفاده از تصاویر ماهوارهآال  اصالح ژنتیک ماهی قزل

های روغنی و توسعه پایدار کشاورزی با همکاری فائو به امضا  پروژه دیگر در زمینه دانه ۹همچنین مقرر شد : بخشنده ادامه داد

های ایران و فائو در  پروژه، کل همکاری ۳البته در مجموع با اجرایی شدن این . ای نزدیک این اتفاق خواهد افتاد برسد که در آینده

 .رود تعداد آنها رو به افزایش باشد به هفت پروژه خواهد رسید که امید می TCPقالب 

م این سفر، به گفته وی، قرار است ژوزه داسیلوا، دبیر کل فائو به دعوت وزیر جهادکشاورزی به ایران سفر کند که در نظر داری

 .باشد "جشن شکرگزاری برای خودکفایی گندم"همزمان با برپایی 

پروژه سامانه پایش محصوالت کشاورزی، روش نوینی است که همیشه جزو تقاضای ایران برای پشتیبانی فنی : بخشنده عنوان کرد

ریزی صحیح از  حصول مختلف، لزوم برنامهمیلیون تن م 5۹5از طرف فائو بوده و با توجه به گستردگی کشاورزی در کشور و تولید 

هنگام با اجرای طرح مورد نظر قابل دسترسی خواهد  این امر با در اختیار داشتن آمار دقیق و به. ای برخوردار است العاده اهمیت فوق

 ۴زی، قرار است در پروژه سامانه پایش محصوالت کشاور: ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، بیان کرد معاون امور برنامه.بود

رود با عملیاتی شدن آن، به واسطه  سال به صورت پایلوت اجرا شود که امید می ۹استان زنجان، مازندران و جنوب کرمان به مدت 

 .های کشاورزی را در اختیار داشته باشیم ارتقای دقت و کیفیت در آمار، سامانه مطلوب برای تنظیم بازار و زیرساخت

 جهاد کشاورزی در بخش توسعه روستایی با پروژه سامانه پایش ماهواره ایافزایش ظرفیت های 

امیدواریم اجرای : نماینده فائو در ایران نیز در آیین امضای سند همکاری مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان متبوعش گفت

 .صحیح پروژه در راستای تامین منافع مردم ایران باشد

های وزارت جهادکشاورزی را در بخش توسعه روستایی و  همکاری دو طرف را بیشتر کرده و ظرفیت این پروژه: سرج ناکوزی، افزود

 .تر، افزایش خواهد داد گیری از آمار و تحلیل دقیق تولید در چارچوب توسعه پایدار، به واسطه بهره

که  UTFو دیگری  TCPشود؛ یکی   ه میهای فائو با کشورهای مختلف در قالب دو پروژه، خالص به گزارش خبرنگار ایانا، همکاری

طرح . پردازد های پروژه را کشور متقاضی می ها به عهده فائو خواهد بود و در مورد دوم، هزینه در مورد نخست، پرداخت هزینه

بر خواهد  هزار دالر هزینه در ۳5۲ای که شامگاه امروز به امضا رسید،  مربوط به پایش محصوالت کشاورزی از طریق تصاویر ماهواره

 .شود داشت که از طرف فائو تامین می
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 تامین منابع مالی

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

خودکفایی در تأمین گوشت قرمز تا پنج خودکفایی در تأمین گوشت قرمز تا پنج / / تومان برای هر قطعهتومان برای هر قطعه  8۲8۲به به   819819کاهش حق بیمه طیور گوشتی از کاهش حق بیمه طیور گوشتی از 

  سال آیندهسال آینده

ریزی برای کاهش سن کشتار در راستای اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی،  دهی صندوق بیمه برای بخش طیور و برنامه بهبود خدمات

 .ترین مباحثی بود که امروز در همایش مدیران ارشد تولیدات دامی در بابلسر مطرح شد از مهم

وگو با خبرنگار  یدات دامی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه همایش مدیران ارشد تولیدات دامی کشور در گفتمعاون امور تول

دهی بیمه به بخش طیور کشور صورت بگیرد که در  در این همایش مقرر شد تغییراتی در نحوه خدمات: ایانا با اعالم این خبر گفت

رکنی با اشاره به اینکه بیمه نیز مانند هر خدمات دیگری باید به روز رسانی  حسن.شود دو قسمت معمولی و تکمیلی خالصه می

 5۲پرداخت، اما اکنون این مبلغ به  تومان می 5۳5اگرچه تاکنون بیمه شونده باید به ازای هر قطعه طیور گوشتی، : شود، افزود

تومان برای هر قطعه در  ۹۸5خاصی دنبال آن هستند، در مورد بیمه تکمیلی هم که اختیاری است و افراد . تومان تقلیل یافته است

شود، موضوع کاهش وابستگی صندوق به دولت که اکنون به  ای که مرغدار متحمل می به گفته وی، عالوه بر هزینه.نظر گرفته شد

علمی در  سرعت پرداخت خسارت، استفاده از اصول. رسد، جزو مواردی است که باید به مرور زمان دنبال شود درصد می 75

ها باعث خسارت شده، جزو دیگر مباحثی  ها مانند مشمولیت بیمه در مواقعی که سوءمدیریت دهی و حذف برخی ناکارآمدی خدمات

تری  ای قوی گرفته، مطمئناً شرایط بیمه با این اصالحات صورت: رکنی معتقد است.است که در همایش مدیران ارشد مطرح شد

ان فراهم شده و فعاالن صنعت نیز برای تحت پوشش قرار گرفتن، بیشتر از گذشته استقبال نسبت به قبل برای تولیدکنندگ

البته با توجه به حمایت و تالشی که وزیر جهادکشاورزی، جهت گرفتن یارانه برای بیمه دارد، بدون شک این موضوع به . کنند می

 .ای قابل قبول خواهد رسید نتیجه

 خودکفایی در سه محصول

ر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با بیان اینکه تأمین امنیت غذایی به عهده کشاورزی کشور است و بنابراین وزارت معاون وزی

چهار محصول اصلی در دام و طیور وجود دارد که شیر، : کند، ادامه داد جهاد کشاورزی نقشی اساسی در اقتصاد مقاومتی ایفا می

 .انه، در سه محصول به خودکفایی رسیده و حتی قابلیت صادراتی داریممرغ است و خوشبخت گوشت، مرغ و تخم

هزار تن رسید و  ۴05شد که این عدد به  بینی می هزار تن لبنیات پیش ۴55در شش ماه نخست امسال، صادرات : وی اضافه کرد

البته هنوز بسته تشویقی . لبنی اتفاق بیفتدهزار تن صادرات محصوالت  ۸55رسد با ادامه این روند، تا پایان سال، بیش از  نظر می به

 .رود هرچه زودتر مشوق صادراتی تخصیص داده شود میلیارد تومانی برای این منظور محقق نشده که امید می ۹55

مدتی برای ایجاد خودکفایی در این زمینه در دست اجراست که  های بلندمدت و کوتاه برنامه: رکنی درباره گوشت قرمز یادآور شد

 ۲5اکنون تا  رسد طی چهار یا پنج سال آینده، خودکفایی در تولید گوشت قرمز اتفاق بیفتد؛ این در حالی است که هم نظر می هب

 .درصد واردات، احتیاج است 55درصد نیاز از تولید داخلی تامین شده و تنها به 

هایی  ترین برنامه ز نژادهای پربازده جدید ازجمله مهمهای پربازده، بهبود ژنتیکی و مدیریتی پرورش و همچنین سنت استفاده از دام

 .است که وی برای خودکفایی در تولید گوشت قرمز به آن اشاره کرد

 طرح طالیی اقتصاد مقاومتی
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هایی است که از  کاهش سن کشتار و استفاده از مرغ سایز، از دیگر طرح: معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد

 .های طالیی در اقتصاد مقاومتی نامید توان آن را یکی از طرح شود که می آذرماه در کشور اجرایی میابتدای 

تر از  های پرورش، کاهش میزان چربی و مهم به اعتقاد رکنی، بهبود ضریب تبدیل، ارتقای کیفیت گوشت مرغ، افزایش تعداد دوره

 .برای کاهش سن کشتار در نظر گرفت توان همه قابلیت صادرات مرغ سایز، مزایایی است که می

گرم کاهش یابد، اما مقصود اصلی این طرح،  555وزن مرغ به یک کیلو و ( یکم آذرماه)مقرر شد از ابتدای طرح : وی بیان کرد

البته پایش . محقق شود ۲7شود تا سال  بینی می گرم است که پیش ۳55تا یک کیلو و  ۹55رسیدن به وزنی بین یک کیلو و 

ها هر سه ماه یکبار انجام گرفته و خوشبختانه تمام عوامل تولید اعم از بخش خصوصی و دولتی در عملیاتی شدن آن،  ی برنامهاجرا

 .اند کمر همت بسته

 مرغ هزار تن تخم ۹9صادرات 

ن اربعین، تعطیلی دلیل فرارسید روز آینده به 55معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با بیان اینکه ممکن است در 

مرغ به کشورهای مختلف صادر  هزار تن تخم ۹5در شش ماه نخست امسال، : مرغ اتفاق بیفتد، اظهار داشت موقت در صادرات تخم

رسد در دو ماه  نظر می المللی صورت گرفت، اما به های قیمتی و دامپ توسط رقبا در بازار بین شده که هرچند مدتی کوتاه، چالش

 .ادرات این محصول رونق گرفته و آرامش نسبی به بازار برگشته استاخیر، روند ص

رود با اجرایی شدن طرح  هزار تن مرغ از کشور صادر شد که امید می ۳5در نیمه نخست سال جاری، : رکنی در پایان عنوان کرد

 ./، صعودی شودای نزدیک کاهش سن کشتار و بازارپسند شدن مرغ ایرانی برای دیگر کشورها این رقم در آینده

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۳۲۸A%DA%/۲%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/fa/news/36496/%DA%A9%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم آبان 

 

۰2 
 

 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

سرپرست سرپرست هزار هزار   1616/ / درصدی بیمه اجتماعی عشایر در مقابل کاهش تعداد دام های بیمه شده درصدی بیمه اجتماعی عشایر در مقابل کاهش تعداد دام های بیمه شده   39۱39۱رشد رشد 

  خانوار عشایری تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گرفتندخانوار عشایری تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گرفتند

درصد دام های عشایری تحت پوشش صندوق بیمه عشایری بودند، این تعداد امسال  ۹5در حالی که در سال زراعی گذشته حدود 

 .درصد رسیده است 50.70از کاهش برخوردار بوده و به 

برداری سازمان امور عشایر امروز در گفت و گو با خبرنگار ایانا درباره آخرین گزارش بیمه  سرپرست دفتر امور تعاونی ها و نظام بهره  

رأس دام عشایر،  ۹۸5هزار و  05۴میلیون و  ۹۹از  ۲۳ - ۲0در سال زراعی : ای خدمات اجتماعی و دام های عشایر در کشور گفت

 .رأس تحت پوشش بیمه قرار گرفتند ۲۲۸هزار و  0۳0سه میلیون و 

 ۲۳درصد دام های عشایر بیمه شده اند که این عدد در مقایسه با سال زراعی  50.70اعداد فوق نشان می دهد که : رحیمی افزود  

 .درصد بوده، از کاهش برخوردار است ۹5که  ۲۴ -

ترین آمار مربوط به درصد بیشترین تعداد دام های بیمه شده را داشته و کم ۳7از نظر آماری، استان فارس با : وی خاطرنشان کرد 

سرپرست دفتر امور تعاونی ها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر درباره بیمه اجتماعی عشایر .درصد است 5.۴استان اربیل با 

سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند که از لحاظ  ۲05هزار و  5۴خانوار عشایری،  ۸۸5هزار و  ۹5۹از : نیز ادامه داد

در حالی که سال گذشته تعداد بیمه شدگان : رحیمی تصریح کرد.درصد جامعه عشایری را تشکیل می دهد ۴۲.۳5دی درص

بیشترین تعداد : وی یادآور شد.درصدی برخوردار شده است ۸.0درصد بوده و در سال جاری از رشد  ۴۴سرپرست خانوار 

درصد بوده و کمترین آنها مربوط  55د، مربوط به استان ایالم با سرپرستان خانوار که تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گرفتن

 .درصد است 55به استان های کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان با 

متأسفانه پالک هایی که روی گوش دام های بیمه شده نصب : رحیمی درباره مشکالت بیمه در بخش دام های عشایری تأکید کرد 

شخص نمی شود که کدام یک از دام ها تحت پوشش بیمه هستند و عالوه بر آن برخی مناطق می شود، به آسانی جدا شده و م

عشایری صعب العبور است و کارگزاری ها برای مراجعه به مناطق فوق با مشکالتی روبه رو هستند که امیدواریم مشکالت فوق را 

 .بیمه بتواند حل کند

 م عشایرنقش موثر صداوسیما در تبلیغ بیمه اجتماعی و دا 

سرپرست دفتر امور تعاونی ها و نظام بهره برداری سازمان امور عشایر درباره ناچیز بودن آمار مربوط به بیمه در بخش عشایری  

الزم است از طریق صداوسیما و سایر دستگاه های ذیربط تبلیغ گسترده ای انجام شود و بودجه مناسبی در این بخش : اظهار داشت

 .اد بیشتری از عشایر تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گرفته و دام های خود را نیز بیمه کننداختصاص یابد تا تعد

جلسات منسجمی با مسئوالن صندوق بیمه محصوالت کشاورزی برگزار شده است تا خسارت های معوقه بیمه : وی همچنین گفت 

 .ام خود اقدام کنندهرچه سریع تر پرداخت شده و بدین ترتیب عشایر برای بیمه محصول و د

در راستای به روز کردن کارگزاری ها، دوره های آموزشی برگزار شده که بر اساس منطقه بندی های انجام : رحیمی در ادامه افزود 

   .شده، چهار منطقه کشور تحت پوشش قرار گرفته و دوره های آموزشی در حال برگزاری است

امعه عشایری از سوی این ارگان و سایر ارگان های ذی ربط پیگیری می شود تا خسارات بیمه ج: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./بتوانیم اعتماد آنها را جلب کنیم
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  سال آیندهسال آینده  66فروند پهپاد برای ردیابی آفات و بیماری های گیاهی ظرف فروند پهپاد برای ردیابی آفات و بیماری های گیاهی ظرف   ۱9۱9بکارگیری بکارگیری 

سازمان حفظ نباتات کشور قصد دارد تعداد پهپاد ها برای پیش آگاهی و ردیابی آفات و بیماری های گیاهی را ظرف سه سال آینده 

 .فروند برساند 05به 

امروزه : حیی ابطالی، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور به خبرنگار ما گفتبه گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، ی

در دنیا استفاده از سیستم های نوین برای پیش آگاهی و ردیابی آفات و بیماری های گیاهی مورد توجه قرار گرفته و یکی از این 

از طریق اعتبارات ستاد بحران کشور سه استان البرز، فارس و وی با بیان این که امسال .سیستم ها، پهپاد برای ارسال تصاویر است

با استفاده از : خراسان شمالی به طور پایلوت برای ردیابی تعدادی از آفات و بیماری های مهم به پهپاد مجهز شده اند، اظهار داشت

 .کارشناسان در منطقه تهیه می شودتصاویر ارسالی از این پهپاد ها، نقشه رنگی با قابلیت تشخیص آفات و بیمار بدون حضور 

آفات و بیماری های مهم شامل بیماری جاروک لیمو ترش، گرینینگ یا میوه سبز مرکبات، پسیل مرکبات، سفیدک : ابطالی افزود

 .داخلی مو، آفت مگس مدیترانه ای و ملخ است

شده و برای استفاده از این سیستم نوین در کنترل در حال حاضر پرواز پهپادها در استان های البرز و فارس انجام : وی ادامه داد

 .ملخ صحرایی و ملخ های بومی در مناطق صعب العبور و کوهستانی برنامه ریزی کرده ایم

در راستای بکارگیری پهپاد ها به منظور پیش آگاهی و ردیابی آفات و : معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد

اهی امسال تفاهم نامه ای با دانشگاه تهران و با شرکت دانش بنیان امضا کردیم تا شناسایی عوامل بیماری یا بیماری های مهم گی

 .آفات بر اساس طیف رنگی تعیین شود

 755میلیون تومان برای تهیه این سیستم ها تخصیص یافته که  ۲55تاکنون : وی در مورد اعتبارات سیستم های نوین اعالم کرد

 .میلیون تومان برای تهیه نقشه های رنگی توسط دانشگاه تهران است ۹55ن مربوط به پهپادها و دوربین ها و میلیون توما

برنامه ما این است که همه عوامل : ابطالی با اشاره به برنامه توسعه ای این سازمان در بکارگیری ابزار و سیستم های نوین، گفت

 .کتاب طیف رنگی عوامل خسارت زا آماده کنیممهم بیماری زا، آفات و علف های هرز را در 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 فارس - ۹۱/۸۰/2۸:  تاریخ

  ای کشور در جلفا را افتتاح کردای کشور در جلفا را افتتاح کرد  ترین مجتمع گلخانهترین مجتمع گلخانه  تن وزیر کشور بزرگتن وزیر کشور بزرگ  399399هزار و هزار و   8282با تولید با تولید 
 . برداری رسید هکتار امروز با حضور وزیر کشور در جلفا به بهره 5۹ای کشور به مساحت  ترین مجتمع گلخانه فاز نخست بزرگ 

هکتار امروز با حضور وزیر کشور  5۹ای کشور به مساحت  ترین مجتمع گلخانه تبریز،فاز نخست بزرگاز  خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد تومان از  55برای احداث و تجهیز فاز اول این گلخانه در مدت زمان یک و نیم سال، بالغ بر .برداری رسید در جلفا به بهره

فرنگی، خیار و سایر محصوالت جالیزی،  ای شامل گوجه ع گلخانهظرفیت تولید این مجتم.سوی بخش خصوصی هزینه شده است

 .برابر و میزان مصرف آب یک دهم است 55تن در سال است که ظرفیت تولید در آن نسبت به مزارع سنتی  ۸55هزار و  57

اسیون و کنترل ای و کشت به صورت هیدروپونیک به همراه سامانه اتوم شیشه VENLO ای از نوع سیستم این مجموعه گلخانه

های تهویه، ناودان های جمع آوری آب باران و آب تغلیظ، ساختمان گلخانه و تاسیسات  کلیمای هوشمند بوده و نوع اسکلت، دریچه

های تهویه، گرمایش، آبیاری و تغذیه مبتنی بر فناوری های نوین جهان برای  جانبی، واحدهای سورتینگ و بسته بندی، سامانه

 .شود شور در منطقه آزاد ارس اجرا مینخستین بار در ک

ای و انواع گل و صادرات آن به روسیه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز طراحی شده  این مجتمع با هدف تولید محصوالت گلخانه

ایی آنها به هکتار زیربنا نیز به اتمام رسیده و بعد از اتمام عملیات اجر 05اقدامات زیرساختی سه فاز دیگر این پروژه شامل .است

وزیر کشور امروز همچنین از واحد تولیدی در حال احداث پایا چوب در منطقه آزاد ارس دیدن .برداری خواهد رسید مرحله بهره

میلیارد  ۳55میلیون دالری و ریالی  ۹0گذاری ارزی  درصد پیشرفت فیزیکی است با سرمایه 50این واحد تولیدی که دارای .کرد

 .کند نفر فرصت شغلی ایجاد می ۹۹5بهره برداری شده و برای  5۴۲۸ریالی در ابتدای سال 
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 تولیدات باغی
 آیانا - 13۹۱آبان  22: تاریخ

  درصد تسهیالت بالعوض برای آبیاری نوین در باغ هادرصد تسهیالت بالعوض برای آبیاری نوین در باغ ها  1۱1۱پرداخت پرداخت / / هزار تن گردو در کشورهزار تن گردو در کشور  ۹69۹69تولید سالنه تولید سالنه 

 ۴55مرحله اول طرح اصالح سه هزار هکتار از باغ های گردوی تویسرکان در : معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .هکتار باغ گردو اجرایی می شود

محمد علی طهماسبی در همایش گردوی تویسرکان، فرصت و چالش ها با اشاره به لزوم  به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی،

اصالح باغ های گردو با روش های نوین علمی : اصالح باغ های گردوی تویسرکان به صورت مرحله به مرحله و هدفمند افزود

 .مهمترین راهبرد بهره وری حداکثری از میزان تولید گردوی تویسرکان است

تن است که از نظر کمی  ۹در حال حاضر میزان تولید گردو در هر هکتار از باغ های گردوی تویسرکان کمتر از : مه دادوی ادا

 .میزان زیاد و قابل توجهی به حساب نمی آید

یماری این در حالی است که باغ های گردوی تویسرکان با تهدیداتی مانند سرمازدگی، کمبود منابع آب و آفات و ب: وی اذعان کرد

 .باغی مانند کرم خراط روبه رو است که میزان تولید گردو را در این شهرستان کاهش داده است

طهماسبی با تاکید بر اینکه اکنون اصالح باغ های گردو، سرشاخه کاری، پیوند زنی و مبارزه علمی با آفات از ضروری ترین کارها 

در صورت اصالح صحیح باغ های گردو، : به شمار می روند اضافه کرد برای بهبود بهره وری کمی و کیفی از گردوی تویسرکان

 .میزان تولید گردو در هر هکتار از باغ های گردوی تویسرکان می تواند به چهار تن برسد

گردوی تویسرکان به عنوان یک برند و نشان ویژه جغرافیایی در سراسر کشور شناخته شده است و باید بهره وری : وی اظهار کرد

عالوه بر سرمازدگی در طول سالهای اخیر، یک دست و یکنواخت نبودن گردوی : طهماسبی افزود.داکثری از آن ایجاد شودح

 .تولیدی به لحاظ ارقام باغی موجب ایجاد موانعی بر سر مسیر ایجاد صنایع تبدیلی گردو در تویسرکان شده است

مشکل و تهدید برای حوزه کشاورزی و باغداری به حساب می آید که  اکنون کمبود منابع آب های زیر زمینی یک: وی تصریح کرد

 .راهکار مدیریت این بحران اجرای طرح تجمیع منابع آب و سامان دهی به نظام آبیاری است

طهماسبی با بیان اینکه دولت برای ارائه تسهیالت و منابع مالی به منظور توسعه آبیاری نوین در مناطق مختلف کشور محدودیتی 

 .درصد از منابع مالی مورد نیاز برای گسترش آبیاری نوین را دولت متقبل می شود 50: ندارد خاطر نشان کرد

به گفته طهماسبی اصالح باغ های گردو و ایجاد باغ های نمونه علمی در این بخش موجب اقتصادی شدن باغ های گردو، ایجاد 

نیزاسیون باغی، تولید بیشتر ثروت و جلوگیری از تلفات جانی برای برداشت امکان برای انجام کارهایی مانند سرشاخه کاری و مکا

هزار تن  ۳55هزار هکتار باغ گردو با میزان تولید سه میلیون و  ۲۳۸در سراسر دنیا : وی خاطر نشان کرد.گردو را به دنبال دارد

 .هزار تن گردو است ۹۴5ی با تولید ساالنه هزار هکتار باغ های گردو 5۹5گردو وجود دارد که سهم کشور ما از این میزان، 

هزار هکتار باغ گردو در استان همدان تولید می شود  50درصد گردوی کشور با توجه به برخورداری از  55: طهماسبی اضافه کرد

 .که در این میان شهرستان تویسرکان سهم زیادی دارد
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 تولیدات باغی
 آیانا - 13۹۱آبان  22: تاریخ

جایی جایی   استاندارهای جابهاستاندارهای جابه/ / های سنتیهای سنتی  توقف صدور مجوز نهالستانتوقف صدور مجوز نهالستان/ / شوندشوند  های سنتی ساماندهی میهای سنتی ساماندهی می  نهالستاننهالستان

  شودشود  نهال بازبینی مینهال بازبینی می

 .شوند های مکانیزه و مدرن احداث می سنتی موجود ساماندهی و نهالستانهای  با انجام برخی از اقدامات فنی و اجرایی نهالستان

در : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس گروه نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی وزرات جهاد کشاورزی امروز در گفت

ادامه . د زیادی نهالستان سنتی در کشور ایجاد شدشد و به همین دلیل تعدا عنوان یک نهاده معمولی نگاه می گذشته به نهال به

ها در حالی است که امروزه تولید نهال نیاز به دانش فنی و اطالعات تخصصی دارد و کنترل و نظارت بر  فعالیت این نهالستان

 .فرایندهای تولید نهال به لحاظ کیفیت و سالمت در آنها ضروری است

های سنتی با استفاده از  ها، باید نهالستان وری تولید باغ تغییرات اقلیمی کشور و لزوم افزایش بهرهبا توجه به : صغری خوشکام افزود

روز دنیا اقدام کنند و  های ضروری تولید از ارقام تجاری و به ای نسبت به ایجاد زیرساخت الگوهای موفق تولید نهال داخلی و منطقه

های سنتی که  صدور مجوز جدید برای نهالستان: وی خاطرنشان کرد.تجمیع شوندهای بزرگ و مکانیزه  به سمت احداث نهالستان

های مادری دارای اصالت از ارقام با عملکرد تجارتی که در شرایط حفاظت شده و فضای  های الزمه شامل پایه بدون وجود زیرساخت

المللی در دستور کار  ای و بین یدکنندگان منطقههای مرجع و قابل رقابت با تول شوند متوقف و احداث نهالستان بسته نگهداری می

ها الزاماً باید هسته اولیه عاری از ویروس و ارقام تجاری داشته باشند؛ زیرا سالمت و اصالت نهال جزو  این نهالستان. قرار گرفته است

رت جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم رئیس گروه نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی وزا.ترین ارکان تولید این نهاده مهم است مهم

دنبال آن است  در همین راستا معاونت امور باغبانی به: های مرجع، ادامه داد حمایت مالی و پرداخت تسهیالت برای احداث نهالستان

ایت بهره حم های مرجع هستند، از طریق پرداخت تسهیالت کم گذاران بخش خصوصی که متقاضی احداث نهالستان که از سرمایه

برای عملیاتی شدن این طرح، باید ارقام تجاری با عملکرد باال که مقاوم به خشکی و بیمارگرهای : خوشکام تصریح کرد.مالی کند

 .خطرناک باغی هستند از خارج تأمین شود که در این باره نیز اقدامات مناسبی انجام شده است

در حال حاضر برای حمایت از بخش تولید : ی معاونت باغبانی نیست، یادآور شدای اصل وی با تأکید بر اینکه واردات ارقام نهال برنامه

های قدیمی  و دسترسی به نهال سالم و اصالح شده و تجاری جدید که نیاز کشور را تأمین کند و در جهت اجرای برنامه اصالح باغ

ی و باال بردن تراز تجاری کشور است، مجبور ور و غیراقتصادی که محورهای اصلی طرح مصوب اقتصاد مقاومتی جهت افزایش بهره

ها ضمن  این رقم: های نهال ارقام وارداتی تأکید کرد خوشکام درباره ویژگی.های مادری سالم و اصیل نهال هستیم به واردات پایه

شوری آب و خاک و روز و تجاری بوده و از عملکرد باالیی برخودار بوده، همچنین نسبت به  برخورداری از سالمت قطعی، باید به

 .گرما مقاوم باشند

 شده در کشور وجود نداشته است تاکنون نهال گواهی

های  شده نیاز به زیرساخت تولید نهال گواهی: شده در کشور وجود نداشته است، اظهار داشت وی با بیان اینکه تاکنون نهال گواهی

های صنعتی آن بر اساس  شده و زیرساخت تولید نهال گواهیگذاری باال دارد که در حال حاضر فرایندهای  مکانیزه با سرمایه

های اصفهان، مازندران و قزوین بخش خصوصی  طور مثال در استان الملی در کشور آغاز شده است، به استانداردهای بین

فضای باز با شرایط  های مادری در های اولیه اسکرین شده در فضای بسته و احداث باغ های الزم را برای ایجاد هسته گذاری سرمایه

های  های بعدی بتوانیم نهال بر است شاید در سال آینده و سال شده زمان اند، اما دسترسی به نهال گواهی شده انجام داده حفاظت

 .های کشور داشته باشیم های باغ شده را در عرصه گواهی
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های محیطی  اقلیمی کشور و کمبود آب و تنششده در فضای بسته با توجه شرایط  تولید نهال گواهی: خوشکام همچنین گفت

های مجوزدار  هدف نهایی معاونت باغبانی است، اما در شرایط فعلی وظیفه ما حمایت از نهال سالم و اصیل تولیدشده در نهالستان

 .واحد رسیده است ۹7۴است که در سال جاری تعداد آنها 

 شوند دار می ها شناسه نهال

: ها را از دیگر الزامات معاونت امور باغبانی عنوان کرد و افزود دار کردن نهال قام معاونت باغبانی، شناسهرئیس گروه نهال و بهبود ار

های تولیدی خود  دار کردن نهال با هدف اطالع تولیدکننده از نوع پایه، پیوندک و تعهد تولیدکننده بر اصالت نهال طرح شناسه

های فنی نهال با حضور معاون تولیدات گیاهی، مدیر باغبانی استان، نمایندگان  هها کمیت در همین راستا در کلیه استان. است

این کمیته مسئولیت . های مرتبط تشکیل شده است مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وسازمان حفظ نباتات و سایر ارگان

 .ها و صدور گواهی سالمت را بر عهده دارد نهال ها و در صورت تأیید نهایی الصاق شناسه بر ای از نهالستان بازدیدهای مرحله

جا شد گواهی سالمت صادر شده  روز است، اگر در این فاصله نهال جابه ۹5طول عمر گواهی سالمت : وی به باغداران اعالم کرد

جایی نهال مورد  جابه روز سپری شده باشد، باید دوباره این گواهی صادر شود؛ زیرا بدون این گواهی ۹5کند، اما اگر این  کفایت می

: جایی نهال را وابسته به شرایط رشد فیزکی و فیزیولوژیکی نهال دانست و ادامه داد خوشکام زمان مناسب جابه.تأیید نیست

رسانی به  شود؛ بر همین اساس اطالع گرمسیری معموالً با کاهش شدت گرما آغاز می جایی نهال محصوالت گرمسیری و نیمه جابه

کنند، آغاز شده  هایی که شناسه دریافت می ای از نهالستان استانی به جهت رعایت مالحظات انجام و بازدید مرحلهکلیه مدیران 

های دارای مجوز از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال از  هرساله اطالعات تولید نهال نهالستان: وی تصریح کرد.است

های تولید نهال کشور بر اساس گونه و رقم و به  در این لوح ظرفیت. شود ه میهای کشور اخذ و در قالب لوح فشرده تهی استان

های دارای  شود تا آخرین آمار و اطالعات نهالستان ها ارسال می تفکیک استان و شهرستان و سایر مشخصات الزم تهیه و به استان

 .مجوز به دست باغداران برسد

 شود جایی نهال بازبینی می استاندارهای جابه

سازی  رئیس گروه نهال و بهبود ارقام از دیگر اقدامات معاونت باغبانی را مبادرت به بازنگری استانداردهای الزم برای بهینه

جایی برای جلوگیری و  درباره موقعیت رشدی یا پیکربندی مناسب نهال در هنگام جابه: بندی نهال عنوان کرد و یادآور شد پیکره

تر، معاونت باغبانی مبادرت به بازبینی استاندارهای الزم  ات محیطی و برخوداری از بنیه فیزیکی قویکاهش صدمات ناشی از نامالیم

برای ساختار فیزیکی نهال کرده است که پس از هماهنگی با مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، مؤسسه تحقیقات علوم 

 .باغبانی و سازمان حفط نباتات کشور اعالم خواهد شد

 ین قضایی و نیرو نداریمضابط

: اند، تأکید کرد وجود آمده های بدون مجوز به تعداد زیادی به دلیل نبود ضابطین قضایی و نیرو، نهالستان خوشکام با بیان اینکه به

 گیری است، اما ما ضابطین قضایی و نیرو برای کنترل تخلفات های بدون مجوز اقداماتی در حال شکل برای جمع کردن نهالستان

احتمالی در اختیار نداریم، حضور ضابطین قضایی از آن جهت دارای اهمیت است که نهال نامرغوب زیان اقتصادی زیادی برای 

ها  های خطرناک بوده و باعث انتقال بیماری به باغ ها معموالً منبع آفات و بیماری تولیدکنندگان به همراه دارد، ضمن اینکه این نهال

اندازی  ها با راه اند؛ این استان ها در مبادی ورودی و خروجی خود پست قرنطینه ایجاد کرده برخی استان: وی اظهار داشت.هستند

های اصفهان و  برای مثال استان. ای، سعی دارند بر ورود و خروج نهال به استان خود نظارت و کنترل داشته باشند های قرنطیه پست

های غیربومی جلوگیری کنند، اما این اقدامات  ام سعی دارند از ورود بیماری و آفتخطری هستند با این اقد های کم فارس که استان
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ریزی در سطح ملی و استفاده  ساز کافی نبوده و نیاز به برنامه های غیرمجاز و مخاطره های نهالستان برای جلوگیری از افزایش فعالیت

 .از نیروهای انتظامی در کشور است

ها به لحاظ سالمت و  ترین نهاده در اصالح و نوسازی باغ عنوان مهم دانید نهال به طور که می همان: خوشکام در پایان بیان کرد

عملکرد تجاری اهمیت زیادی دارد، بر همین اساس باید به تولید نهال به مثابه یک موضوع مهم زیربنایی نگاه و در این باره نیز 

 م و اصیل تدارک دیده شودهای جدی برای دستیابی باغداران به نهال سال برنامه

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸77۹D%/۲%5۸%D۲%57% 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  ایران عاری از آنفلوانزای حاد پرندگانایران عاری از آنفلوانزای حاد پرندگان/ / امسالامسالهزار تن مرغ و تخم مرغ در هفت ماه هزار تن مرغ و تخم مرغ در هفت ماه   1212صادرات صادرات 

مرکز سنتی و روستایی پرورش مرغ و بازار پرندگان  5055نتایج نمونه برداری و آزمایش : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .نشان می دهد تاکنون هیچ موردی از بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان گزارش نشده است

جهاد کشاورزی، مهدی خلج در حاشیه افتتاح نخستین نمایشگاه بین المللی محصوالت پروتئینی حالل  وزارت  به گزارش ایانا از

جهان در تهران با اشاره به اینکه طرح پایش و نمونه برداری از پانزدهم شهریور در مراکز پرورش روستایی مرغ و بازار سنتی 

مراکز تهیه شده موردی از وجود ویروس بیماری آنفلوانزای فوق حاد در نمونه هایی که از این : پرندگان آغاز شده است، افزود

با توجه به شروع فصل سرما و مهاجرت پرندگان، ضروری است پرورش دهندگان صنعتی و : وی گفت.پرندگان مشاهده نشده است

نزدیک ترین مرکز دامپزشکی سنتی مرغ و فروشندگان پرندگان زینتی در صورت مشاهده هرگونه عالئم غیرعادی، موارد را به 

 .مردم نیز پرندگان را از مراکز غیرمجاز و بین راهی خرید نکنند: رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود.گزارش کنند

نوع کاال صادراتی  ۸۸هزار مجوز بهداشتی برای  5۹در هفت ماه امسال : خلج درباره مجوزهای صادرات محصوالت پروتئینی گفت

هزار مجوز بهداشتی نیز برای واردات انواع کاالهای پروتئینی مورد نیاز صنایع غذایی صادر  ۹در این مدت : افزود وی.ارائه شده است

 .هزار تن مرغ و تخم مرغ صادر شده است ۳7در هفت ماه گذشته نیز : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت.شده است

نیوزیلند و تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا برای واردات فراورده های   خلج همچنین از تایید کشورهای آسیایی میانه، استرالیا،

 .درصد نیاز بازار داخل به گوشت قرمز با واردات تامین می شود 55فقط : خام دامی خبر داد و افزود

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸0۹۳D%/5%B0%D5%A 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  آغاز طرح کاهش سن کشتار مرغ از ابتدای آذرماهآغاز طرح کاهش سن کشتار مرغ از ابتدای آذرماه

آغاز طرح کاهش سن کشتار از ابتدای آذرماه و همچنین اتمام ایام محرم شرایط را برای : مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت

 .اقتصادی مرغداران بهتر خواهد کردبهبودی وضعیت 

اقتصادی گروه صنعت، تجارت و کشاورزی محمد علی کمالی سروستانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

هزار  ۳امروز قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ زنده از مرغداری ها : درخصوص وضعیت قیمت مرغ اظهارداشت، باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است 055هزار و  ۸تومان و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده  505و 

اتمام ایام محرم انتظار داریم با آغازطرح کاهش سن کشتار از ابتدای آذرماه و : وی از افزایش قیمت ذرت در بازار خبر داد و گفت

های اولیه اعم از ذرت تولیدکنندگان با زیان روبرو  که شرایط تا حدودی به نفع مرغداران بهبود یابد چرا که با افزایش قیمت نهاده

و کمبود با توجه به افزایش تقاضا : کمالی سروستانی در خصوص تاثیر افزایش صادرات بر بهبود وضعیت بازار بیان کرد.می شوند

 .مرغ سایز در بازار باید گفت که در صورت کاهش سن کشتار و افزایش صادرات، قیمت ها به تعادل خواهد رسید

با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، تقاضا برای مرغ ایرانی از سوی تجار عراقی : مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی تصریح کرد

 .فزایش تقاضا، رشد قیمت را نیز شاهد باشیمافزایش می یابد و انتظار می رود با ا

/news/fa/ir.yjc.www//:http05۳7۲۸7D%/5%A۹%D5%%BA 
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس 13۹5آبان ماه  1۱دو شنبه 

مجتمع کشاورزی دامی فراسرزمینی ایران در بالروس به زودی افتتاح می مجتمع کشاورزی دامی فراسرزمینی ایران در بالروس به زودی افتتاح می / / دامپروری ایرانی در مراتع اروپاییدامپروری ایرانی در مراتع اروپایی

  شودشود

مدیرعامل هلدینگ بانک توسعه صادرات از تکمیل یکی از بزرگترین پروژه های کشت و دامپروری  -اقتصاد غذا < کشاورزی

  .فراسرزمینی کشور در بالروس خبر داد

که در کشور بالروس اجرایی شده است، عالوه بر  این پروژه : د مستشار افزود، سعی«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

با ( ال دو فرانس)برخورداری از بیش از سه هزار هکتار زمین کشاورزی، دارای مجموعه پیشرفته پرورش دام سبک نژاد خالص 

مجتمع های پرورش دام سبک نژاد خالص در  هزار رأس می باشد که پروژه مذکور را به یکی از بزرگترین 55ظرفیت کنونی بالغ بر 

 .هزار رأس دام قابل افزایش است ۴5جهـان تبدیل کرده است، این در حالیست که ظرفیت بخش دامپروری پروژه تا بیش از 

ی با توجه به ظرفیت باال و محصول منحصر به فرد مجتمع کشاورزی و دامپرور: مدیرعامل هلدینگ بانک توسعه صادرات ادامه داد

بالروس، به ویژه در حوزه دامپروری از یک سو و سیاست دولت محترم مبنی بر توسعه صادرات به روسیه، در حال حاضر توافقات 

تولیدی در این مجتمع به روسیه صورت گرفته و طرف روس آمادگی خود ( ال دو فرانس)بسیار خوبی برای صادرات دام نژاد خالص 

ت تولیدی بخش دامپروری مجتمع اعالم کرده است، در همین چارچوب بزودی صادرات را برای خرید تضمینی کلیه محصوال

 .نخستین محوله دام نژادی به روسیــه انجام خواهد شد

به ویژه روسیه و همچنین  CIS وی با اشاره به موقعیت استراتژیک کشور بالروس به دلیل همجواری با سایر کشورهای حوزه

این موقعیت : یط مناسب این کشور به ویژه دسترسی فراوان به منابع آب و زمین های کشاورزی، گفتکشورهای اروپایی و نیز شرا

استراتژیک و همچنین ویژگی های منحصر به فرد پروژه، ظرفیت های قابل توجهی را برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و 

این موضوع، میتواند زمینه ارزآوری قابل توجهـی را برای پروژه  دامی به کشورهای اروپـایی، عالوه بر روسیـه فراهم کرده است که

  .به همراه داشتـه باشـد، ضمن اینکه آمادگی کامل برای واردات تولیدات مجتمع به ویژه دام نژاد خالـص به کشور نیز وجود دارد

خش خصوصی و همچنین جلب مستشـار همچنین به سیاست هلدینگ بانک توسعه صادرات مبنی بر واگذاری بنگاه ها به ب

مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد هلدینگ بانک توسعه صادرات در راستای این سیاست، 

طی یکسال موفق به واگذاری تعدادی از بنگاهها به بخش خصوصی شده است و در همین راستا نیز آمادگی مشارکت فعاالنه با 

های کالنی مانند مجتمع کشاورزی و دامپروری بالروس را در قالب واگذاری تمام یا بخشی از سهام و یا بخش خصوصی در پروژه 

  . جلب شراکت راهبــردی با بخش خصوصی دارد

مدیرعامل هلدینگ بانک توسعه صادرات همچنین از عملیاتی شدن ساختار ایجاد شده به منظور ارائه خدمات مدیریت صادرات به 

در چارچوب این ساختار که با هدف توانمندسازی بخش خصوصی فعال : با محوریت روسیه خبر داد و گفت CIS هکشورهای حوز

به ویژه روسیه ایجاد شده است، قراردادی با بزرگترین  CIS در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی برای صادرات به کشورهای حوزه

از این کشور منعقد و روند صادرات به روسیه در چارچوب این قرارداد آغاز فروشگاه زنجیره ای روسیه برای تأمین محصوالت موردنی

  .شده است

با توجه به اینکه رویکرد اصلی در ایجاد ساختار مدیریت خدمات صادرات، تسهیل گری فرایند صادرات برای بخش : وی افزود

شرکت های فعال در بخش خصوصی که خصوصی است، این آمادگی وجود دارد که محصوالت تولید شده توسط آن دسته از 

محصوالتشان از استانداردهای الزم برای صادرات برخوردار است، لیکن سازوکار و تجربـه یا تخصص موردنیـاز در فرایند صادرات، 
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را ... نقل وازجمله بازاریابی، انعقاد قرارداد و مسائل حقوقی، مسائل مالی از جمله نقل و انتقال وجوه، پایش کیفیت محصول، حمل و 

 .در اختیار ندارند، با برند خود شرکت به کشورهای هدف صادر شود

بگفته مستشار، ساختار ایجاد شده به منظور مدیریت خدمات صادرات، در گام نخست بر صادرات محصوالت کشاورزی و مواد 

 .فعالیت ها، گسترش خواهد یافت غذایی به روسیه تمرکز دارد و به تدریج، دامنه محصوالت و بازارها، متناسب با توسعه

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http۸b75db۳ 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

احداث پنج پایانه صادراتی برای احداث پنج پایانه صادراتی برای / / ورود به بازار صادراتیورود به بازار صادراتیمیلیون تن سبزی و صیفی باکیفیت برای میلیون تن سبزی و صیفی باکیفیت برای   ۲9۱۲9۱تولید تولید 

  پوشش بیمه سازه و تجهیزات توسط صندوق بیمهپوشش بیمه سازه و تجهیزات توسط صندوق بیمه/ / محصوالت سبزی و صیفیمحصوالت سبزی و صیفی

وگو با خبرنگار ایانا از جزئیات طرح توسعه  های وزارت جهاد کشاورزی، در گفت مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی و امور گلخانه

 .محوری و شاخص جهاد کشاورزی و تدابیر اتخاذ شده بریا آن خبر دادعنوان طرح   ها به گلخانه

 :سپیده قاسمی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

های زیر زمینی در  رویه آب های بی خشک، کاهش نزوالت آسمانی و برداشت قرارگیری کشور در منطقه خشک و نیمه

یکی از راهکارهای . عه کشت محصوالت کشاورزی شده استهای زیادی در توس های اخیر، باعث ایجاد محدودیت سال

بر با توسعه سطح کشت  آبی در بخش کشاورزی، تغییر روش تولید برخی از محصوالت آب مواجهه با بحران کم

تولید محصوالت کشاورزی در گلخانه عالوه بر کاهش مصرف آب باعث افزایش کیفیت و کمیت . ای است گلخانه

مزایای فراوان کشت . کند های صادراتی را نیز برای محصوالت کشاورزی هموارتر می ین امر راهشود که ا تولیدات می

ای باعث شده است که حتی در کشورهایی که مشکل آب هم وجود ندارد، میل زیادی به گسترش گلخانه  گلخانه

 .ای اختصاص دهند هوجود آید و این کشورها سهم زیادی از کشت محصوالت کشاورزی خود را به کشت گلخان به

عنوان طرح محوری و   ها به اکنون طرح توسعه گلخانه ای، هم کشور و مزایای کشت گلخانهاقلیمی با توجه به شرایط 

های مهم وزارت جهاد  عنوان یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی شده و به شاخص جهاد کشاورزی معرفی و وارد طرح

 .کشاورزی در حال پیگیری جدی است

وگو با خبرنگار  های وزارت جهاد کشاورزی، در گفت سیدمحمد کیایی، مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی و امور گلخانه

 :گوید ایانا از جزئیات این طرح می

 *********** سایر عناوین مهم گفت وگو  ********** 

 پنج میلیارد مترمکعبی آب یجوی و صرفه هزار هکتار از اراضی زیر سطح کشت در فضای باز 629آزاد شدن * 

 استانداردسازی مراحل تولید از ابتدا تا انتها*  

 انتقال تکنولوژی تولید بذر هیبرید به کشور* 

 ای تأسیس صندوق ملی تخصصی گلخانه و صندوق توسعه محصوالت گلخانه*  

****** 

 چیست؟های کنونی ایران و در صورت امکان جهان  آمار امروز سطح زیر کشت گلخانه

میلیون هکتار آن در کشور چین و مابقی در  ۹.0میلیون هکتار است که از این مقدار بیش از  ۴.5ها در جهان تقریباً  سطح گلخانه

بر . هزار هکتار آن گل و گیاه و بقیه به محصوالت سبزی و صیفی اختصاص دارد 5۴دیگر کشورها واقع شده است؛ از این سطح 

هکتار و در سال  57هزار و  ، هشت۲۹هکتار و در سال  ۸55هزار و  ۲، ۲۴های کشور ما در سال  خانهاساس آخرین آمار، سطح گل

 ۹۸5هکتار آن سبزی و صیفی، دو هزار و  ۹75هزار و  هزار هکتار بوده است که در هفت 55های کشور حدود  سطح گلخانه ۲۳

 .شود هکتار گل و گیاه زینتی و باقی سطوح سایر محصوالت کشت می
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 ها در کشور و لزوم توجه دولت و وزارت جهاد کشاورزی به این طرح بگویید؟ از دالیل اهمیت طرح توسعه گلخانه

وری آب ضرورتی انکارناپذیر است در همین راستا  با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت آبی کشور، کنترل مصرف و افزایش بهره

ها استفاده از  برنامه مهم را مورد توجه قرار داد؛ یکی از این برنامه دولت با هدف کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، دو

بر با تغییر الگوی کشت و دیگری تغییر روش در تولید است تا به این ترتیب همراه با حفظ و افزایش کمیت و  آب محصوالت کم

رابری مصرف آب همراه با حفظ و ب 55ای باعث کاهش  از آنجا که کشت گلخانه. کیفیت محصوالت، مصرف آب نیز کاهش یابد

عنوان طرح محوری و شاخص جهاد  ها به شود، به همین دلیل طرح توسعه گلخانه افزایش کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی می

 .های اقتصاد مقاومتی شد کشاورزی معرفی و وارد طرح

 شود؟ ا توسعه گلخانه ممکن میارکان اصلی این طرح بر چه اساسی استوار شده است و تغییر الگوی کشت چگونه ب

. ها استوار شده است این طرح بر پایه انتقال بخشی از تولید محصوالت کشاورزی به داخل گلخانه و گسترش سطح زیر کشت گلخانه

در سایر محصوالت . شود های پیوند اجرا می و اجرای روش( نشاء)های رویشی  تغییر الگوی کشت در زیربخش باغبانی با کشت پایه

 .شود ها را دارند، تغییر الگوی کشت اعمال می کشاورزی نیز آنهایی که قابلیت انتقال کشت به گلخانه

های رویشی یا تولید نشاء در گلخانه از مباحث مورد تأکید معاونت باغبانی و کارشناسان اهل فن است، در  کشت پایه

 .صورت امکان بیشتر درباره مزایای اجرای آن توضیح دهید

جای  ها به شود، تولید نشاء به روش مکانیزه در داخل گلخانه ها به آن توجه می های مهم که در طرح توسعه گلخانه موضوع یکی از

کشت نشاء در گلخانه مزایای بسیاری دارد که شامل؛ کاهش هزینه تولید، کاهش مصرف آب و . کشت مستقیم به روی عرصه است

 .شود آب و خاک می ویژه وری بهینه از منابع تولید به بهره

 زمان اجرای آن چند سال است؟ ها در این طرح به چه میزان خواهد بود و مدت سطح توسعه کشت گلخانه

 ۴00هزار و  ۳5در نظر گرفته شده است، در این طرح  5۳5۳ساله تا افق  55ای یک دوره  برای اجرای طرح توسعه کشت گلخانه

های موجود نیز اصالح و نوسازی  هکتار از گلخانه ۴55هزار و  ، همچنین حدود پنجگیرد ای صورت می هکتار توسعه کشت گلخانه

هزار هکتار زیرساخت تأسیس گلخانه آماده خواهد شد، به این معنا که پهنه محیطی که در  ۳5عالوه بر آن در این طرح . شود می

هکتار  055هزار و  که امسال نیز یکباید اضافه کنم . ددگر ای آماده می ها و مجتمع گلخانه شود در قالب شهرک آن گلخانه ایجاد می

 .ها است توسعه گلخانه خواهیم داشت که در حال انجام در سطح وزارتخانه و استان

 شود؟ ها، چه میزان به تولید محصوالت کشاورزی کشور افزوده می با توجه به این میزان از توسعه و نوسازی گلخانه

هزار هکتار  ۴5هزار هکتار آن انتقال کشت از فضای باز به گلخانه است، به عبارت دیگر در  ۴5، هکتار ۴00هزار و  ۳5از رقم 

شده، به فضای گلخانه منتقل شده  شود، افزایش تولید نخواهیم داشت، زیرا آنچه در فضای باز کشت می ای که تأسیس می گلخانه

درصد آن به تولید سبزی و صیفی  ۲5تا  55ش تولید خواهیم داشت که هزار هکتار دیگر افزای 57به عبارت دیگر عمالً ما در . است

میلیون  ۹5شود، تقریباً  ها و سطحی که در این برنامه اضافه می اختصاص یافته است؛ به این ترتیب با توجه به سطح موجود گلخانه

شده برای هر نفر  طالعه و بررسی انجامبا توجه به اینکه سرانه مصرف بر اساس م. تن تولید محصول سبزی و صیفی خواهیم داشت

میلیون تن سبزی و صیفی باکیفیت برای ورود به بازار صادراتی  ۲.0کیلوگرم در نظر گرفته شده است در انتهای برنامه  5۹5

 .خواهیم داشت

 شود و نتایج آن چه خواهد بود؟ چه اهدافی در اجرای این طرح پیگیری می
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هدف مهم دیگر . جویی در مصرف آب است وری و صرفه شود، ارتقای بهره ساله پیگیری می 55 ترین هدفی که در این برنامه مهم

ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری نیز از نتایج . افزایش صادرات محصوالت در جهت مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی است

از نتایج قابل توجه . شود نفر اشتغال مستقیم ایجاد می 5۹تا  55طوری که در هر واحد گلخانه برای  اجرای این طرح خواهد بود، به

توان برای محصوالت با صرفه  هزار هکتار از اراضی زیر سطح کشت در فضای باز است که می ۴75ها آزاد شدن  دیگر توسعه گلخانه

شود که رقم قابل  می جویی ها حدود پنج میلیارد مترمکعب آب صرفه با آزادسازی این زمین. تر در نظر گرفت اقتصادی مناسب

بر استفاده  آب های وزارت جهاد کشاورزی یا آیش شده یا برای تولید محصوالت کم ها بر اساس سیاستگذاری این زمین. توجهی است

همچنین تولید محصول با کیفیت و بازارپسندی بیشتر برای صادرات، زودرس شدن محصوالت، عدم نیاز به عمل گزینش . می شوند

 .ها ازجمله نتایج مثبتی دیگر اجرای این طرح خواهد بود و مدیریت آفات و بیماری یا تنک کردن

در تنظیم چنین . دست آید برای هر طرح ملی نیاز به مطالعات و انجام تحقیقات دقیق است تا نتایج مثبت و الزم به

 انجام گرفته است؟برنامه بزرگ و در سطح ملی آیا تحقیقات و مطالعات الزم برای حصول نتیجه مناسب 

چهار طرح مطالعاتی در این باره انجام شده است که شامل؛ چگونگی انتقال و استفاده از دانش فنی روز دنیا، مطالعات تکمیلی 

ای  آوری انتخاب محصول گلخانه بندی، مطالعات بازاریابی محصوالت، تغییر الگوی کشت از فضای باز به گلخانه و مطالعات فن پهنه

هایی دست یابیم که عالوه بر اینکه هزینه  در این مطالعات سعی شده به روش. ا در نهایت به یک نتیجه مناسب برسیمشود ت می

 .آورد، با اقلیم منطقه نیز هماهنگی داشته باشد تولید و مصرف آب را پایین می

از اقدامات . برای افزایش تولید است ریزی بازارسازی و بازاریابی از ضروریات برنامه. به مطالعات بازاریابی اشاره کردید

 انجام شده در این بخش بگویید؟

در همین راستا استفاده از ارقام مرغوب . ایجاد بازارهای جدید داخلی و هماهنگی برای ورود به بازارهای خارجی بسیار مهم است

و تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل از ( سها و بور پایانه)اندازی بازار فروش  های ارزش، راه تجاری، تقویت و تکمیل زنجیره

گرا بودن  ضمن اینکه از اصول اقتصاد مقاومتی برون. های در حال پیگیری برای تقویت بازار با توجه به افزایش تولید است سیاست

ختی در تولید، پروژه است که با توجه به این موضوع نیز افزایش میزان صادرات با رسیدن به عدد کیفی مناسب تولیدات، یکنوا

 .افزایش سالمت، تولید در تمام فصول سال و درآمد ارزی مورد توجه قرار گرفته شده است

از مشکالت بزرگ بخش کشاورزی کشور ما عدم رعایت استاندارد مورد پذیرش کشورهای جهان در مراحل تولید و 

 اید؟ محصول تولیدی است، برای رفع این مشکل چه اقداماتی را مدنظر قرار داده

. روزرسانی دارند در حال حاضر برخی استانداردها در تولید محصوالت کشاورزی وجود دارد، اما این استانداردها نیاز به بازنگری و به

بنیانی که در  های دانش به همین دلیل یکی از بسته. در برخی موارد نیز استانداردهای الزم تعریف نشده و نیازمند تدوین است

عنوان مثال در روش تولید نشاء تاکنون استانداردی تعریف  دیده شده، استانداردسازی کیفیت و تولید است؛ به اجرای این طرح

نشده و در حال حاضر استانداردسازی توسط گروهی از کارشناسان در حال انجام است تا شرایط چگونگی تولید را از ابتدا تا انتها 

گیرد تا مشکالت ناشی  ها در اختیار بخش خصوصی قرار می سپس این استانداردسازی. بررسی و مسائل فنی را تعیین و ابالغ کنند

 .از عدم تطابق با استانداردهای جهانی برطرف شود

رو  اکنون در کشور با مشکل تامین آن روبه ها است که هم ها نیاز به برخی از نهاده برای اجرای طرح توسعه گلخانه

 باره چه برنامه یا اقداماتی در دست انجام دارید؟ در این .هستیم ازجمله بذر و سم باکیفیت
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ها و فضای باز  اکنون در کشور تنها واحدهای محدودی برای تولید بذر هیبریدی وجود دارد و بیشتر بذوری که در گلخانه هم

رای تأمین این نهاده مهم در هایی که ب یکی از برنامه. شود ای است که از خارج کشور وارد می شود، بذور اصالح شده استفاده می

های تحقیقاتی وزارت جهاد  در باب همین موضوع بخش. دستور کار قرار گرفته، انتقال تکنولوژی تولید بذر هیبرید به کشور است

سم، درباره استفاده از . اند تا به تکنولوژی تولید بذر هیبرید دست یابیم ها نیز به کار گرفته شده کشاورزی و برخی از دانشگاه

ها  افشان های نوین مبارزه بیولوژیک و استفاده از حشرات شکارگر و گرده سیاست وزارت جهاد کشاورزی حمایت از انتقال تکنولوژی

 .است، البته مبارزه بیولوژیک و انتقال حشرات به کشور نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد

های فراوانی وجود دارد، آموزش و تقویت  ن گپ و گفتمورد مهم دیگری که معموالً در بخش کشاورزی پیرامون آ

در این باره چه . وارد به این عرصه است گذاران تازه ویژه برای سرمایه برداران و کارشناسان فنی به دانش فنی بهره

 اید؟ کرده

های آموزشی با  رههای مختلف در برنامه توسعه گلخانه مورد توجه قرار گرفته است، ازجمله دو مسئله آموزش نیز به شکل

های فشرده  برداران و مسئوالن فنی ستادی و استانی، تهیه نشریات و جزوات ترویجی، تهیه لوح های مشخص برای بهره سرفصل

 .ها ابالغ شده است است که توزیع استانی آنها تعیین و به استان

 أمین خواهد شد؟این منابع از کجا و به چه شکل ت. منابع مالی این طرح چگونه تأمین می شود

های اقتصاد مقاومتی برای گلخانه نیز این بسته دیده شده است تا  در برنامه. های مالی پشتیبان است هر طرحی نیازمند بسته

. تسهیالت برای تأسیس گلخانه، اصالح و نوسازی واحدهای فرسوده غیراقتصادی و افزایش بهبود عملکرد در واحد سطح تأمین شود

شود، مشارکت تولیدکنندگان در این امر تحت  ها پیگیری می ر بحث تأمین مالی طرح توسعه و نوسازی گلخانهموضوع دیگر که د

ای است، کارهای مقدماتی طرح تأسیس این  عنوان تأسیس صندوق ملی تخصصی گلخانه و صندوق توسعه محصوالت گلخانه

درصد را بخش  05درصد از منابع را دولت و  ۳۲های ملی  صندوقمعموالً در این . ها انجام و منتظر دریافت اعتبارات است صندوق

ها عمالً منابع مالی  این صندوق. ای که از سوی بخش خصوصی تعیین شده، اداره می گردد مدیره کنند و با هیأت خصوصی تأمین می

دهند تا از خروج سرمایه از  رار میبهره و تضمین سرمایه متقاضیان بانکی در اختیار تولیدکنندگان ق خوبی را به شکل تسهیالت کم

 .های داخلی و خارجی شوند صنعت جلوگیری و باعث جذب سرمایه

های بخش خصوصی هستند که امور کشاورزی را از تولید تا  دانید امروزه در جهان تشکل طور که خود شما نیز می همان

آیا . لخانه فاقد یک تشکل منسجم و ملی استدر کشور ما صنعت گ. کنند بازار در دست دارند و بهترین شکل اداره می

 کنید با اجرای این طرح بیش از همیشه نیاز به ایجاد این تشکل ملی برای ساماندهی بهتر احساس شود؟ فکر نمی

آن  اندازی ها باید زودتر برای راه ملی نداریم که با توجه به توسعه گلخانه  ها تشکل های کشاورزی مانند گلخانه در بعضی از بخش

دارن را  توان تشکل ملی گلخانه ها وجود دارند که با همکاری آنها می ها و شهرستان های در سطح استان اکنون تشکل هم. فکری شود

تواند در اتخاذ تصمیمات مناسب  ها با تولیدکنندگان یک تشکل مرکزی می با توجه به ارتباط تشکل. اندازی و ساماندهی کرد راه

 .ساندبخش دولتی را یاری ر

چه . اندازی آن همیشه مورد درخواست بخش خصوصی بوده است های صادراتی در بازار، راه با توجه به اهمیت پایانه

 اندازی این مراکز برداشته شده است؟ هایی برای راه گام

ترین  ریزی شد که اصلی اهمیت پایانه صادراتی انکارناپذیر است، بر همین اساس در سنوات گذشته روی چهار پایانه صادراتی برنامه

پایانه دیگر در . انداری خواهد شد آن در تهران و منطقه احمدآباد مستوفی قرار دارد که امسال با تأمین منابع مالی فاز نخست آن راه
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ده است پایانه بعدی در دزفول واقع ش. شود عنوان پایانه معین استفاده می شهرستان محالت قرار دارد که با اتمام ساختمان آن به

دو . که منابع مالی احداث این پایانه تأمین شده و فقط در مسائل حقوقی زمین مشکالتی وجود دارد که در حال پیگیری هستند

ها نیز مانند آمل  برخی از شهرستان. رسد برداری می پایانه هم در استان مازندران وجود دارد که تا اواخر امسال یکی از آنها به بهره

در مجموع پنج پایانه صادراتی برای محصوالت سبزی و صیفی تعیین . برداری هستند اندازی کرده و در حال بهره ا راهبازارهای گل ر

 .شوند اندازی می ها راه شده است که تا آخر برنامه، پایانه

های گذشته باعث مشکالت فراوان برای  های گلخانه ازجمله مسائلی است که در سال بیمه محصوالت و سازه

 اقدامات شما در این باره چه خواهد بود؟. لیدکنندگان و باز ماندن آنها از تولید شده استتو

عنوان یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی مطرح است که با عنایت به این موضوع، توجه به بیمه ضروری  ایجاد پایداری در تولید به

. ها در دستور کار قرار دارد بخشی در بیمه گونه ت گلخانه، تنوعبه همین دلیل افزایش پوشش بیمه تجهیزات جانبی و محصوال. است

ها را  صورت پایلوت پوشش بیمه سازه و تجهیزات توسط صندوق بیمه در حال انجام است و تا پایان طرح همه گلخانه امسال نیز به

 .دهد صورت کامل تحت پوشش قرار می به

اقدامات شما در این برنامه برای . های تولید تأثیر بسزایی دارد مکانیزاسیون یکی از مباحثی است که در کاهش هزینه

 ها چیست؟ تجهیز مکانیزاسیون گلخانه

ها را کاهش  های مجهز را وارد گلخانه کنیم و هزینه ارتقای مکانیزاسیون مورد تأکید ما نیز است در این طرح در نظر داریم دستگاه

. ها وجود ندارد؛ زیرا فقط نوع اشتغال تغییر خواهد کرد آالت مدرن به گلخانه اشیننگرانی نیز در کاهش اشتغال با ورود م. دهیم

یابد و امکان ورود به بازار تجاری و ثروت آفرینی  ها، عملکرد و کیفیت افزایش می های مدرن به گلخانه ضمن اینکه با ورود دستگاه

 .شود فراهم می

 هانی و بازارسازی برای محصوالت فراهم شده است؟آیا اقدامات و شرایط الزم برای حضور در بازار ج

مقام بازرگانی و  در همین زمینه با دستور قائم. های مختلف است بازارسازی و حضور در بازار جهانی نیازمند هماهنگی با ارگان

ها  در این کارگروه. نندهایی ایجاد شده است تا از ابتدا تا انتها اجرای این طرح را رصد ک صنایع وزیر جهاد کشاورزی، کارگروه

 ./گیرد ها انجام می های الزم با سایر ارگان شود و هماهنگی مباحث تولیدی و مشکالت بازار بررسی می
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 تولیدات زراعی
 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

شورای شهر حجره های میدان را شورای شهر حجره های میدان را / / زمینی و بادمجان به عراق برای زائرین اربعینزمینی و بادمجان به عراق برای زائرین اربعین  تن پیاز، سیبتن پیاز، سیب  899899ارسال ارسال 

  پارکینگ تلقی می کندپارکینگ تلقی می کند

 .زمینی و بادمجان برای زائران اربعین از سوی اتحادیه صنف بارفروشان تهران ارسال شد تن پیاز، سیب 555

در راستای کمک : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت ضو اتحادیه صنف بارفروشان و دبیر سابق این اتحادیه امروز در گفتع

رسانی به موکب هایی که برای زائران پیاده در ایام اربعین در کشور عراق برپا شده است، از سوی اتحادیه صنف بارفروشان تهران 

 .نی و بادمجان امروز به کشور عراق ارسال می شودتن پیاز، سیب زمی 555

تمامی مجوزهای قانونی الزم گرفته شده است و عصر امروز کامیون های حامل محموله های فوق به سوی : فتحعلی افزود علی حاج

پیاده اربعین می  برای نخستین بار است که این اتحادیه اقدام به ارسال مایحتاج زائران: وی خاطرنشان کرد.عراق حرکت می کند

 .کند و امیدواریم که طی روزهای آینده بتوانیم با هماهنگی اتاق اصناف محصوالت بیشتری را به دست زائران اربعین برسانیم

 .به طور قطع چهار قلم کاالی دیگر نیز به محصوالت ارسالی اضافه خواهد شد: فتحعلی ادامه داد حاج

 .میلیون تومان برآورد کرد که از سوی اتحادیه بارفروشان تهران تقبل شده است 555وی ارزش محموله اسال شده را حدود 

 شورای شهر حجره های میدان را پارکینگ تلقی می کند

دبیر سابق اتحادیه صنف بارفروشان از فراوانی محصوالت کشاورزی همچون پرتقال و نارنگی در میادین میوه و تره بار خبر داد و 

محصوالت چون سیب زمینی و پیاز قیمت ها به اندازه ای پایین است که کرایه حمل کشاورزان را نیز پاسخ در برخی : تصریح کرد

تومان و قیمت پیاز بسته به نوع آن  055تا  ۳55قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در میدان میوه و تره بار : وی یادآور شد.نمی دهد

 .کرد کشاورزان ناچیز استتومان است که این بها نسبت به هزینه  555تا  755

بزرگ ترین مشکل حجره داران میدان میوه و تره بار مرکزی، مصوبه اخیر شورای شهر است که بر اساس : فتحعلی تأکید کرد حاج

 .آن هریک از حجره ها پارکینگ محسوب شده و باید ماشین هایی که در آن توقف می کنند، به صورت ساعتی هزینه بپردازند

در حالی که پارکینگ در میدان میوه و تره بار وجود دارد، کامیون هایی که محصوالت کشاورزان را برای غرفه ها : داشتوی اظهار 

 .می آورند، باید عالوه بر ورودی ماشین به میدان، حق توقف ساعتی نیز پرداخت کنند

زینه دانسته، در حالی که اکنون حجره ها مصوبه شورای شهر توقف ساعتی در پارکینگ را مشمول ه: فتحعلی همچنین گفت حاج

حجره داران به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا مصوبه فوق لغو شود؛ زیرا این : وی در ادامه افزود.پارکینگ محسوب شده اند

 .هزینه ها به ضرر کشاورزان بوده و باید بهای آن را کشاورزان پرداخت کنند

از آنجا که اگر میوه های موجود در کامیون ها پیاده شود، در میدان میوه و تره بار به چشم : فتحعلی در پایان خاطرنشان کرد حاج

محصول مانده نگریسته می شود، ما مجبور هستیم میوه ها را دیرتر تخلیه کنیم تا خریداران احساس کنند که محصول فوق تازه از 

 .ده و مشکالتی را به وجود آورده استمزرعه به میدان رسیده است که این نگرش نیز مزید بر علت ش

گفتنی است، رئیس کمیته اسکان، تغذیه و مشارکت مردمی ستاد مرکز اربعین اعالم کرده که برای خدمات رسانی بهتر به زائران 

کمک های نقدی خود را * 55۳5*755#بانک ملی، ملت و پست بانک و سامانه  55۳5اربعین مردم می توانند با حساب شماره 

میلیون زائر ایرانی برای برگزاری مراسم اربعین به صورت پیاده وارد عراق شدند که  5.0الزم به ذکر است سال گذشته .ریز کنندوا

هزار نفر ویزا  5۸5امسال پیش بینی می شود جمعیت از دو میلیون نفر فراتر رود؛ در حالی که سامانه حج و زیارت تاکنون برای 
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محرم مصادف با ششم آبان  ۹0های در نظر گرفته شده برای پذیرایی از زائران پیاده اربعین، از  همچنین موکب.صادر کرده است

 ./صفر به مدت یک ماه آماده پذیرایی از زائران هستند ۹0ماه تا 

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸055D%/5%A7%D5%B5 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  روز مهار شدروز مهار شد  8989ملخ آسیایی در سیستان ظرف ملخ آسیایی در سیستان ظرف 

هزار هکتار و ظرف ده روز  ۸حمله ملخ آسیایی به منطقه هیرمند سیستان با واکنش سریع سازمان حفظ نباتات کشور در سطح 

 .کنترل شد

: جهاد کشاورزی، سعید معین مدیر مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور با اعالم این مطلب گفتبه گزارش ایانا از وزارت 

امسال برای نخستین بار با حمله ملخ آسیایی از افغانستان به منطقه هیرمند سیستان روبرو شدیم که با مبارزه به موقع با این آفت 

 .ات در اراضی کشاورزی جلوگیری شدمهاجر از اواخر شهریور تا اوایل مهر ماه از خسار

ساعت به  ۳5برای مبارزه با ملخ آسیایی عالوه بر امکانات استانی، امکانات و کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور ظرف : وی افزود

دارد،  معین با بیان این که ملخ آسیایی دومین آفت پس از ملخ دریایی است که قدرت مهاجرت وسیع.منطقه سیستان ارسال شدند

 .ملخ آسیایی به غالت حمله می کند و در عین حال به سایر گیاهان سبز مثل سبزی و صیفی آسیب می زند: اظهار داشت

 .ملخ آسیایی در طول عمر خود قادر است صدها کیلومتر پرواز کند و جزو آفات عمومی محسوب می شود: وی ادامه داد

اگر افغانستان مبارزه قابل قبولی با این آفت داشته باشد، دیگر نیازی به : تصریح کرد مدیر مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور

سال پیش این آفت از سمت روسیه وارد ایران و در منطقه آستارا و  05آخرین بار نزدیک به : وی گفت.مبارزه با آن در ایران نیست

این سازمان سال گذشته طرحی را به معاونت امور : می گفتمعین در مورد برنامه مبارزه با آفات عمو.رشت با آن مبارزه شد

 .تولیدات زراعی برای مقابله با ملخ صحرایی و ملخ های بومی ارایه داده است

 .میلیارد تومان پیش بینی کرد 55وی اعتبار این طرح را 

ان استان و اگر ابعاد مشکل وسیع چنانچه یکی از استان های کشور با هجوم آفات عمومی روبرو شود از امکانات هم: معین گفت

 .باشد سازمان حفظ نباتات کشور ورود پیدا می کند و اگر وضعیت اضطراری باشد از امکانات ستاد بحران کشور کمک می گیریم

ر ستاد بحران در بسیاری از کشورها تعریف نشده و این نقطه قوت برای مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی د: معین اذعان داشت

 .ایران محسوب می شود و می تواند الگویی برای سایر کشورها باشد

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۸۳5D%/۲% 
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 چای

 خبرنگاران جوان - 13۹۱آبان  22: تاریخ

  تاخیر در پرداخت مطالبات کام چایکاران را تلخ کردتاخیر در پرداخت مطالبات کام چایکاران را تلخ کرد

 .تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان موجب نارضایتی و کاهش انگیزه تولید برای سال زراعی آینده می شود

برخی از بهره برداران بخش کشاورزی  جوان،اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

همچون چایکاران پس از گذشت ماه ها از تحویل محصول خود به مراکز خرید تاکنون مزد دسترنج خود را بصورت کامل دریافت 

یعات نکرده اند، این درحالی است که دولت به منظور حمایت از تولید محصوالت اساسی، ایجاد تعادل در نظام تولید و کاهش ضا

 .می زند کشاورزی دست به خرید تضمینی 

اما سوال آنجا پیش می آید که با وجود پیش بینی اعتبارات خرید محصوالت اساسی که هر ساله پس از آغاز فصل کاشت از سوی 

هبردی به دولت در نظر گرفته می شود، اما باز هم در هنگام خرید محصوالت صحبت از نبود اعتبارات کافی برای خرید ذخایر را

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار.میان می آید

ارزش خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری : ن خبر داد و گفتدرصدی مطالبات چایکارا ۸5از پرداخت  خبرنگاران جوان،

میلیارد تومان است، از این رو نمی توان از کارخانه ها انتظار داشت که بالفاصله  ۹۴۳درصدی به نسبت سال گذشت  ۸5با افزایش 

 .پس از خرید، تمامی مطالباتشان را پرداخت نمایند

طبق : رید تضمینی چای باید بخشی از بهای خرید توسط کارخانه ها پرداخت شود، گفتدر پاسخ به این سوال که چرا در خ  وی

ساعته باید  ۹۳درصدی به کارخانه ها فروخته می شود چرا که درصورت نگهداری  ۴5مصوبه شورای اقتصاد، برگ سبز چای با نرخ 

میلیارد دالری حاصل از واردات  505لید، صرفه جویی این مقام مسئول با بیان اینکه اخذ یارانه دولت نسبت به تو.دور ریخته شود

پایدار را به   پرداخت یارانه مستقیم دولت به کارخانه های تولیدی عالوه بر کاهش هزینه واردات، اشتغال: را به همراه دارد، افزود

بهره برداری می شوند به مخروبه  همراه دارد چرا که در غیر اینصورت به سبب آنکه باغات چای عمدتا در ارتفاعات و به صورت دیم

 .های جنگلی تبدیل خواهند شد

 چایکاران چشم به راه مطالباتشان هستند

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی همچنین ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفتگو با خبرنگار

درصد چایکاران از دریافت مطالباتشان  ۳0الی  ۳5با وجود آنکه مطالبات چایکاران در حال پرداخت است، اما تا کنون : ، گفتجوان

و هرس باغات از ماه آینده آغاز خواهد شد، کشاورزان با توجه به اینکه فصل برداشت به اتمام رسیده : وی افزود.بی نصیب مانده اند

 . برای این امر نیاز به منابع مالی دارند، اما به دلیل برآورده نشدن مطالبات خود، پول کافی برای این اقدام ندارند

هر چه سریع تر انتظار می رود که با پرداخت : هوسمی از چشم انتظاری چایکاران مبنی بر دریافت مطالباتشان خبرداد و گفت

مطالبات، بخشی از مشکالت آنها بر طرف گردد ضمن آنکه افزایش نرخ تضمینی خرید محصوالت و پرداخت به موقع مطالبات آنها ، 

 .از دیگر خواسته های شاغالن این بخش به حساب می آید

 بی تاثیری تاخیر در پرداخت مطالبات بر تولید سال آینده

اقتصادی  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی حمایت از توسعه چایکاران در گفتگو با خبرنگارصادق حسنی نائب رئیس صندوق 

میلیارد تومان باقی  7۳خت شده و میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پردا 5۸5تا به امروز : بیان کرد باشگاه خبرنگاران جوان،

 .مانده نیز به تدریج پرداخت خواهد شد
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 5۹5در مجموع دولت : وی با اشاره به اینکه خرید برگ سبز چای در سال جاری بیش از پیش بینی اعتبارات دولت بوده، گفت

میلیارد  ۴5روز اخیر  50الی  55تولید طی میلیارد تومان اعتبار برای قدرالسهم خرید تضمینی در نظرگرفته که با توجه به افزایش 

 .تومان باقی مانده از خزانه به حساب سازمان چای واریز شد

با : حسنی در پاسخ به این سوال که تاخیر در پرداخت مطالبات می تواند در تولید سال زراعی آینده تاثیر گذار باشد، بیان کرد

میلیارد تومان اعتبار برای عملیات سال جاری و همچنین  ۴5و تخصیص  در سال گذشته "به زراعی"توجه به پرداخت تسهیالت 

 .حمایت دولت در افزایش خرید تضمینی، نمی توان شاهد کاهش تولید برگ سبز چای در سال زراعی آینده باشیم

/news/fa/ir.yjc.www//:http05۳700۳D%/5%D%AA5 
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 حبوبات
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  خاک

 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  تر از آبتر از آب  وضعیت خاک بحرانیوضعیت خاک بحرانی

 .تر از آب توصیف کرد مدیر کل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی وضعیت خاک را به مراتب بحرانی

 .تر از آب توصیف کرد خاک را به مراتب بحرانیمدیر کل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی وضعیت 

ها و فرسایش آبی و بادی همچنین در اثر سوء مدیریت  به دلیل تغییر کاربری: رضا سرافرازی امروز در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت

. ر هکتار استتن د ۳متوسط جهانی فرسایش خاک عددی کمتر از . تن در هکتار فرسایش خاک داریم 5۸در بحث خاک، ساالنه 

در کشور حساسیتی که روی آب وجود دارد و آحاد مردم به وضعیت بحرانی : ای برای کشور برشمرد و افزود وی این مسئله را فاجعه

 . تر از آب است تر و مهم اما واقعیت این است که بحث خاک به مراتب حساس. اند، روی خاک نیست آن پی برده

دلیلش هم این است که آب . ام معظم رهبری نیز تاکید شده که بحث خاک از آب مهم تر استحتی در بیانات مق: وی اضافه کرد

 .کند های ساالنه بخش زیادی از آب مورد نیاز ما را تامین می یک منبع تجدیدپذیر است و بارش

الت تجدیدپذیر دارد، مصرف نکنیم گیرد و ح البته باید توجه داشته باشیم که بیش از آبی که در اختیارمان قرار می: سرافرازی افزود

میلیارد متر مکعب از منابع  5۹5ها در حال حاضر  بر اثر اضافه برداشت: وی گفت.شویم زیرا با کسری منابع آب مواجه می

 .ایم به همین دلیل با مشکل کم آبی نیز مواجه هستیم استراتژیک کشور را مصرف کرده

تر است زیرا خاک عنصری  د بحرانی که در بحث آب وجود دارد اما وضعیت خاک بحرانیبا وجو: مدیر کل دفتر آب و خاک ادامه داد

 .سال زمان نیاز دارد 055تا  ۳55متر آن در شرایط نرمال، به حدود  است که تشکیل یک سانتی

 .در بحث فرسایش خاک در دنیا جزء کشورهای پیشرو هستیم: وی اضافه کرد

به مجلس شورای اسالمی تحویل شده و مراحل نهایی تصویب « طرح جامع خاک»الیحه  به گفته سرافرازی چند سالی است که

پس از تصویب طرح جامع خاک، اعتبارات خوبی به این بخش اختصاص خواهد یافت و نهایت سعی : وی افزود.کند خود را طی می

 .ی داشته باشیمکنیم که برای حفظ و افزایش ماده آلی خاک و کاهش فرسایش اقدامات موثر خود را می

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۸۹۸D%/۲%55%D5%B۸% 
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 خرما 

 فارس - ۹۱/۸۰/1۱:  تاریخ

  فارس نخل خرما در منطقه سردسیر به بار نشستفارس نخل خرما در منطقه سردسیر به بار نشست
 . چند اصله نخل خرما که در منطقه سردسیر طارم زنجان به عنوان درخت زینتی کشت شده بود، به بار نشست 

سال اخیر چند اصله نخل خرما به عنوان گیاه زینتی در شهرستان طارم  ۳-۴از   ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

هایی مانند بیمارستان و مرکز شهر، کارخانه و خیابان اصلی شهر کاشته  شود، در مکان ای سردسیر محسوب می طقهزنجان که من

  .شد، تا مردم با ظاهر درخت نخل و میوه آن آشنا شوند

ها به نحو  خلبینی کرده بودند، این درخت بار نهایی نخواهد داد، امسال خرمای این ن علیرغم انتظار کارشناسان کشاورزی که پیش

 .ای که کارشناسان نوع خرما آن را از نوع مرغوب محسوب کردند مطلوبی به ثمر رسید و به گونه

های جنوبی و گرمسیر کشور از جمله خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و بوشهر تولید  نخل خرما در حال حاضر در استان

 .ن خود کرده استشده و ایران در دنیا مقام اول تولید خرما را از آ

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۴۲05550555۳7۸ 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان – 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در سال جاریاجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در سال جاری

توسط  5۴۲0نامه هیأت وزیران و ابالغ آن توسط وزیر جهاد کشاورزی، طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در سال  براساس تصویب

 .شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به مرحله اجرا درآمده است

صورت   به نقل از روابط عمومی شرکت پشتیبانی امور دام، بر اساس هماهنگی اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش گروه

های تهران، قزوین و کردستان به روش  های جهاد کشاورزی، در این طرح قیمت تضمینی جو در استان گرفته با روسای سازمان

 .برداری رسیده است به بهره "عرضه فیزیکی"ها به روش  و سایر استان "گواهی سپرده"

کند و کارگزار آن در  کشاورز محصول خود را در یکی از انبارهای طرف قرارداد شرکت بورس ذخیره می :ش گواهی سپردهرو

 .نماید بورس ارائه می

کشاورز محصول خود را به یکی از انبارهای این شرکت تحویل داده و شرکت متبوع به وکالت از طرف  :روش عرضه فیزیکی

 .نماید رضه میکشاورز محصول را در بورس ع

 .نمایند در هر دو روش درآمد حاصل از فروش را به ترتیب تاریخ تحویل، به حساب کشاورز واریز می

 .آغاز شده است 5۴۲0.۹.5اجرای طرح برای خرید تضمینی جو از  -5

 .انجام شده است  5۴۲0.۹.5۲اولین عرضه محصول جو در تابلوی بورس در تاریخ  -۹

آوری و در بورس به فروش رسیده و وجوه  استان جمع ۹5تن جو در  5.5۳0.555جمعاً  5۴۲0.5.5اریخ از ابتدای طرح تا ت -۴

 .حاصل در کمتر از یک هفته از تاریخ تحویل، به کشاورزان پرداخت شده است

ب ریال برای هر کیلوگرم تعیین شده است که این قیمت بر حس 55.5۹5قیمت مصوب خرید تضمینی جود در سال جاری  -۳

 .شرایط کیفی محصول متغیر است

میلیارد تومان از محل  ۴۹۹میلیارد ریال بوده و تاکنون مجموعاً بالغ بر  55.۴05آوری شده امسال،  جمع کل ارزش جو جمع-0

 .التفاوت صورت گرفته است اعتبار تخصیص بافته پرداخت مابه

 .ریال به ازای هر کیلوگرم متغیر بوده است 5.555ریال تا  ۸.۴55های مختلف از  قیمت فروش جو در تابلوی بورس در استان -۸

التفاوت خرید تضمینی از  ریال به عنوان مابه ۹.۲0۹بطور کلی به ازای هر کیلوگرم جو خریداری شده به طور میانگین مبلغ  -7

 .سوی شرکت به کشاورزان پرداخت شده است

توانند  التفاوت آن را دریافت نکرده باشند می تحویل جو، وجه آن یا مابه چنانچه در حال حاضر کشاورزانی باشند که از بابت :تذکر

 .برای رفع مشکل احتمالی به ادارات کل پشتیبانی هر استان مراجعه و مشکل اداری را برطرف نمایند

  :ذرت

 .آغاز شده است 5۴۲0.۸.5۲اجرای خرید تضمینی ذرت از تاریخ  -5

 ۳0گیری آغاز شده که در مجموع تابحال حدود  غربی، کردستان، اردبیل، فارس و قزوین تحویلهای کرمانشاه، آذربایجان  استان -۹

 .اند های ذرت خشک کنی تحویل داده هزار تن ذرت به ایستگاه

هزار تن  ۹۹شود و تاکنون بیش از  تولید را دارند به روش گواهی سپرده انجام می% 55استان کشور که بیش از  ۸خرید ذرت در  -۴

 .طرح خرید ذرت تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت. ریال برای هر کیلوگرم به فروش رفته است 5.0۸5ت با قیمت ذر

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 سوم آبان 

 

1۸۰ 
 

 .ریال به ازای هر کیلوگرم است 55۴۸5( با کیفیت مطلوب)قیمت مصوب خرید تضمینی  -۳

 .هزار تن باشد 055شود در سال جاری ذرت کشت شده بالغ بر  بینی می پیش -0

 .التفاوت قیمت ذرت به کشاورزان پرداخت شده است غ سی میلیارد ریال تاکنون بابت مابهمبل -۸

  :مزایای طرح قیمت تضمینی

 از وجه محصول در عرض کمتر از یک هفته به کشاورزان% 75پرداخت حدود  -5

 (های انبارداری جویی در هزینه صرفه)های حمل و نقل  جویی در هزینه صرفه -۹

 های افت و کسری ناشی از نگهداری بلند مدت محصول تحمیل هزینه جلوگیری از -۴

 جلب مشارکت بخش خصوصی در انجام خرید تضمینی -۳

 سازی عملیات بازرگانی حذف عوامل واسطه در خرید و فروش محصول و شفاف -0

/news/fa/ir.yjc.www//:http05۳7۳5۲D%/5%A7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.yjc.ir/fa/news/5847419/%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم آبان 

 

1۸۹ 
 

 خرید تضمینی
 فودپرس 13۹5آبان ماه  1۱دو شنبه 

  قیمت جدید خرید تضمینی محصوالت کشاورزیقیمت جدید خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

جلسه شورای اقتصاد ظهر امروز به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و در آن ضمن تصویب چند طرح مهم  <کشاورزی

 .نیرو،تصمیمات الزم درمورد قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اتخاذ شدهای نفت و  وزارتخانه

پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به درخواست وزارت نفت برای طرح تولید قوای  به گزارش

دارای مزایای ملی است و با توجه به این طرح : محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده، گفت

 .مسئله آلودگی هوا، ضروری است اجرای اینگونه طرح ها در دستور کار قرار گیرد

کاهش مصرف سوخت نیز از دیگر مزایای استفاده از موتورهای پربازده برای تولید خودروهای : معاون اول رییس جمهور افزود

 .ی اینگونه طرح ها را دوچندان می کندمصرف است که این موضوع نیز ضرورت اجرا کم

: خاطرنشان کرد F بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی کالس 5جهانگیری همچنین با اشاره به درخواست وزارت نیرو برای احداث 

استفاده از فناوری های روز دنیا در اجرای طرح های ملی و پراهمیت کشور که موجب افزایش بهره وری می شود باید به طور جدی 

 .مورد توجه قرار گیرد و با اجرای این طرح، این دانش در اختیار کشور قرار خواهد گرفت

یکی از افتخارات کشور : معاون اول رییس جمهور همچنین از توجه ویژه دولت به کشاورزان و بخصوص گندم کاران خبر داد و گفت

این دستاورد به همت و مدیریت صحیح مسئوالن وزارت در مقطع فعلی توفیقاتی است که در میزان تولید گندم داشته ایم که 

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزی، امور .جهاد کشاورزی و تالش های کشاورزان بوده است

نیز حضور  اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی

داشتند، سه درخواست وزارت نفت مبنی بر طرح گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولید کننده مصرف سوخت مایع، طرح تولید 

قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و جایگزین با خودروهای فرسوده و نیز اصالح سرمایه گذاری در طرح توسعه میدان 

با این  حث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارشی از جزئیات این طرح ها از سوی وزیر نفت، نفتی مشترک یاران شمالی مورد ب

اصالح و تمدید جدول زمان بندی دریافت و پرداخت تسهیالت مالی خارجی برای پروژه خط دوم .درخواست ها موافقت شد

با استفاده از تسهیالت مالی ( F کالس)یبی با راندمان باال بلوک نیروگاه سیکل ترک 5آبرسانی به تبریز از زرینه رود و طرح احداث 

خارجی در ساختگاه های همدان، سلفچگان، بویین زهرا، اندیمشک، تبریز، بندرعباس، امیدیه و خرم آباد از جمله درخواست های 

 .رح ها به تصویب رسیدندوزارت نیرو در این جلسه بود که پس از ارائه گزارشی از توجیهات فنی و مشخصات اقتصادی، این ط

طرح احداث سد و نیروگاه چمشیر با استفاده از تسهیالت مالی خارجی و طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان به ظرفیت 

مگاوات نیز از درخواست های وزارت نیرو در این جلسه بودند که پس از بحث و بررسی و ارائه دیدگاه ها و نظرات مختلف  ۲55

مترو تهران نیز درخواست وزارت کشور در این جلسه بود که مقرر شد این  7طرح احداث و تامین تجهیزات خط .تصویب شدند

 .طرح از زمان ابالغ مصوبه شورای اقتصاد تا یکسال دیگر تمدید شود

برای سال  و محصوالت باغی ۲۸وزیر جهاد کشاورزی هم در این نشست پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی برای سال 

را مطرح کرد که پس از ارائه گزارش در خصوص افزایش هزینه های تولید، تصمیمات الزم در خصوص قیمت خرید تضمینی  ۲0

 .این محصوالت اتخاذ شد

b=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http۹55۳05bc۳ 
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 خشکسالی

 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  یک گام تا واردات آبیک گام تا واردات آب

به گفته سرپرست مرکز پشتیبانی از . وجود بحران آب در کشور موجب شده تا واردات آب بار دیگر در میان مسووالن مطرح شود

حاشیه یازدهمین  همایون حائری در. صنایع آب، برق و توسعه صادرات در کمیته فنی موضوع واردات آب در حال بررسی ویژه است

های تابعه مورد  اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان با بیان اینکه موضوع واردات آب میان وزارت نیرو و شرکت

های کارشناسی متفاوتی درخصوص این مساله انجام شده که اگر به نتیجه برسد این فکر عملیاتی  بحث: بررسی است، اظهار کرد

هایی  قرار شده برای این مساله تضمین: گفت«  ایسنا»خصوصی ایران در تاجیکستان به  اشاره به فعالیت بخشوی با .خواهد شد

به گفته سرپرست مرکز پشتیبانی از صنایع آب، برق و .صورت بگیرد تا بخش خصوصی بتواند با تدبیر بیشتری وارد پروژه شود

ک توسعه صادرات ایران نشستی داشته باشد و پس از آن با بازدید از نمایشگاه توسعه صادرات قرار شده وزیر انرژی تاجیکستان با بان

 .خصوصی صحبت کنند صنعت برق مستقیما با بخش

قرار شده که طی پنج سال این مبلغ : میلیون دالر عنوان و اظهار کرد 555حائری طلب تاجیکستان را بابت تولید برق به ایران، 

الزم است از طریق افغانستان و پاکستان این کار انجام شود که در حال : رق به تاجیکستان گفتوی در مورد اتصال ب.پرداخت شود

 .حاضر نیز این مساله در قالب طرح کاساهزار در دست بررسی است

 برق ایران  استقبال تاجیکستان برای اتصال به شبکه

های فنی و اقتصادی تهران و  یسیون مشترک همکاریاز سوی دیگر وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان در یازدهمین اجالس کم

وزیر انرژی و ذخایر « زاده عثمان علی عثمان». های برقی کشورش به ایران خبر داد از تمایل این کشور به اتصال شبکه« دوشنبه»

خبرگزاری فارس بر به گزارش . های برقی خود را به ایران پیوند دهد تواند در آینده شبکه می« دوشنبه»: آب تاجیکستان گفت

ها میان ایران و تاجیکستان، به بررسی مسائل دو  اساس اعالم منابع خبری، طرفین در این نشست با تاکید بر گسترش همکاری

زاده، تاجیکستان از لحاظ ذخایر آبی موقعیت خوبی  به گفته عثمان.کشور در بخش انرژی پرداختند ۹های  جانبه در زمینه همکاری

وی . های برقی خود را به شبکه برقی ایران وصل کند تواند شبکه رژی برقی در آسیای مرکزی دارد و در آینده میبرای توسعه ان

آبی در دست احداث هستند که دوشنبه خواستار گسترش بیشتر روابط  -های برق در تاجیکستان چندین پروژه نیروگاه: اظهار کرد

در این . های زیادی برخوردار هستند ها از توانمندی رانی در زمینه ساخت این نیروگاههای ای در این زمینه با ایران است، زیرا شرکت

گذاری ایران ساخته  که با سرمایه« ۹توده  سنگ»نشست، مساله بدهی تاجیکستان در پرداخت حق استفاده از نیروی برق نیروگاه 

تاجیکستان به دلیل تخریب تنها شبکه : تصریح کرد چیان، وزیر انرژی ایران نیز در این نشست حمید چیت.شده است، مطرح شد

رو در پرداخت حق استفاده نیروی برق نیروگاه  انتقال برق در کشورهای آسیای مرکزی، امکان فروش برق خود را ندارد و از این

میلیون  555یه کیلومتری شهر دوشنبه با سرما 5۹5، در ۹توده  آبی سنگ-نیروگاه برق. با مشکل مواجه شده است ۹توده  سنگ

 .دالری ایران ساخته شده است

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۸75DB%/%5A%DA%C۲ %- 
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 دانه های روغنی

 فارس - ۹۱/۸۰/1۱:  تاریخ

  شودشود  های کرمانشاه و کردستان امروز در بورس کاال عرضه میهای کرمانشاه و کردستان امروز در بورس کاال عرضه می  ذرت استانذرت استان
 . شود آبان در بورس کاال عرضه می 50انبار استان کرمانشاه و کردستان امروز شنبه  0محصول ذرت  

های کرمانشاه و کردستان امروز در بورس کاال  انبار ذرت در استان 0موجودی ، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

  .شود عرضه می

 :جزئیات موجودی انبار ذرت به شرح زیر است

 (کیلوگرم)مقدار   انبار (گذر)نماد  استان

 05.۳0۹ خورشیدی 05555 کرمانشاه

 ۹7.۲۳7 سیروان 0555۳ کرمانشاه

 57.۴55 غرب دانه بیتا 05550 کردستان

 55.۸55 زرین دانه 0555۹ کرمانشاه

 55.755 صفری 05550 کرمانشاه

 5۲5.55 جمع  

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۴۲055505550۹۲ 
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 دانه های روغنی
 فارس - ۹۱/۸۰/21:  تاریخ

  2929درصد به درصد به   33های روغنی از های روغنی از   ضریب خودکفایی دانهضریب خودکفایی دانه/ / تومانی برای خرید تضمینی کلزاتومانی برای خرید تضمینی کلزا  ۹216۹216پیشنهاد قیمت پیشنهاد قیمت 

  رسدرسد  درصد میدرصد می
های روغنی و  میلیارد دالر صرف واردات روغن، دانه ۳های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه  مجری طرح دانه 

 . رسد درصد می 75درصد کنونی به  ۸های روغنی از  ساله ضریب خودکفایی دانه 55 طی برنامه: شود، گفت کنجاله می

، در (خبرگزاری فارس) های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در غرفه باشگاه خبری توانا علیرضا مهاجر مجری طرح دانه

هزار تن رسیده بود که  ۳۸کلزا به عنوان مهمترین دانه روغنی تا سال قبل به   تولید دانه: افزودو دومین نمایشگاه مطبوعات   بیست

هزار تن  ۴55هزار تن رسیده است و برای سال آینده  75های روغنی از سال قبل امسال این رقم به  ساله دانه 55با اجرای طرح 

 .شود در کشور تولید میهای روغنی  هزار تن انواع دانه 055کلزا و در مجموع تا 

 .درصد برسد 75درصد کنونی به  ۸ساله این رقم از  55قرار است طی افق   :های روغنی گفت وی در مورد ضریب خودکفایی دانه

های بهداشتی دنبال  کیلوگرم است که طبق توصیه ۹5این رقم در حال حاضر : مهاجر در مورد سرانه مصرف روغن در کشور گفت

شود از منشأ مالزی و اندونزی روغن پالم و از برزیل و  هایی که از خارج وارد می درصد هستیم، چون روغن 50کاهش آن به 

 .کند شود که به خاطر مسافت طوالنی کیفیت آن به شدت افت می آرژانتین دانه سویا وارد می

 .شود باعث پایداری این محصول اساسی میتولید دانه روغنی کلزا در داخل کشور به خاطر قرارگیری در تناوب با گندم : وی گفت

میلیارد دالر از کشور تأمین  ۳نباتی با خروج ساالنه  درصد نیاز روغن ۲۳: های روغنی وزارت جهاد کشاورزی افزود مجری طرح دانه

 .های در داخل کشور است شود و همچنین به خاطر بهداشت روغن خام نیاز به تولید این دانه می

تومان پیشنهاد شده که این  ۹۹00تومان و قیمت سویا  ۹75۴قیمت کلزا : های روغنی گفت قیمت تضمینی دانهمهاجر در مورد 

 .شود های فرعی دولت پذیرفته شده و به زودی از سوی دولت به صورت رسمی اعالم می ارقام در کمیته

سویای : های روغنی وارداتی گفت خته بودن دانهمهاجر در مورد تراری.هزار تن خواهد بود 555تولید سویا امسال حدود : وی گفت

های روغنی سویا، کلزا،  وارداتی از آرژانتین، برزیل معموالً تراریخته است و همچنین کنجاله این دو کشور هم تراریخته است اما دانه

ی وزارت جهاد کشاورزی های روغن مجری طرح دانه.شود تراریخته نیست آفتابگردان، کنجد و گلرنگ که در داخل کشور تولید می

باید پزشکان در این مورد پاسخ دهند اما بیشترین : گفت شود، در مورد اینکه چرا از روغن حیوانی در سبد خانوارها استفاده نمی

کشور ما از نظر اقتصادی در   : وی در پایان گفت.های قلبی و عروقی ناشی از مصرف روغن است دلیل مرگ و میر در کشور بیماری

 .شود توسعه است که بیشتر نگاه به واردات و تجارت است و متأسفانه از تولید داخلی به صورت مؤثر حمایت نمیحال 
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 دانه های روغنی
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

برابری سطح زیر کشت کلزا برابری سطح زیر کشت کلزا   66افزایش افزایش / / تکلیف قیمت های تضمینی امروز در شورای اقتصاد نهایی می شودتکلیف قیمت های تضمینی امروز در شورای اقتصاد نهایی می شود

  نسبت به سال گذشتهنسبت به سال گذشته

معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی از احتمال نهایی شدن نرخ خریدهای تضمینی در جلسه هیات دولت خبر 

امروز دوشنبه قرار است : رنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، امروز در گفت وگو با خبرنگار ایانا گفتمعاون امور ب.داد

 .جلسه هیات دولت برگزار شود که یکی از دستور جلسات آن، بررسی قیمت های تضمینی است

در تیرماه قیمت : یان شهریور اعالم می شد، افزودعبدالمهدی بخشنده، با اشاره به اینکه طبق قانون، این قیمت ها باید تا قبل از پا

البته . های پیشنهادی از طرف وزارت جهادکشاورزی به دولت اعالم شد، اما بنا به دالیلی رسیدگی به این موضوع به تعویق افتاد

 .شده بود جلسات تخصصی در سازمان برنامه و بودجه برگزار و تاییدیه آن در اواخر شهریور به شورای اقتصاد ارائه

امید می رود با توجه به امکانات دولت و محدودیت های مالی که وجود دارد، امروز این موضوع بررسی و : بخشنده عنوان کرد

وی در ارتباط با صادرات مرکبات در سال جاری اظهار .تصمیم شایسته ای از طرف هیات دولت برای نرخ های تضمینی اتخاذ شود

. امسال تولید مرکبات بیش از حد نیاز باشد، بنابراین باید برای صادرات آن فکری اساسی می شد پیش بینی می شود که: داشت

البته در سال های گذشته نیز صادرات به مقدار محدود وجود داشته، اما امسال تدبیر ویژه ای از طرف وزیر جهاد کشاورزی برای آن 

کیلوگرم مرکبات به ویژه پرتقال، در فصل پرتولید مثل  ۴صادرات هر به گفته بخشنده، قرار است به ازای .اندیشیده شده است

آن هم با رعایت تمام شرایط . زمستان، اجازه واردات یک کیلوگرم از همین محصول در فصل کم تولید یعنی تابستان صادر شود

 .قرنطینه ای و بهداشتی

هرچند تنظیم بازار خرده فروشی ها به وزارت جهاد کشاورزی : معاون وزیر جهادکشاورزی در ارتباط با بازار گوشت قرمز گفت

مربوط نیست، اما همین که گوشت به وفور در قصابی ها وجود داشته و مشتری کمبودی در این زمینه احساس نمی کند، نشان 

وشی هاست که در این اینکه برخی ها سنگ کمبود را به سینه می زنند، نشان از ضعف در خرده فر. دهنده تنظیم درست بازار است

راستا باید دستگاه های متولی مانند سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده وارد عمل شده و از متضرر شدن مصرف کننده 

درصد باقی  55: درصد گوشت قرمز مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود، ادامه داد ۲5وی با بیان اینکه بیش از .جلوگیری کند

رد کشور می شود بیشتر برای مراکزی مانند دانشگاه ها، پادگان ها، بیمارستان ها و صنایع دیگر که مصرف عمده دارند، مانده که وا

طبق آخرین : این مقام مسوول با اشاره به اینکه فصل کشت غالت به ویژه گندم، جو و کلزا آغاز شده، گفت.استفاده خواهد شد

برابری را تجربه  ۴از اراضی کشور زیر کشت کلزا رفته که نسبت به سال گذشته افزایش هزار هکتار  ۹55آمارها تاکنون بیش از 

زیرا یکی از . کرده و این موفقیت قابل توجهی برای رسیدن به سطح ایده آل محسوب می شود و باالتر از سطح پیش بینی هاست

میلیون هکتار  ۹.0تاکنون : نده در مورد گندم افزودبخش.اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به واردات دانه های روغنی است

نیز گندم دیم و آبی کشت شده که با توجه به امکانات فراهم آمده، امید می رود امسال نیز مانند سال گذشته تولید مطلوب 

زان اعم از سموم، تمام نهاده های مورد نیاز کشاور: معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد.باشد

ضمن اینکه بخش اعظم بذور . کودهای شیمیایی و بذر، در اختیار کشاورزان قرار گرفته و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد

 .گندم و جو تولید داخلی بوده و بخشی از بذور کلزا نیز که رقم های جدیدی را شامل می شود، وارداتی است
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 دانه های روغنی
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

ای ای   شرکت پشتیبانی امور دام در خرید ذرت دانهشرکت پشتیبانی امور دام در خرید ذرت دانه/ / ای کشاورزانای کشاورزان  العجلی حجتی برای ذرت دانهالعجلی حجتی برای ذرت دانه  دستور ضربدستور ضرب

  وارد شدوارد شد

ساعت ذرت کشاورزان در بورس به فروش نرود، شرکت پشتیبانی امور دام ملزم  ۹۳که اگر ظرف وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده 

 .صورت تضمینی است به خرید آن به

سال : ماه خبر داد و گفت  ای در اواخر آبان وگو با خبرنگار ایانا از برداشت ذرت دانه مدیر زراعت استان خوزستان امروز در گفت

ای کشاورزان در صورت  العجلی وزیر جهاد کشاورزی برای خرید ذرت دانه ورد و امسال با دستور ضربگذشته پایلوت موفقی رقم خ

 .شود که وضعیت مناسبی داشته باشیم بینی می فروش نرفتن در بورس کاال، پیش

ه در بورس باید ظرف شد التفاوت بهای ذرت فروخته وزیر جهاد کشاورزی همچنین الزام کرده است که مابه: نژاد افزود محمد قاسمی

ساعت در بورس به فروش  ۹۳روز به حساب کشاورزان واریز شود و عالوه بر آن تأکید کرده که اگر محصول کشاورزان ظرف  55

 .تومان توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شود ۸5هزار و  نرود، با قیمت تضمینی حدود یک

ای برداشت شود، در حالی که برداشت ذرت  هزار تن ذرت دانه ۳05حدود شود که امسال  بینی می پیش: وی خاطرنشان کرد

 .ای توسط کشاورزان در حال انجام است علوفه

 .اگر دستورات وزیر جهاد کشاورزی اجرایی شود، مشکلی از لحاظ اعتباری نخواهیم داشت: نژاد ادامه داد قاسمی

 خوزستانهای روغنی در  برداشت برنج، حبوبات، نیشکر و دانه

های روغنی  در حال حاضر برداشت ذرت، برنج، حبوبات، نیشکر، سبزی و صیفی، دانه: مدیر زراعت استان خوزستان تصریح کرد

شود که برداشت نیشکر در مقایسه با سال گذشته از افزایش برخوردار باشد و  بینی می همچون سویا و کنجد آغاز شده است و پیش

های روغنی همچون کنجد و سویا نیز آغاز شده که خرید سویا  برداشت دانه: وی یادآور شد.تنی برسدمیلیون  7.0به تولید حدود 

 .هزار تن تولید شود 55شود و برآورد شده است که حدود  صورت تضمینی توسط تعاون روستایی کشور انجام می به

تن از این محصول در استان خوزستان تولید  555ود ش بینی می عنوان نخستین سال کشت سویا نیز پیش به: نژاد تأکید کرد قاسمی

دلیل اثراتی که بر  گردوغبار به: ها است، اظهار داشت شده که مدتی است میهمان خوزستانی وی درباره گردوغبار حادث.شود

 .مسئله حل شود گذارد، به لحاظ کمی و کیفی بر تولید اثرگذار است، اما امیدواریم که با بارش باران این فتوسنتز گیاهان می

شود تا برای این محصول مشکلی  برای محصول صادراتی خرما نیز عملیات شستشو و فرآوری انجام می: نژاد در پایان گفت قاسمی

 ./وجود نیاید به
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 زعفران

 فارس - ۹۱/۸۰/1۱:  تاریخ

وقتی آمریکا زعفران افغانستان را در برابر ایران علم وقتی آمریکا زعفران افغانستان را در برابر ایران علم / / های غیراستانداردهای غیراستاندارد  جداسازی کالله زعفران در مکانجداسازی کالله زعفران در مکان

  درصد تولید زعفران دنیا در ایراندرصد تولید زعفران دنیا در ایران  ۲۹۲۹/ / کندکند  میمی
اند، تا  آمریکا و سه کشور هلند، فرانسه و اسپانیا مافیایی خارج از ایران تشکیل داده: رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت 

 . زعفران افغانستان را جایگزین ایران کنند، در حالی که هیچ کشوری کیفیت و میزان تولید زعفران ایران را ندارد

شود زعفران ایران در مکانهای  ، در پاسخ به اینکه شنیده میخبرگزاری فارسار کشاورزی وگو با خبرنگ غالمرضا میری در گفت

متأسفانه هنوز مکانی به عنوان اینکه جداسازی کالله زعفران انجام شود، : شود، خاطرنشان کرد غیربهداشتی فرآوری و تولید می

  .دهد جداسازی را در خانه خودش انجام می نداریم و خود کشاورز کار

حتی در : ساعت از زمان چیدن گل زعفران زمان برای جداسازی کالله وجود دارد، تصریح کرد ۴۸تا  ۹۳وی با اشاره به اینکه تنها 

  .دهند کارگر کار جداسازی را انجام می ۴5تا  ۹5اند که  هایی احداث کرده های شرقی سالن برخی استان

های صادرکنندگان زعفران را وجود برخی ضایعات که هنگام جداسازی دستی وارد زعفران  ئیس ملی زعفران یکی از دغدغهنایب ر

 ۲5امتیاز از مجموع  ۴5کنند که در صورت وجود ضایعات  آزمایشگاه زعفران صادراتی را تست می 75: شود، برشمرد و گفت می

کیلویی زعفران فقط به خاطر پیدا شدن یک تار مو برگشت خورده  ۹99وله محمشود و بارها شده که  امتیاز ما کاسته می

هلند، فرانسه و اسپانیا در پشت پرده از تولید و : میری به مافیای خارج از ایران برای بازار زعفران ایران اشاره کرد و گفت .است

تنی را دراختیار افغانستان قرار خواهد داد، چرا  ۳5بازار کنند و آمریکا هم اعالم کرده بود که  صادرات زعفران افغانستان حمایت می

درصد تولید زعفران دنیا در اختیار ایران است  ۲۹این در حالی است که : وی اضافه کرد .که به دنبال جایگزینی برای ایران هستند

عفران از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا رئیس اتحادیه صادرکنندگان ز .کنیم تر از استاندارد اروپا تولید می که زعفرانی با کیفیت

الزم را آغاز کند، چرا که به تنهایی از عهده بخش خصوصی کاری ساخته نیست و قبل از آنکه دیر شود، باید   در این زمینه حمایت

 .فکری به حال این موضوع کرد
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 زعفران
 فارس - ۹۱/۸۰/1۱:  تاریخ

  قرار است تا کی به شرایط نگهداری محصول کشاورزی بی توجهی شودقرار است تا کی به شرایط نگهداری محصول کشاورزی بی توجهی شود
عکس در حالی که ایران مهد تولید زعفران جهان است، اما برخی افراد +ترین ادویه جهان در پنچرگیری نگهداری زعفران گران 

 . کنند دالل این ادویه گران قیمت جهانی را به صورت غیر بهداشتی و غیر اصولی نگهداری و عرضه می

، در حالی که ایران مهد تولید زعفران جهان است، اما برخی افراد دالل این ادویه گران قیمت جهانی را  ری فارسخبرگزابه گزارش 

 .کنند به صورت غیر بهداشتی و غیر اصولی نگهداری می

رغوبترین تن بیشترین و م ۹55سال قبل مهد تولید زعفران است و ساالنه با تولید حدود  ۴555با وجود این که ایران از حدود 

 .شود شود، اما هنوز زعفران در دنیا به نام اسپانیا عرضه می زعفران جهان در ایران تولید می

در داخل زعفران، باعث افت قیمت صادراتی و « مو»بندی و فرآوری زعفران و شرایط غیر بهداشتی و پیدا شدن  نبود صنعت بسته

 .شود حتی بازگرداندن محموله زعفران صادراتی می

ون که فصل برداشت زعفران در استان خراسان جنوبی است، برخی دالالن در حال خرید زعفران و نگهداری در شرایط غیر اکن

شود، زعفران  دریه، مشاهده میاز جمع آوری زعفران در تربت حی گزارش تصویری عکاس فارسای که در  بهداشتی هستند، به گونه

 .شوند را روی کیسه پالستیکی کثیف و در مغازه پنچرگیری نگهداری کرده و افرادی با کفش در روی کیسه مشاهده می
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  درصد افزایش یافتدرصد افزایش یافت  33صادرات طالی سرخ صادرات طالی سرخ 

درصدی مواجه شده  ۸آمار گمرک حاکی از آن است که با اجرای برجام صادرات زعفران با رشد : عضو شورای ملی زعفران گفت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیار علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگ.است

یق با اجرای برجام برخی از بنگاه های صادراتی که توانایی تطب: در خصوص وضعیت صادرات زعفران به آمریکا اظهار داشت جوان،

 .مقررات ورود محصول با سازمان غذا و دارو این کشور را دارند می توانند زعفران خود را صادرکنند

 .درصدی مواجه شده است ۸آمار گمرک حاکی از آن است که با اجرای برجام صادرات زعفران با رشد : وی افزود

با توجه به آنکه بزرگترین تولیدکننده زعفران در : کردحسینی در پاسخ به این سوال که میزان صادرات رضایت بخش است، بیان 

 .دنیا هستیم باید صادرات این محصول در بازارهای هدف را مدیریت کنیم

عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه ایجاد نشان تجاری معتبر، می تواند دستاوردی مهم برای بنگاه های اقتصادی باشد، اظهار 

 .معتبر محصول، می توان در بازارهای صادراتی حضوری پررنگ داشت با ایجاد نشان تجاری: کرد

در چند سال اخیر با سودجویی برخی رقبا، تقاضا برای زعفران ایرانی افزایش یافته، به گونه ای که این محصول : وی تصریح کرد

  .توانسته به جایگاه مناسبی در دنیا دست یابد
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 زیتون

 آیانا - 13۹۱آبان  2۸: تاریخ

  !!ها باشندها باشند  داورها مراقب زیتون پروردهداورها مراقب زیتون پرورده

ای  توان از پدیده آن می آورترین دالیل برای تخریب داوران است که از جمله ترین و در عین حال تاسف فوتبال ایران دارای مضحک

 .به نام زیتون پرورده نام برد

های فوتبال نه در زمین چمن و ورزشگاه بلکه پشت میز یک  کرد روزی سرنوشت مسابقه به گزارش ایسنا، چه کسی فکر می

انگیزش، همین  اه غمدار و گ های عجیب و غریب و گاه خنده رستوران و هنگام خوردن ناهار مشخص شود؟ فوتبال ایران با همه اتفاق

یک نوشابه اضافه  اش را متهم کند که چون وقت ناهار سه عدد زیتون پرورده و  یک مورد را کم داشت که یک تیم داور مسابقه

ای عربی است که در این چنین مواقعی  واژه "یا للعجب.شان سوت زده است ، در قضاوتش هم خلل وارد بوده و به ضرر تیم خورده

های ایرانی،  به لطف اظهارنظر سرپرست یکی از تیم. کند کند و از جهت بار معنایی عمق شگفتی انسان را نمایان می میکاربرد پیدا 

زیتون اضافه خوردن "، "غش کردن داور به سمت حریف"منوی رستوران یک هتل هم وارد ادبیات فوتبال فارسی شد تا بعد از 

چرا فوتبال ایران به سمتی پیش رفته که چنین اظهار  .وش زمین سبز فوتبال شودپ هم جزو دالیل اعتراض به مردان سیاه "داور

خواهد این حرف را سرپرست یک  می. شود از سوی سرپرست یک تیم مطرح می –دار  و نه خنده  - باری منطق و تاسف نظرهای بی

تصور کنید داورهایی را که از این پس وقتی .تبرانگیز اس یکی یا حتی فوتسال، کل ماجرا تاسف تیم لیگ برتری زده باشد یا دسته

روند، مدام نگران هستند که سفارش اضافه ندهند و حتی محض  برای صرف ناهار یا شام به میزبانی یک تیم فوتبال به رستوران می

، گروه داوری که بعدی این تیم  مثال احتمال دارد در بازی.جویی و پرهیز کنند و کمتر از حد معمول غذا بخورند اطمینان صرفه

متشکل از داور و دو کمک داور است برای وعده ناهار، روی هم رفته یک پرس چلوکباب و یک عدد آب معدنی و سه لیوان یک بار 

شاید هم داورها از این به بعد غذای خود را همراه خود به شهر محل مسابقه .ای به وجود نیاید مصرف سفارش دهند تا هیچ شائبه

هایی از این دست باشیم که قبل از مسابقه فوتبال، داورها کنار زمین چمن سفره انداخته و دور هم  ن پس شاهد صحنهببرند و از ای

نوش جان  –ای برای سه نفر  یک چای کیسه –خورند و بعدش هم یک لیوان چای  ساالد الویه خانگی یا نان و پنیر و گوجه می

این احتمال هم وجود دارد که با توجه به حساسیت بسیار زیاد مساله، از این .باشند کنند که از نظر میزبان قضاوت خوبی داشته می

های غذایی ممنوعه قرار بگیرد و استعمال آن در زمره دوپینگ محسوب شود و  به بعد، زیتون پرورده هم جزو داروها و مکمل

ها و  طلب برخی تیم ممکن است مسئوالن فرصت از طرف دیگر،.کنندگان آن چند ماه از حضور در مسابقات محروم شوند استفاده

های سودجو از این مساله سوءاستفاده کنند و از این پس تالش کنند، داوران را با وعده چند پرس کامل زیتون پرورده به  دالل

ن فوتبال که این کمیته داوران و دپارتمان داوری فدراسیو!های خاصی سوت بزنند همراه نوشابه اضافی، تطمیع کنند تا به سود تیم

ها مسئله مهم برای رسیدگی دارند، حاال باید فکر کنند که چگونه جواب  روزها به فکر حل کردن مشکالت حوزه داوری هستند و ده

تر  عجیب.نامه اعتراضی یک تیم را بدهند که در آن از تناول کردن سه زیتون و یک نوشابه اضافه توسط داوران شکایت شده است

انتشار چنین شکایتی با . وطه فاکتور غذایی که به داوران داده شده را نیز ضمیمه نامه کرده تا شکایتش مستند باشدآنکه تیم مرب

ای برای توجیه شکست،  انداختن به هر بهانه دست.بودن آن است و ارزش پیگیری ندارد  سندش تنها از جنبه مضحک و غیر منطقی

شاید بهتر باشد داوران قبل از انجام هر .آور، اقدامی نابخشودنی است دالیل واهی و خنده کاری ناپسند و توهین یا تخریب داوران با

حتی بهتر است به جای غذا خوردن، دو ساعت زیر . توانند امساک کنند مسابقه مراقب خورد و خوراکشان باشند و تا جایی که می

 .شان مطرح نشود سرم غذایی بخوابند تا کال هیچ حرف و حدیثی علیه
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 سالمت

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  کنندکنند  آور در ایران یارانه و مشوق دریافت میآور در ایران یارانه و مشوق دریافت می  های زیانهای زیان  خوراکیخوراکی! / ! / منوی مخصوص برای غذای بدمنوی مخصوص برای غذای بد

پردازند تعرفه واردات روغن نباتی نزدیک به صفر و تعرفه  تولیدکنندگان پفک و چیپس مالیات میتولیدکنندگان لبنیات به اندازه 

 درصد است ۹5زیتون  واردات روغن

درصد مردم یکی از عوامل  ۲۸درصد مردم اضافه وزن دارند؛  05سال رسیده است،  ۴0سن پوکی در ایران به  |شهروند -سهیال روزبان

درصد جمعیت بالغ کشور به دیابت مبتال هستند و قد  55درصد مردم فشارخون دارند، بیش از  ۹5د؛ خطر بیماری قلبی را دارن

شرایطی که بنا به . اینها تنها بخشی از آمارهای رسمی اعالم شده درباره وضع سالمت مردم ایران است. ها کوتاه شده است ایرانی

حاال درشرایطی که بسیاری از . حوه تغذیه مردم کشور بستگی داردگفته بسیاری از متخصصان در درجه اول به سبک زندگی و ن

اند، در ایران یارانه  محور شیر و لبنیات، یارانه و معافیت مالیاتی درنظر گرفته  کشورهای جهان برای تولید و مصرف کاالی سالمت

نظر تغذیه مانند چیپس و پفک مالیات  ارزش از شیر حذف شده و تولیدکنندگان این کاال به اندازه تولیدکنندگان کاالهای کم

های گذشته کاهش داده و به سرانه کشورهای آفریقایی نظیر نیجریه و  این موضوع سرانه مصرف شیر در ایران را در سال. دهند می

ل رسانده نباتی را به حداق دهد که کشورهای پیشرفته مصرف روغن این موضوع درحالی رخ می. جنوبی یا کوبا رسانده است آفریقای

زیتون  اند اما خوب است بدانید در ایران تعرفه روغن وارداتی نزدیک به صفر و تعرفه روغن زیتون متمایل شده و به مصرف روغن

که میانگین مصرف  کیلوگرم رسانده است، درحالی ۹5نباتی در ایران را افزایش داده و به  همین مسأله مصرف روغن! درصد است ۹5

برابر ۸عنوان قوت الیموت مردم ایران و سرانه مصرفی که  از روغن که عبور کنیم، نان به. کیلوگرم است5۹،0روغن درجهان تنها 

کیفیت سنتی از یارانه دولتی برخوردار است،  میانگین جهان است، در ایران از سالمت و استاندارد کافی برخوردار نیست و نان بی

 !ت این یارانه محروم استکه نان استاندارد و صنعتی از دریاف درحالی 

 شوند ها بلندقد می بادامی ها کوتاه و چشم ایرانی

نفر دچار این کمبود 0نفر در ایران، 55ای که از هر  گونه به. ها هستند تغذیه در ریزمغذی حدود نیمی ازجمعیت ایران دچار سوء

شده ازسوی وزارت کار، تعاون و رفاه  ای بود که مهدخت احتشامی کارشناس صنایع غذایی با استناد به آمار اعالم این نکته. هستند

او به . تغذیه است گذارد، ارتباط درآمد افراد با ابتال به سوء د، اما نکته دیگری که احتشامی روی آن دست میاجتماعی آن را اعالم کر

او براین . اند تغذیه دچار شده سوم افراد جامعه به دلیل سطح پایین درآمدی به این نوع سوء گوید که نزدیک به یک می« شهروند»

های غذایی درکاهش سوءتغذیه موثر است؛ زیرا  ر سبد مصرف فقرا وجود دارد و کمکهایی که د سازی خوراکی باور است که غنی

برای مثال مصرف شیر درقالب توزیع شیر : دهد احتشامی ادامه می. شود های نقدی به دالیل فقر، صرف خوراک نمی گاهی کمک

ها برای کاهش سوءتغذیه و افزایش سالمت  یوهترین ش رایگان در مدارس به استناد مطالعات تجربی متعدد در دنیا یکی از اثربخش

سال  کیلوگرم در 75مصرف سرانه شیر در ایران حدود . است که با وجود تجربه موفق این طرح درکشور، اجرای آن استمرار نیافت

دهد  رخ میاین مسأله درحالی . درصدی این سرانه خبر داده است 50است که البته انجمن صنایع لبنی کشور به تازگی از کاهش 

برابر  درمقابل مصرف نوشابه که مضرات آن به اثبات رسیده است، بیش از سه. کیلوگرم است500که رقم سرانه مصرف درجهان 

قدشدن  خونی و باالخص کوتاه بنابراین عدم توزیع شیر رایگان در مدرسه به سوءتغذیه، کم. کیلوگرم است۳۹مصرف جهانی، یعنی 

. شوند قدتر می ها کوتاه روز بلندقدتر و ایرانی ای روزبه های خوب تغذیه ها با سیاست بادامی که چشم رحالی د. ایرانیان کمک کرده است

محور را حفظ کند تا محصوالتی همچون شیر با قیمت  های سالمت او براین باور است که دولت باید نظام پرداخت یارانه در بخش

کند،  تنها سالمت جامعه را تهدید می آمدن سرانه مصرف این محصول نه که پایینکنندگان قرار گیرد؛ چرا کمتری دراختیار مصرف



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم آبان 

 

121 
 

به گفته این کارشناس تغذیه دربسیاری ازکشورها موادغذایی  . بلکه بار مالی بیشتری نیز برای دولت به همراه خواهد داشت

ین طریق برای باالبردن سرانه مصرف رسان به سالمت عوارض و مالیات بیشتری پرداخت کرده و درآمد کسب شده از ا آسیب

 .شود محور هزینه می  محصوالت سالمت

 کیلوگرم هم کمتر شد ۸5سرانه مصرف شیر از 

این « شود گرچه شیر ماده مغذی است و مصرف آن برای حفظ سالمت جامعه مفید است، ولی سودی برای آن درنظر گرفته نمی»

او که معتقد است سرانه مصرف . کند تحادیه سراسری صنایع لبنی بدان اشاره میای است که محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل ا نکته

کیلوگرم براساس 75درحالی سرانه مصرف شیر در ایران : گفت« شهروند»سال گذشته به شدت کاهش یافته است، به  شیر در دو

دیگر، اگر صادرات محصوالت لبنی را از آمار به عبارت . شود شود که بخشی از تولیدات صورت گرفته صادر می میزان تولید اعالم می

های لبنی  او ازجمله دالیل کاهش سرانه مصرف شیر و فرآورده . کیلوگرم خواهد بود۸5تولید کسر کنیم، قطعا سرانه تولید کمتر از 

قطع شده که تولید با  ۲5سال  یارانه دریافتی صنایع لبنی درحالی از : ها اعالم کرد و افزود در جامعه ایرانی را باالبودن قیمت

صرفه نیست و افزایش قیمت آن نیز به دلیل کاهش توان قدرت نقدینگی مردم  های فعلی برای فعاالن این صنعت مقرون به قیمت

که برخی اقشار جامعه توان خرید روزانه یا  مدیرعامل اتحادیه سراسری صنایع لبنی کشور با بیان آن . به شدت کاهش یافته است

ها اختصاص دهد؛ چراکه پیشگیری از  ای به این فرآورده نیاز است دولت یارانه: های لبنی را ندارند، گفت نه شیر و فرآوردهحتی ماها

های سنگین از  او دربخش دیگری از سخنان خود دریافت مالیات. کردن برای درمان است ها بهتر از هزینه افزایش بیماری

شود،  که حتی از پاکت شیر هم ارزش افزوده و مالیات دریافت می تقاد قرار داد و با بیان اینتولیدکنندگان محصوالت لبنی را مورد ان

کنند با مالیاتی که  محور است، پرداخت می مالیاتی که تولیدکنندگان شیر و محصوالت لبنی که یک غذای سالمت: گفت

 .دهند، برابر است کالباس می کننده محصوالت ضدسالمت همچون چیپس و پفک و سوسیس و های تولید کارخانه

 کنند زیتون مصرف می کیلوگرم روغن ۹7ها  ای سوریه گرم و  ۹55ها  ایرانی

زیتون در ایران را کمتر از  کیلوگرم است، آمارهای جهانی سرانه مصرف روغن۹5نباتی درکشور حدود  که مصرف سرانه روغن درحالی 

های  کیلوگرم و اسپانیایی5۳ها  کیلوگرم، ایتالیایی5۸کیلوگرم، یونانی ۹7 ای که هر سوریه حال آن. کنند گرم اعالم می ۹55

زیتون از سرانه روغن مصرفی درکشور حاال دیگر  درصدی روغن سهم کمتر از یک. کنند زیتون مصرف می سال روغن کیلوگرم در5۹،0

رئیس سازمان غذا و دارو که دل خوشی از  طوری که چندی پیش دیناروند به. اندرکاران سالمت کشور را درآورده است صدای دست

ها به بدترین نوع روغن یارانه دادیم و از طریق یارانه این نوع روغن را به خورد  های غذایی کشور نداشت، اعالم کرد که سال سیاست

 .مردم دادیم

 بازی دو سر باخت دولت

عنوان بازی دو سر باخت  نباتی به لت برای استفاده از روغنهای مالی و غیرمالی دو احمد بلندنظر رئیس شورای ملی زیتون از حمایت

دهد و ازسوی دیگر برای عوارض ناشی از این  دولت از یکسو به کاالهای ضدسالمت یارانه می: گوید می« شهروند»کند و به  یاد می

اعالم شده، ایرانیان  ۲5سال  به گفته وی، براساس آخرین آمار وزارت بهداشت که در  . کند سیاست نادرست هزینه پرداخت می

میلیون دالر آن را ساالنه  555که اگر حدود  کنند، درحالی  های قلبی و عروقی هزینه می میلیارد دالر برای درمان بیماری ساالنه یک

هنگفت درمانی های  زیتون و ماهی بپردازند، دیگر نیازی به پرداخت این هزینه برای تغذیه سالم و استفاده از محصوالتی مانند روغن

 .نیست

 درصد ۹5نباتی صفر، زیتون  تعرفه واردات روغن
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براساس اظهارات او درحال . کند زیتون از دیگر نکاتی است که رئیس شورای ملی زیتون از آن انتقاد می تعرفه باالی واردات روغن

نباتی صفر  که تعرفه روغن درحالی . استدرصد  00بندی  درصد و روغن بسته ۹5ای  زیتون به صورت فله حاضر تعرفه واردات روغن

ای که دولت یونان به  او با اشاره به یارانه . کنند درصد به عنوان سود بازرگانی پرداخت می۳بوده و واردکنندگان این محصول تنها 

تولیدکنندگان  ای وجود ندارد و دولت هیچ حمایتی از در ایران چنین رویه: دهد، گفت زیتون می تولیدکنندگان زیتون و روغن

. تر از دیگر کشورها باشد درصد گران 05زیتون در ایران  این مسأله باعث شده که بهای روغن. دهد محور انجام نمی کاالهای سالمت

ترین مردم جهان ساکن کشورهای حوزه مدیترانه  اند، سالم به گفته بلند نظر، براساس بررسی که پژوهشگران آمریکایی انجام داده 

 .زیتون دارند ه سرانه باالیی درمصرف روغنهستند ک

 های مردم نان مضر بر سر سفره

شمار باالی مبتالیان به . هاست زیر چتر حمایتی دولت قرار دارد ها نان سنتی است که سال های غذایی ایرانی یکی دیگر از چالش

مصرف بیش از اندازه جوش شیرین و نمک . استهای گوارشی و فشارخون در ایران به نان مصرفی کشور نسبت داده شده  بیماری

رود و چندی پیش کاوه زرگران مشاور  های نان سنتی از این هم فراتر می ماجرای زیان. در نان متهمان اصلی این ماجرا هستند

ند درخمیر نان ای به نام بالنکیت یا جوهر ق زا دانست و نسبت به استفاده ماده های سنتی را سرطان رئیس سازمان استاندارد نان

درصد مردم از نان صنعتی استفاده  55های دولت باعث شده است زیر  دهد که سیاست این موضوع درحالی رخ می. سنتی هشدار داد

ها  شود که بدانیم ایرانی اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می. کننده نان سنتی باشند درصد مردم کشور مصرف ۲5کنند و بیشتر از 

مدیره اتحادیه تولیدکنندگان  محسن لزومیان رئیس هیأت. خورند برابر میانگین جهانی نان می۸کیلوگرم، 5۸0با سرانه مصرف 

های  دار است و آزمایش گفته است؛ نان صنعتی شناسنامه« شهروند»های صنعتی پیش از این درباره مزایای نان صنعتی به  نان

. ها به اندازه کافی و از هر نوع آلودگی شیمیایی مبرا هستند های این نان دنینمک و سایر افزو. شود مختلفی روی این نان انجام می

شود و درتمامی واحدهای  های جهانی و استانداردهای خاص عمل می که در تهیه خمیر این نوع نان مطابق با فرموالسیون ضمن این

الب است که بدانید نان صنعتی هم به سرنوشت با این وجود ج . شود های کنترل کیفیت روی نان انجام می نان صنعتی آزمایش

تنها آزادسازی نرخ نان درکشور به صورت کامل انجام نداده است  دولت نه. محور در ایران گرفتار شده است سایر غذاهای سالمت

و نانوایان صنعتی  دهد ای اختصاص می که به نان سنتی آرد یارانه تر کرده است و درحالی  بلکه فضا را برای رقابت نان صنعتی تنگ

 .از دریافت این یارانه محرومند

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸0۸۳D%/۲%50%D۲% 
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 سالمت
 فودپرس 13۹5آبان ماه  15شنبه 

  !!اگرتمام روز می نشینید حتما این مواد غذایی را مصرف کنیداگرتمام روز می نشینید حتما این مواد غذایی را مصرف کنید

برای افرادی که تمام روز را می نشینند عالوه بر فعالیت های بدنی مناسب تغذیه : رییس انجمن صنایع غذایی گفت <مواد غذایی

 .صحیح و موارد زیر نیز توصیه می شود

افرادی که در محل کار مجبور به نشستن طوالنی مدت هستند عالوه بر : گفت محمد حسین عزیزی رییس انجمن صنایع غذایی

 .نجام فعالیت های بدنی مناسب می توانند با مصرف برخی از مواد غذایی اختالالت ناشی از این روند را کاهش دهندا

خوردن توت سبب کاهش فرایندهای التهابی در بدن می شود و هنگامی که ماده ای مضر بدن را تحریک می کند : وی ادامه داد

 .یان ببرد و این تالش باعث بروز التهاب می شودازم تالشی از جانب بدن شروع می شود تا آن را 

عزیزی با بیان اینکه این میوه حاوی فالونوئیدهای قدرتمندی به نام آنتوسیانین هستند که منجر به خاموش کردن ژن های التهابی 

اهش تاثیرات رادیکال عالوه بر این، توت ها حاوی ویتامین ث هستند که نشان داده شده هر دو منجر به ک: می شوند، تصریح کرد

 .در بدن می شوند.( ترکیباتی که در بدن منجر سرطان شده و از طریق حشره کش ها می توانند انتقال پیدا کنند) های آزاد

بادام در میان . گیاهی منجر به کاهش فرایند التهاب در بدن می شوند ۴انواع آجیل سرشار از اسیدهای چرب امگا : وی اظهار داشت

محصول جانبی )است؛ آنتی اکسیدانی که منجر به حفاظت از سلول ها در برابر استرس اکسیداتیو Eنی از ویتامینآجیل ها،غ

بهترین مزیت آناناس . آناناس ماده قدرتمند التهابی به نام بروملین دارد: رییس انجمن صنایع غذایی تاکید کرد.می شود( التهاب

 .می کند عمل  را نداشته و در روند بهبود شرایط بسیار خوب  این است که عوارض جانبی داروهای ضد التهاب

روغن زیتون به مبارزه با التهاب می رود که مصرف آن می تواند خطر ابتال به بیماری های قلبی را با کاهش وزن موثر کم : وی افزود

 .کند و روغن زیتون یکی از بهترین چربی ها برای کنترل وزن است

چای سبز با : موجود در چای سبز را اکسیر ضد التهابی قوی نسبت به انواع دیگر چای دانست و بیان کرد عزیزی محتوای پلی فنل

 .خاصیت کاهش وزن می تواند برای افرادی که بیشتر روز بی تحرک هستند مفید و موثر باشد

به انسولین و حتی کمک به مصرف این ماده منجر به کاهش التهاب در سلول های عضالنی، سرکوب مقاومت :وی یاد آور شد

یک رژیم غذایی غنی از چربی های اشباع نشده خاصیت دیگری هم دارد و آنهم این که منجر به . کاهش چربی شکم می شود

 .جلوگیری از توزیع چربی بدن در اطراف شکم می شود

ded=Id?aspx.Post/ir.pressfood.www//:http۴f۲۸eac۳۸۳ 
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 سالمت
 فودپرس 13۹5آبان ماه  21جمعه 

  !!خواص معروفترین سبزی ضد سرطانخواص معروفترین سبزی ضد سرطان

  .های ضد سرطان معرفی شده است کلم بروکلی به دلیل ترکیبات خاص خود یکی از سبزی <مواد غذایی

مصرف کلم بروکلی مانع از . شناسند عنوان سبزی ضدسرطان می بهبروکلی را « سولفورافن»به ویژه « فالوونوئیدها»به دلیل وجود 

 .شود های سرطانی به ویژه در قفسه سینه می گسترش سلول

پس بروکلی را .  کند بخشد و پوست را زیبا می ، دید چشم را بهبود می کلم بروکلی حاوی ترکیباتی است که اعصاب را تقویت کرده

 .تان راه دهید اییبیشتر بشناسید و آن را به رژیم غذ

 اصل و نسب بروکلی

قرن پیش از  ۸این سبزی بومی کشور ایتالیاست و مصرف آن از . ها معتقدند بروکلی شبیه یک دسته گل سبز رنگ است بعضی

دارد  این واژه ریشه التین. گویند که معنی آن گل روی کلم است ها به این سبزی بروکولو می ایتالیایی. میالد مسیح رایج بوده است

ها یا به  این سبزی به صورت آبپز همراه خوراک. شود که معنی آن بازو یا شاخه است که به شکل درخت مانند این سبزی مربوط می

 .کنند صورت خام در ساالد مصرف می

سرشار از  کلم بروکلی. کند های یائسه بسیار مفید است چون عوارض یائسگی را کنترل می مصرف کلم بروکلی به ویژه برای خانم

، فالوونوئیدها و سولفورافن (در ساقه)، سلنیوم  ، کلسیم ، آهن اندکی سدیم ،  ، پتاسیم ، فولیک اسیدC و Bهای گروه ، ویتامین کاروتن

 .شود مصرف آن در سبد غذایی خانواده قرار گیرد نیازی به توضیح نیست که با این همه ترکیبات مفید، توصیه می. است

 نکاهش کلسترول خو

کنند کلم  تان باالست متخصصان به شما توصیه می اید که کلسترول خون اگر به تازگی بعد از گرفتن جواب آزمایش متوجه شده

قضیه . کند این کلم در ترکیباتش موادی دارد که به پایین آمدن کلسترول خون کمک می. تان راه دهید بروکلی را به رژیم غذایی

تر دفع  شود کلسترول راحت این ترکیب شدن سبب می. شود یجات با کلسترول خون ترکیب میاین است که فیبر موجود در سبز

 .آید شده و درنتیجه سطح کلسترول بدن پایین می

 زدایی یک راه عالی برای سم

رخاصیت در این کلم پ. نگاهی هم به کلم بروکلی داشته باشید تان هستید، نیم اگر در فکر از بین بردن سموم و مواد زائد بدن

در تحقیقی که نتایج آن در مجله آکادمی ملی علوم . دهد زدایی بدن را انجام می پله مراحل سم ترکیبات مفیدی وجود دارد که پله

 .شوید مند می های جوان کلم بروکلی از این خاصیت آن بیشتر بهره آمریکا به ثبت رسیده، گفته شده با مصرف بخش

 ها سالمت قلب و رگ

رساند و عالوه بر پایین آوردن کلسترول خون، به  ترین عضو بدن شما هم سود می در کنار خواص مختلفش به مهمکلم بروکلی 

های  سولفورافن موجود درکلم بروکلی خاصیت ضد التهابی دارد و از تخریب و صدمه به رگ. کند های خونی کمک می تقویت رگ

شوند که این ویتامین به تنظیم و کاهش هموسیستئین  م بروکلی پیدا میهم در کل B های گروه ویتامین. کند خونی پیشگیری می

محققان دانشکده سالمت عمومی هاروارد بر این باورند که هموسیستئین یک نوع اسید آمینه است که پس از . کند کمک می

 .روقی را افزایش دهدهای قلبی و ع توان خطر ابتال به بیماری شود و مقدار زیاد آن می مصرف گوشت در بدن ایجاد می

 تقویت بینایی
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شود اما این بار  ها بسیار مفید است و این موضوع به لوتئین آن مربوط می اید که هویج برای سالمت چشم شاید شنیده و خوانده

رد که از های مفیدی دا اکسیدان بروکلی آنتی. ها در کنار هویج از کلم بروکلی هم استفاده کنید توانید برای حفظ سالمت چشم می

 .کنند های چشم، بروز بیماری آب مروارید و صدمه به عدسی چشم پیشگیری می تخریب سلول

 دوستدار دستگاه گوارش

بروکلی هم از این . کنند ها و سبزیجات این است که به هضم بهتر غذا و سیری بیشتر کمک می یک خاصیت مشترک بیشتر میوه

های  فیبر در سالم نگه داشتن سطح باکتری. کند به سالمت دستگاه گوارش کمک می قاعده مستثنی نیست و با داشتن فیبر باال

 .شود روده نقش دارد و سبب هضم بهتر مواد غذایی می

شود باکتری معروف هیلکوباکتر پیلوری که در معده وجود دارد بیش از حد رشد و تکثیر پیدا نکند یا  سولفورافن بروکلی سبب می

 .شود های بروکلی دیده می این خاصیت بیشتر در جوانه به دیوار معده نچسبد؛

 یک سبزی با خاصیت ضدالتهابی

دهد؛ به همین دلیل به افراد  بروکلی یک داروی طبیعی مفید برای کاهش التهابات بدن است و سرعت تحلیل مفاصل را کاهش می

ترکیبات بروکلی با مسدود کردن ترشح . داشته باشندشان  شود کلم بروکلی را حتما در برنامه غذایی مبتال به آرتروز توصیه می

 .کند شود، از مفاصل شما حفاظت می هایی که سبب تخریب مفاصل می آنزیم

 خام، پخته یا بخارپز؟

افرادی که دنبال خاصیت . های کلم بروکلی نقش دارد کنید در جذب ریزمغذی روشی که برای آماده کردن کلم بروکلی انتخاب می

پختن . پز مصرف کنند روکلی هستند بهتر است این سبزی را به مدت طوالنی مدت نپزند و به صورت خام یا نیمضد سرطانی ب

دقیقه، سه دقیقه قرار دادن  ۹5شود و بخار پز کردن آن به مدت  های ضدسرطانی این سبزی مفید می بروکلی، سبب نابودی آنزیم

گذارد و خواص مفیدش را  های آن برجای نمی قه تاثیر قابل توجهی بر خاصیتدقی 0بروکلی در مایکروویو و تفت دادن آن به مدت 

های ضروری را دارد، از این رو اگر از بابت التهاب روده یا افزایش گاز روده دچار مشکالت  بروکلی خام همه ریزمغذی. کند نابود نمی

 .شوید، بهتر است بروکلی را خام مصرف کنید دهنده نمی آزار

 هم دارد؟بروکلی خطر 

کند اما  طور کلی مصرف کلم بروکلی برای افراد مختلف ضرری ندارد و هیچ نوع تهدید جدی یا اثر جانبی مخربی ایجاد نمی به

ترین مشکلی که ممکن است با مصرف مقدار زیادی بروکلی پیش بیاید، التهاب روده یا افزایش گاز روده است که به دلیل  مهم

شود اما خواص مفید  ها دیده می شود البته این خاصیتی است که در همه انواع کلم در بروکلی ایجاد می مقادیر فراوان فیبر موجود

 .تان جای دهید طور متعادل در رژیم غذایی ارزد بروکلی را به قدری غالب است که می آن به

و غلظت خون پایینی دارند از مصرف گفته متخصصان دانشکده پزشکی اوهایو، بهتر است افرادی که خون رقیق  عالوه بر این به

تواند در مورد  شود که این موضوع می سبب کاهش انعقاد خون می K بروکلی پرهیز کنند چون کلم بروکلی با داشتن ویتامین

کننده  قاز این رو به افرادی که داروهای رقی. بیمارانی که باید خون رقیق داشته باشد خطرآفرین باشد یا تاثیر داروها را مختلف کند

 .شود از خوردن کلم بروکلی پرهیز کنند کنند، توصیه می غلطت خون مصرف می

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http۸fd5ce77۹ 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  صادرات سیب زمینی، مرهم درد کشاورزانصادرات سیب زمینی، مرهم درد کشاورزان

 .کارشناسان معتقدند صادرات و فرآوری محصوالت کشاورزی مرهم درد بی برنامگی ها در بحث کشت محصوالت مختلف است

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی خبرنگار رحیم نیازی رئیس هئیت مدیره انجمن سیب زمینی کاران در گفتگو با

 ۹5الی  50براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت این محصول در مقایسه با سال گذشته : گفت خبرنگاران جوان،

 .درصد کاهش یافته است

ز قبیل گرمای هوا وکاهش در آمد کشاورزان در اثر نرخ پایین خرید این محصول میزان تولید به سبب برخی عوامل ا: وی افزود

این : تومان تمام می شود،ادامه داد 555نیازی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کیلو سیب زمینی برای کشاورز .تقلیل یافته است

 .ریداری می شود که این امر بیانگر زیان استتومان از کشاورز خ ۸55تا  005درحالی است که هر کیلو سیب زمینی درجه یک 

در حال حاضر روند صادرات به : رئیس هئیت مدیره انجمن سیب زمینی کاران در خصوص روند صادرات این محصول نیز اظهار کرد

 .کندی پیش می رود، از این رو ساماندهی مشوق های صادراتی می تواندگامی در راستای حل مشکالت این بخش باشد

 کشاورزان مازاد تولید نکنند

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی خبرنگار عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفتگو با

هزارتن سیب  ۸۹۳سال گذشته : هزارتن سیب زمینی در سال جاری بیان کرد ۴55میلیون و  0به تولید با اشاره  خبرنگاران جوان،

 .زمینی به بازارهای هدف صادر شد و کماکان برنامه هایی برای صادرات و حمایت از کشاورزان در حال اجرا است

ی سنگین است لذا صادرات آن به نقاط دور دست با توجه به آنکه سیب زمینی یک کاال: معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

به برخی کشورها همچون جمهوری آذربایجان، همسایگان شمالی، عراق، اقلیم کردستان و تا   صرفه اقتصادی ندارد از این رو

 .حدودی به افغانستان صادر انجام می شود

پاییز بهترین فصل برای صادرات سیب زمینی است، تصریح  معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تابستان و اوایل

 .صادرات سیب زمینی بهتر است در فصولی اتفاق بیفتد که کشورهای منطقه با کمبود این محصول مواجه باشند: کرد

رعایت برنامه کشت از سیب زمینی قابلیت نگهداری باالیی ندارد از این رو به تمامی کشاورزان توصیه می کنیم با : کشاورز ادامه داد

 .مازاد تولید جلوگیری کنند

 راهکار اساسی در جهت صادرات اندیشیده شود 

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی خبرنگار راضی نوری عضو کمیسیون مجلس شورای اسالمی در گفتگو با

سال گذشته امحای سیب زمینی یکی از اقدامات نسنجیده وزارت جهاد کشاورزی بود چرا که الگوی : ، بیان کردخبرنگاران جوان،

 .کشت برای این محصول رعایت نشده بود

محل نگه داری پایداری محصول را با توجه به آنکه سیب زمینی قابلیت نگه داری باالیی ندارد الزم است که با تجهیز : وی افزود

 .افزایش دهیم ضمن آنکه تمهیداتی را برای بازارهای صادراتی بیندیشیم

معتقدیم که امنیت غذایی کشور باید با اتکا به محصوالت کشاورزی داخلی تامین شود از این رو باید تولید : نوری تصریح کرد

 .محصوالت کشاورزی را طبق برنامه اساسی پیش بریم

/news/fa/ir.yjc.www//:http05۳۸۳75D%/5%B0%D5 
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 شیالت

 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  تن ماهی سوف و شانک آماده برداشتتن ماهی سوف و شانک آماده برداشت  89998999/ / گذار ماهی در قفس در بندرلنگهگذار ماهی در قفس در بندرلنگه  گروه سرمایهگروه سرمایه  8۹8۹جذب جذب 

 .اند گذاران در بندرلنگه جذب شده گروه سرمایه 5۹در قفس تاکنون در راستای صنعت پرورش ماهیان دریایی 

گذار در راستای  گروه سرمایه 5۹به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، رئیس شیالت شهرستان بندرلنگه از جذب 

 .دصنعت پرورش ماهیان دریایی در قفس در سطح این شهرستان و به همت شیالت هرمزگان خبر دا

گذاری و کارآفرینی بخش خصوصی در  حسین ریاس با بیان اینکه پرورش ماهیان دریایی در قفس فرصتی جدید برای سرمایه

های اخیر،  با توجه به خشکسالی: وی خاطرنشان کرد.این بندر از استعداد باالیی در این راستا برخوردار است: بندرلنگه است، گفت

تواند نقش بسیار مهمی در رفع  گیری از آب شور دریا است می ن دریایی در قفس که با بهرههای پرورش ماهیا اجرایی شدن طرح

های پرورش ماهیان  شده، پروژه گذاری انجام بر اساس هدف: رئیس شیالت بندرلنگه افزود.مشکالت ناشی از خشکسالی داشته باشد

گذاران بخش  ها سود مناسبی را عاید سرمایه ن طرحدریایی در قفس توسط بخش خصوصی در حال رونق گرفتن است و اجرای ای

های  های اقتصاد مقاومتی و در راستای برنامه منظور تحقق سیاست شیالت بندرلنگه به: ریاس ادامه داد.خصوصی خواهد کرد

یی در قفس گذار در راستای صنعت پرورش ماهیان دریا گروه سرمایه 5۹اقدام به جذب  ۲0گذاری شده متناسب با شعار سال  هدف

هزار و  گذار بخش خصوصی دو گروه کاری به ظرفیت اسمی پنج هزار تن کرده که از این تعداد سرمایه ۴۲به ظرفیت اسمی بیش از 

واحد قفس آغاز کرده  ۹5تن ماهی را با در اختیارگیری  055سازی ظرفیت دوهزار و  تن موفق به شروع فعالیت شده و ذخیره 055

 .تن از ماهیان پرورشی از گونه سوف و شانک آماده برداشت استهزار  اکنون یک که هم

مند در زمینه پرورش ماهیان دریایی در قفس که در  گذاران عالقه شیالت شهرستان بندرلنگه از سرمایه: وی در پایان تصریح کرد

در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور  راستای تحقق اهداف در اقتصاد مقاومتی و باعث تقویت و تثبیت زمینه اشتغال در منطقه شده و

 ./آورد نیز مؤثر خواهد بود دعوت به عمل می

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸755D%/5%D%AC5% 
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 شیالت
 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

/ / روش تایلندی در مزارع ایرانی کارساز شدروش تایلندی در مزارع ایرانی کارساز شد  //در شش ماهه امسالدر شش ماهه امسالدرصدی ارزش آبزیان صادراتی درصدی ارزش آبزیان صادراتی   1۹1۹رشد رشد 

  امکان پرورش ماهی سیباس بعد از صید میگو برای افزایش تولیدامکان پرورش ماهی سیباس بعد از صید میگو برای افزایش تولید

داران آبادانی و هرمزگانی موفق شدند بعد از برداشت میگو اقدام به پرورش ماهی سیباس کنند که ضمن صرفه  برخی مزرعه

 .ارمغان آورد اقتصادی، سودآوری مناسبی برایشان به

با وجود مشکالتی چون : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفت

تنی در برخی مزارع بودیم که نشان داد امکان پرورش در کنار  557سفید در مزارع میگوی استان خوزستان، شاهد تولید  لکه

ای  چند مزرعه در این استان که آلوده به ویروس بوده و به نظر سازمان دامپزشکی چاره: اکبر خدایی افزود علی.داردبیماری وجود 

 .جز تخلیه و انهدام میگوها وجود نداشت، صاحب آن با مدیریت خوبی توانست تولید مناسبی را رقم بزند

مدیریت مزرعه و غذادهی مناسب و استفاده از : کند، گفت پیدا میوی با اعالم اینکه در تمام دنیا تولید در کنار بیماری تحقق 

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران با اشاره به پرورش ماهی .تواند تولید را در کنار بیماری محقق کند ها می پروبیوتیک

انی و هرمزگانی پس از اتمام پرورش میگو داران آباد برخی مزرعه: سیباس یا سوف دریایی بعد از یک دوره پرورش میگو، ادامه داد

خدایی .اقدام به تولید ماهی سیباس کردند که این امر باعث شد ضمن افزایش تولید، بتوانند به روش جدیدی دست پیدا کنند

در بازارهای دنبال بازاریابی در بخش تولید تجارت است تا بتواند این گونه را  اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران به: تصریح کرد

 .صادراتی وارد کرده و سودآوری برای تولیدکنندگان به ارمغان آورد

 .تر توسعه یابد تولید این گونه جدید بیش از حد انتظار بود و الزم است هرچه سریع: وی یادآور شد

 استفاده از الگوی تایلندی در مزارع ایرانی

داران ایرانی تولید مناسبی را در این  پروری میگو نیز توسط برخی مزرعههای تایلندی برای  الگوگیری از روش: خدایی تأکید کرد

داران عمق استخرها را به سه متر افزایش داده و ضمن تخلیه مناسب و هوادهی، از  ای که برخی مزرعه گونه بخش رقم زد؛ به

 .سانندتن در هکتار بر ۹5تنی را به  ۲های غذاپاش استفاده کردند و توانستند تولید  دستگاه

ها برای افزایش تولید به کار  استفاده از عمق بیشتر، تراکم باالتر و هوادهی بیشتر روشی است که تایلندی: وی اظهار داشت

 .بندند می

 درصدی ارزش آبزیان صادراتی در شش ماهه امسال 1۹رشد 

برای جلوگیری از سرقرمزی میگوهای  دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران از کاربرد ترکیبی در آب استخرهای میگو

شود که برای صادرات این  ها، سر میگوها قرمز می دلیل وجود برخی جلبک طور معمول پس از صید به به: صیدشده خبر داد و گفت

 .عارضه خوشایند نبوده و مورد پسند مشتریان خارجی نیست

ها را از بین برده و توانسته  بی به آب استخرها، اثر منفی جلبکیکی از تولیدکنندگان با اضافه کردن ترکی: خدایی همچنین افزود

 .میگوهای خوبی را پرورش دهد که امیدواریم این روش بتواند به تمامی مزارع تعمیم داده شود

هزار تن از آبزیان  ۴۲ارزش : درصدی آبزیان در شش ماهه ابتدایی امسال خبر داد و خاطرنشان کرد 05وی از افزایش صادرات 

درصدی برخوردار بوده است؛ در حالی که  ۳۹میلیون دالر برآورد شده است که از این لحاظ از رشد  555صادرشده در سال جاری 

 .میلیون دالر بود 7۹سال گذشته ارزش آبزیان صادرشده 
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اسبی است که در  یان یالبیشترین افزایش محصوالت صادراتی مربوط به ماه: دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران ادامه داد

 .هزار تن رسید 5۳هزار تن و امسال صادرات آن به  سال گذشته هشت

هزار و  ها افزایش داشته، اما صادرات ماهی کپور که در سال گذشته هشت با وجود آنکه صادرات برخی گونه: خدایی تصریح کرد

دلیل کاهش صادرات آن به برخی کشورها چون عراق را تن در سال جاری رسیده است که باید  ۸55هزار و  تن بود به شش ۸55

آال و ماهیان خاویاری پرورشی امسال از افزایش قابل  تولید و صادرات برخی ماهیان دیگر همچون قزل: وی یادآور شد.بررسی کنیم

 ./ای برخوردار بوده است مالحظه

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۸۴0D%/5%B5%D5 
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 شیالت
 فودپرس 13۹5آبان ماه  1۰سه شنبه 

امکان پرورش ماهی سیباس بعد از صید میگو امکان پرورش ماهی سیباس بعد از صید میگو / / درصدی ارزش آبزیان صادراتی در شش ماهه امسالدرصدی ارزش آبزیان صادراتی در شش ماهه امسال  1۹1۹رشد رشد 

  برای افزایش تولیدبرای افزایش تولید

موفق شدند بعد از برداشت میگو اقدام به پرورش ماهی سیباس کنند که  داران آبادانی و هرمزگانی برخی مزرعه <مواد غذایی

 .ضمن صرفه اقتصادی، سودآوری مناسبی برایشان به ارمغان آورد

سفید در مزارع میگوی استان  با وجود مشکالتی چون لکه: با اعالم این خبر گفت دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران

 .تنی در برخی مزارع بودیم که نشان داد امکان پرورش در کنار بیماری وجود دارد 557خوزستان، شاهد تولید 

ای جز تخلیه و انهدام  چند مزرعه در این استان که آلوده به ویروس بوده و به نظر سازمان دامپزشکی چاره: اکبر خدایی افزود علی

 .را رقم بزندمیگوها وجود نداشت، صاحب آن با مدیریت خوبی توانست تولید مناسبی 

مدیریت مزرعه و غذادهی مناسب و استفاده از : کند، گفت وی با اعالم اینکه در تمام دنیا تولید در کنار بیماری تحقق پیدا می

 .تواند تولید را در کنار بیماری محقق کند ها می پروبیوتیک

سوف دریایی بعد از یک دوره پرورش میگو، ادامه  دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران با اشاره به پرورش ماهی سیباس یا

داران آبادانی و هرمزگانی پس از اتمام پرورش میگو اقدام به تولید ماهی سیباس کردند که این امر باعث شد ضمن  برخی مزرعه: داد

 .افزایش تولید، بتوانند به روش جدیدی دست پیدا کنند

دنبال بازاریابی در بخش تولید تجارت است تا بتواند این گونه را در  آبزیان ایران بهاتحادیه صادرکنندگان : خدایی تصریح کرد

 .بازارهای صادراتی وارد کرده و سودآوری برای تولیدکنندگان به ارمغان آورد

 .تر توسعه یابد تولید این گونه جدید بیش از حد انتظار بود و الزم است هرچه سریع: وی یادآور شد

 وی تایلندی در مزارع ایرانیاستفاده از الگ

داران ایرانی تولید مناسبی را در این  های تایلندی برای پروری میگو نیز توسط برخی مزرعه الگوگیری از روش: خدایی تأکید کرد

داران عمق استخرها را به سه متر افزایش داده و ضمن تخلیه مناسب و هوادهی، از  ای که برخی مزرعه گونه بخش رقم زد؛ به

 .تن در هکتار برسانند ۹5تنی را به  ۲های غذاپاش استفاده کردند و توانستند تولید  ستگاهد

ها برای افزایش تولید به کار  استفاده از عمق بیشتر، تراکم باالتر و هوادهی بیشتر روشی است که تایلندی: وی اظهار داشت

 .بندند می

 درصدی ارزش آبزیان صادراتی در شش ماهه امسال ۳۹رشد 

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران از کاربرد ترکیبی در آب استخرهای میگو برای جلوگیری از سرقرمزی میگوهای 

شود که برای صادرات این  ها، سر میگوها قرمز می دلیل وجود برخی جلبک طور معمول پس از صید به به: صیدشده خبر داد و گفت

 .شتریان خارجی نیستعارضه خوشایند نبوده و مورد پسند م

ها را از بین برده و توانسته  یکی از تولیدکنندگان با اضافه کردن ترکیبی به آب استخرها، اثر منفی جلبک: خدایی همچنین افزود

 .میگوهای خوبی را پرورش دهد که امیدواریم این روش بتواند به تمامی مزارع تعمیم داده شود

هزار تن از آبزیان  ۴۲ارزش : ن در شش ماهه ابتدایی امسال خبر داد و خاطرنشان کرددرصدی آبزیا 05وی از افزایش صادرات 

درصدی برخوردار بوده است؛ در حالی که  ۳۹میلیون دالر برآورد شده است که از این لحاظ از رشد  555صادرشده در سال جاری 

 .میلیون دالر بود 7۹سال گذشته ارزش آبزیان صادرشده 
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اسبی است که در  بیشترین افزایش محصوالت صادراتی مربوط به ماهیان یال: درکنندگان آبزیان ایران ادامه داددبیرکل اتحادیه صا

 .هزار تن رسید 5۳هزار تن و امسال صادرات آن به  سال گذشته هشت

هزار و  ذشته هشتها افزایش داشته، اما صادرات ماهی کپور که در سال گ با وجود آنکه صادرات برخی گونه: خدایی تصریح کرد

تن در سال جاری رسیده است که باید دلیل کاهش صادرات آن به برخی کشورها چون عراق را  ۸55هزار و  تن بود به شش ۸55

آال و ماهیان خاویاری پرورشی امسال از افزایش قابل  تولید و صادرات برخی ماهیان دیگر همچون قزل: وی یادآور شد.بررسی کنیم

 .ار بوده استای برخورد مالحظه

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http۸5۲f5d7۲5۳۳e 
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 شیالت
 فودپرس 13۹5آبان ماه  1۱دو شنبه 

  صادرات یک تن خاویارصادرات یک تن خاویار//آالی ایرانآالی ایران  هزاردالری فائو به قزلهزاردالری فائو به قزل  669669کمک کمک 

امسال : هزار دالری فائو در طرح پرورش قزل آالی ایران خبر داد و گفت ۴۴5معاون وزیرجهاد کشاورزی از کمک  <غذایی مواد

 .شود تن خاویار تولید و بیش از یک تن صادر می ۹حدود 

هزار دالر برای  ۴۴5« فائو»سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد : خبرگزاری صدا و سیما حسن صالحی اظهارداشت به گزارش

 .اجرای طرح اصالح نژاد قرل آالی پرورشی ایران اختصاص داده است

این مقام مسئول دولتی با اشاره به اینکه مراکز تحقیقاتی تکثیر و پرورش نسل اصالح شده قزل آال در کالردشت و یاسوج ایجاد 

الح نسل قزل آالی پرورشی با سازمان شیالت ایران مرکز خصوصی تحقیقاتی برای اجرای طرح اص 55هم اکنون : شده است، افزود

سال  ۳5ها و مراکز تولید آبزیان به بیش از  قدمت نسل کنونی قزل آالی پرورشی در حوضچه  :وی گفت.کنند و فائو همکاری می

اصالح نژاد برای  رسد و به همین علت میزان تولید کاهش و میزان تلفات این گونه آبزی افزایش یافته، بنابراین اجرای طرح می

هزار تن قزل آال در مراکز پرورشی  5۳5هم اکنون بیش از   :رئیس سازمان شیالت ایران افزود.تولید اقتصادی اقدامی ضروری است

 .درصد افزایش تولید خواهیم داشت ۴5شود که با جایگزینی گونه اصالح شده حداقل  تولید می

ترین گونه صادراتی ایران درکنار میگو به بازارهای جهانی معرفی خواهد  عنوان مهم هدر آینده نزدیک قزل آال ب: صالحی اضافه کرد

براساس مصوبه اجالس رم قرار است اجالس جهانی  : وی از ریاست ایران در کمیته آبزی پروری جهان نیز خبر داد و افزود. شد

 .شیالت مهر سال آینده در تهران برگزار شود

 تن خاویارتولید و صادرات بیش از یک 

صالحی همچنین با اشاره به اینکه در بزرگترین مرکز تولید و پرورش ماهیان خاویاری در استان مازندران در آینده نزدیک بیش از 

امسال بخش خصوصی نیز وارد چرخه تولید و عرضه خاویار شد که در : تن خاویار تولید خواهد شد، افزود ۴5هزار تن گوشت و  ۹

 .شود وشت و بیش از یک تن خاویار تولید و صادر میتن گ ۹مجموع حدود 

به منظور افزایش تولید این گونه اقتصادی با توافق و همکاری استانداران و بخش خصوصی سه استان شمالی کشور و : وی گفت

 .مزرعه تولید و پرورش ماهیان خاویاری احداث خواهد شد ۴55بنیاد مستضعفان بیش از 

میلیون قطعه بچه ماهی از گونه  ۳امسال به منظور تامین نیاز مراکز پرورش ماهیان خاویاری : رئیس سازمان شیالت ایران افزود

در تولید بچه ماهیان خاویاری از روش به گزینی نژاد : صالحی گفت. فیل ماهیان، قره برون، استرلیات و شیپ تولید شده است

 .ستکاری ژنتیکی در آبزیان انجام نشده استشود و تاکنون هیچ د استفاده می

هزار تن انواع  ۹5هزار تن پروانه تاسیس با هدف تولید  ۳5تاکنون : وی درباره روند اجرای طرح پرورش ماهی در قفس نیز افزود

ی الزم ها زیرساخت: رئیس سازمان شیالت ایران گفت. ماهی در سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان صادر شده است

 .برای تولید و پرورش آبزیان با روش پرورش ماهی در قفس در سواحل دریا ایجاد شده است

اعتبارات این طرح و طرح : صالحی همچنین از اختصاص اعتبار ویژه برای اجرای طرح پرورش ماهی در قفس خبر داد و افزود

دوق توسعه ملی و بانک کشاورزی تامین می شود و کمکهای احداث و توسعه گلخانه ها در برنامه اقتصاد مقاومتی با همکاری صن

در طرح پرورش ماهی در قفس انواع گونه های بومی ویژه حوزه : رئیس سازمان شیالت ایران افزود.خوبی پیش بینی شده است

فارس و دریای عمان در خلیج : صالحی گفت. شود آبریز خزر، آزاد ماهیان، کپور دریایی، ماهی سفید و ماهیان خاویاری تولید می

 .نیز ماهی کوبیا، سوبیتی، هامور، حلوا سفید، شانک و سوف دریایی برای پرورش در قفس در دستور کار قرار دارد
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 شود هزار تن میگو تولید می ۹5امسال بیش از 

 ۹۴بیش از  ۲۴سال : ودروند افزایشی داشته است، افز ۲۴با اشاره به اینکه میزان تولید میگو در کشور از سال  صالحی همچنین 

وی از راه . هزار تن میگو تولید و برداشت خواهد شد ۹5هزار تن میگو در کشور تولید شد و امسال با اقدامات انجام شده بیش از 

تن  055این شبکه در منطقه گواتر سیستان فعال شده و : اندازی شبکه تولید میگو در سیستان و بلوچستان نیز خبر داد و گفت

درصد  555شود میزان تولید میگو در این منطقه سال آینده بیش از  ر آن تولید شده است ضمن اینکه پیش بینی میمیگو د

 .افزایش کند

تن میگو از  5555در استان گلستان نیز مراکز پرورش و تولید میگو احداث شده است که امسال : رییس سازمان شیالت ایران افزود

هزار تن به اروپا، خاورمیانه،  5۴سال گذشته رکورد صادرات میگو در کشور با بیش از : گفتصالحی . این مراکز استحصال شد

وی همچنین از احداث مرکز تحقیقاتی تولید مولدین میگو در کشور خبر  .حوزه خلیج فارس، آسیای جنوب شرقی و روسیه ثبت شد

رییس سازمان شیالت ایران از صندوق بیمه . شود بومی می با فعالیت این مرکز دانش تولید مولدین میگو در کشور: داد و افزود

 .برای پرداخت خسارات پرورش دهندگان میگو در استان خوزستان اقدام کند: کشاورزی خواست

a=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http۴ee55 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  هاها  درصدی تحویل چغندرقند به کارخانهدرصدی تحویل چغندرقند به کارخانه  6666افزایش افزایش / / هزار تن شکر در کشورهزار تن شکر در کشور  ۱99۱99تولید تولید 

 .هزار تن شکر از چغندرقند و نیشکر تاکنون استحصال شده است 055تاکنون 

میزان تحویل : با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفتوگو  مجری برنامه چغندرقند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

 ۴۴هزار تن رسیده که در مقایسه با سال گذشته از رشد  ۹55ها تاکنون به سه میلیون و  چغندرقند پاییزه و بهاره به کارخانه

هکتار  055هزار و  5۹حدود گذراند و تاکنون  کشت پاییزه روزهای پایانی خود را می: علیرضا یزدانی افزود.درصدی برخوردار است

درصد از این  75هزار هکتار است که تاکنون  55برنامه ابالغی کشت پاییزه چغندرقند : وی خاطرنشان کرد.به زیر کشت رفته است

شود در روزهای آینده میزان  بینی می وضعیت تولید شکر در کشور مطلوب است و پیش: یزدانی ادامه داد.برنامه محقق شده است

 .افزایش یابد تولید

 هزار تن رسید ۲۹تولید شکر نیشکری به حدود 

 ۹05هزار و  ۲۹از سطح : مجری برنامه چغندرقند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی درباره برداشت نیشکر در کشور تصریح کرد

 .هکتار برداشت شده است 555هزار و  55هکتاری قابل برداشت نیشکر تاکنون حدود 

 .ها برای استحصال شکر تحویل شده است هزار تن نی به کارخانه ۲۹5شده فوق، بیش از  برداشت از سطح: وی یادآور شد

هزار تن  ۲۹شود میزان شکر استحصالی به  بینی می درصد شکر قابل استحصال است که پیش 55از این مقدار، : بزدانی تأکید کرد

هزار تن از نیشکر تولید شده است که  ۲۹درقند پاییزه و بهاره و هزار تن شکر از چغن ۳55تاکنون : وی در پایان اظهار داشت.برسد

 ./هزار تن شکر تاکنون در کشور تولید شده، در حالی که برداشت همچنان ادامه دارد 055توان گفت حدود  سرجمع می
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 شکر
 آیانا - 13۹۱آبان  22: تاریخ

درصد کالری روزانه مردم از گندم تامین می درصد کالری روزانه مردم از گندم تامین می   6161/ / مسووالن صنعت قند لرستان به عهد خود وفا نکرده اندمسووالن صنعت قند لرستان به عهد خود وفا نکرده اند

  شودشود

حدود به صورت میانگین  ۲۹تا  ۲5خودکفایی هشت محصول کشاورزی که در سال های : معاون امور زراعت جهاد کشاورزی گفت

 .درصد افزایش یافته است 77درصد بوده به  00

این : به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در آیین جشن شکرگزاری گندم در سالن جهاد کشاورزی لرستان افزود

 .درصد واردات را تشکیل می دادند که گندم در راس آن ها بود ۲۳هشت محصول 

شت ماه بررسی برای کاهش وابستگی این تعداد محصول، طرح های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی وی با بیان این که پس از ه

 .درصد افزایش خواهد یافت 5۹خودکفایی در تولید این هشت محصول طی پنج سال آینده به :پایه ریزی شد، ادامه داد

درصد زراعت  55تا  70عت کشور و گندم دیم درصد زرا ۳0معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که سطح زیرکشت گندم آبی 

درصد کالری که جامعه کشور در روز دریافت می کند از گندم تشکیل  ۴5همچنین بیش از : کشور را تشکیل می دهد اضافه کرد

یت در موفق: هزار هکتار کاهش یافته است تاکید کرد ۳55کشاورز با اشاره به این که امسال اراضی آبی زیر کشت گندم .شده است

 .تولید این محصول به دلیل تکیه بر افزایش بهره وری بوده است

 .درصد گندم تولیدی ایران در دنیا از نوع درجه یک است و گندم کشور برای تولید نان عالی می باشد ۴۹بیش از : وی اضافه کرد

ا سه عامل مهم در تولید گندم مرغوب معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی منبع ژنتیک خوب ، بذر عالی و تغذیه و کود ر

برند تاییدیه  ۸55برند کود ، چهار هزار و  ۹55کود بدون ماده موثره در کشور وجود ندارد و از پنج هزار و : دانست و ادامه داد

 .بدون ترس و نگرانی از پیغام های فنی، کود استفاده کنید: کشاورز خطاب به کشاورزان گفت.دارند

یک درصد کشاورزی دنیا را دارد اما در این کشاورزی تنها چهار دهم درصد کود استفاده می شود و در حالی که  ایران: وی افزود

 .میلیون تن است ۹.۹میلیون تن کود در کشاورزی ایران مصرف شود اما این میزان هم اکنون کمتر از  ۳.0باید 

ریال خط اعتباری مکانیزاسیون با سهم آورده کشاورزان تامین هزار میلیارد  05وی همچنین با بیان این که در سه سال گذشته 

 .ریزش محصول در مراحل مختلف کشاورزی بیش از حد و غیرقابل کنترل است: شده، بیان کرد

 .درصد کلزا و یا محصوالت مشابه آن ، برای جلوگیری از فرسایش خاک کشت شود ۹0تا  50به گفته وی باید تا پنج سال آینده ، 

 .مسئوالن این واحد به عهد خود وفا نکرده اند:وزیر جهاد کشاورزی همچنین با انتقاد از صنعت قند لرستان گفتمعاون 

میلیون تن  5.0امسال به نوعی تمامی محصوالت کشاورزی رکود داشته به نحوی که تولید شکر کشور نیز از : کشاورز اضافه کرد

 .گندم استان با اهدا لوح و جوایزی قدردانی شددر این مراسم از کشاورزان موفق درتولید .گذشت
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 ها شیر و فراورده

 فودپرس 13۹5آبان ماه  1۰سه شنبه 

  شوندشوند  دار میدار می  های سنتی شناسنامههای سنتی شناسنامه  به زودی، لبنیاتیبه زودی، لبنیاتی

دار  ای، به زودی واحدهای لبنی سنتی شناسنامه رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات اعالم کرد که طی ابالغیه <صنایع غذایی

قرار : که دستورالعملی جدید در خصوص واحدهای لبنی سنتی تدوین شده است، اظهار کرد با اشاره به این علی رجبی.شود می

دار شدن آنها در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم بدین ترتیب بر نوع  سنتی شناسنامهاست به منظور ساماندهی واحدهای لبنی 

های الزم را توسط وزارت  محصوالت، کیفیت آنها، شرایط بهداشت و سالمت این مواد و نیز مباحث مربوط به شکایات مردمی نظارت

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدنظر قرار دهیم

که صفر  به دلیل این: اند، خاطر نشان کرد ای داشته که واحدهای لبنی سنتی طی چند سال گذشته رشد فزاینده وی با اشاره به این

 .شود، تصمیم بر ساماندهی واحدهای لبنی سنتی در دستور کار قرار گرفته است مواد لبنی سنتی در این واحدها انجام می 555تا 

ر واحدهای لبنی سنتی موادی همچون ماست، ماست چکیده، ماست موسیر، کره و د: رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات ادامه داد

توانیم بر مسائل مختلف تولید، پخش و توقعات مردمی نظارت الزم و کافی را  شود که با ساماندهی این واحدها می خامه تولید می

های سیار که نه جای  کنار خیابان از جمله ماشین رجبی با تاکید بر این که باید مردم را ترغیب کنیم که از گوشه و.داشته باشیم

دار  با ساماندهی واحدهای لبنی سنتی و شناسنامه: مشخصی دارند و نه از شرایط الزم برخوردارند مواد لبنی تهیه نکنند، اظهار کرد

تا بدین طریق بتوانیم شود  گیرد امکان شکایت مردمی فراهم می ی مجوز توسط وزارت بهداشت صورت می شدن آنها که با ارائه

 .کنترل بیشتری را بر واحدها و مواد لبنی داشته باشیم

مربوط به شهر  55۸5از این تعداد حدود : واحد لبنی سنتی در استان تهران وجود دارد، ادامه داد ۹555که حدود  وی با اعالم این

باید خاطر نشان کنم که از حدود . واحد مربوط به شمیرانات، ری، کن و پردیس است که اتاق اصناف جداگانه دارند ۲۳5تهران و 

 .واحد درگیر دریافت پروانه کسب هستند که امیدواریم به زودی این مساله محقق شود ۸5واحد موجود در تهران حدود  55۸5
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 صادرات و واردات

 آیانا - 13۹۱آبان  22: تاریخ

  چالش صادراتی ایران به افغانستانچالش صادراتی ایران به افغانستان

قبول رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه حجم مبادالت بازرگانی بین دو کشور قابل : خبرگزاری فارس

میلیارد دالر است که با فراهم کردن برخی  ۹تا  5/ 0در حال حاضر حجم مبادالت تجاری بین دو کشور حدود : نیست، گفت

 .میلیارد دالر رساند ۳توان صادرات به افغانستان را به  شرایط از سوی دولت می

داریم که دولت با کمک و اختصاص تسهیالت به  برای حضور در بازار افغانستان رقبای زیادی: تصریح کرد عالء میرمحمدصادقی 

. تواند شرایطی را فراهم کند تا در رقابت با بازرگانان سایر کشورها حجم مبادالت تجاری بین دو کشور افزایش یابد بازرگانان می

دالت تجاری با افغانستان اتاق بازرگانی در حد توان خود اقداماتی را برای گسترش مبا: نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد

 .های بازرگانی را فراهم کند انجام داده و با ایجاد نمایشگاه به این کشور و ارسال هیات تجاری سعی کرده تا زمینه گسترش فعالیت

ور همچنین اتاق تهران با دعوت از تجار افغانی تالش کرده زمینه فعالیت بیشتر بازرگانی بین دو کش: میرمحمدصادقی تصریح کرد

: ایم، گفت وی با تاکید بر اینکه زمینه فعالیت تجاری بین ایران و افغانستان زیاد است، اما به حد مطلوب نرسیده. را فراهم کند

تری را برای حضور بازرگانان این کشور  دولت باید کمک کند تا هزینه حمل کاال به این کشور کاهش یابد و از طرفی شرایط آسان

گذاری در این کشور وجود دارد، اما  هایی برای سرمایه به گفته میرمحمدصادقی، اگر چه مشکالت و ناامنی .در ایران فراهم کند

وی با اشاره به اینکه انواع کاالهای مصرفی و صنعتی به این . گذاری در برخی شهرهای امن این کشور فراهم است شرایط سرمایه

 .ه اقالم صادراتی ایران به افغانستان است که مقدار آن زیاد نیستسیمان و گچ از جمل: شود، اظهار کرد کشور صادر می
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۹۱آبان  21: تاریخ

  از آلمان و اسپانیااز آلمان و اسپانیاواردات مواد دباغی واردات مواد دباغی 

 . تن مواد دباغی وارد کشور شده است ۹5۸ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از  ۸بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به  ۸بر اساس آمار گمرک در   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

وارد کشور   55،۲۳۹،057،۴۸0  و ارزش ریالی  ۴0۸،۴۳۹به ارزش دالری   مواد دباغی  تن ۹5۸شهریور ماه سال جاری، بیش از 

و ارزش ریالی   557،۴5۲  ارزش دالری  تن نواد دباغی به کشور با 57با صادرات بیش از   کشور هند.شده است

و ارزش ریالی  ۸7،575کیلوگرم به ارزش دالری  ۴70  تن ۳۲با صادرات   ترکیه  در رتبه اول و پس از آن  ۴،۴5۹،7۳0،5۳۸

 .در رده دوم قرار دارد ۹،5۳۴،۳۹0،55۸

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 ۹۹،575 ۸۸5،555،۹55 50،555 ترکیه 5

 ۳،۸7۹ 5۳5،۹۸۹،0۸5 5،555 ترکیه 5

 5۴،۸55 ۳5۹،5۳۴،۴55 5،005 اسپانیا ۹

 5،755 ۹۸۴،575،5۸5 5،۸۹5 ترکیه ۹

 5۸،۲۴۳ 05۴،5۹5،5۸5 5۸،555 هند ۹

 ۸7 ۹،5۴۸،۹۹5 ۹55 آلمان ۴

 ۹،۴۳5 75،۴۹۹،55۴ ۳،555 اتریش ۴

فدراسیون  ۴

 روسیه

۳5،555 7۴5،0۴۸،555 ۹۳،555 

 5۲،0۴5 0۲۸،555،۹5۸ 50،500 ترکیه ۳

 5۲،۲5۸ ۸5۴،5۸0،۸۹۳ 5۹،۸05 هلند ۳

 5،50۳ ۹۳0،0۳۸،۳۹۳ ۳،۴55 هلند ۳

              آلمان 0
۹5،755  

              
55۸،5۴0،0۸5  

             
۹5،۸05  

              بلژیک 0
57،۸۹5  

              
۸55،0۴0،555  

             
5۲،75۸  

                ترکیه 0
۲،755  

              
۴7۴،۴۲۹،555  

             
5۹،555  

              هلند 0
۹0،۲۳5  

           
5،۴50،۳۹۹،۸۹0  

             
۳۹،57۴  

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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              هلند 0
5۳،705  

              
7۹5،۲7۳،577  

             
۹۴،۴0۲  

              هند 0
75،555  

           
۹،75۲،7۹۳،۲5۸  

             
۲5،۴70  
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 صنایع غذایی

 فارس - ۹۱/۸۰/1۱:  تاریخ

  تن مواد غذایی با نیروهای معلول تن مواد غذایی با نیروهای معلول   69۱69۱تولید روزانه تولید روزانه 
در الیگودرز لرستان احیا شده، ( ره)یک شرکت صنایع غذایی با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

 . توان جسمی تحت پوشش بهزیستی را در مناطق محروم این شهرستان فراهم کرده است نفر کم 50اشتغال بیش از   زمینه

، شرکت صنایع غذایی یاشیل که (ره)بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی   به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

 50ی اشتغال بیش از  در الیگودرز لرستان احیا شده، زمینه( ره)با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

 .ش بهزیستی را در مناطق محروم این شهرستان فراهم کرده استتوان جسمی تحت پوش نفر کم

اسفند ماه سال گذشته به منظور توانمندسازی اقتصادی و  ۹7که بنیاد برکت از  علی هوشیار، مدیرعامل این شرکت با اعالم این

،  ی یاشیل برای توسعه انهکارخ: کارآفرینی در مناطق محروم این شهرستان به مشارکت با شرکت یاشیل اقدام کرده است، گفت

ی هوشیار تمامی نیروهای یاشیل از افراد تحت پوشش بهزیستی به کار گرفته  به گفته.متقاضی مشارکت بنیاد برکت بوده است

 .بندی شده تولید خواهد کرد توان جسمی روزانه سه و نیم تن مواد غذایی بسته ی یاشیل به کمک نیروهای کم شوند و کارخانه می

نقل محصوالت کارخانه را به  و چنین بخشی از درآمد حاصل از حمل این شرکتهم: مدیرعامل شرکت صنایع غذایی یاشیل گفت

 .دهد های نیازمند اختصاص می خانواده  المنفعه، مستقیم به سرپرست منظور انجام امور عام

: تری ایجاد خواهد شد، تصریح کرد ی اشتغال بیش ود، زمینهی کارخانه فراهم ش که اگر اعتبار الزم برای توسعه وی با اشاره به این

یاخیر کارخانه، مشکل بیکاری داشت و در حال مهاجرت به تهران و جدایی از همسرش بود  یکی از نگهبانان کارخانه قبل از توسعه

 .بختانه بعد از به کارگیری ایشان در کارخانه،مشکل طالق و مهاجرت وی برطرف شد که خوش

تر  طرح توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم و کم ۹۸7با اجرای ( ره)برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امامبنیاد 

های  نفر در استان ۸۳۹هزارو  5۸۸میلیارد ریال توانسته است برای  775هزارو  ۳5گذاری  ی کشور با حجم سرمایه یافته توسعه

 .برخوردار کشور بردارد زدایی از مناطق کم بزرگی در مسیر محرومیتهای  مختلف فرصت شغلی ایجاد کند و قدم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۴۲0555۸5550۴0 

 

 صنایع غذایی
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  های پروتئینی حالل کشورهای مسلمان خاورمیانه استهای پروتئینی حالل کشورهای مسلمان خاورمیانه استایران قادربه تامین فرآورده ایران قادربه تامین فرآورده 

کشور جهان در این  5۳از حضور ( Meatex)مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته 

 .ایران قادر به تامین فرآورده های پروتئینی حالل کشورهای مسلمان خاورمیانه است: نمایشگاه خبر داد و گفت

( Meatex) در حاشیه نخستین نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته( امروز)هرمز مهبد روز شنبه 

برگزاری این نمایشگاه با هدف تامین نیاز : که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، در گفت و گو با ایرنا افزود

ا جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی، همچنین تامین بازار مصرفی کشورهای مسلمان جهان صنعت فرآورده های گوشتی ب

 .بویژه خاورمیانه، کشورهای مستقل همسو و اروپای شرقی است

http://www.farsnews.com/
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در این نمایشگاه بین : تصریح کرد( Meatex) مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته

شرکت خارجی از کشورهای استرالیا، اسپانیا، آلمان، انگلستان، چین، فنالند،  ۴۳غرفه متشکل از شرکت داخلی و  50 المللی

 .کنگ، یونان، بلغارستان، آذربایجان، لبنان، هلند و امارات متحده عربی حضور دارند هنگ

آورده های پروتئینی کشورهای مسلمان سراسر دنیا مهبد هدف دیگر برگزاری این نمایشگاه بین المللی را برنامه ریزی تامین فر

در این نمایشگاه همه زنجیره های تولید شامل تولید، بسته بندی، توزیع و فروش انواع گوشت خام دام، : برشمرد و اظهار داشت

 .طیور، آبزیان و محصوالت فرآوری شده پروتئینی عرضه می شود

نعت و محصول برپا می شود که بخش صنعت همه ماشین ها، فناوری و اتوماسیون به گفته وی، این نمایشگاه در دو بخش اصلی ص

 .مربوط به تولید، فرآوری، بسته بندی، توزیع، انبارداری و فروش محصوالت پروتئینی روز دنیا را دربرمی گیرد

ان این که در بخش محصوالت با بی( Meatex)مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته 

 .تاکید بر حالل بودن محصول است، گوشت خام همه حیوانات حالل گوشت و محصوالت فرآوری شده آنها مشمول این بخش است

یکی از نخستین نمایشگاه های تخصصی محصوالت پروتئینی حالل در دنیا محسوب می  Meatex مهبد با بیا ن این که نمایشگاه

 .ایشگاه فرصت خوبی برای ورود و تثبیت حضور تولیدکنندگان این نوع محصوالت در بازارهای هدف استاین نم: شود، گفت

جهت تنظیم قرار مالقات هدفمند میان ( Match making) مدیراجرایی این نمایشگاه از رونمایی برنامه آنالین همتایابی تجاری

در بخش صنایع وابسته به دنبال ورود تکنولوژی های نوین از : افزود خبرداد و Meatex گذاران نمایشگاه بازدید کنندگان و غرفه

 .درصد غرفه های نمایشگاه را به خود اختصاص داده است ۴5کشورهای معتبر دنیا هستیم که این بخش 

صورت  مربع بههزار متر ۴المللی تهران در فضایی حدود  نمایشگاه بین 50و  5۳، 5۴های  در سالن Meatex نمایشگاه: وی ادامه داد

 .های داخلی و خارجی است های داخلی و خارجی میزبان تولیدکنندگان و نمایندگان شرکت های سرپوشیده در بخش سالن

از امروز ( Meatex) به گزارش خبرنگار ایرنا، نخستین نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته

به مدت چهار روز با حمایت انجمن صنفی صنایع فراورده های گوشتی ایران در محل دائمی پانزدهم تا هجدهم آبان ماه جاری 

 .نمایشگاه های بین المللی تهران برپا می شود

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸05۳D%/5%A7%DB%5%C 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  خوردخورد  ها نمیها نمی  گندم دروم به درد نانواییگندم دروم به درد نانوایی/ / بالتکلیفی صنایع ماکارونی بین دو وزارتخانهبالتکلیفی صنایع ماکارونی بین دو وزارتخانه

 .دانند ترین مشکل خود می تولیدکنندگان ماکارونی، نبود یک متولی واحد برای این صنعت را بزرگ

: وگو با خبرنگار ایانا، با اعالم این مطلب گفت امروز در گفترییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع ماکارونی ایران، 

 .هنوز برای تولیدکنندگان ماکارونی معلوم نیست که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هستند، یا وزارت صنعت، معدن و تجارت

های گوناگون، به  اع پس از بررسیاگرچه طرح انتز: سید مهدی آثاریان، با اشاره به بالتکلیفی این صنعت میان دو وزارتخانه، افزود

مرحله اجرا رسید و قرار بر این شد که صنایع غذایی تحت نظر وزارت جهادکشاورزی باشند، اما این امر هنوز برای تولیدکنندگان 

ا برای توان در حال حاضر متولی واحدی ر بنابراین نمی. ماکارونی مشتبه نشده و فعاالن این بخش، بین دو وزارتخانه سرگردانند

 .صنعت ماکارونی کشور معرفی کرد

که در سال جاری تا حدودی حل شد و وزارت جهادکشاورزی  البته مشکالتی که برای تامین آرد وجود داشت: آثاریان، ادامه داد

 .برای تامین گندم دروم، از هیچ تالشی کوتاهی نکرد

یکی از موانع صادرات ماکارونی، ناتوانی در : نوان کردوی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تجارت ماکارونی اشاره و ع

این در حالی است که ماکارونی تولید شده در ایران از نظر کیفیت، دست کمی از . المللی است های قیمتی در بازار بین رقابت

های  هر مقداری برای کارخانه بنابراین توانایی صادرات، با. تر است محصوالت خارجی نداشته و حتی در برخی موارد از آنها باکیفیت

 .ایرانی وجود دارد، به شرطی که راه تجارت برای آنها باز باشد

های متنوعی برای صادرکنندگان در نظر گرفته که اجناس آنها از لحاظ قیمتی، به  کشوری مانند ترکیه، جایزه: آثاریان، اضافه کرد

تواند به کشورهای  در حالی که ایران فقط می. شود المللی تجارت می های بینتر از محصوالت تولید شده ایرانی در بازار مراتب پایین

 .همسایه مانند عراق و افغانستان و مقداری هم آفریقا صادرات داشته باشد

کارخانه بزرگ تولیدکننده  ۴5اکنون حدود  رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع ماکارونی ایران با بیان اینکه هم

خوشبختانه مشکلی از نظر فروش در بازار داخلی برای برندهای مطرح کشور وجود ندارد و : رونی در کشور فعال است، گفتماکا

 .اند، کمی باید برای معرفی محصول خود تالش کنند تنها معدود فعاالنی که به تازگی وارد عرصه شده

های اداری و مسائلی که در ارتباط با مالیات بر ارزش  روکراسیکمبود سرمایه در گردش، برگشت دیرهنگام پول از طرف خریدار، بو

خورد، از دیگر مشکالتی است که به گفته آثاریان، نه تنها برای صنعت ماکارونی، بلکه برای  افزوده و تامین اجتماعی به چشم می

 .شود تمام صنایع غذایی به عنوان موانع تولید قلمداد می

گندم دروم مورد نیاز جهت مصارف کارخانجات ماکارونی از سوی ره به خبر امروز واگذاری توزیع این نماینده بخش خصوصی با اشا

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی به انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران که با مجوز معاون اجرایی رییس 

شد و نهادی این  ها توزیع نمی گندم دروم برای کارخانهمتاسفانه تا پیش از این، معموال : جمهوری صورت گرفته است، گفت

 .شد مسوولیت را به عهده نداشت و تنها مقداری محدود در بورس کاال عرضه می

انجمن نیز از این پس . خورد ها نمی اما از آنجا که گندم دروم، مخصوص تولید ماکارونی است و به درد نانوایی: آثاریان اضافه کرد

 .ها هماهنگ کنند زیع این نوع گندم نظارت داشته و میزان توزیع آن را با تولید کارخانهباید بر نحوه تو
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 صنایع غذایی
 آیانا - 13۹۱آبان  2۸: تاریخ

  سال است که نرخ جدید برای نان اعالم نشده استسال است که نرخ جدید برای نان اعالم نشده است  66/ / فاصله های صنفی، یعنی افت کیفیت نان فاصله های صنفی، یعنی افت کیفیت نان طرح حذف طرح حذف 

به عبارتی . شود برای تهدید سالمتی جامعه و افت کیفیت نان توان مشکالت را کاهش داد، بلکه این عاملی می با سرکوب نرخ نمی

 .چون در نهایت چنین موردی به ضرر سالمت جامعه استتوان برای رفاه حال مشتری از سود مشروع نانوا کم کرد؛  نمی

یکی از کارشناسان وزارت بهداشت و نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان، در حاشیه برگزاری جشنواره نان در دانشگاه 

شود، افت  انوایی میهای تاسیس واحدهای ن رویه پروانه حذف فاصله صنفی که منجر به صدور بی: الزهرا، به خبرنگار ایانا گفت

ها در یک محل از حد  وقتی تعداد نانوایی: محمدرضا خواجه، در توضیح این مطلب افزود.کیفیت نان را به همراه خواهد داشت

بنابراین طرح نامبرده، نه تنها رقابت . شود استاندارد گذشت، رقابت برای سفیدپزی افزایش یافته و آرد کمتری نصیب واحدها می

وقتی نانوا . کارگر احتیاج دارد ۴به گفته خواجه، هر نانوایی حداقل به .زند برد، بلکه به سالمت جامعه لطمه می بین می سالم را از

های موجود را به واسطه فروش نان تامین کند و حقوق کارگران خود را بپردازد، به ناچار مجبور است از  نتواند مخارج و هزینه

به همین دلیل حفظ فاصله صنفی، عاملی برای جلوگیری . مبود را در جای دیگری جبران کندکیفیت محصول خود کاسته و این ک

. تواند در طول سال، آرد باکیفیت در میان واحدها توزیع کند متاسفانه دولت نمی: وی ادامه داد.شود از تقلب و تخلف محسوب می

زند، مقدار افزدونی نمک را افزایش داده و مثال میزان آن از  نمیبنابراین نانوا مجبور است در مواقعی که کیفیت آرد، چنگی به دل 

های سنگین مواخذه  شود تا نانوا برای پرداخت جریمه همین اتفاق، عاملی می. رسد کیلو می 5.0کیلو آرد، به  555یک کیلو در 

 .اند واحد، مشمول جریمه شده 05واحد از  ۳0حتی در یک استان دیده شده که . شود

شیرین به خمیر،  به گفته خواجه، یکی دیگر از مسائلی که نانوایان با آن درگیر هستند، جرائمی است که به جرم افزودن جوش

کیفیتی  پزی خمیر است که آن هم به خاطر آرد بی به دلیل تازه PHپردازند؛ در حالی که به واقع این اتفاق نیفتاده و باال رفتن  می

 .این به نوعی ظلم به واحدهای صنفی است. شود است که نصیب نانوایان می

سال است که در عرصه  ۴: کند، اظهار کرد این کارشناس که به عنوان نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان نیز فعالیت می

د سود نانوایان کمتر ها افزایش یافته و روز به روز درص در حالی که تمام هزینه. فروش نان، نرخ جدیدی از طرف دولت اعالم نشده

شود برای تهدید سالمتی جامعه و افت  توان مشکالت را کاهش داد، بلکه این عاملی می با سرکوب نرخ نمی: خواجه ادامه داد.شود می

توان برای رفاه حال مشتری از سود مشروع نانوا کم کرد؛ چون در نهایت چنین موردی به ضرر سالمت  به عبارتی نمی. کیفیت نان

شعاری است که برای این منظور  "پزم من نان سالم می": وی با اشاره به برگزاری جشنواره نان در دانشگاه الزهرا، گفت.ه استجامع

ترین  ای را در جامعه ترسیم و ترویج کند که احیای نان سالم جزو اصلی انتخاب شده و در صدد است تا الگوی مناسب تغذیه

ای در دانشگاه الزهرا برگزار  رت بهداشت، با بیان اینکه طی چهار سال پیاپی، چنین جشوارهکارشناس وزا.خروجی آن به شمار رود

شیرین و همراه با سبوس پخت که اتفاقا رنگ  شود نان بدون جوش قصد ما این است که به جامعه نشان دهیم که می: شود، افزود می

ای حذف کرد که طعم و رنگ اصلی نان حفظ شده و مشتری،  به گونه توان همه کارهای منفی را بنابراین می. تیره نیز نداشته باشد

دهند، بنابراین  از آنجا که تقریبا تمام دانشجویان این دانشگاه را بانوان تشکیل می: خواجه بیان کرد.برای خرید آن ترغیب شود

ده و آن را در خانوارهای ایرانی به توان از این پتانسیل در راستای اشاعه فرهنگ درست پخت و مصرف نان در جامعه استفا می

های  های پخت نان از استان الزم به ذکر است که این جشنواره، دیروز در محل دانشگاه الزهرا، با حضور شرکت.درستی ترویج کرد

ند که کمتر های سالمی آشنا شد مختلفی مانند کرمان، اصفهان، تبریز، خراسان رضوی و زنجان، برگزار شد و بازدید کنندگان با نان
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های مجاز به نان، برای حضار  در طول این جشنواره، کارشناسی از اتریش، درباره افزودنی. های ایرانی حضوری پررنگ دارد در سفره

 .سخنرانی کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸7۴5D%/5%B7%D5%B5% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  گذاری فاقد گلوتن برای محصوالت آرد برنجگذاری فاقد گلوتن برای محصوالت آرد برنج  برچسببرچسب

از آنجا که محصوالت تولید شده از آرد گندم همچون نان، پیتزا، رشته فرنگی و کیک از غذاهای محبوب افراد در سراسر جهان به 

آن ها کسانی هستند که به گلوتن حساسیت دارند؛ لذا به . افرادی هستند که نمی توانند آن ها را بخورندبا این حال، . روند شمار می

رود، آرد برنج به عنوان ماده غذایی سالم، می تواند جزو کاالهای صادراتی هم  دلیل این که برنج از غالت فاقد گلوتن به شمار می

اگری نیوز، محصوالت تولید شده از آرد گندم همچون نان، پیتزا، رشته فرنگی و کیک از  به گزارش خبرنگار ایانا به نقل از.قرار گیرد

آن ها کسانی . با این حال، افرادی هستند که نمی توانند آن ها را بخورند. روند غذاهای محبوب افراد در سراسر جهان به شمار می

در واقع آن ها آلرژی نسبت . ی موجود در گندم و غالت است هستند که به گلوتن حساسیت دارند؛ گلوتن مخلوطی از پروتئین ها

رود و آرد  است که برنج از غالت فاقد گلوتن به شمار می  این در حالی.دارندceliac disease(5 ) به گندم و یا بیماری سلیاک

ها باید سیستم برچسب گذاری  ولت در این راستا د. برنج به عنوان ماده غذایی سالم می تواند جزو کاالهای صادراتی هم قرار گیرد

 .فاقد گلوتن را برای محصوالت آرد برنج که بتواند هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور پذیرفته شود، ایجاد کنند

طیف گسترده ای از محصوالت آرد گندم وجود دارد، اما گندم یکی از علل عمده آلرژی غذایی است که به عنوان مشکلی عمده در  

درصد نوزادان و بچه های کوچک، به نوعی از حساسیت غذایی مبتال هستند  55تا  0این در حالی است که . ه ژاپن وجود داردجامع

بثورات موقتی بر روی پوست )عالئم آلرژی غذایی شامل راش . و گندم سومین علت شایع آلرژی غذایی بعد از تخم مرغ و شیر است

 .تنفسی است  ، دل درد، استفراغ، اسهال و در برخی از موارد ناراحتی(استکه معموالً با سرخی یا خارش همراه 

گذاری هفت ماده حساسیت زا گندم، تخم مرغ، شیر، گندم سیاه،  برای مقابله با این مسئله، دولت در نظر دارد تا نسبت به برچسب

 . اقدام کند( Food Labeling Act) بادام زمینی، میگو و خرچنگ، تحت قانون برچسب گذاری مواد غذایی

ژن است که باعث واکنش غیرطبیعی و شدید  آلرژن، نوعی آنتی) همه محصوالت مواد غذایی فرآوری شده که حاوی آلرژن های 

  چنین برچسب هایی حاوی. غذایی هستند، باید دارای برچسب چاپ شده بر روی بسته بندی خود باشند(شوند سیستم ایمنی می

الزم است تا در راستای   تواند کافی باشد، بلکه منظور جلوگیری از مصرف مواد حساسیت زاست، اما این نمیمواد تشکیل دهنده به 

شناسایی مواد غذایی جایگزین برای افراد مبتال به آلرژی به گندم، نسبت به برچسب گذاری فاقد گلوتن برای محصوالت آرد برنج 

ها می تواند به آرد برنج و محصوالت تولید شده از آرد در طول فرآیند خشک  ا آلرژناگر چه برنج فاقد گلوتن است، ام.نیز اقدام شود

پس چگونه باید استانداردهای الزم برای . شوند  شدن برنج، آسیاب کردن آرد برنج یا در هنگام تولید محصوالت آرد برنج وارد

ز انجام شود؟ در این راستا گروهی از کارشناسان برچسب فاقد گلوتن تنظیم شود؟ چگونه باید برچسب گذاری به شیوه ای مجا

اسفند ) ۹557تحت نظارت وزارت کشاورزی در حال کار روی این موضوع هستند و قرار است دستورالعملی را تا پایان ماه مارس 

ای کسانی که به بیماران برچسب فاقد گلوتن، نه تنها برای افراد مبتال به آلرژی به گندم سودمند است، بلکه بر . ارایه کنند( ۲0ماه 

سلیاک دچار هستند، نیز دارای اهمیت خواهد بود، هرچند میزان بیماری در ژاپن کم است، اما در کشورهای غربی تعداد این 

 . در حال افزایش است  البته در ژاپن مبتالیان به حساسیت گلوتن از نوع غیر سلیاک. میلیون نفر می رسد 5بیماران به حدود 

و یا با میزان کمتر گلوتن در ایاالت متحده و اتحادیه اروپا برای کمک ppm (۹ ) ۹5والت غذایی فاقد گلوتن شامل برچسب محص

اما این برای افرادی که نسبت به گندم حساسیت دارند کافی نیست؛ برخی از سازمان ها در . به بیماران سلیاک استفاده می شود

وزارت کشاورزی در نظر دارد . و یا کمتر هستند ppm 55محصوالت با میزان گلوتن حال کار بر روی سیستم برچسب گذاری برای 

های هزینه و  استاندارد باید در بخش  و کمتر را تصویب کند، این در حالی است که ppm ۹تا  5تا دقیق ترین استاندارد بر میزان 
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 .برنج هم در نظر گرفته شودمسایل مربوط به جلوگیری ورود آلرژن در طول پردازش به محصوالت آرد 

اکنون زمان آن فرارسیده است تا جامعه نسبت به افزایش آگاهی درباره محصوالت فاقد گلوتن روی سالمت و بهبود رژیم غذایی 

گام بردارد که در این راستا معرفی یک سیستم برچسب گذاری فاقد گلوتن برای محصوالت آرد برنج، می تواند تاثیر گذار و مهم 

 .باشد

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸07۲D%/5%A5% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۹5آبان ماه  22شنبه 

  وزیر بهداشت و سه مشکل بنیادی صنعت غذا وزیر بهداشت و سه مشکل بنیادی صنعت غذا 

شده صنایع غذایی و به ویژه صنعت روغن نباتی در نامه ای مهندس سید کاظم حسینی از چهره های دانشگاهی و علمی شناخته 

سرگشاده به وزیر بهداشت دیدگاه های خود را در خصوص مشکالت اساسی صنعت غذا در زمینه ایمنی و سالمت مواد غذایی 

  :منتشر کرده است که که متن کامل آنرا در ادامه می خوانید

 وزیر محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 

 جناب آقای دکتر هاشمی

 سالم

غرض از نگارش این نامه یاد آوری سه مشکل اساسی وبنیادی در بخش غذا می باشد که بنظر می رسد از موانع اصلی پیش روی   

 .آن وزارتخانه محترم در این عرصه باشد ایمنی وسالمت مواد غذایی و برنامه ریزیها و تالش های

  :مشکل اول

 :توسعه وتنوع غذا و واحد های وابسته به آن بردو پایه استوار است همانگونه که مستحضرید

 .افزایش فهم علمی ما نسبت به ویژگی های مواد غذایی :اول

 .توسعه تکنیک های نوین آنالیز :دوم

ک های نوین به موازاتی که فهم ودرک ما پیرامون ویژگی های فیزیکوشیمیایی وارگانولپتیکی مواد غذایی توسعه می یابد وبه تکنی

آنالیز مواد غذایی هر چه بیشتر و گسترده تر دست پیدا می کنیم ،تولید کنندگان نیز در خلق محصوالت غذایی با قیمت پایین تر و 

کیفیت باالتر موفق تر شده و متولیان ومتصدیان ایمنی وسالمت مواد غذایی نیز در جهت کنترل این مواد واقع بینانه تر وقابل 

بدون هیچ شک وتردیدی می توان گفت رشد تکنیک های آنالیز مواد غذایی در کشور، همتراز با رشد .بر می دارند اعتمادتر گام

البته مقصود این نیست که در کنار هر کارخانه ای آزمایشگاهی برای کنترل روزانه فرایند ومحصول .کمی صنایع غذایی نبوده است

بلکه آن مرکز تحقیقاتی که بانیروهای ماهر و . ش از حد نیاز نیز وجود داشته باشد وجود دارد وشاید بی "نهایی وجود ندارد،قطعا

متخالف ومتضاد عمل کند  متخصص و مجهز به دستگاه ها وامکانات پیشرفته بتواند بمثابه مرجع تایید و تکذیب فرضیه ها ونظرات 

 .با هدف مزبور فاصله داردوجود ندارد و اگر بنام وبه صورت چنین مرکزی باشد در معنا فرسنگ ها 

تحقیقی  این درد بزرگی است که پس از سالها بحث در باره نقش این ویا آن ماده غذایی در افزایش یا کاهش فالن عامل سالمتی، 

نیز باشد ( نه تحقیق)واگر پژوهشی .بکر ودست اول با توجه به جمیع جهات وشرایط ونحوه زندگی وتغذیه مردم کشور انجام نگیرد

نوع درجه دوم وتکرار و تایید بوده وحتی یک مورد از نتایج این گونه پژوهش ها وباصطالح تحقیقات ،ناسخ ونافی تحقیقات پر  از

سروصدا دیگران نباشد و ما همچنان دست بسته با سیل پارادوکس ها وتناقضات ارسالی خارج از کشور روبروشده وهنوز جوهر 

شده ناگهان با خبری و مقاله ای، هر آنچه بافته وساخته بودیم در خطر نابودی دیده تدوین ضوابط واستاندارد جدید خشک ن

درد بزرگتر اینکه متاسفانه از بدو تاسیس اولین کارخانه صنایع غذایی کشور تا کنون، یک روش آزمون برای .ودوباره تکرار مکررات 

تحقیقاتی و دانشگاهی داخل کشور در سطح بین المللی مواد غذایی، که بنام مرکز  های فیزیکی و شیمیایی  تشخیص ویژگی 

 .وجهانی به ثبت رسیده باشد، یافت نمی شود
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علت این کاستی ها وضعف ها که برازنده این همه استعدادهای موجود در داخل کشور نمی باشد،فقدان مرکز تحقیقاتی مجهز 

بتواند حتی در سطح بین المللی نیز مورد استناد قرا ومستقل ومرجع متخصص بی چون وچرای ایمنی وسالمتی است که نظراتش 

 .گیرد

 :مشکل دوم

در ایمنی وسالمت مواد غذایی از سوی دو سازمان "تصدی گری دوگانه"بیش از نیم قرن است که صنعت غذا با مشکلی بنام

 .ه درج شده استجداگان"شماره"دو  و "عالمت"بر روی کلیه محصوالت غذایی دو .استاندارد وغذا ودارو روبرو است

وقتی از منظر تجربه جهانی به این دو گانگی نگاه می کنیم ،متولی و مسئولیت کامل ایمنی و سالمتی مواد غذایی بر عهده وزارت 

هر دو بر اساس تعداد مشترکی از ویژگی . ماهیت پروانه ها و عالمت ها ، اساسا تفاوتی با یکدیگر ندارند. بهداشت هر کشور است

از نظر صرف وقت و سرمایه .از دیدگاه تولید کنندگان ، وجود یکی از آنها کافی است .ت غذایی تایید وصادر شده اندهای محصوال

دو کار موازی که براحتی یکی قابل ادغام در دیگری است با این شدت و حدت ده  پس چرا این .،سراپا اتالف وقت وسرمایه است 

 ز بر پیچیده گی وفربهی کار آن نیز افزوده می شود؟ها سال است که انجام می شود وروز به رو

می گویند سازمان ملی استاندارد مسئول تدوین استاندارد های محصوالت مواد غذایی است ، لذا مسئول ایمنی وسالمتی آنها نیز 

 :در حقیقت گفته باال بر اساس نتیجه گیری قیاسی زیر استوار است.می باشد

 .سئول تدوین استاندارد محصوالت مواد غذایی استسازمان ملی استاندارد م:الف

 .هر سازمانی که مسئول تدوین استاندارد است، مسئول ایمنی و سالمتی نیز است:ب

 .سازمان ملی استاندارد مسئول ایمنی وسالمتی مواد غذایی است:ج

که مسئول تدوین استاندارد  قیاس مذکور از نظر شکل منطقی صحیح است اما مسئله اینجااست که چه کسی گفته هر سازمان 

ایمنی و سالمتی محصوالت در جامعه از تولید تا مصرف نیز می باشد؟ به دالیل زیاد که سه مورد  محصوالت غذایی است،مسئول 

 :ری نادرست استآن در زیر می آید، محتوای این نتیجه گی

تدوین استاندارد محصوالت مواد غذایی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت،سازمان ملی استاندارد ،دانشگاههاوتولید کنندگان  :اول

زیرا هیچ پیچیدگی اجرایی واداری در آن وجود .مسئول برگزاری این جلسات هر نهاد دیگری هم می تواند باشد.برگزار می شود

ر کسی بگوید که تدوین استاندارد یک محصول نیاز به مقدمات وپیش زمینه و تحقیقات گسترده دارد ، هرچند اصل اگ :دوم.ندارد

سخن و مطلب صحیح وبجا می باشد ولی حداقل در خصوص مواد غذایی ما شاهد چنین مقدمات و پیش زمینه های تحقیقاتی طی 

برسانم که از بدو تاسیس موسسه یا سازمان ملی استاندارد هیچیک از بگذارید با کمال تاسف به عرض . سالیان سال نبوده ایم

  . استاتدارد های تدوین شده مواد غدایی برپایه هیچ تحقیق داخلی استوار نبوده است

اگر موضوع تدوین استاندارد ،آنچنان برجسته ومهم یاشد که براصل کنترل ونظارت ومسئولیت بعد از تدوین که باید  :سوم 

وتحت مدیریت واحد باشد، سایه بیفکند ومنجربه تصدی گری دوگانه در امر ایمنی وسالمت مواد غذایی شود ،آیا صالح  یکپارچه

نیست برخالف عرف جهانی، سازمان غذا ودارو از خود سلب مسئولیت نماید و مسئولیت کامل این امر خطیر را به سازمان ملی 

در مقابل کنترل ونظارت واحد و یکپارچه وزنی ندارد وبه راحتی توسط سازمان ملی غذا  اگر تدوین استاندارد اما .استاندارد بسپارد

ودارو قابل اجرا است ،آیا صالح نیست این سازمان مسئولیت کامل را برعهده بگیرد و سازمان ملی استاندارد با فراغ بال و سبکی کار 

  .عضی از آنها بسیار حیاتی نیز می باشند، بپردازدغیر مواد غذایی که اتفافا ب به کنترل ونظارت هزاران محصول 
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بارها وبارها شاهد آن بودیم که سالمتی یک ماده غذایی درست یا نادرست به شدت زیر سئوال رفته است وجامعه ومردم و مصرف 

متولیان  ونهایی  کنندگان در طوفانی از حواشی وشایعات ، موضوع را با نگرانی خاص دنبال کرده و در انتظار رای ونظر قطعی

سالمت جامعه نشسته اند ،اما در همین جو شک وتردید ، اختالف نظرهای تمام نشدنی دو سازمان ملی استاندارد و غذا ودارو از نو 

لذا حل قانونی و اساسی این معضل یکی از اهداف . آغاز می شود وهمین اختالف ،موضوع را پیچیده تر ومردم را دل نگرانتر می کند

 .ایمنی وسالمتی جامعه است که امید است با تدبیر جنابعالی برای همیشه رفع شود حیاتی

 :مشکل سوم

برای امثال بنده بسیار تعجب برانگیز است وقتی می شنویم موضوعات ایمنی وسالمتی مواد غذایی چون مصرف یا عدم 

مجالس نمایندگان بسیاری از کشورها مورد بحث  مصرف،برچسب یا عدم پرچسب یک ادعا، مقدار سرانه این یا آن ماده غذایی، در

ما بدون مقدمه ودر عرض چند روز تصمیم به مصرف  وبررسی قرار می گیرد و تصمیمات پیرامون آنها بصورت قانون در می آید، اما 

یم نیز به چند روز و یا عدم مصرف ویا کاهش ویا افزایش این یا آن ماده غذایی می گیریم والبته در بسیاری از مواقع عمراین تصم

اندازه و طول وعرض سفره های مردم و گرم مصرف های روزانه مواد غذایی آنها موضوع بسیار با اهمیت و در .چند ماه نمی رسد

نمی شود بر اساس شرایط اقتصادی کشور های مرفه و راهنمای رژیم غذایی آنها برنامه مصرف یکسان برای مردم . خور توجه است 

مضافا به اینکه بسیاری به دالیل مختلف از مصرف .سپس همین برنامه نیم بند را هم هر روز و هر شب تغییر دادتدوین کرد و

اول،تعیین : دو کار اساسی الزم است مورد توجه قرارگیرد برای رفع این مشکل بنظر می رسد . حداقل ها نیز محروم هستند

طول و عرض سفره مصرف سه ماده غذایی اصلی یعنی کربوهیدرات،پروتئین وضعیت تولید وعرضه برپایه حد و اندازه های حداقل 

دوم، تعیین مکانیسمی برای قانونی کردن این حد و . که در کنار آنها حداقل ریز مغذی ها و مواد ضروری نیز به بدن برسد وچربی 

یچ جریانی قادر به تغییر آن نباشد و در اندازه ها تا سطح مجلس شورای اسالمی ، بطوری که جز از مجرای قانونی ، هیچکس و ه

 .دراز مدت وپیش بینی امکانات ،بداند ضمن، کلیه واحد های تولید کننده و عرضه کننده تکلیف خود را برای تدوین برنامه 

a=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http۲۹۲۳7۸۸۲۲a۴۳f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a699929476a34f


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم آبان 

 

151 
 

 عسل

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  زنبورداری در آپارتمانی وسط تهرانزنبورداری در آپارتمانی وسط تهران

های اجتماعی  عمل به مسئولیت. عنوان مادر نمونه کشور انتخاب شده است ساله گرمساری از طرف بنیاد مادر به ۳۸زنبوردار نمونه 

 تربیت یک فرزند معلول دلیل این انتخاب بوده استو کارآفرینی در کنار تعهد خانوادگی و مادری به ویژه 

من . تواند زنبورداری کند اش می برخالف تفکر مرسوم که زنبورداری فقط در دشت و بیرون شهر امکان پذیر است، هر کسی در خانه

 .دها ندار کند و هیچ مزاحمتی هم برای همسایه اش زنبورداری می در تهران مشتری ای دارم که در حیاط خانه

عمل به . عنوان مادر نمونه کشور انتخاب شده است ساله گرمساری از طرف بنیاد مادر به ۳۸به گزارش ایران، زنبوردار نمونه 

. های اجتماعی و کارآفرینی در کنار تعهد خانوادگی و مادری به ویژه تربیت یک فرزند معلول دلیل این انتخاب بوده است مسئولیت

حرفه پدرش زنبورداری بوده و از کودکی با . کند ثبت می -روستایی در گرمسار  -ی زنان را در رامه تعاونی روستای ۲5او سال 

هایی که  جوان. مندان است های آموزشی زنبورداری برای عالقه کندوها بزرگ شده، مدرس جهاد کشاورزی و برگزارکننده کالس

چسبند به گل و گیاه و زنبور  خورد به شهد و عسل و می ها پایشان می آیند تا مدرک و وام بگیرند اما در همین کالس بیشترشان می

اند، در حالی که  نفر زنبورداری را جدی دنبال کرده 555 - 505اند،  هایم شرکت کرده جوانی که در کالس ۹05از : شوند و پاگیر می

هایشان را  امروز با همین زنبورها خانوادهآنها . گفتند آمده بودند وامی بگیرند و بروند سراغ کار دیگری پیشتر خودشان می

گویم از کم شروع کنند، بعضی هایشان حتی از یک کندو شروع  به شاگردانم می. چرخانند و این برای من مایه افتخار است می

گپ کوتاه ما . کنم میفروشند و من برایشان بازاریابی  آنها عسل هایشان را به خودم می. کندو 55اند، همین طور جلو بروید تا  کرده

 .خوانید را با مینا رامه، کارآفرین و زنبوردار نمونه کشوری می

 جهان شعور و عاطفه دارد، از باال نگاه نکنید

دانند چه  اند و یک سر کسب و کار آنها با دار و درخت و گل گره خورده می آنها که در طبیعت کار کرده. جهان شعور و عاطفه دارد

داند این طور نیست، پس از باال  سی از دور، زنبور عسل را یک حشره کوچک و کم قدر ببیند اما زنبوردار میشاید ک. گویم می

ها را  ام زنبور عسل، زندگی تلخ خیلی ها سخت باشد اما به چشم خودم دیده شاید هضم این جمله برای خیلی. کند نگاهش نمی

 .شان آمده است نزاع و کشمکش در آنها بوده و با آمدن زنبور صلح به روابطهایی که پیش از آمدن زنبور،  شیرین کرده، خانواده

 های بزرگ زنبورداری، سنگین برای یک زن کلونی

های مکرر، انرژی و توان زیادی از آدم  جایی حمل و نقل و جابه. های بزرگ برای یک خانم کار سنگینی است زنبورداری در کلونی

کندو را یک جا بگذاری، مدام باید جای کندوهایت را عوض کنی و با زنبورهایت ییالق قشالق گیرد، چون این طور نیست که  می

در ظل گرما مدام باید باالی سر زنبورهایت . شود و تا مهر سال بعد از آن ادامه دارد اوج کار زنبورداری از اسفندماه شروع می. کنی

ها را بو  گیری از زنبورها باشد و مثل زنبورها که شهد و گل حواست به بچهجا کنی،  ها را جابه موم بدهی به زنبورها، شانه. باشی

شان  شوند تا کندوهایت را سروقت ها کی باز می کشند، دائم بو بکشی و مشامت تیز باشد که کدام منطقه چه گلی دارد و آن گل می

قت دشت شوید ورامین و یک وقت هم بینید یک وقت قزوین هستیم، یک وقت فیروزکوه، یک وقت کرج، یک و پس می. ببری

ها جاده هایمان را  شوند با آمد و شد گل جا می گیرند و جابه های آفتابگردان که با آمد و شد آفتاب زاویه می ما مثل گل. شیراز

 .کنیم تعویض می

 هزار تومان برای شروع زنبورداری 299
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های بزرگ شروع کنند چون تجربه و فوت و فن  گام اول با کلونی خواهند این کار را شروع کنند نیاز نیست در هایی که می جوان

هزار  ۴۹5تهیه هر کندو . توانند لذت زنبورداری را بچشند و هم به درآمد خوبی برسند آنها با دو کندو هم می. خواهد باالیی می

. هزار تومانی کافی است 55 - ۹5هرم یک کاله و یک ا. خواهد برای شروع، تجهیزات عجیب و غریب بخرند تومان هزینه دارد و نمی

هایشان بازاریابی کنند، عسل  ها همزمان برای عسل آن. شود تهیه کرد هزار تومان دو کندو و وسایل مختصر می 755تقریباً با 

خواهد با آب البته اگر کسی ب. رسند اند در همان برداشت اول به درآمد می ای که کرده برابر هزینه ۴ - ۳هایشان که به فروش برسد 

 .شود کیلو بیشتر نمی 5–55کیلوعسل بیرون بیاورد اما عسل دارویی برای هر کندو  ۴5تواند  و قند کندوداری کند از هر کندو می

 زنبورداری در آپارتمان، وسط تهران

من . د زنبورداری کندتوان اش می برخالف تفکر مرسوم که زنبورداری فقط در دشت و بیرون شهر امکان پذیر است، هر کسی در خانه

شعاع حرکت یک . ها ندارد کند و هیچ مزاحمتی هم برای همسایه اش زنبورداری می در تهران مشتری ای دارم که در حیاط خانه

از تهران کسی به من مراجعه . رود و مزاحمتی هم برای کسی ندارد زنبور صبح زود از کندو بیرون می. کیلومتر است ۲ - 55زنبور 

پسرش روماتیسم دارد و پزشک، نیش زنبور و عسل به او تجویز کرده، او االن به پنج کندو رسیده و . کندو از من گرفتکرد و دو 

کنم، چون تهران بوستان  کند، من عسل تهران را با عسل درجه یک خودمان عوض می بهترین عسل دارویی بدون شکر را تولید می

 .و فضای سبز خوبی دارد

 ن استاین دو عسل ما گرا

های ما عسل باریجه است که از هیچ دارویی در کندو استفاده نشده، در رامه گیاهی وجود دارد به نام باریج،  ترین عسل یکی از گران

کنند، بنابراین دیگر نیازی به تجویز  آن استفاده می آورند و در درمان بیماری هایشان از  زنبورهایم صمغ این گیاه را به کندو می

ما . اندازد و عوارض خودش را دارد ماند، این داروها به ویژه اگر در دوز باال استفاده شود، اصالت عسل را می یایی نمیداروی شیم

عسل اُکالیپتوس گرمسار ما . توانند این عسل را بخورند ها به راحتی می دهیم و دیابتی هزار تومان می 505عسل باریجه را کیلویی 

 .و برای درمان سرماخوردگی، برونشیت و آسم حرف نداردباارزشی است  عسل بسیار هم 

 کند سوداگری در عسل بیداد می

های دست ساز را خوب تشخیص دهم،  توانم عسل بازار سوداگری در کسب و کار عسل زیاد شده و حتی گاهی منِ زنبوردار هم نمی

های تقلبی را با تبلیغات عجیب و غریب  ی همین عسلگاه. کنند، عمدتاً با شیره چغندرقند و اسانس ای درست می چون خیلی حرفه

ها  دهند، به خاطر همین خیلی هزار تومانی به نام عسل صددرصد طبیعی دست مردم می ۴55 - 055های نجومی  به قیمت

درجه عسل طبیعی و : تنها راه تشخیص طبیعی بودن عسل این است. اند اعتمادشان را به عسل و حتی زنبوردار هم از دست داده

رُس عسل . بین دو تا سه ماه بعد از برداشت باید رُس کند -بسته به نوع عسل حاال آویشن باشد یا گون یا هر عسل دیگری  -یک 

جوشانند آن هم در  های بازار را می طبیعی هم مثل کرم یا خمیردندان بافت همگن دارد و شکرک نیست، اما متأسفانه چون عسل

کند، چون  شود، بنابراین عسل هر چقدر هم بماند رُس نمی و قرمز رنگ داشته باشد آنزیم عسل نابود میدماهای باال تا رنگ شفاف 

 .این عسل دیگر زنده نیست

 نیاز است؟ چرا کارآفرین همیشه بی

نشیند  ی نمینیازی گرفته باشید، کارآفرین منتظر کس نیاز است، امیدوارم منظورم را از بی کارآفرین از نگاه من همیشه یک فرد بی

. دهد کند و محیط را به نفع خودش تغییر می هایش استفاده می اش را تغییر دهد، پس نیازی به هیچ چیز ندارد و از فرصت زندگی

نیازی یعنی  بی. نیازی یعنی اینکه پول خیلی زیادی داشته باشی، در حالی که این طور نیست کنیم بی مان فکر می ما البته در جامعه
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 .دهی کشی و توانمندی هایت را رشد می جوشی و از خودت بیرون می یک چاه در خودت می ببینی مثل

 شود، زندگی در طوفان را بیاموزید طوفان تمام نمی

کارآفرینی که سهل است شما اگر در امور روزمره خودت هم مدیریت . مدیریت زمان در هر فعالیتی بسیار مهم و قابل تأمل است

ام به  توصیه. هایش رفتار کند کند بسیار مقتصدانه با زمان یک کارآفرین سعی می. ام گسیختگی خواهی شدنداشته باشی دچار لج

ها عامل موفقیت ما نیست، مداومت سبب پیروزی آنها خواهد  ها این است که در خودشان تمرین کنند و یاد بگیرند که هیجان جوان

نباید منتظر باشیم تا طوفان به پایان برسد، بلکه باید . گره بزنند و شروع کنندشد، این نوار از هر کجا که قطع شود دوباره باید 

اما « .اند ها برای اضافه کردن کیفیتی جدید به دنیا آمده انسان»گوید  کارآفرین معروفی می. زندگی کردن در طوفان را بیاموزیم

حیات، هنگامی که در خلوت در مقام مقایسه از خود  گیرد که ما در مسیر اضافه کردن کیفیت جدید به زندگی زمانی صورت می

 .برمی آییم در برابر خودمان تاریک و سرافکنده نباشیم

 کنی نه ساعت، تو را عاشق کارت باشی تو ساعت را بیدار می

عت شما به وقتی شما عاشق شغل خود باشید، قطعاً قبل از اینکه سا. کار زمانی بزرگ ترین تفریح است که از کار خود لذت ببری

بخواهد   کنی، نه ساعت دهی، شمایی که ساعت را بیدار می اید، یعنی وقتی عاشق کاری هستی که انجام می صدا درآید بیدار شده

آید؟ از همان لذت و کششی که در شما  بیدار شدن از کجا می  این شوق برخاستن از خواب و پیش از ساعت. شما را بیدار کند

انتخاب این فعالیت . کنم و بله، کار من تفریح من است من با کار خودم زندگی می. جوشد دهید می می نسبت به کاری که انجام

 .ام بوده، نه الزاماً انجام یک فعالیت اقتصادی برای من صرفاً با هدف دستیابی به پرورش و رشد نیازهای درونی
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 گندم

 فارس - ۹۱/۸۰/1۱:  تاریخ

  شودشود  تن گندم تولیدی مازاد صادر میتن گندم تولیدی مازاد صادر میمیلیون میلیون   66
میلیون تن گندم در کشور تولید شده است که در تاریخ ایران  5۳امسال نزدیک به : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت 

 . میلیون تن گندم هستیم ۴شود و با توجه به اینکه این میزان بیش از مصرف داخلی است، به دنبال صادرات  رکورد محسوب می

: ، در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم از کشاورزان گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی قنبری در گفت

ینکه این شود و با توجه به ا میلیون تن گندم در کشور تولید شده است که در تاریخ ایران رکورد محسوب می 5۳امسال نزدیک به 

 .میلیون تن گندم هستیم ۴میزان بیشتر از مصرف داخلی است، به دنبال صادرات 

از آنجایی که گندم کاالیی بورسی است، به دنبال اخذ مجوز از دولت برای : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد

 .ت به صورت گندم دوروم یا آرد صادر شودروز آینده به نتیجه خواهد رسید که ممکن اس 55صادرات گندم هستیم و 

به گفته قنبری کشورهای آسیایی و منطقه و حتی کشورهای اروپایی به دلیل کیفیت خوب گندم ایران مشتری آن هستند که ما به 

 .صورت مزایده و به قیمت جهانی آن را در معرض فروش قرار خواهیم داد

سال آینده خرید تضمینی گندم از طریق بورس کاال انجام شود، این گونه پاسخ داد  وی در پاسخ به اینکه چقدر احتمال دارد تا از

 .که راهکارهای مختلفی از جمله عرضه در بورس کاال در حال بررسی است که هنوز نهایی نشده است
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 گندم
 فارس - ۹۱/۸۰/2۸:  تاریخ

  گندم تولیدی کشور مشکل کیفی ندارد گندم تولیدی کشور مشکل کیفی ندارد 
درصد از گندم کشور از نظر  ۴5بیش از : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه گندم تولیدی کشور مشکل کیفی ندارد، گفت

 . کیفیت در دنیا درجه یک هستند

آباد، عباس کشاورزی ظهر امروز در آیین شکرگزاری گندم با اشاره به اینکه امروز کشور سربلند  از خرم خبرگزاری فارسبه گزارش 

یزانش از لحاظ امروز کشور به صادر کننده گندم تبدیل شده است، گندم عالوه بر م: وابستگی گندم را حل کرده است، اظهار داشت

کند دارای منشا  درصد کالری که جامعه دریافت می ۴5 : معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد.دیگر نیز برای کشور ما مهم است

وی با بیان اینکه دنیا بر امنیت غذایی بیش از سایر موارد تکیه .گندم است و موضوع گندم با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست

 .همه کشورها بدون توجه به سیاست و مسائل اقتصادی خود به موضوع امنیت غذایی حساس هستند: رح کردکرده است، مط

درصد انرژی کشور از طریق واردات تامین  ۳0به طور متوسط بیش از  ۲۹و  ۲5، ۲5های  این مسؤول با یادآوری اینکه در سال

 .اند داده درصد واردات را تشکیل می ۲۳هشت محصول  ۲۴درصد خودکفا بود و در سال  00کشور تنها : شده است، گفت می

های  های صورت گرفته طرح طی بررسی: کشاورز با بیان اینکه گندم در راس محصوالت وارداتی قرار داشته است، عنوان کرد 

 .اند که پایه اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی قرار گرفتند کاهش وابستگی هشت محصول وارداتی تهیه شده

: وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه گندم تولیدی کشور مشکل کیفی ندارد، تصریح کرد معاون

 .درصد از گندم کشور از نظر کیفیت در دنیا درجه یک هستند ۴5بیش از 

 .کند ا مصرف میدرصد کود ر ۳ایران یک درصد کشاورزی دنیا را دارا است و : وی در خصوص کود مصرفی بیان کرد

نباید پای خود را از روی گاز مصرف کود برداریم زیرا از مسائل موثر در تولید گندم مصرف : این مسؤول خطاب به کشاورزان گفت

اند باید مصرف کود در کشور به  برند تاییدیه گرفته 555هزار و  ۳برند کود موجود  ۹55هزار و  0از : کشاورز ادامه داد.کود است

صنعت قند استان به : مندی از صنعت قند لرستان گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با ابراز گالیه.ون تن انواع کود برسدمیلی ۳.0

 .عهد خود وفا نکرده است
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 گندم
 فارس - ۹۱/۸۰/1۹:  تاریخ

  شودشود  خودکفایی گندم پایدار میخودکفایی گندم پایدار می/ / هزار تن بذر گندمهزار تن بذر گندم  111111تهیه تهیه 
شده تهیه شده است،  هزار تن بذر اصالح ۳55مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال برای کشت گندم  

 . شود میریزی انجام شده، خودکفایی در گندم پایدار  با برنامه: گفت

در ( توانا)خبرگزاری فارسپور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در جریان بازدید از غرفه باشگاه خبری  اسماعیل اسفندیاری

میلیون  0بینی شده است  امسال پیش: افزود خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات در گفت

هزار هکتار دیم  755میلیون و  ۴هزار هکتار آبی و  05میلیون و  ۹هزار هکتار گندم در کشور کشت شود که از این میزان  705و 

امسال کشت گندم در : کشد، گفت روز طول می 555اقلیم کالن کشور  وی با بیان اینکه کشت گندم با توجه به چهار .خواهد بود

شود امسال هم به لطف خدا، گندم به اندازه کافی تولید  بینی می مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در سطح مساوی است و پیش

های آذربایجان غربی و شرقی،  استاناما   :روز گذشته کمی در زمان بارندگی تأخیر بوده است، گفت ۹0وی با بیان اینکه در  .شود

در سال : مجری طرح گندم در مورد نیاز کشور به بذر گندم، گفت.اند زنجان، اردبیل، گلستان و مازندران بارندگی مناسبی داشته

 شده و هزار تن بذر اصالح ۳55هزار تن و برای سال جاری  ۴55هزار تن، سال گذشته  ۴۹0، ۲۴هزار تن، سال  ۹۲5مقدار  ۲۹

مجری طرح گندم در پاسخ به این پرسش که آیا خودکفایی گندم پایدار شده است، با نشان دادن  .استاندارد گندم تهیه شده است

روند افزایش تولید گندم طبیعی بوده و به نظر ما خودکفایی پایدار شده : تاکنون، گفت ۲۹نموداری از روند تولید گندم از سال 

میلیون تن اعم از مصرف خبازی، بذر، صنفی و صنعتی اعالم کرد و  5۴.0شور به گندم را ساالنه حدود پور، نیاز ک اسفندیاری .است

شود و وزارت جهاد کشاورزی برنامه تهیه بذر، کود و سم مورد نیاز  میلیون تن بذر گندم در کشور مصرف می 5.5ساالنه : گفت

درصد رشد داشته و  05شده گندم امسال نسبت به سال پایه،  گواهی تهیه بذر: مجری طرح گندم، افزود.گندم را تدارک دیده است

  .کنند شرکت بخش خصوصی و تعاونی به تأمین بذر اقدام می ۹55

 ۴55شده گندم بین  تومان یارانه اختصاص یافت و امسال برای هر کیلو بذر گواهی ۴۹5برای هر کیلو بذر گندم پارسال : وی گفت

تومان به  50۸5شود، اما به نرخ  هزار تومان تهیه می ۹ر گرفته شده که بذر مورد نیاز کشاورزان به قیمت تومان یارانه در نظ ۳55تا 

 705مبلغ  ۲۹سال : آالت کشاورزی در بخش گندم گفت پور همچنین در مورد تهیه ماشین اسفندیاری .شود کشاورزان داده می

میلیارد تومان تسهیالت از  5۹55میلیارد تومان و امسال  5555شته میلیارد تومان، سال گذ 555رقم  ۲۴میلیارد تومان، سال 

  .شود طریق بانک کشاورزی برای خرید کمباین، تراکتور و دستگاه بذرکار، سمپاش و ادوات کشاورزی به کشاورزان پرداخت می

کمباین در اختیار  5055اکتور و هزار دستگاه تر 05هزار دستگاه سمپاش،  5هزار دستگاه بذرکار،  55در این راستا : وی افزود

 ۲۴درصد بود، سال  ۸5، ۲۹این رقم در سال : مجری طرح گندم در مورد ضریب خودکفایی گندم گفت .کشاورزان قرار گرفته است

درصد رسید که عالوه بر تأمین کل نیاز کشور به گندم،  55۹درصد و امسال ضریب خودکفایی به  5۳درصد، سال گذشته  7۸.۸به 

  .دازه یک سال جلوتر از برنامه نیز تولید شده استبه ان
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 گندم
 آیانا - 13۹۱آبان  2۸: تاریخ

استقرار صنایع غذایی و فعالیت های پیش و پس از استقرار صنایع غذایی و فعالیت های پیش و پس از / / درآمد کشاورزان از فروش گندم دست کم سه برابر شددرآمد کشاورزان از فروش گندم دست کم سه برابر شد

  تولید در روستاهاتولید در روستاها

افزایش بهره وری رویکرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک : وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .و تولید محصوالت کشاورزی است

ها، شوراهای اسالمی شهر و روستا را تبلور  مومی شورای عالی استانبه گزارش ایانا، محمود حجتی در سی و سومین اجالس ع

 .مشارکت و مردمی کردن مدیریت کشور عنوان کرد

وی با بیان این که تکرار جمله ایران کم آب و خشکسالی، باور ناتوانی در سازگاری با اقلیم را در اذهان مردم نهادینه و امکان بهره 

در استان های گیالن و مازندران میزان بارش هم اندازه : ور را سلب می کند، اظهار داشتبرداری مناسب از ظرفیت های کش

 .میلیارد مترمکعب آب شیرین این مناطق بدون بهره برداری مناسب به دریا می ریزد 55کشورهای پر آب اروپا است و ساالنه 

ی دارد، در حالی که در کشور ما استان های شمالی میلیارد دالر صادرات محصوالت کشاورز 55کشور هلند ساالنه : حجتی گفت

 .از استعدادهای این مناطق بهره برداری مناسب صورت نمی گیرد نیز خشک معرفی می شوند و با این رویکرد

ی میلی متر است، خاطرنشان کرد که برا 055وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در خیلی از مناطق کشور، بارش ها باالتر از 

 .بهره برداری مطلوب از این بارش ها در مناطق مستعد برنامه داریم

وتمرکز و اقدامات بهره بردارانه  UNDP میلی متر با همکاری 05برای نمونه در منطقه خشک سربیشه بیرجند با بارش : وی گفت

ین که شوراهای اسالمی شهر و روستا نقش وزیر جهاد کشاورزی با بیان ا.تن علوفه تولید می شود 5.0مناسب از منابع در هر هکتار 

برای حفظ خاک به خاطر تجدیدناپذیری باید : مهمی در حفظ و انتقال مناسب منابع آب و خاک به نسل های بعد دارند، تاکید کرد

تصریح حجتی با اشاره به این که کشاورزی مزایای فراوانی در حفظ و سازگاری با محیط زیست دارد، .تالش بیشتری صورت گیرد

با وجود کاهش سطح زیرکشت نسبت به سال های قبل، با افزایش بهره وری و عملکرد و بکارگیری فناوری های نوین، بذور : کرد

گواهی شده و استاندارد، نهاده های با کیفیت کود و سم،ماشینی کردن فرآیند تولید و حمایت های دولت، تولید گندم امسال 

هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد، در حالی که  ۳میلیون تن گندم به ارزش  ۳.7، ۲۹ل سا: وی یادآور شد.افزایش یافت

هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که با احتساب هزینه های تولید،  5۳.7میلیون تن گندم به ارزش  55.0امسال 

 .درآمد کشاورزان از فروش گندم دست کم سه برابر شده است

 .هزار هکتار سطح کشت گندم کاهش و به کشت دانه های روغنی اختصاص می یابد 055: یر جهاد کشاورزی گفتوز

 ۲۹هزار هکتار از اراضی به کشت کلزا اختصاص یافته، خاطرنشان کرد که این سطح در سال  ۹05وی با اشاره به این که امسال 

درصدی کشور در تولید دانه  ۸برنامه های اقتصاد مقاومتی خوداتکایی در چارچوب : حجتی اظهار داشت.هزار هکتار بود ۴5حدود 

 .درصد افزایش می یابد 75سال به  55های روغنی طی 

 .تن در هکتار افزایش یافته است 0۳تن در هکتار به  ۹5با افزایش بهره وری، عملکرد چغندرقند از : وی گفت

آب و استفاده از آب سبز،کشت نشائی و پاییزه چغندرقند توسعه می یابد، وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که برای کاهش مصرف 

 .اگر صنعت فرآوری قند هم پای تولید توسعه یافته بود امروز همانند گندم از واردات شکر نیز بی نیاز بودیم: تصریح کرد

میلیون تن در سال  5.۸به  ۲۹ل میلیون تن در سا 5.5تولید شکر در کشور با افزایش بهره وری از : حجتی خاطرنشان ساخت

هزارتنی کشور با توسعه کشت پاییزه چغندرقند تا سه سال آینده از داخل تامین و کشور از واردات  055جاری افزایش یافته و نیاز 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم آبان 

 

161 
 

فاده از بهره وری آب کشاورزی با اجرای برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در است: وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد.بی نیاز می شود

 .ارقام زودرس، نشاکاری به جای بذرکاری و بهره گیری از سامانه های نوین آبیاری افزایش می یابد

میلون هکتار به سیستم های نوین آبیاری تجهیز شده و برای چهار  5.0میلیون هکتار اراضی کشت آبی  5.0از : وی خاطرنشان کرد

هزار هکتار به سامانه های  ۳55ساله تجهیز ساالنه  55وین آبیاری دارد، برنامه میلیون هکتاری که امکان تجهیز به سامانه های ن

هزار هکتار از اراضی به سیستم های نوین آبیاری عمدتا میکرو  ۹05نوین آبیاری تهیه شده که به خاطر محدودیت منابع امسال 

فول و از جمله برنامه های اقتصاد مقاومتی وزیر جهاد کشاورزی طرح پرورش ماهی درقفس را از ظرفیت های مغ.مجهز می شود

هزارتن و طی  05هزارتن،سال آینده  ۹5چهار هزارتن تولید شد و امسال  ۲۳با اجرای این طرح سال : این وزارت برشمرد و گفت

 .هزارتن ماهی به روش پرورش در قفس تولید می شود ۹55برنامه ششم 

ز تولید در روستاها و نواحی تولید را از عوامل تثیبت جمعیت و جلوگیری از حجتی، استقرار صنایع و فعالیت های پیش و پس ا

 .مهاجرت به کالن شهرها عنوان کرد و گفت این موضوع در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد

ه کالن شهرها که عمدتا به در مناطق تولید استقرار یابد از مهاجرت روستاییان ب... اگر صنایع فرآوری، بسته بندی و: وی اضافه کرد

 .فعالیت های مربوط به خدمات پیش و پس از تولید کشاورزی مشغول می شوند، جلوگیری می شود

هزارتن سیب زمینی تولید می شود، ولی سردخانه فنی به میزان مناسب وجود  555برای نمونه در اردبیل ساالنه : حجتی گفت

 .در سال های اخیر صادر شده استهزارتن سردخانه  5۹5ندارد که مجوز احداث 

برای افزایش مدت نگهداری محصول و جلوگیری از ضایعات و زیان کشاورزان،استقرار صنایع در : وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .این اقدام به اشتغال و تثبیت جمعیت در محیط تولید کمک می کند: وی افزود.نواحی تولید ضروری است

ر تجارت بین المللی سرمایه و موجودی هر کشور است و آن را به رایگان در اختیار دیگر کشورها قرار بازار مصرف د: حجتی گفت

سیاست بازار در ازای بازار با هدف تامین اقالم مورد نیاز در ازای صادرات محصوالت : وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد.نمی دهند

 .اعمال و دنبال می شود مازاد بر نیاز داخلی در حوزه کشاورزی بر همین اساس

در این راستا،امسال واردات موز به صادرات سیب و کشمش منوط شد که با اجرای این سیاست ضمن حمایت از :وی اضافه کرد

تولید داخلی و رضایت باغداران و فعاالن اقتصادی از افزایش صادرات،این اقدام موجب تغییر رویکرد بازرگانی محصوالت کشاورزی 

 .محوری و اهتمام بازرگانان برای فراهم کردن زمینه ها و توسعه بازارهای صادراتی شده استبه صادرات 

ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت نیز در راستای حمایت از تولید اعمال شده و با افزایش انگیزه و دلگرمی در : حجتی گفت

جام شده و استمرار تولید و جلوگیری از تغییر کاربری زمین های هزارهکتار و برداشت راتون ان ۳5شالی کاران،کشت دوم به میزان 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که کیفیت سم و کود مورد نیاز بخش کشاورزی با توسعه همکاری .کشاورزی را در پی داشته است

گیاه است و با وجود آن که میزان مصرف سم مانند دارو و کود مثل غذا برای :های بین المللی پس از برجام، ارتقا یافته، تصریح کرد

سموم در کشور کمتر از میانگین جهانی است، ولی باید سموم براساس نسخه گیاهپزشک تجویز و همچون داروخانه ها از مراکز 

حجتی با اشاره به این که شبکه تخصصی تامین و توزیع سموم در کشور ایجاد شده، خاطرنشان .دارای مجوز تهیه و مصرف شود

تولید،تامین و توزیع کود در کشور ساماندهی شده و با ایجاد سامانه تعیین اصالت کود کشاورزان می توانند از استاندارد بودن : ردک

کود مصرقی اطمینان حاصل کنند و با این اقدام از زیان های مصرف کودهای بی کیفیت در پیش از دولت یازدهم جلوگیری شده 

اقدامات صورت گرفته موجب دلگرمی و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای تولید و از مهاجرت آنان به  :وزیر جهاد کشاورزی گفت.است

 .کالن شهرها جلوگیری شده است

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸7۳۳D%/5% 
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 گندم

 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  !!از عرضه ارقام جدید گندم خبر هست، اما در بازار موجود نیستاز عرضه ارقام جدید گندم خبر هست، اما در بازار موجود نیست/ / گندمکاران شدت گرفتگندمکاران شدت گرفتسردرگمی سردرگمی 

شده و مناسب برای کشت پاییزه امسال در محصول گندم فراهم  با وجود آن که وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده بذور کافی اصالح

 .هستیمدلیل توزیع نامناسب، شاهد مشکالتی برای برخی کشاورزان  است، اما به

اعالم نشدن قیمت : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دبیر اجرایی بنیاد ملی توانمندسازی گندم کشور امروز در گفت

ای جز کاشت گندم  برداران گندمکار چاره تضمینی یکی دیگر از مشکالتی است که کشاورزان را سردرگم کرده، اما از آنجا که بهره

 .تند در این وضعیت کشت خود را انجام دهندندارند، ناگزیر هس

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی روی ارقام مختلف گندم و سایر گیاهان کارهای : خاطرنشان کرد محمدی خان

 .د داردترتیب احساس کمبود در عرصه وجو تحقیقاتی انجام داده، اما متأسفانه برای ترویج آنها هیچ اقدامی انجام نشده است و بدین

کنند و چون این ارقام تعدادشان در  دلیل آنکه کشاورزان آشنایی با ارقام جدید ندارند، به ارقام قدیمی تکیه می به: وی ادامه داد

 .رو خواهیم بود عرصه محدود است، بنابراین با مشکل کمبود بذر روبه

کشاورزان همدانی ناگزیر شدیم که بذر گندم را از  برای برخی: تصریح کرد دبیر اجرایی بنیاد ملی توانمندسازی گندم کشور

 .رو بودند چنینی روبه ها قرض بگیریم و سایر نقاط کشور نیز با مشکالت این زنجانی

 ارقام جدید گندم داریم، اما ترویج خوب نداریم

ها  شود، اما در بازار نهاده گندم میهرساله خبر از معرفی ارقام جدید : دبیر اجرایی بنیاد ملی توانمندسازی گندم کشور یادآور شد

با وجود آنکه مؤسسه : محمدی از کیفیت پایین کودهای شیمیایی گالیه کرد و اظهار داشت خان.شود چنین بذرهایی کمتر دیده می

 اند کودهای کیفی را ثبت کرده و به کشاورزان معرفی های وزارت جهاد کشاورزی تالش کرده تحقیقات خاک و آب و سایر بخش

 .کیفیت هستند کند، اما هنوز این مسئله به کل کشور تعمیم داده نشده است و بسیاری از کشاورزان ناگزیر از مصرف کودهای بی

هزار تن بذر گندم هستیم که با وجود آنکه مقداری بیش از این تأمین شده، اما هنوز به  ۳55در سال جاری نیاز به : وی تأکید کرد

 .دست کشاورزان نرسدیه است

 فرسوده بودن ناوگان مکانیزاسیون باعث تراکم نامناسب بذر شده است

: دبیر اجرایی بنیاد ملی توانمندسازی گندم کشور کمبود ادوات مکانیزه در حوزه گندم را از دیگر مشکالت موجود برشمرد و گفت

نصیب از این مسئله  اند، اما سایرین بی دهتر هستند، از ادوات فوق و تسهیالت استفاده کر برخی کشاورزان که از لحاظ مالی قوی

ای موارد مقدار بیشتری بذر در واحد سطح  دلیل فرسوده بودن ناوگان مکانیزاسیون، در پاره به: محمدی همچنین افزود خان.هستند

 .وجود آید شود تراکم نامناسبی در عرصه به رسد که این مسئله ضمن اصراف، باعث می به مصرف می

... ها، مکانیزاسیون، خرید و الزم است وزارت جهاد کشاورزی مسائل مختلفی همچون تأمین بذر، تولید و تأمین نهاده :وی ادامه داد

 .چنینی پیش نیاید ترتیب مشکالت این ها واگذار کند تا بدین را به خود کشاورزان و تشکل

صورت خصوصی اداره شود؛ زیرا دولتی بودن  بهکشاورزی بخشی خصوصی بوده و الزم است : محمدی در پایان خاطرنشان کرد خان

 ./آن باعث ایجاد مشکالت فراوان است

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۸۴۸D%/5%B۴%D5%B5% 
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 گندم
 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایرانتولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایرانواگذاری تقسیم گندم دوروم به انجمن واگذاری تقسیم گندم دوروم به انجمن 

 .با مجوز معاون اجرایی رئیس جمهوری، گندم دوروم توسط انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران تقسیم می شود

: ی اعالم کردبه گزارش خبرنگار ایانا، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با استناد به مجوز معاون اجرایی رئیس جمهور

طی بررسی های کارشناسی دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس گندم دوروم مورد 

 .نیاز جهت مصارف کارخانجات ماکارونی، از طریق انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران تقسیم می گردد

ادرکنندگان ماکارونی ایران نیز در این خصوص ضمن تأکید بر لزوم استفاده از آرد سمولینا جهت رئیس انجمن تولیدکنندگان و ص

این تصمیم از سوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی گامی مثبت در جهت تولید : حفظ و ارتقاء کیفیت ماکارونی در ایران گفت

 .آرد سمولینا و بهره بردن از آن در تولید ماکارونی است

ن تولید کنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران، به عنوان انجمنی صادرات محور و متکی بر یافته های علمی جهت ارتقاء انجم

 .ماکارونی ایرانی انجمنی مورد اعتماد جهت تقسیم گندم دوروم برای مصارف کارخانجات این صنعت است

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸750D%/۲%55%D5%A7%D 
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 گوجه فرنگی

 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  فرنگی در بیابان با استفاده از نور خورشید و آب دریافرنگی در بیابان با استفاده از نور خورشید و آب دریا  تولید گوجهتولید گوجه

 .فرنگی در یک سال تولید کند هزار تن گوجه 50ای در بیابان استرالیای جنوبی، بتواند  مزرعهآفتاب و آب دریا باعث شد تا 

بار در نوع خود در جهان است که بدون استفاده از خاک،  ، این سیستم کشاورزی نخستیننیوساینتیست  به گزارش ایانا از

 .تولید کندهای زیرزمینی توانسته محصول  های فسیلی یا آب ها، سوخت کش آفت

اندازی برای کشاورزی و تولید  با توجه به اینکه تقاضا برای آب شیرین و انرژی در حال افزایش است، این سیستم ممکن است چشم

بار  برای نخستین ۹555المللی از دانشمندان در شش سال گذشته توانستند در سال  یک تیم بین.شمار آید محصول در آینده به

اندازی شده  ساخته و اکنون به طور رسمی راه ۹55۳صورت تجاری در سال  یشی طراحی کنند؛ پس از آن بهصورت آزما گلخانه به

 .است

 کند؟ چگونه این مزرعه کار می

، به Port Augustaهکتار واقع در منطقه خشک  ۹5با مساحت  - Sundropبه مزرعه  Spencerآب دریا از خلیج اسپنسر 

کن خورشیدی نمک آن حذف و باعث شده تا آب شیرین به اندازه کافی  و سپس توسط آب شیرین شود کیلومتر پمپاژ می 0.0طول 

 .فرنگی در داخل گلخانه فراهم شود هزار گیاه گوجه 555برای آبیاری 

این در حالی است که درجه حرارت باال در تابستان و آب و هوای خشک، شرایط منطقه را برای کشاورزی سنتی نامناسب کرده 

در فصل زمستان . توان به خنک نگه داشتن گیاهان و سالم ماندنشان کمک کرد ، اما با استفاده از آب دریا به اندازه کافی، میاست

 .دارد هم گرمای خورشیدی گلخانه را گرم نگه می

 .خاک رشد کنند توانند در پوسته نارگیل به جای ها نیست و گیاهان می کش همچنین در این گلخانه نیازی به استفاده از آفت

متری، تولید  5۹7کنند و یک گیرنده روی برج  هزار آینه که نور خورشید را منعکس می ۹۴همچنین انرژی خورشیدی توسط 

کن و تأمین نیازهای برق  توان تولید کرد که برای نیاز کارخانه آب شیرین مگاوات انرژی را می ۴۲در یک روز آفتابی، تا . شود می

 .رسد های استرالیا به فروش می   ای تولیدشده، در فروشگاه فرنگی گلخانه در حال حاضر گوجه.ستای کافی ا گلخانه

Philipp Saumweber مدیرعامل ،Sundrop Farm کمبود انرژی خورشیدی در فصل زمستان به معنی این نیست : گوید می

های  هایی که شده، هرگونه وابستگی به سوخت شرفتای نیاز به استفاده از سوخت فسیلی داشته باشد؛ چرا که با پی که گلخانه

میلیون دالر و  seawater greenhouse ،۹55با وجود اینکه هزینه زیرساخت گلخانه : وی یادآور شد.فسیلی از بین رفته است

دلیل  های معمولی به نهگردد، این در حالی است که گلخا مدت برمی اندازی گلخانه سنتی است، اما این هزینه در طوالنی تر از راه گران

 .های فسیلی دارای هزینه باالتری خواهند بود استفاده ساالنه از سوخت

Sundropهای  که شرکت  این در حالی. اندازی گلخانه پایدار مشابه در پرتغال، آمریکا و استرالیا است ریزی برای راه ، در حال برنامه

 .در مناطق بیابانی از عمان، قطر و امارات متحده عربی هستند seawater greenhousesدیگر در حال آزمایش گلخانه آب دریا 

این سیستم تولید بسیار هوشمند است و چنانچه از منابع انرژی تجدیدپذیر   ، از دانشگاه سیدنی استرالیا،Robert Parkبه گفته 

 .ندتواند به تأمین مواد غذایی کمک ک استفاده کند بهتر هم خواهد شد و در آینده می

Paul Kristiansen  از دانشگاه نیوانگلند استرالیا باور دارد، با توجه به بروز تغییرات آب و هوایی که باعث خشکسالی در مناطقی

 ./شود این فناوری ممکن است در حل این مشکل تأثیرگذار باشد می

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸75۹D%/5%D%AA۲ 
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 گوجه فرنگی
 خبرنگاران جوان - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  قیمت گوجه فرنگی قد کشیدقیمت گوجه فرنگی قد کشید

تومان در بازار به  055هزار و  ۴درصدی  ۹5در حال حاضر نرخ هر کیلو گوجه فرنگی با افزایش : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار .فروش می رسد

در حال حاضر نرخ هر کیلو گوجه : و گفت درصدی قیمت گوجه فرنگی در بازار خبرداد ۹5از افزایش  باشگاه خبرنگاران جوان،

  .تومان به فروش می رسد 055هزار و  ۴الی  055هزار و  ۹فرنگی از 

نرخ گوجه فرنگی با رسیدن محصول از چابهار و بندرعباس تا دو ماه آینده به همین : رئیس اتحادیه میوه و سبزی در ادامه افزود

هزار و  ۴الی  ۴هر کیلو موز :میوه و صیفی در بازار تغییری نداشته، افزودوی با بیان اینکه نرخ سایر .روال خواهد بود

 055هزار و  0تومان،پرتقال جنوب کوهستان  055هزار و  ۴الی  055هزارتومان، سفید هزار و  ۴تومان،سیب قرمز دماوندی 055

 .تومان به فروش می رسد 055هزار و  ۹تومان،گریپ فروت  055هزار و  ۹الی  ۹هزار تومان، پرتقال رسمی  ۸الی 

 . به گفته وی پیش بینی می شود با توجه به فراوانی تولید پرتقال در روزهای آتی افزایش قیمتی نخواهیم داشت

 ۹الی  055نرخ هر کیلو خیار گلخانه هزار و : تومان اعالم کرد و افزود 055هزار و  ۴الی  ۴مهاجران نرخ هر کیلو خیار بوته ای از 

هزار  57هزار تومان،توت فرنگی  ۹5هزار تومان،پسته  ۳الی  055هزار تومان،انار هزار و  ۳الی  055تومان،نارنگی هزار و 055هزار و 

از ( پلو،آش،قورمه)رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پایان نرخ هر کیلو سبزی جور .هزار تومان است 5۹تومان و گالبی شاه میوه 

 .تومان را اعالم کرد 055الی هزار و  ۹55خوردن هزار و  تومان و سبزی ۹55الی هزار و  555

/news/fa/ir.yjc.www//:http05۳۴55۲D%/۲%5۹ 
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 گوشت قرمز

 فارس - ۹۱/۸۰/1۰:  تاریخ

  درصد درصد   ۹9۹9درصد؛ افزایش قیمت درصد؛ افزایش قیمت   8989تورم تورم / / هزار تومانی قیمت گوشت گوسالههزار تومانی قیمت گوشت گوساله  33افزایش افزایش 
این افزایش براساس : هزار تومانی گوشت گوساله را تأیید کرد و گفت ۸تا  0رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوساله افزایش بین 

قیمت انواع گوشت از جمله گوشت گوساله روند  ، طی چند ماه اخیرخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی . نرخ تورم طبیعی است

هزار تومان آن هم در مراکز عرضه انواع  ۴۳هزار تومان اکنون به  ۹5افزایش به خود گرفته است تا حدی که قیمت گوشت گوساله از کیلویی 

رغم افزایش قیمت  علی: ت و گفتاین موضوع در حالی است که مقدسی رئیس انجمن گاوداران صنعتی به آن انتقاد داش . گوشت رسیده است

 ۸0ای امسال  قیمت ذرت علوفه: وی تصریح کرد .اند ای به عنوان خوراک دام، گاوداران افزایش قیمتی در عرضه دام خود نداشته ذرت علوفه

هزار تومان  55یی زیر تومان رسیده است، اما مهرماه امسال ما گوساله زنده را کیلو ۹55تومان به  5۳5درصد افزایش داشته و از کیلویی 

فروختیم و هیچ کس نپرسید حالتان چطور است، در صورتی که قیمت گوشت گوساله در همین ایام گران شد و تنها بعد از ایام سوگواری 

داشت هزار تومان افزایش  ۸کننده  تومان به قیمت فروش ما افزوده شد و این در حالی بود که قیمت گوشت گوساله برای مصرف 5555محرم، 

  .و درنهایت این سود به جیب دالالن رفت

رو رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوساله افزایش قیمت این محصول را به دلیل نرخ تورم، امری طبیعی دانست و  اما علی خندان

نرخ تورم، امری ایم که آن هم به دلیل  هزار تومان افزایش قیمت داشته 0، ۳در گوشت گوساله کیلویی : به خبرنگار فارس گفت

رسد که این رقم برای گوشت ماده گاو تا  هزار تومان به فروش می ۴0تا  ۴۳هر کیلو گوشت گوساله نر بین : وی افزود .طبیعی است

ها در حالی است که بنا بر تأیید بانک مرکزی، نرخ تورم در سال  به گزارش خبرنگار فارس، این گفته .هزار تومان است ۹۲کیلویی 

ها در سال گذشته، گوشت گوساله نهایتاً  درصد اعالم شده که با محاسبه سرانگشتی و درنظر گرفتن قیمت 5.7ر متوسط به طو ۲0

  !هزار تومان ۸هزار تومان افزایش قیمت، نه  ۴هزار تومان رسیده باشد؛ یعنی در هر کیلو  ۴5هزار تومان به  ۹5باید از کیلویی 

ها شیب تندی برای افزایش  های عریض و طویلی برای نظارت بر بازار، چرا باید قیمت زمانو این سؤال مطرح است که با وجود سا

  .داشته باشد که این موضوع چیزی جز کاهش قدرت خرید مردم را در پی نخواهد داشت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۴۲05555555۲۳۸ 
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 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  درصد گوشت کشور به ضایعات تبدیل می شوددرصد گوشت کشور به ضایعات تبدیل می شود  8888

تبدیل درصد گوشت کشور به ضایعات  55بر پایه آخرین بررسی های امسال، : رییس انستیتو تغذیه ای و صنایع غذایی کشور گفت 

 .می شود که بخش زیادی از آن به مرکزهای عرضه و قصابی های سنتی مربوط است

 در حاشیه نخستین نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته( شنبه)امروز « هدایت حسینی»

(Meatex )به آمار تولید، این میزان ضایعات گوشت قابل با توجه : که در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، افزود

البته نسبت به برخی کشورها ضایعات گوشت ایران پایین است اما با کاهش میزان ضایعات گوشت می توان بخشی از . توجه است

ش داد و غذای به گفته وی، می توان با تنوع بخشی بیشتر به فرآورده های گوشتی ضایعات را کاه.واردات را از این محل تامین کرد

با توجه به افزایش تنوع فرآورده های گوشتی در سال های گذشته، سرانه مصرف : حسینی افزود.سالم و کافی برای مردم تامین کرد

 .کشور از پنج کیلوگرم به هفت کیلوگرم رسیده که بیانگر افزایش مصرف است

بخش زیادی : لیدی از جمله تولید گوشت دانست و ادامه دادوی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی را خودکفایی در همه بخش های تو

 .از ضایعات در قصابی ها و فروشگاه های سنتی عرضه گوشت اتفاق می افتد

حسینی توصیه کرد صنعت فرآورده های گوشتی با توجه به توانمندی های خود می تواند برای تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی 

  .فعال و پررنگ در نگهداری، فرآوری و بسته بندی نقش بسزایی برای کاهش ضایعات داشته باشددر زمینه گوشت، با حضور 

رییس انستیتو تغذیه ای و صنایع غذایی ایران یادآوری کرد فناوری فرآورده های گوشتی در دنیا به سه گروه تکنیکی صورت می 

 .شودگیرد که متاسفانه در ایران فقط از یک گروه تکنیک استفاده می 

حسینی تاکید کرد باید حساسیت درباره کنترل و نظارت بر تولید و عرضه فرآورد های گوشتی افزایش یابد و وجود مجموعه ای 

  .دانش بنیان با اعتبار خوب و با همکاری های بین المللی می تواند کنترل ها و نظارت ها را انجام بدهد

با حمایت انجمن ( Meatex) و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابستهبه گزارش ایرنا، نخستین نمایشگاه بین المللی 

صنفی صنایع فراورده های گوشتی ایران از پانزدهم تا هجدهم آبان ماه به مدت چهار روز در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی 

  .تهران برپاست

/news/fa/ir.iana.www//:phtt۴۸050/55D%-5%AF 
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 فودپرس 13۹5آبان ماه  1۹چهار شنبه 

  درصددرصد  ۹9۹9درصد؛ افزایش قیمت درصد؛ افزایش قیمت   8989تورم تورم / / هزار تومانی قیمت گوشت گوسالههزار تومانی قیمت گوشت گوساله  33افزایش افزایش 

این : هزار تومانی گوشت گوساله را تأیید کرد و گفت ۸تا  0رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوساله افزایش بین  <مواد غذایی

طی چند ماه اخیر قیمت انواع گوشت از جمله گوشت گوساله روند افزایش به خود گرفته .افزایش براساس نرخ تورم طبیعی است

انواع گوشت  هزار تومان آن هم در مراکز عرضه ۴۳هزار تومان اکنون به  ۹5است تا حدی که قیمت گوشت گوساله از کیلویی 

رغم افزایش  علی: این موضوع در حالی است که مقدسی رئیس انجمن گاوداران صنعتی به آن انتقاد داشت و گفت . رسیده است

  .اند ای به عنوان خوراک دام، گاوداران افزایش قیمتی در عرضه دام خود نداشته قیمت ذرت علوفه

تومان رسیده است، اما  ۹55تومان به  5۳5افزایش داشته و از کیلویی درصد  ۸0ای امسال  قیمت ذرت علوفه: وی تصریح کرد

هزار تومان فروختیم و هیچ کس نپرسید حالتان چطور است، در صورتی که قیمت  55مهرماه امسال ما گوساله زنده را کیلویی زیر 

قیمت فروش ما افزوده شد و این در  تومان به 5555گوشت گوساله در همین ایام گران شد و تنها بعد از ایام سوگواری محرم، 

  .هزار تومان افزایش داشت و درنهایت این سود به جیب دالالن رفت ۸کننده  حالی بود که قیمت گوشت گوساله برای مصرف

رو رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوساله افزایش قیمت این محصول را به دلیل نرخ تورم، امری طبیعی دانست و  اما علی خندان

ایم که آن هم به دلیل نرخ تورم، امری  هزار تومان افزایش قیمت داشته 0، ۳در گوشت گوساله کیلویی : ه خبرنگار فارس گفتب

رسد که این رقم برای گوشت ماده گاو تا  هزار تومان به فروش می ۴0تا  ۴۳هر کیلو گوشت گوساله نر بین : وی افزود .طبیعی است

 5.7به طور متوسط  ۲0ها در حالی است که بنا بر تأیید بانک مرکزی، نرخ تورم در سال  ن گفتهای .هزار تومان است ۹۲کیلویی 

هزار  ۹5ها در سال گذشته، گوشت گوساله نهایتاً باید از کیلویی  درصد اعالم شده که با محاسبه سرانگشتی و درنظر گرفتن قیمت

و این سؤال مطرح است که  !هزار تومان ۸زار تومان افزایش قیمت، نه ه ۴هزار تومان رسیده باشد؛ یعنی در هر کیلو  ۴5تومان به 

ها شیب تندی برای افزایش داشته باشد که این موضوع  های عریض و طویلی برای نظارت بر بازار، چرا باید قیمت با وجود سازمان

  .چیزی جز کاهش قدرت خرید مردم را در پی نخواهد داشت
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 ماشین آالت

 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  ها، ادوات و تجهیزات کشاورزیها، ادوات و تجهیزات کشاورزی  اعالم اسامی اعضای جدید انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشیناعالم اسامی اعضای جدید انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین

 .ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی اعالم شد بر اساس انتخابات جدید، اعضای جدید انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین

ها، ادوات و تجهیزات  مدیره انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین البدل هیأت به گزارش خبرنگار ایانا، اعضای اصلی و علی

 .سال منصوب شدندکشاورزی برای مدت سه 

هیأت وزیران تغییرات فوق توسط وزارت تعاون، کار و رفاه  5۴5۲ماه  نامه مصوب آبان قانون کار و آیین 5۴5به استناد ماده 

 .اجتماعی ثبت و در مجله کثیراالنتشار کار و کارگر درج شده است

مدیره؛  عنوان رئیس هیأت ی، حمیدرضا نامی بهمهرماه سال جار 55بر اساس صورتجلسه ششم مهرماه سال جاری و مجمع عمومی 

مدیره  دهقان، اعضای اصلی هیأت ترکی و حیدر خاوری دار؛ صابر کاظمی رئیس؛ سیدحسین سبط روضاتی، خزانه حسین صالحی، نایب

 .مدیره انتخاب شدند البدل هیأت عنوان اعضای علی دزکی به اصغر خیری و افشین هاشمی و علی

تأسیس شده است و قالب تولیدکنندگان کالن، حوزه مربوطه را به عضویت خود درآورده  5۴55من در سال گفتنی است، این انج

 ./است
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 متفرقه

 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  بخشنده استبخشنده است  بخشنده،بخشنده،

 وحید زندی فخر

گفت جلسه قبلی، همین االن تمام شد و بدون معطلی، برای امضای قرارداد  می. شد خستگی را در چشمانش دید به راحتی می

م اگر امکان دارد، مراسم را زودتر به اتمام برسانی": الملل گفت شنیدم که به مدیرکل امور بین. ام همکاری با فائو در این جلسه آمده

ای دور در اتاق جلسه خیره شد و دوباره رو به مدیرکل کرد و با هیجان خاصی  مکثی کرد؛ به نقطه ".کشد که کلی کار انتظارم را می

دوباره  ".های تضمینی در دستور کار قرار گرفته فردا قرار است جلسه هیات دولت برقرار شود و رسیدگی به تعیین قیمت": ادامه داد

کند، وجود  هیچ دلیلی برای این پرسش که او واقعا به چه چیزی فکر می. تر دوخت؛ اما این بار به مدتی طوالنی به همان نقطه چشم

نگرانی را خیلی راحت از ! شد های کنجکاوی مثل من، رد می انگار تمام افکار او مانند تصویری واضح از مقابل چشمان آدم. نداشت

ای نه چندان دور، سفره مردم را رنگین کند، نگرانی از  نی از محصولی که قرار است در آیندهکرد؛ نگرا اش به اطراف پراکنده می چهره

 .آبی، بازار، تجارت و به طور اخص، نگرانی از کشاورزی که تمام امیدش زمین است و بذر و کود و کمی آب کم

دانست که صاحبان همین اراضی،  خوبی میبه . چرخید های کشاورزی می او آرام روی صندلی نشسته بود، اما افکارش در زمین

کنند تا درخت  های فراوانی را تحمل می دانست که آنها دردها و رنج می. هزاران خواسته و تقاضا دارند که هنوز برآورده نشده است

تر کسی حاصل پرسد و کم شان را می اندیشد، کمتر کسی حال استقالل و امنیت کشور را آبیاری کنند، اما کمتر کسی به آنها می

داند؛ مسوول پاسخگویی به مطالبات کشاورزانی که  به همین دلیل، او خودش را مسوول می. خرد شان را به قیمت واقعی می دسترنج

دلهره اینکه چه مقدار از . دانند که جهادگونه در بهبود امر کشت و کار، کمر همت بسته است تنها متولی خود را وزارتی می

ای که قرار بود با همکاری فائو  او در مورد پروژه. هایش را مضطرب کرده بود تواند جامه عمل بپوشد، چشم ان میهای کشاورز خواسته

شان آب  های اند؛ بعضی ها به ویال تبدیل شده گفت، اما قلبش در ماتم مزارعی محصور بود که برخی از آن به اجرا برسد، سخن می

دلواپسی امانش را بریده بود؛ برای . اند های گندم، نابود کرده ا در خرمن آفت دانهندارند و تعدادی هم آرزوهای کشاورزان ر

 .ای را بلد باشند گری حرفه ای که نه صدایی دارند، نه قدرتی و نه تشکل قدرتمندی که البی های پینه بسته دست

. کنند ریدهای تضمینی، باز هم سکوت میروزه در اعالم نرخ خ ۳5دانست کشاورزان آنقدر مظلومند که حتی برای تاخیر  خوب می

حال چه نهادی به جز وزارت متبوعش قادر بود حقوق . توانست گزینش آنها را در انتخاب نوع کشت، متنوع کند ای که می چله

. رود ای است که محل تالقی امید کشاورزان به شمار می کشاورزان را پس بگیرد؟ او یکی از مسووالن ارشد همین وزارتخانه

 .مسوولیت سنگینی که شاید کمتر کسی، تاب و توانش را داشته باشد

دنبالش . زنان بر عصای چوبی، به سمت دفترش رفت مانند درختی تنومند، تکیه. عصایش را به دست گرفت ...  جلسه تمام شد

زد،  گی در صورتش موج میبا اینکه خست "!وگوی کوتاهی با هم داشته باشیم؟ شود گفت آقای بخشنده، می ": دویدم و پرسیدم

زمانی که تقریبا ساختمان وزارتخانه، . دقیقه بعد از ظهر بود ۸:۴5ساعت  ".فقط کوتاه باشد، چون خیلی کار دارم": خندید و گفت

مرا به دفترش دعوت کرد و با آرامش کامل به تمام پرسش هایم پاسخ داد؛ آن هم معاون . رسید خالی از کارمندانش به نظر می

ریزی و اقتصادی را  ترین بخش وزارت جهاد کشاورزی یعنی امور برنامه شود، اما کلیدی ها ظاهر می ی که معموال کمتر در رسانهوزیر

 .کند مدیریت می

دیگر . بار این جمله را در طول مصاحبه تکرار کرد ۴حداقل  ".امیدواریم فردا هیات دولت، نرخ خرید تضمینی را نهایی کند"

او واقعا بخشنده بود؛ به طوری که حتی حق کشاورزی را بر . ام افکار او را در طول جلسه قبل، درست حدس زده مطمئن شدم تمام
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، تا مقابل درب خروجی اتاق، مرا همراهی کرد و چون عصایش دم دست نبود، به درب مصاحبه بعد از. دانست اش مقدم می سالمتی

در آخرین لحظه دستانش را به . اند کیه داد و باز هم از مشکالتی صحبت کرد که مقابل تعیین نرخ خرید تضمینی قد علم کردهت

 ".امید به خدا": شکل دعا باال برد و چشمانش را به سقف دوخت و گفت

اینکه نخستین بار بود به صورت در همین هنگام، مانند یک دوست صمیمی با من خداحافظی کرد و به گرمی دستم را فشرد؛ با 

های  با وجود تالش. شوم اش مواجه می شناسمش و هر روز با بخشندگی هاست می وگو داشتم، اما انگار سال اختصاصی با او گفت

کنند، باز هم کمبودهای فراوانی در این بخش وجود دارد که  سطحش برای عرصه کشاورزی خرج می شماری که او و همکاران هم بی

 .را نادیده گرفت "بخشنده"های مسووالنی چون  توان کوشش نده نظام نیست، اما در عین حال نمیزیب
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 متفرقه
 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  کردند، در عملیات پلیس اراک دستگیر شدندکردند، در عملیات پلیس اراک دستگیر شدند  ماریجوانا کاشت، داشت و برداشت میماریجوانا کاشت، داشت و برداشت میمرد که مرد که 33

هر چند که مسئوالن مبارزه با . راحتی کاشت و سود سرشار عواملی هستند که سبب تولید گسترده ماریجوانا شده است| شهروند

کردند و معتقد بودند که این ماده  رد میسال پیش کشت گسترده این گیاه مخدر را در داخل کشور  مواد مخدر تا همین چند 

شود؛ اما کشفیات نیروی انتظامی در یکی، دو سال اخیر نشان داده که تولید و کشت  مخدر از کشورهای دیگر به ایران وارد می

ه در همین شاهد این مدعا هم کشفیات صورت گرفت. تنها وجود دارد، بلکه روند صعودی به خود گرفته است ماریجوانا در ایران نه

اصغر سلطانی، معاون دادستان اراک با اعالم خبر دستگیری عوامل کشت و تولید  همین دیروز بود که علی. سال اخیر است  چند

های مختلف استان مرکزی در این زمینه پرونده تشکیل شده  در شهرستان»: های استان مرکزی گفت ماریجوانا در یکی از شهرستان

که  او با بیان این« .نفر دستگیر شدند ۸دانه کشف شد و در این رابطه  در شهر اراک یک مزرعه کشت شاهطور مشخص  است؛ اما به

نفر با عنوان  ۸برای این »: دانه در مرحله کشت کشف شده و هنوز به مرحله تولید ماریجوانا نرسیده بود، ادامه داد بذرهای شاه

نفر از  0ها و مهمات غیرمجاز جنگی پرونده قضائی تشکیل شد که  نگهداری سالحدانه به قصد تولید مواد مخدر و  اتهامی کشت شاه

های جنگی غیرمجاز از  به گفته سلطانی، متهمان به وسیله اسلحه« .آنها با قرار وثیقه آزاد شدند و یک نفر از آنها در بازداشت است

روزی . مصرف این ماده مخدر رو به افزایش است. ه استماریجوانا در ایران طرفداران زیادی پیدا کرد.کردند مزرعه محافظت می

شود؛ از  ماریجوانا یا همان علف خیلی راحت تولید می. نیست که خبری درباره تولید و مصرف این گیاه مخدر منتشر نشود

های  ایران مشتریهمین شده تا این گیاه مخدر در . های کوچک آپارتمانی گرفته تا مزارع بزرگ در نقاط پرت و دورافتاده گلدان

کار به جایی رسیده که حتی نحوه کاشت و نگهداری این گیاه . تر شود روز در بین جوانان شایع به زیادی پیدا کند و مصرف آن روز

در برخی از . شود های اجتماعی آموزش داده می های اینترنتی و شبکه های کوچک خانگی هم در سایت ها و باغچه در گلدان

حتی مناطقی هم . کنند های کاشت و نگهداری گیاهان مخدر را به همراه گزارش تصویری منتشر می و اقسام روشها انواع  وبالگ

هلند »حاال آن را به نام  روستایی که . مثل یک روستا در نزدیکی استان فارس به قطب تولید ماده مخدر ماریجوانا تبدیل شده است

و هراز چند  های کوچک و بزرگ کشت ماریجوانا کم نیستند  ن هم مزارع و باغچهدر همین اطراف تهرا. شناسند می« کوچک ایران

های غیررسمی هم از  آمار. شود گاهی خبری از کشف و دستگیری عامالن کشت و تولید آن از سوی نیروی انتظامی منتشر می

و  55بحران شیشه که در اواسط دهه حاال پس از پشت سرگذاشتن . افزایش گرایش جوانان به مصرف این ماده مخدر حکایت دارد

منتظر بروز و  سال آینده باید   های فراوانی به جامعه جوان کشور شد، تا چند خود رسید و موجب آسیب به اوج  ۲5اوایل دهه 

 .های جدیدی ناشی از مصرف این گیاه مخدر باشیم ظهور آسیب

 در اطراف تهران« گل»های  کشف بوته

این مزرعه پس . بویراحمد توسط نیروهای سپاه فتح این استان کشف شد و ه دیگری در استان کهگیلویههشتم شهریور ماه هم مزرع

بوته ماریجوانا به  ۳۲در این مزرعه تعداد . از ارسال برخی گزارشات تحت نظر و مراقبت نامحسوس اطالعات سپاه فتح قرار گرفت

در اوایل همین ماه مزرعه . نفر دستگیر و روانه زندان شدند ۳ارتباط همچنین در این . کیلوگرم کشف و امحا شد ۴۲وزن تقریبی 

این مزرعه در منطقه اخترآباد، در یکی از نقاط دورافتاده این شهرستان توسط . دیگری در مالرد با تالش نیروهای سپاه کشف شد

 .عمل آورده بودند بوته از این گیاه مخدر را به 5۹0 این دو نفر در این مزرعه . دو نفر دایر شده بود

سال جاری دو مزرعه کاشت ماریجوانا در شهرستان  پیش از این هم در مرداد ماه   بوته ماریجوانا در مزارع نظرآباد ۲۳5کاشت 

مزارعی که به گفته محمدقیومی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان نظرآباد هر دو . نظرآباد استان البرز کشف و معدوم شدند
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آباد نظرآباد بود،  در یکی از این مزارع که مربوط به منطقه نجم. گزارشات مردمی به نیروی انتظامی شناسایی شدند مورد بر اساس

بوته شناسایی و از آن محل  ۳5در مورد دوم هم . ای عمل آمده بودند بوته ماریجوانا در بین دیگر گیاهان باغی با آبیاری قطره ۲55

در این ارتباط هم به گفته مسئوالن قضائی شهرستان نظرآباد دو نفر دستگیر . و ضبط شد کیلوگرم ماریجوانا کشف 5۹مقدار 

 .شدند

 های علف از گیالن غرب تا کرمان کاشت بوته

کیلومتری  5۹از این مزرعه در نزدیکی روستای میاندار در . ای در گیالن غرب کشف و معدوم شد هم مزرعه ۲۳مرداد سال 5۳

هم مأموران پلیس مبارزه با  ۲۳سال  آذر ماه  57. کیلوگرم ماریجوانا کشف و ضبط شد ۸رب بیش از جنوب شرقی شهر گیالن غ

بوته ماریجوانا در  0۳این فرد اقدام به کشت . ماریجوانا در شهر ماهان شدند مواد کرمان موفق به دستگیری یک تولیدکننده خانگی 

 .خانه خود کرده بود

 اس در آبیککیلو گر ۸۴دو برادر تهرانی با 

ای در حوالی آبیک که  مزرعه. این بار در نزدیکی استان تهران یک مزرعه بزرگ کاشت ماریجوانا کشف شد ۲۹سال  مهر ماه  ۹۴

کیلوگرم گراس تبدیل کرده و در حین انتقال به  ۸۴دانه را به  این دو برادر محموله گیاه شاه. شد توسط دو برادر اهل تهران اداره می

متر مربع در حوالی روستای  ۳55این برادرهای تبهکار با اجاره زمینی به مساحت . پلیس دستگیر و روانه زندان شدند تهران توسط

این مزرعه هم به دنبال گزارشات مردمی به . کردند دانه اقدام می ناصرآباد، از توابع بخش مرکزی شهرستان آبیک به کشت گیاه شاه

کردن در اطراف زمین زراعی، گل آفتابگردان کاشته بودند تا اثری از کاشت  برادر برای رد گم این دو. نیروی انتظامی شناسایی شد

تر برای  این دو تبهکار در اقدامی عجیب. های ماریجوانا را استتار کرده بودند ها، بوته با استفاده از آفتابگردان آنها در واقع . نباشد

 .رهگذران نرسد، اطراف این زمین زراعی نیز سیر کاشته بودنددانه به مشام اهالی منطقه و  که بوی شاه این

 مجازات کشت ماریجوانا در ایران

البته . شناسند می« دانه گل خشک گیاه شاه»ماریجوانا را معموال در ایران به اسم »: گوید علیرضا دقیقی، حقوقدان در این رابطه می

های دیگرش هم مرجان، گل،  نام. حله تجریش به اسم گراس معروف استکند؛ مثال در م های مختلف تغییر می این اسم در محله

ای دیگر به  شود؛ مثال در یک محله به اسم گل و در محله ها نیز تعیین می های مختلف این نام علف و مالی است که بر اساس محله

از مشتقات ماریجوانا نیز حشیش تولید . ها استفاده کند نام مرجان معروف است و کسی بخواهد آن را تهیه کند باید از این نام

شان  شان قرمز، فشارشان باال، دهانشان خشک و عضالت کنند، معموال چشمان افرادی هم که این ماده مخدر را مصرف می. شود می

مصرف از بین  اما از آنجا که تمام این عوارض بالفاصله مدتی بعد از. کند شود و همچنین ضربان قلبشان نیز افزایش پیدا می شل می

های آمریکا، اروگوئه و هلند مصرف ماریجوانا آزاد اعالم شده است؛ ولی در  هایی مثل برخی از ایالت رود، برای همین در کشور می

بار گیاه  کسی که برای نخستین. شود بندی می هایش هم تقسیم مجازات. ایران مصرف و کشت آن جرم است و مجازات دارد

میلیون ریال  055تا  05برای بار دوم نیز فرد به . شود میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می 555تا  55 به  ، ماریجوانا را کشت کند

 ۹ضربه شالق و یا  70میلیارد ریال جریمه به اضافه یک تا  تا یک 555بار سوم . ضربه شالق محکوم خواهد شد 75تا  ۴5به اضافه 

مانند . برای بار چهارم اگر فردی به این جرم دستگیر شود، مجازاتش اعدام است در نهایت نیز. سال حبس مجازات دارد  0 تا 

از طرفی مالی هم که از کشت ماریجوانا به . ها که برای بار چهارم مجازات اعدام برایشان در نظر گرفته شده است بسیاری از جرم

 «.شود هایش امحا می دانه و برگ دست آمده، یعنی همان گیان شاه
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 متفرقه
 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  روز وفات زنده یاد میربلوک؛ روز مجالت تخصصی بخش کشاورزی و صنایع غذاییروز وفات زنده یاد میربلوک؛ روز مجالت تخصصی بخش کشاورزی و صنایع غذایی

اورزی و صنایع غذایی کشور برای درگذشت عبدالرضا میربلوک مدیرمسوول مدیره انجمن صنفی نشریات تخصصی کش هیأت

 .ماهنامه برزگر بیانیه ای صادر کرد

که موجب تاثر جامعه کشاورزی گردید  "برزگر"به گزارش خبرنگار ایانا به دنبال درگذشت عبدالرضا میربلوک مدیرمسوول ماهنامه 

تا آنجا که وزیر جهاد کشاورزی پیام تسلیت داد و بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نیز شامگاه دیروز به 

مدیره انجمن صنفی نشریات تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی  در کوی نویسندگان ایران رفت، هیأت مجلس ترحیم آن زنده یاد

ویژه حوزه  های مطبوعاتی به ناپذیر در عرصه فعالیت ای خستگی میربلوک کوشنده":کشور بیانیه ای را به این شرح صادر کرد

بدیل و  کرد و به هیچ کار دیگری نپرداخت و از این نظر بی ایشان طی بیش از نیم قرن گذشته فقط کار مطبوعاتی. کشاورزی بود

. شد از ذهن و فکرش دور نمی "برزگر"عیار بود و تا آخرین لحظات حیات خود و تا آنجا که توان داشت، دغدغه انتشار منظم  تمام

تمامی رخدادهای مهم کشاورزی رود و  شمار می به واقع انعکاس تاریخ کشاورزی کشور بعد از انقالب اسالمی به "برزگر"مجله 

شماره انتشار داده  550هزار و  برزگر تاکنون یک. الی شمارگان این سند ارزشمند مطبواتی جستجو کرد توان در البه کشور را می

سابقه است و هیچ مجله یا نشریه تخصصی در هیچ بخشی  های انتشاراتی از انقالب مشروطیت تاکنون بی است که در عرصه فعالیت

 . ز فعالیت هنری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به این تعداد شمارگان انتشار نداده استا

صورت مداوم و مستمر  ای با این تعداد به بر اساس یک مطالعه، حتی در تمامی کشورهای خاورمیانه در عرصه کشاورزی، مجله

نویسانی  صه کشاورزی است که برای تمامی محققان و تاریخبه واقع مجله برزگر، یک سند ملی قابل اتکا در عر. انتشار نیافته است

یاد عبدالرضا  خالق این سند ملی زنده. سال گذشته دارند، قابل استناد و اتکاست ۴0که قصد راهیابی به درون کشاورزی کشور طی 

ت که دل در گرو کشاورزی کشور پذیر برای کسانی اس میربلوک است که تداوم و پایداری ایشان برای انتشار منظم آن، الگویی تأسی

مجله برزگر، شیرازه، اوراق تمامی رخدادها و تحوالت کشاورزی . و استقالل این سرزمین در حوزه خوداتکایی و امنیت غذایی دارند

هر یاد منوچ های ابتدای بنیانگذاری، زنده کشور است، اگرچه نمی توان نادیده انگاشت که در این مسیر طوالنی و در همان سال

ناپذیر  های خستگی خانی و یاران دیگری در کنار ایشان برای خلق این سند ماندگار در تاریخ مطبوعاتی کشاورزی کوشش عیسی

های بارز عبدالرضا میربلوک بود که همکاران توانمندی را  صدر، متانت، فداکاری، گذشت، تواضع و فروتنی از خصلت سعه. اند داشته

شان برای انتشار منظم این مجله قرار گیرند و دو نسل از خبرنگاران تخصصی بخش کشاورزی در مجله کرد در کنار ای متقاعد می

 .روند شمار می پرورش یافتند که اینک هرکدام منشاء اثر در حوزه کشاورزی به  "برزگر"

بدیل و الگو در عرصه  بی در پایان این بیانیه، انجمن صنفی نشریات تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی کشور، یاد این کوشنده

روز مجالت "عنوان  را به -روز وفات آن زنده یاد  سال -ماه  آبان 50مطبوعات کشاورزی را گرامی داشته وبرای ثبت در تاریخ 

 .اندرکاران پیشنهاد داده است به مسئوالن و دست "تخصصی بخش کشاورزی و صنایع غذایی
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 متفرقه
 آیانا - 13۹۱آبان  2۸: تاریخ

  اعتراض غرفه داران سامانه مرغ بهمن به تعطیلی سالن خرده فروشیاعتراض غرفه داران سامانه مرغ بهمن به تعطیلی سالن خرده فروشی

میوه و تره بار شهرداری تهران، خواستار تجدید غرفه داران سامانه مرغ میدان بهمن با صدور طوماری به ریاست سازمان میادین 

 .نظر در تصمیم اخیر آن سازمان برای جمع آوری و تعطیلی سالن خرده فروشی سامانه مرغ بهمن شدند

ی غرفه داران این سامانه ، در این بیانیه صنفی که امروز پنج شنبه به امضا(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار 

رسیده و نسخه ای از آن به ایانا ارسال شده است، با اشاره به این که سالن خرده فروشی سامانه مرغ بهمن، ویترین و نماد رساندن 

مستقیم این کاالی استراتژیک به دست شهروندان است؛ تصمیم سازمان میادین میوه و تره بار را موجب تعطیلی و خانه نشینی 

ب و کار آن ها پس از سال ها فعالیت در این پیشه برشمرده اند و نوشته اند با اجرای این طرح، نقش و جایگاه سامانه مرغ کس

نقش کلیدی و استراتژیک را ( ع)بهمن که در طول سال و به ویژه در ایام خاص مانند اعیاد، ماه رمضان و ایام عزاداری امام حسین 

 .مدعی شده اند، دانسته اند "بحران"ه و در ادامه این امر را موجب بروز آنچه که امضا کنندگان نامه، بازی می کند، زیر سووال رفت

 ۹امضا کنندگان این نامه در ادامه با اشاره به این که اقدام سازمان میادین میوه و تره بار، موجب از رونق افتادن سالن شماره 

ه عمده فروشان این سالن نیز خواهد شد، این اتفاق را حاصل ورود چند شرکت که سامانه مرغ بهمن و وارد آمدن ضربه ای شدید ب

به باور امضا کنندگان تاکنون هیچ نقشی در زمینه امر خرده فروشی مرغ نداشته اند، دانسته اند و قصد آن ها را نیز تنها سودجویی 

تره بار در مزایده واگذاری غرفه ها در اختیار آن ها قرار  و منفعت طلبی از طریق موقعیتی برشمرده اند که سازمان میادین میوه و

اقدامی که به ادعای امضا کنندگان این نامه، باعث شده تا برندگان مزایده نیز، این غرفه ها را با نرخ باالتر به دیگران . داده است

 .واگذار کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸7۳5D%/5%A7%D5%B۲%D5%%AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iana.ir/
http://www.iana.ir/fa/news/36741/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم آبان 

 

1۱۱ 
 

 متفرقه
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  سومین شماره خبرنامه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، الکترونیکی منتشر شدسومین شماره خبرنامه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، الکترونیکی منتشر شد

های با رویکرد شرح وقایع خبری مرتبط با مرکز و پژوهشکده  5۴۲0انتشار خبر نامه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در سال 

 .گانه و با هدف اطالع رسانی، نشر و گسترش دانش بیوتکنولوژی کشاورزی آغاز گردید ۳ای  منطقه

سال دارد، این امر مستلزم آن است که تالش برای ارتقا و تبیین  ۴5از آنجایی که بیوتکنولوژی کشاورزی در ایران عمری حدود  

 .ها و مطبوعات مد نظر و توجه جدی قرار گیرد ها در رسانهاین دانش نوین در کشور توسط محققان، دانشجویان، اساتید دانشگاه

به مخاطبان خاص و عام با عالیق در همین راستا خبرنامه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تریبونی است برای اطالع رسانی  

ها و اخبار مرتبط با موضوع بیوتکنولوژی کشاورزی، که همواره از ارائه نظرات و دریافت مطالب ها، گزارشمشترک درباره رویداد

شود نامه تنظیم می در سومین شماره از این خبرنامه که به صورت فصل.نمایداین حوزه توسط مخاطبان استقبال می  مرتبط با

مخاطبان با مطالب علمی نظیر بکارگیری فناوری بیوتکنولوژی در تامین غذا، امکان تغییر پاسخ ایمنی گیاه از باکتری به ویروس، 

از  5۴۲0در شماره سوم منتشر شده در پاییز .شوند های شناسایی ویروس زیکا آشنا میتبدیل آب آلوده به آب آشامیدنی و روش 

های درون بخشی ریاست پژوهشکده  های اروپایی، نشستآموزی، میهمانان مدعو خارجی از کشوردانش  های دانشجویی وبازدید

شایان ذکر است که هیات . گزارشاتی درج گردیده است... های آموزشی و ها و برگزاری کارگاهبیوتکنولوژی، برپایی نمایشگاه 

کند که با تکمیل فرم عضویت و اشتراک در  ولوژی کشاورزی دعوت میمندان و محققان عرصه بیوتکن تحریریه خبرنامه از عالقه

 .ارسال نمایند Newsletter@abrii.ac.irخبرنامه، مطالب و اخبار خود را به نشانی 

عموم عالقه مندان می توانند جهت مشاهده سومین شماره خبرنامه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به پایگاه اطالع رسانی این 

 .مراجعه نمایند www.abrii.ac.ir ده به نشانیپژوهشک
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 متفرقه
 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  های محیط زیستیهای محیط زیستی  اخالقی، عامل بحراناخالقی، عامل بحران  بیبی/ / هاها  ایجاد نژاد جدیدی از انسانایجاد نژاد جدیدی از انسان

به اعتقاد عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، همان قدر که به فکر تربیت نیروی متخصص هستیم، باید به 

 .های محیط زیستی است اخالقی عامل بروز بحران مسئله اخالق هم توجه کنیم، زیرا بی

شگاه تخصصی مهندسی محیط زیست با اشاره به مسایل به گزارش خبرنگار ایانا، ناصر رازقی در مراسم اختتامیه همایش ملی و نمای

هدف توسعه تولید . است ها به دلیل توجه به توسعه اقتصادی رخ داده تمام این بحران: های مختلف محیط زیستی بیان کرد و بحران

 .است اما باید دید در کدام یک از کشورها رفاه عمومی حاصل شده. ثروت و افزایش رفاه عمومی است

های توسعه را  متاسفانه ما در ایران از بخش ساده آن فعالیت. ای است و پیچیده  توسعه اقتصادی بخشی از مدار بسته: امه دادوی اد

نیاز توسعه   در توسعه هدف ما تولید ثروت بوده اما از آنجا که آموزش و پرورش نتوانسته اخالق را رشد دهد و پیش. ایم آغاز کرده

 .است ید شده توسط گروه محدودی به تاراج رفته و اختالس و فسادهای مشابه شکل گرفتهفراهم نبوده، ثروت تول

های  رازقی که در این همایش از سوی کارکنان و دانشجویان دانشگاه تهران شایسته تقدیر شناخته شد، با تاکید بر اینکه اگر پروژه

ه معضل در کشورهای جهان پدید آید، عدم توجه به اصول ای با توجه به ضوابط زیست محیطی اجرا شود، نباید این هم توسعه

گریز، زیاده خواه، سودجو، گران فروش، کم فروش و دروغگو  ها معرفی کرد که قانون اخالقی را عامل ایجاد نژاد جدیدی از انسان

ز توجه به توسعه، امکان شرایط حاصل ا. این نژاد در همه جای دنیا رشد کرده و فقط به فکر پول هستند: وی اضافه کرد.هستند

 .است های جلبکی، فراهم کرده رشد بیشتر این نژاد را مشابه شکوفایی

این استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران افزایش فقر، جهل و حتی تروریسم در جهان را ارمغان این نژاد فرصت طلب معرفی 

اما متاسفانه در . کند خالف آن عمل کند کرده و کسی جرات نمیبه گفته وی با توسعه اخالق در جامعه، قانون تقدس پیدا .کرد

آموزش اخالق باید توسط آموزش و پرورش در مراحل ابتدایی تحصیل برای دانش آموزان آغاز . ایم ایران در این زمینه توفیق نداشته

 05. شود شهرها در شبکه تلف می درصد آب شرب ۳5در حال حاضر : رازقی با اشاره به وضعیت بحران آب در کشور بیان کرد.شود

یکی از کشورهای غنی در . های نامتعارف نداریم رود و تکنولوژی کافی برای شیرین کردن آب درصد آب کشاورزی هدر می

هایی که در ابتدا به آن اشاره کردم، به حل این مسایل و  های حاصل از انرژی خورشیدی هستیم، اما به دلیل وجود گروه پتانسیل

 .شود های موجود توجهی نمی برداری از پتانسیل بهره

 .در این مراسم مجید پورعطار مدیر عامل شرکت آلومینیم ایران نیز از اصالح خطوط فرسوده این شرکت خبر داد

دولتی کارخانه جدید آلومینیوم به محلی دور از شهر اراک منتقل خواهد شد و عملیات احداث از زمان تخصیص اعتبارات : وی افزود

تر از  مجتبی اردستانی، رییس دانشکده محیط زیست نیز وضعیت دریاچه ارومیه را مطلوب.به مدت دو سال پیگیری خواهد شد

 .البته تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم: وی افزود. گذشته توصیف کرد

باید : وی افزود. نابع آب در ایران را بحرانی توصیف کردالمللی وضعیت م های اخیر مجامع بین اردستانی همچنین با تکیه به گزارش

ریزگردها به معضالت محیط زیستی ایران اضافه : رییس دانشکده محیط زیست گفت.برای حل مسئله آب برنامه جدی داشته باشیم

 .کند ها مسیر را برای بروز پدیده ریزگرد در کشور هموار می شده و خشک شدن تاالب

های جدی در کشور داشته باشیم، زیرا کمیت و  ی حل مسئله کمبود آب و مشکالت ناشی از آن باید بحثبرا: وی تاکید کرد

 .باید با استفاده از تکنولوژی روز بر مشکالت فائق آییم: اردستانی بیان کرد. کیفیت آب روی محیط زیست خیلی تاثیر دارد

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۸۸۴D%/5%A7%DB 
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 متفرقه
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

سرآشپز بین المللی، میهمان سرآشپز بین المللی، میهمان / / اره غذاهای سنتی در حمایت از محیط بانی و پلنگ ایرانی برپا می شوداره غذاهای سنتی در حمایت از محیط بانی و پلنگ ایرانی برپا می شودووجشنجشن

  ویژه محیط بانان پارک ملی تندورهویژه محیط بانان پارک ملی تندوره

 .بازدید از پارک ملی تندوره، رسما از پلنگ ایرانی حمایت کردکارشناس بین المللی و چهره شناخته شده آشپزی در 

طی دیدار با : به گزارش ایانا، حمید صالحی با اشاره به اینکه در نشستی صمیمانه از زحمات محیطبانان این پارک تجلیل شد گفت 

فاوت با هدف حمایت از فرهنگ و فرماندار شهرستان درگز با حضور سامان گلریز و صادق فرهادی نیا مقرر شد جشنواره ای مت

سنت این شهرستان در قالب جشنواره غذاهای سنتی و نیز حمایت از محیط بانان و پلنگ ایرانی در اردیبهشت ماه سال آینده در 

 پروژه: های مختلف مجهزند، گفت پلنگ در سراسر جهان به ردیاب ۹05تا  ۹55وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود .درگز برپا شود

ردیابی پلنگ ایرانی در پارک ملی تندوره به عنوان یک افتخار ملی محسوب می شود و الزم است از آن به عنوان بزرگ ترین پروژه 

صالحی همچنین ضمن اشاره به اینکه شمال شرق کشور سکان دار ردیابی پلنگ با .ردیابی گربه سانان درخاورمیانه حمایت شود

به منظور مطالعات علمی و بررسی عادات زیستگاهی و تغذیه ای، : است، گفت( GPS) جهانییاب  استفاده از سامانه موقعیت

با موفقیت مجهز به ردیاب ماهواره ای شده اند و نرم افزار دریافت و ( پلنگ نر و یک ماده ۳)تاکنون پنج پلنگ پارک ملی تندوره 

نصب شده تا مسئولین منطقه بتوانند از این اطالعات برای کنترل نقاط حضور پلنگ ها بر روی رایانه حفاظت محیط زیست درگز 

سامان گلریز، کارشناس بین المللی تغذیه و آشپزی نیز درادامه ضمن ابراز خرسندی از . اهداف حفاظتی و پایشی بهره برداری کنند

 . دحضور در پارک ملی تندوره به عنوان مأمنی برای حیات وحش از زحمات محیطبانان منطقه تقدیر کر

پارک تندوره فراتر از انتظار : وی که به منظور مشاهده پلنگ ایرانی، صادق فرهادی نیا را تا این پارک ملی همراهی کرده بود گفت

من بود و متفاوت با پارک های ملی دیگری که طی سال های گذشته بازدید کرده ام و دراین خصوص حفاظت مطلوب منطقه و 

این فعال محیط زیست، جشنواره آشپزی را یک رویداد .ش های محیطبانان خدوم خراسانی استآرامش زیستگاهی گواهی بر تال

هدف من از پیگیری برگزاری این جشنواره، تجلیل از محیط بان : متفاوت در حمایت از فرهنگ و سنت مردم درگز خواند و گفت

مه به سوابق فعالیت های زیست محیطی خود اشاراتی گلریز در ادا. پرتالش منطقه و حمایت از گونه ارزشمند پلنگ ایرانی است

تاکنون در راستای حمایت از گونه های در معرض انقراض و نیازمند حمایت همچون یوزپلنگ آسیایی، الک پشت و : داشت و گفت

رک ملی تندوره انتخاب پا: وی ضمن اشاره به تنوع باالی زیستی در پارک ملی تندوره گفت.دلفین نیز گام هایی را برداشته است

 .برای اجرای این پروژه وسیع که با هدف ردیابی پلنگ ایرانی درحال انجام است، یک انتخاب بی نظیر بوده است

سامان گلریز چهره شناخته شده آشپزی به خراسان سفر کرده تا بهشت پلنگ های ایرانی را ببیند و زین پس حامی پلنگ ایرانی 

 نیز باشد
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 13۹۱آبان  22: تاریخ

  !!صادرات آبگوشت به آلمان وانگلیسصادرات آبگوشت به آلمان وانگلیس

 .تن آبگوشت از کشور صادر شده است 555ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از  ۸طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به شهریور  ۸طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی گزارش خبرنگار به

 .ه استآبگوشت از کشور صادر شد  تن   555ماه سال جاری بیش از 

 .بوده است 5۴،5۴0،5۴۸،7۴۹و ارزش ریالی آن   ۳۴5،۸77ارزش دالری این میزان صادرات 

بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای افغانستان ، امارات ، انگلستان ، آلمان ، امارات ، عراق ، استرالیا ، نیوزلند ، 

 .کویت و لبنان بوده است

کشور  ماه

 مقصد

 ارزش دالری  زش ریالی ار (گ.ک)وزن

                   عراق 8

88،89۹  

                

8،662،1۲۹،999  

                  

11،۹99  

                       افغانستان ۹

131  

                  

838،۹21،۱13  

                   

۱،681  

                    انگلستان ۹

8،689  

                    

2۲،1۱3،219  

                   

۹،3۹9  

                       آلمان 6

329  

                    

19،1۱8،۹19  

                   

8،619  

                   افغانستان 6

88،913  

                

۹،931،336،۱63  

                  

32،۲6۹  

امارات  6

متحده 

 عربی

                        

89  

                      

۹،896،8۹9  

                        

3۲  

                   عراق 6

39،۲88  

                

2،۱۹6،۲۲3،9۹1  

                

۹12،912  

                    عراق 6

۹،۲99  

                    

11،926،999  

                   

۹،۲99  

                       لبنان 6

۲۱2  

                  

882،۹12،919  

                   

6،111  

                    آلمان ۱

۱،۹89  

                  

۹۲3،233،۲89  

                   

۲،398  

                    استرالیا ۱

1،199  

                  

۱8۲،۹11،999  

                  

83،199  

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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                    عراق ۱

۱،۱91  

                  

316،۲16،119  

                  

۹۹،96۹  

                       کویت ۱

12۲  

                    

11،۲26،۹۲۹  

                   

۹،121  

                    نیوزیلند ۱

۹،9۱9  

                  

8۹3،۲۹2،199  

                   

1،899  
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۹۱/۸۰/1۱:  تاریخ

انتقاد از اعالم نکردن قیمت تضمینی جدید انتقاد از اعالم نکردن قیمت تضمینی جدید / / رسدرسد  کارگیری افراد بازنشسته به جایی نمیکارگیری افراد بازنشسته به جایی نمی  وزارت جهاد با بهوزارت جهاد با به

  محصوالت محصوالت 
بازنشسته به عنوان معاون و مدیرکل در وزارت جهاد ایم به کارگیری افراد  بارها گفته: سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 . رساند و مدیریت تجارت محصوالت کشاورزی مغفول مانده است کشاورزی راه به جایی نمی

به مسئوالن بخش ، از تذکرات مکرر کمیسیون کشاورزی مجلس خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  چی در گفت علی وقف

اما : خبر داد و گفت اعالم نشدن قیمت خرید تضمینی محصوالت استراتژیک در سال زراعی جدیدکشاورزی بابت 

اند، اما این هیأت دولت است که هنوز  ه گویند پیشنهادات خود را از دو ماه پیش به هیأت دولت ارائه کرد مسئوالن وزارت جهاد می

 .ها را اعالم نکرده است نرخ

رود افزایش قیمت خرید تضمینی  انتظار می: وی با اشاره به سردرگمی کشاورزان برای کشت محصوالت خود، خاطر نشان کرد

حداقل معادل نرخ تورم به ویژه برای گندم باشد و در صورت کاهش قیمت تضمینی گندم و سایر محصوالت استراتژیک ضربه 

 .شود وارد میناپذیری در راستای تولید این محصوالت  جبران

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه با تأکید مقام معظم رهبری باید در زمینه محصوالت استراتژیک به سایر 

وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار موجود هم تمهیداتی فراهم کند و زمینه صادرات : کشورها وابستگی نداشته باشیم، افزود

های ما بخش تولید است و در مدیریت تجارت در کشور مغفول مانده است،  د نماید، چرا که یکی از ضعفمازاد محصوالت را ایجا

رود برای صادرات و بازاریابی محصوالت  انتظار می: چی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت وقف.ایم چرا که اقدام اساسی انجام نداده

بازارهای خارجی استفاده شود، نه آنکه چشممان فقط به دو سه کشور اطراف کشاورزی از متخصصان تربیت شده این وزارتخانه در 

های مدیریتی، معاونت و مدیران  وی با انتقاد از سیاست حجتی در به کارگیری افراد بازنشسته در پست.مانند روسیه و عراق باشد

نفس استفاده کرد، اما  ایی رساند و باید از افراد تازهتوان کشاورزی را به ج ها نمی ایم که با این تیم بارها گفته: وزارت جهاد، گفت

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین در مورد سیاست اجازه واردات رسمی پرتقال .آنچه البته به جایی نرسد، فریاد است

مسکن ضعیفی برای  تواند به عنوان این مسئله می: ، تصریح کرد۲0و نارنگی در سال آینده در قبال صادرات این محصول درسال 

 .توسعه صادرات باشد و تشویقی برای صادرکنندگانی است که بتوانند در فصل خارج از برداشت مرکبات این محصول را وارد کنند

رسیم و باید تولید را بر اساس دو اصل نیاز داخلی و توان  ها به جایی نمی واقعیت این است که با این روشاما : وی افزود

 .ای نخواهد داشت های دولت نتیجه دهیم وگرنه حمایتصادراتی انجام 

و شروع کشت پاییزه، دولت هنوز قیمت خرید تضمینی محصوالت  ۲0-۲۸روز از آغاز سال زراعی  ۳0به گزارش فارس، با گذشت 

ند گندم، های تضمینی محصوالتی مان کشاورزی را اعالم نکرده و این در حالی است که عمده کشاورزان بر اساس اعالم قیمت

 .کنند تصمیم و اقدام به کشت محصول خود می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۴۲05550555۳۳۳ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 فودپرس13۹5آبان ماه  15شنبه 

  سالهاست سیبل نظرات غیر کارشناسی استسالهاست سیبل نظرات غیر کارشناسی استصنعت فرآورده های گوشتی صنعت فرآورده های گوشتی 

هزار  ۴مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید، در نیمه نخست امسال  <صنایع غذایی

 در به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مهدی صادقی نیارکی.تن انواع فرآورده های پروتئینی به کشورهای هدف صادر شده است

که در محل دائمی نمایشگاه ( Meatex) حاشیه نخستین نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته

 .هزار تن بوده است ۳حجم صادرات فرآورده های پروتئینی در سال گذشته : بین المللی تهران برگزار شد، به خبرنگار ایرنا گفت

ظاهرا : عت فرآورده های پروتئینی و ابراز نظر غیر کارشناسی انتقاد و ابرازتاسف کرد و گفتوی از بی مهری رسانه ها نسبت به صن

 .تمامی مشکالت کشور حل شده و تنها مشکل اساسی کشور مصرف فراورده های گوشتی است

 .صنعت فرآورده های گوشتی سالهاست سیبل نظرات غیر کارشناسی است: صادقی نیارکی افزود

واحد با  0۹5اکنون مجموع مجوزهای صنعت فرآورده های گوشتی : این مقام مسوول در وزارت صنعت،معدن و تجارت تصریح کرد

 .هزار تن برآورد تولید انواع فراورده های گوشتی را در طول سال داریم ۸55هزارتن است که  05ظرفیت یک میلیون و 

تا  ۹0) هزار ریال  ۴55تا  ۹05کیلوگرم با میانگین قیمت  7ورده گوشتی در کشور به گفته صادقی نیارکی ، سرانه مصرف انواع فرآ

 .برآورد شده است( هزارتومان ۴5

مورد می رسید که تعدادی از آنها هنوز هم  55این در حالیست که قبل از پیروزی انقالب اسالمی مجموع این واحدها به : وی افزود

هزار اشتغال غیرمستقیم دارد،  505هزار اشتغال مستقیم و  ۴5فرآورده های گوشتی  وی با بیان این که صنعت.فعالیت دارند

 .اعالم کرد( هزار تومان۹55)میلیون ریال  ۹میانگین سرانه پولی که از سفره مردم وارد این صنعت می شود را 

صاد، عدالت محوری و دانش بنیانی صادقی نیارکی پنج بعد اصلی اقتصاد مقاومتی را درون زایی، برون زدایی، مردمی کردن اقت

 .عنوان و تاکید کرد در بخش دانش بنیان کردن اقتصاد، باید بتوانیم با کمک دانش مزیت های اقتصادی برای کشور ایجاد کنیم

را تولید محصوالت سالمت محور، رشد تولیدات فرآوری ارگانیک، ایجاد طعم دهنده  ۹557وی، برنامه صنعت غذای کشور در افق 

 .ای جدید، بکارگیری تولیدات برای گروه نیمه گیاه خواران و شروع استفاده از سبزیجات در این صنعت عنوان کرده

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http۸۳۲d۴۸d5050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=649d36d8505


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم آبان 

 

1۰5 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۱/۸۰/1۰:  تاریخ

  تصاویر تصاویر + + در بیشکک برپا شددر بیشکک برپا شد« « الما اکسپوالما اکسپو»»های ایرانی نمایشگاه محصوالت کشاورزی های ایرانی نمایشگاه محصوالت کشاورزی   با حضور شرکتبا حضور شرکت
با حضور « بیشکک»به منظور ترویج استفاده از محصوالت غذایی طبیعی و ارگانیک در « الما اکسپو»نمایشگاه محصوالت کشاورزی 

 . خارجی برپا شدشرکت داخلی و  05نمایندگان بیش از 

الما »اولین نمایشگاه محصوالت خود موسوم به   وزارت کشاورزی قرقیزستان بیشکک،در  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

 .را در پایتخت این کشور با حضور کشورهای خارجی از جمله جمهوری اسالمی ایران برپا کرد« اکسپو

رئیس انجمن اجتماعی « برمیت تورسالیاوا»وزیر کشاورزی قرقیزستان، « بکبایف توردونزیر»مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در 

 .سفیر اوکراین در این کشور حضور داشتند« نیکالی داراشنکو»رسیدگی به امور کشاورزان و 

 .ی، تولیدات خود را به نمایش گذاشتندشرکت در زمینه تولید محصوالت صددرصد طبیع 05در این نمایشگاه بیش از 

در : تورسالیاوا رئیس انجمن اجتماعی امور کشاورزان به عنوان برگزارکننده این نمایشگاه در مورد اهداف الما اکسپو، تصریح کرد

م تبدیل شرایط کنونی و با توجه به افزایش جمعیت جهان، استفاده از محصوالت غذایی طبیعی و سالم به یک موضوع بسیار مه

 .باشد شده است که هدف اصلی این نمایشگاه معرفی ظرفیت رقابتی تولیدات ارگانیک قرقیزستان می

تواند تمام نیازهای خود به محصوالت غذایی طبیعی را برطرف کرده و حتی صادرات  گذاری الزم می قرقیزستان با سرمایه: وی افزود

 .این محصوالت را نیز در دستور کار خود قرار دهد

تبدیل شود تا در آینده نیز همه   نمایشگاه الما اکسپو باید به یک برنامه ثابت ساالنه: برگزارکنندگان این نمایشگاه معتقدند

  .های موجود در قرقیزستان بتوانند محصوالت کشاورزی تولیدی خود را در یک مکان واحد تبلیغ کنند شرکت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۴۲0555555550۹ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۱/۸۰/1۹:  تاریخ

  تصاویرتصاویر++حضور ایران در نخستین نمایشگاه محصوالت کشاورزی ازبکستانحضور ایران در نخستین نمایشگاه محصوالت کشاورزی ازبکستان
های داخلی و خارجی از جمله جمهوری اسالمی ایران  المللی تولیدات کشاورزی ازبکستان با حضور شرکت نخستین نمایشگاه بین 

 . آغاز به کار کرد« تاشکند»در « اوزاکسپومرکز»المللی  های بین در مرکز نمایشگاه

المللی تولیدات کشاورزی، میوه و سبزیجات، روز گذشته در  ، اولین نمایشگاه بینتاشکنددر  سخبرگزاری فاربه گزارش خبرنگار 

 .با حضور تجار و بازرگانانی از جمهوری اسالمی ایران آغاز به کار کرد« اوزاکسپومرکز»المللی  های بین مرکز نمایشگاه

: المللی گفت ستان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه بینمعاون نخست وزیر ازبک« اف قل بیک روزی اولغ»بر اساس این گزارش، 

 .کنندگان خارجی برگزار شده است نمایشگاه میوه و سبزیجات با هدف برقراری روابط بین تولیدکنندگان داخلی و شرکت

های  فروش فرآورده های ازبکستان امکان عرضه تولیدات، توسعه جغرافیایی صادرات، کشف بازار این نمایشگاه برای شرکت: وی افزود

های مرتبط در این کشور  کنندگان خارجی فرصت ارتباط با افراد و شرکت کشاورزی و یافتن همکاران جدید خارجی و برای شرکت

شرکت داخلی فعال در  505المللی میوه و سبزیجات، بیش از  در نمایشگاه بین: اف خاطرنشان کرد قل روزی.را فراهم خواهد کرد

های مربوطه و بیش  ها و ادارات و سازمان د و تبدیل میوه و سبزیجات از تمام مناطق ازبکستان، نمایندگان وزارتخانههای تولی زمینه

ماه  55طی : های کشاورزی ازبکستان گفت وی با اشاره به صادرات فرآورده.کنندگان خارجی حضور دارند نفر از شرکت ۴55از 

های کشاورزی صادر کرده که این شاخص تا پایان سال به  هزار تن فرآورده 755 گذشته سال جاری میالدی این کشور نزدیک به

های  های اخیر، صادرات فرآورده طی سال: معاون نخست وزیر ازبکستان در ادامه اظهار داشت.یک میلیون تن خواهد رسید

برابر افزایش یافته  5.۸برابر و آلمان  ۹ برابر، امارات متحده عربی 0برابر، کره جنوبی  ۴کشاورزی به روسیه و کشورهای همسایه 

ای  نامه میالدی، توافق ۹55۸گرفته ازبکستان و روسیه تا پایان ماه نوامبر سال  های صورت ریزی طبق برنامه: وی تأکید کرد.است

 .خواهند کردهای کشاورزی تبدیل شده را امضا  برای صادرات میوه و سبزیجات تازه و فرآورده« کریدور سبز»مبنی بر ایجاد 

را مد نظر دارد، حمل و   های کشاورزی به بازارهای روسیه اجرای طرح کریدور سبز که تسهیل صادرات فرآورده: اف افزود قل روزی

را افزایش   کنندگان در مناطق مختلف روسیه را تسریع و میزان صادرات مستقیم میوه و سبزیجات تازه و تبدیل شده به مصرف  نقل

میلیون و  5زمینی،  هزار تن سیب ۴55میلیون و  ۹میالدی  ۹55۸ماه گذشته سال  ۲به گفته وی، ازبکستان طی   . خواهد داد

میلیون تن  ۹هزار تن انگور و  ۹55هزار تن محصوالت جالیزی، بیش از یک میلیون و  055هزار تن سبزیجات، یک میلیون و  ۹55

 .و سیب تولید کرده است  میوه

این شرکت با توجه به : در تاشکند نیز گفت« وفا راه»المللی شرکت ایرانی  فتر نمایندگی حمل و نقل بینمدیر د« مهدی دانا»

های ازبکی در این حوزه و افزایش سرعت عملیات پیشتاز در مناطق ترانزیتی ایران از جمله مرز سرخس و  ارتباط تنگاتنگ با شرکت

شده است تا کاالهای ترانزیتی این کشور با سرعت بیشتر به سمت کشورهای ترمینال ترانزیتی بندر عباس در ازبکستان تأسیس 

وی در ادامه با اشاره به مشکالت این شرکت در ترانزیت کاال از ایران به .خاور دور همچنین حوزه خلیج فارس ارسال گردد

اده ابریشم، برقراری قراردادهای مختلف سال فعالیت در حوزه حمل و نقل در این کشور، احیاء نمودن ج ۹5بعد از : ازبکستان، گفت

های مرتبط در کشورهای همسایه از جمله قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و تحرک بسیار خوب  های ازبک و شرکت با شرکت

ها و تصمیمات کشور ترکمنستان نسبت به  ای و ترانزیت ایران، در حال حاضر به خاطر سیاست های حمل و نقل جاده شرکت

به گفته وی، با این تصمیم .های ایرانی، به سرعت در حال از دست دادن این بازارها هستیم های ترانزیت جهت ماشین یش هزینهافزا

http://www.farsnews.com/
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های طرف قرارداد  همچنین شرکت. المللی ایران شاهد ضرر و زیان بسیار زیادی خواهد بود ترکمنستان، ناوگان حمل و نقل بین

 .ار ناراضی هستندها بسی ازبک از این افزایش هزینه

را با طرف   تر معضل و مشکل پیش آمده های خود، از مسئولین مربوطه در ایران خواست که هر چه سریع دانا در ادامه صحبت

 .ای در مسیر کشورهای آسیای مرکزی را شاهد باشیم ترکمنستانی حل و فصل نمایند تا شکوفایی دوباره صنعت حمل و نقل جاده

باشد و  های کشورمان می های اعمال شده از طرف کشور ترکمنستان تنها جهت کامیون قابل ذکر این است که هزینهنکته : وی افزود

چنانچه این معضل حل نشود شاهد . اند های ترک و ترکمنستانی از آن خود نموده را کامیون  های ایرانی سهم ترانزیت کاالی ماشین

المللی میوه و سبزیجات توسط شرکت  اولین نمایشگاه بین.ایران خواهیم بود ای نابودی صنعت حمل و نقل و ترانزیت جاده

المللی میوه و سبزیجات  و مدیریت نمایشگاه بین« اکسپورت.اگرو.اوز»، شرکت سهامی «هولدینگ.آوقت.آذق.اوزبک»هولدینگ 

 .دهد به کار خود ادامه می( آبان ۹5)نوامبر  55برگزار و تا روز پنجشنبه 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http5۴۲05555555۴7۸ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  تصاویرتصاویر+ + حضور ایران در نخستین نمایشگاه محصوالت کشاورزی ازبکستان حضور ایران در نخستین نمایشگاه محصوالت کشاورزی ازبکستان 

های داخلی و خارجی از جمله ایران در مرکز  المللی تولیدات کشاورزی ازبکستان با حضور شرکت نخستین نمایشگاه بین

 .آغاز به کار کرد« تاشکند»در « اوزاکسپو مرکز»المللی  های بین نمایشگاه

های  ت، روز گذشته در مرکز نمایشگاهالمللی تولیدات کشاورزی، میوه و سبزیجا نمایشگاه بین  به گزارش فارس در تاشکند،نخستین

 .با حضور تجار و بازرگانانی از جمهوری اسالمی ایران آغاز به کار کرد« اوزاکسپومرکز»المللی  بین

: المللی گفت معاون نخست وزیر ازبکستان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه بین« اف قل بیک روزی اولغ»بر اساس این گزارش، 

 .کنندگان خارجی برگزار شده است بزیجات با هدف برقراری روابط بین تولیدکنندگان داخلی و شرکتنمایشگاه میوه و س

های  های ازبکستان امکان عرضه تولیدات، توسعه جغرافیایی صادرات، کشف بازار فروش فرآورده این نمایشگاه برای شرکت: وی افزود

های مرتبط در این کشور  گان خارجی فرصت ارتباط با افراد و شرکتکنند کشاورزی و یافتن همکاران جدید خارجی و برای شرکت

شرکت داخلی فعال در  505المللی میوه و سبزیجات، بیش از  در نمایشگاه بین: اف خاطرنشان کرد قل روزی.را فراهم خواهد کرد

های مربوطه و بیش  ها و ادارات و سازمان های تولید و تبدیل میوه و سبزیجات از تمام مناطق ازبکستان، نمایندگان وزارتخانه زمینه

 .کنندگان خارجی حضور دارند نفر از شرکت ۴55از 

 755ماه گذشته سال جاری میالدی این کشور نزدیک به  55طی : های کشاورزی ازبکستان گفت وی با اشاره به صادرات فرآورده

 .به یک میلیون تن خواهد رسیدهای کشاورزی صادر کرده که این شاخص تا پایان سال  هزار تن فرآورده

های کشاورزی به روسیه و کشورهای  های اخیر، صادرات فرآورده طی سال: معاون نخست وزیر ازبکستان در ادامه اظهار داشت

 .برابر افزایش یافته است 5.۸برابر و آلمان  ۹برابر، امارات متحده عربی  0برابر، کره جنوبی  ۴همسایه 

ای مبنی بر  نامه میالدی، توافق ۹55۸گرفته ازبکستان و روسیه تا پایان ماه نوامبر سال  های صورت ریزی مهطبق برنا: وی تأکید کرد

 .های کشاورزی تبدیل شده را امضا خواهند کرد برای صادرات میوه و سبزیجات تازه و فرآورده« کریدور سبز»ایجاد 

را مد نظر دارد، حمل و   های کشاورزی به بازارهای روسیه فرآورده اجرای طرح کریدور سبز که تسهیل صادرات: اف افزود قل روزی

را افزایش   کنندگان در مناطق مختلف روسیه را تسریع و میزان صادرات مستقیم میوه و سبزیجات تازه و تبدیل شده به مصرف  نقل

میلیون و  5زمینی،  هزار تن سیب ۴55میلیون و  ۹میالدی  ۹55۸ماه گذشته سال  ۲به گفته وی، ازبکستان طی   . خواهد داد

میلیون تن  ۹هزار تن انگور و  ۹55هزار تن محصوالت جالیزی، بیش از یک میلیون و  055هزار تن سبزیجات، یک میلیون و  ۹55

 .و سیب تولید کرده است  میوه

این شرکت با توجه به : نیز گفتدر تاشکند « وفا راه»المللی شرکت ایرانی  مدیر دفتر نمایندگی حمل و نقل بین« مهدی دانا»

های ازبکی در این حوزه و افزایش سرعت عملیات پیشتاز در مناطق ترانزیتی ایران از جمله مرز سرخس و  ارتباط تنگاتنگ با شرکت

ترمینال ترانزیتی بندر عباس در ازبکستان تأسیس شده است تا کاالهای ترانزیتی این کشور با سرعت بیشتر به سمت کشورهای 

وی در ادامه با اشاره به مشکالت این شرکت در ترانزیت کاال از ایران به .خاور دور همچنین حوزه خلیج فارس ارسال گردد

سال فعالیت در حوزه حمل و نقل در این کشور، احیاء نمودن جاده ابریشم، برقراری قراردادهای مختلف  ۹5بعد از : ازبکستان، گفت

رتبط در کشورهای همسایه از جمله قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و تحرک بسیار خوب های م های ازبک و شرکت با شرکت

ها و تصمیمات کشور ترکمنستان نسبت به  ای و ترانزیت ایران، در حال حاضر به خاطر سیاست های حمل و نقل جاده شرکت

 .ادن این بازارها هستیمهای ایرانی، به سرعت در حال از دست د های ترانزیت جهت ماشین افزایش هزینه
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همچنین . المللی ایران شاهد ضرر و زیان بسیار زیادی خواهد بود به گفته وی، با این تصمیم ترکمنستان، ناوگان حمل و نقل بین

های خود، از مسئولین مربوطه در  دانا در ادامه صحبت.ها بسیار ناراضی هستند های طرف قرارداد ازبک از این افزایش هزینه شرکت

را با طرف ترکمنستانی حل و فصل نمایند تا شکوفایی دوباره صنعت   تر معضل و مشکل پیش آمده ایران خواست که هر چه سریع

های اعمال  نکته قابل ذکر این است که هزینه: وی افزود.ای در مسیر کشورهای آسیای مرکزی را شاهد باشیم حمل و نقل جاده

های  را کامیون  های ایرانی باشد و سهم ترانزیت کاالی ماشین های کشورمان می کامیون شده از طرف کشور ترکمنستان تنها جهت

ای ایران  چنانچه این معضل حل نشود شاهد نابودی صنعت حمل و نقل و ترانزیت جاده. اند ترک و ترکمنستانی از آن خود نموده

، شرکت سهامی «هولدینگ.آوقت.آذق.اوزبک»ولدینگ المللی میوه و سبزیجات توسط شرکت ه اولین نمایشگاه بین.خواهیم بود

به کار خود ( آبان ۹5)نوامبر  55المللی میوه و سبزیجات برگزار و تا روز پنجشنبه  و مدیریت نمایشگاه بین« اکسپورت.اگرو.اوز»

 .دهد ادامه می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

کشور جهان برای بررسی کشور جهان برای بررسی   ۹9۹9حضور وزیران حضور وزیران / / برگزاری دومین اجتماع بزرگ آبیاری و زهکشی جهان در تایلندبرگزاری دومین اجتماع بزرگ آبیاری و زهکشی جهان در تایلند

  توسعه روستاییتوسعه روستایی

 .اجتماع بزرگ آبیاری و زهکشی در تایلند خبر دادالمللی آبیاری و زهکشی از برگزاری دومین  رییس کمیسیون بین

 55)از دیروز کار خود را آغاز کرده و تا هشت نوامبر ( اجتماع)این فروم : سعید نی ریزی امروز در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد

 .ادامه خواهد داشت( آبان

 .کیه برگزار شد و تایلند میزبان دومین گردهمایی استنخستین گردهمایی بزرگ آبیاری و زهکشی، سه سال قبل در تر: وی افزود

 .کنند و هدف اصلی آنها بحث درباره توسعه روستایی است کشور جهان در این اجتماع شرکت می ۹5وزرای بیش از : ریزی گفت نی

رای این مسئله دستور هدف اصلی آن است که ب. یکی از مباحث مطرح شده در اجتماع وزرا تغییر شکل روستاها است: وی ادامه داد

از ایران نیز معاون وزیر نیرو و اعضای مرتبط کمیته ملی : المللی آبیاری و زهکشی بیان کرد رییس کمیسیون بین.کاری تهیه شود

وی همچنین از حضور معاون آب و برق خوزستان در این گردهمایی بزرگ خبرداد و .اند آبیاری و زهشکی کشور به تایلند سفر کرده

اسفند ماه سال جاری این استان میزبان کارگاه آبیاری و زهکشی جهانی خواهد بود به همین دلیل مسئوالن آب و برق  :افزود

 .خوزستان برای دعوت از کارشناسان سایر کشورها در اجتماع تایلند حضور خواهند یافت

 .المللی اشاره کرد های تخصصی این مجموعه بین دار است، به حضور سه ایرانی دیگر در کارگروه را عهده ICIDریزی که ریاست  نی

 .وظایفی را به عهده دارند ICIDاین افراد برای پیشبرد اهداف جهانی : وی افزود

های آموزشی شرکت کرده و  های دومین اجتماع، کشاورزان منتخب دنیا نیز در کارگاه در حاشیه برنامه: عنوان کرد ICIDرییس 

 .از ایران نیز کشاورزانی در این کارگاه حضور خواهند داشت. کنند ادله میتجربیات خود را با یکدیگر مب

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸057D%/5%A5%D5%B5%AF%DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/36587/%D8%A8%D8%B1%DA%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم آبان 

 

1۹1 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  ""بازباز  کتابکتاب""در فصل بعدی در فصل بعدی / / برای آماتورها کتاب کاربردی کشاورزی نیست برای آماتورها کتاب کاربردی کشاورزی نیست / / کند کند   کشاورزی، روحم را تازه میکشاورزی، روحم را تازه می

  کنندکنند  هایی هستند که از یاددادن دریغ نمیهایی هستند که از یاددادن دریغ نمی  کشاورزان، انسانکشاورزان، انسان/ / کنیمکنیم  از کشاورزان دعوت میاز کشاورزان دعوت می

اندازد که  ناخودآگاه آدم را یاد سریالی میاین عبارت اگرچه گنگ و نامفهوم است، اما  "!زی گولو آسی پاسی دراکوتا تا به تا زی"

انگیز میزبان  ها هر چقدر از غذای شگفت کرد؛ به ویژه در آن قسمتش که میهمان ها را شیرین می دوران نوجوانی دهه شصتی

رشدن توان امیدی به سی و به عبارتی گویای ساده این فلسفه بود که بدون زحمت کشاورزان، نمی! شدند خوردند، سیر نمی می

 ....به هر ترتیب. داشت

 :وحید زندی فخر -ایانا

این عبارت اگرچه گنگ و نامفهوم است، اما ناخودآگاه آدم را یاد سریالی  "!زی گولو آسی پاسی دراکوتا تا به تا زی"

ها هر چقدر از غذای  قسمتش که میهمانکرد؛ به ویژه در آن  ها را شیرین می اندازد که دوران نوجوانی دهه شصتی می

و به عبارتی گویای ساده این فلسفه بود که بدون زحمت کشاورزان، ! شدند خوردند، سیر نمی انگیز میزبان می شگفت

هایی که حس نوستالژیک و دوست  به هر ترتیب، یکی از چند فیلم نخست برنامه. توان امیدی به سیرشدن داشت نمی

رود که با این سریال، چهره شد و  اتفاقا امیرحسین صدیق از کسانی به شمار می. سریال بودداشتنی داشت، همین 

نیز  "قافله"البته این هنرپیشه توانا پیش از این در فیلمی با عنوان . توانست جایی محکم در دل مخاطبان باز کند

او مدتی است . شود گرفتن او تلقی میزی گولو، نقطه اوج  توان به جرات گفت که سریال زی هنرنمایی کرد، اما می

 .قسمت، رو به پایان است 8۹9کند که فصل نخست آن بعد از  را اجرا می "باز کتاب"ای به نام  برنامه

اما باید تاکید کرد که ! شاید با خود بگویید که مصاحبه با امیرحسین صدیق، چه ارتباطی با خبرگزاری کشاورزی دارد؟

سال پیش، فضای شلوغ شهر را رها کرد و به روستایی اطراف تهران پناه  89نزدیک به  وی، یکی از کسانی است که

با هم پای صحبت این هنرمند با خبرگزاری . آورد؛ جایی که بتواند در آنجا کشاورزی کند و از طبیعت لذت ببرد

 .نشینیم می( ایانا) کشاورزی ایران 

 ارتباطی با کشاورزی داشته باشد؟اید که  آیا تا به حال در فیلمی ایفای نقش کرده

که ساخته مرضیه برومند بود، نقش پسر سرایدار خانواده را بازی کردم که لیسانس کشاورزی  "آقای نیکبخت ورثه"در سریال ! بله

های زندگی شهری، در نهایت تصمیم گرفت که از شهر به روستا  های فراوان و تحمل مشقت داشت و پس از گذر از پیچ و خم

همین االن در روستا زندگی ! سال پیش است؛ اما من، یعنی امیرحسین صدیق واقعی 5۸البته این سریال تقریبا برای . جرت کندمها

دانم، اما طبع ذاتی بنده، این گونه زندگی را بیشتر از  هرچند کشت و کار را حرفه اصلی خود نمی. کنم و عاشق کشاورزی هستم می

شاید به جرات بتوان گفت که ساالنه . دانم ام می گرایی را مدیون تربیت درست خانوادگی یعتاین طب. پسندد زندگی شهری می

 .دهم کارم و چنین کاری را با نهایت ذوق و هیجان انجام می درخت می 55حداقل 

دوست  زیرا بیشتر مردم روستا. شود ها به نوعی خرق عادت تلقی می اید، برای شهری در واقع کاری که شما انجام داده

 چه شد که شما مهاجرت معکوس را انتخاب کردید؟. دارند زادگاه خود را رها کنند و به شهرها پناه ببرند

. رود ها در حال تغییر است و متاسفانه به سمت و سوی خوبی نمی اخالقیات و ارزش. اند از نظر من، شهرها واقعا غیرقابل تحمل شده

ایم و این تنها مختص تهران نیست، بلکه همه کالنشهرها همین  ر و پیکر محبوس شدهما اکنون در زندان شهرهای شلوغ و بی د
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البته مهاجران نیز . وجو کرد رویه از روستا به شهر جست دلیل آن را هم فقط باید در مهاجرت بی. اند حال و هوا را پیدا کرده

ایی دارد که برای بسیاری از افراد به امری غیرقابل ه چون بیشتر امکانات در شهرهای بزرگ متمرکز شده و جاذبه. تقصیرند بی

شود، برای جلوگیری از  ام و نیاز به آرامشی که در این شغل احساس می برای همین با توجه به حرفه. شود اجتناب تبدیل می

ترین تصمیم  نم صحیحک تاثیرگذاری خلقیات منفی بر رفتارم، چنین تصمیمی گرفتم و اکنون نه تنها پشیمان نیستم، بلکه تصور می

 ! به عبارتی دوست دارم خودم باشم تا اینکه تحت تاثیر این رودخانه خروشان عصبانی قرار بگیرم. ام ام را گرفته زندگی

آورند، اما در چند دهه  همانطور که شما گفتید، بسیاری از مهاجران به دلیل نبود امکانات در روستاها به شهر هجوم می

ها برخوردار بودند، اما باز هم شهر را به  تراز شهری روستاییانی بودیم که اتفاقا از امکاناتی همگذشته شاهد مهاجرت 

 کنید؟ روستا ترجیح دادند؛ شما این پدیده را چگونه ارزیابی می

هیاهو، دستش دانم چرا کسی در میان این  غلتند، اما نمی برد و همگی درون آن می شهر، مانند سیالبی است که همه را با خود می

برد، ناگهان افراد به این  ها را با خودش می وقتی جریان شهر، آدم. گیرد تا از این ورطه نجات یابد ای، علفی یا سنگی نمی را به بوته

بنابراین آنهایی که . اند رسند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و با ماهیت و ذات شهر، مخلوط و در آن ذوب شده نتیجه می

کنند، به نوعی با همین رودخانه خروشان عصبانی پیوند خورده و  با وجود در اختیار داشتن امکانات از روستا مهاجرت می

دانند که این سیاهچاله، چیزی برای عرضه ندارد جز سختی، شلوغی و  های روح خود را در آن پیدا کنند، اما نمی خواهند گمشده می

 .انحطاط اخالقیات

 هور مدرنیته را در این امر مقصر دانست؟توان ظ آیا می

افتد، اما کشورهای پیشرفته، مدرنیته را با فرهنگ و  ببینید تقریبا در تمام کشورهای جهان سوم این اتفاق می... کنم  فکر نمی

در حالی که . شان در همین راستا باشد کنند گسترش شهرها و روستاهای اند و همیشه سعی می اخالقیات مربوط به آن، پذیرفته

توان آن را به مادیات ربط داد و با آمار و ارقام،  توسعه شهری ما به آن شکل نیست و انگار چیزی از درون کم دارد؛ چیزی که نمی

های بیشتر مناطق آن  کوچه ام و در همین شهر بزرگ شده و با کوچه و پس من در تهران به دنیا آمده. کمیت آن را محاسبه کرد

شدیم، روی  وقتی به منطقه یک پایتخت وارد می. ای برایم ناآشنا شده است شناسم و به گونه ی اکنون تهران را نمیول. آشنا بودم

ساخت، چه چیزی  ها که زمانی از تهران یک شهر سرسبز می حال از آن باغ ".منطقه یک تهران، باغ شهر ایران": تابلویی نوشته بود

البته شاید در جنوب شهر، با فضای سبز و . ها را دید توان کوه های سربه فلک کشیده، نمی باقی مانده است؟ حتی به خاطر ساختمان

رسد  بنابراین به نظر می. رو شویم، اما بیشتر نقاط پایتخت و دیگر کالنشهرها به این بیماری دچار شده است طبیعت بیشتری روبه

. آورد که ماهیت آن آزار دهنده است وع، تضادی را به وجود میفرهنگ شهرنشینی ما نسبت به ظواهر آن تغییر نکرده و این موض

کشد تا نحوه  ها طول می های مدرنی که وارد ایران شده، به دلیل نبود فرهنگ مربوط به آن، سال ها و فناوری بسیاری از تکنولوژی

ها در درون این کوره  معضل شده و آدممتاسفانه شهرسازی ما هم درگیر همین . درست استفاده کردن از وسایل مدرن را یاد بگیریم

ترین دالیل جذابیت شهر برای روستاییان، همین موج  شاید یکی از مهم. شوند و دیگر کسی به فکر کسی نیست مذاب، حل می

 ترین شناسند و در بیشتر مواقع، از جزئی به عبارتی معموال همه اهالی روستا همدیگر را می. ناشناختگی در جاهای شلوغ باشد

روستایی به کار بیاید، بسیار ستودنی است،  البته این موضوع در جایی که قرار است برای حل مشکالت هم. شوند مسائل هم آگاه می

دهند شهر را انتخاب کنند تا جزئی از یک جمعیت  بنابراین ترجیح می. شان دخالت کند اما برخی دوست ندارند کسی در زندگی

ها همیشه دوست دارند مخفی باشند و کسی از  این گونه آدم. مسائل شخصی خودش درگیر استشلوغ باشند که فقط و فقط با 
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کنند،  ها دیوار به دیوار هم زندگی می ها با اینکه سال شود که همسایه اکنون این پدیده در شهرها دیده می. شان سر در نیاورد زندگی

 . ها جذابیت دارد برای خیلی باید قبول کنیم که این ناشناختگی. شناسند همدیگر را نمی

 در روستا و شهر چه تفاوت بنیادینی دارد؟ "خانه"از نظر شما تعریف 

یعنی آن ها این محدوده . شود کم به مکانی تبدیل شده که فقط جای خواب و استراحت مردم شهر تلقی می ذات خانه در شهرها کم

ای است که همین احساس را به صاحب آن  نوع طراحی نیز به گونه. دخواهن را تنها برای فراهم شدن یک سری نیازهای اولیه می

ها مثل موسیقی،  کردم که با وجود فراهم بودن انواع سرگرمی سال پیش، در آپارتمانی در تهران زندگی می 55من تا . کند تلقین می

در آن سکونت دارم، مرا به ماندن در خانه  گشتم که وقتی ای می اما دنبال خانه. قراری داشتم درون آن احساس بی... تلویزیون و 

از زمانی که از شهر دل کندم و به روستا آمدم، این تغییر برایم . دعوت کند، نه اینکه برای بیرون رفتن از خانه، لحظه شماری کنم

 .کند و دیگر نیازی به بیرون رفتن ندارم فراهم شد و اکنون خانه مرا برای ماندن در محیط خود، مشتاق می

خواهند آن را رها کنند، وقتی تصویر یا  اند و به هیچ قیمتی نمی هایی که به شهر چسبیده جالب اینجاست همین آدم

گیرد و به حال کسانی که در چنین محیطی زندگی  بینند، سر تا پای وجودشان را حسرت فرا می فیلمی از طبیعت می

 کنید؟ ابی میاین پارادوکس را چگونه ارزی. خورند کنند، غبطه می می

ها نیز  ترین نسل گرایی حتا در مدرن به هر حال، هر بالیی که سر انسان بیاورند، باز هم ذات او با طبیعت گره خورده و این طبیعت

ترسند روز به روز بیشتر شده و  این در حالی است که تعداد کودکانی که از گربه، حشره و دیگر موجودات طبیعی، می. وجود دارد

اما بیشتر همین . توان ژن طبیعت دوستی را از هستی انسانی جدا کرد نمی  با این حال،. نیز تعداد آنها افزایش خواهد یافت در آینده

روند، جز زباله ریختن و نابودی،  شوند، وقتی به آنجا می گویید با دیدن تصویری از طبیعت، حالی به حالی می هایی که شما می آدم

برای متصل شدن روح آدمی با بطن آن ... در صورتی که حضور ما در دل جنگل و کوه و دریا و. ندارند ارمغان دیگری برای طبیعت

های بسیار دور، فرهنگ احترام به طبیعت در تمدن ما  در حالی که از گذشته. ای مجدد برای ادامه زندگی پیدا کنیم بوده تا ذخیره

ای چنین اندک، اینگونه با طبیعت ناآشنا  عجیب است که چگونه در فاصله. ایم های اخیر آن را فراموش کرده وجود داشته و طی دهه

 .ایم؟ معتقدم باید به فرهنگ غنی خود رجوع و دوباره از آن یاد بگیریم شدیم و تخریب آن را به این زودی آغاز کرده

 کنید؟ اید، چگونه با آن رفتار می اکنون که شما به طبیعت پناه آورده

درخت در اطراف محل  55کنم و همانطور که گفتم در هر سال حداقل  از روستاهای اطراف جاجرود زندگی می من االن در یکی

مواقعی که حال روحی مناسبی ندارم و یا روز سختی . ام اصله درخت در نواحی کاشته ۳55به طوری که تاکنون . کارم ام می زندگی

در این باغ، با هرس کردن و . ام هزار متری است که خودم آن را سرپا کرده ۹اغ ترین منبع آرامشم، رفتن به ب ام، بزرگ را گذرانده

بنابراین طبیعت، ذخیره تمام نشدنی انرژی . کنم ام را تجدید می گپ و گفت با درختان و زمین و خاک، تمام انرژی تحلیل رفته

خورد که  م که ای کاش کارم به شکلی رقم میکن حتی گاهی آرزو می. مثبتی است که من هیچ وقت حاضر نیستم از آن جدا شوم

 .کردم در تهران حضور پیدا نمی

 مند شدید؟ چه شد که به کشاورزی عالقه

بلکه . دانم شوم، اما خودم را کشاورز نمی اگرچه این پیشه را دوست دارم و هر از گاهی، دست به کار کاشت و داشت و برداشت می

البته چون . کنم ت و چیزهایی از این دست در حد نیاز خودم و یا کمتر از آن تولید میجا برخی محصوالت مانند سبزیجات، صیفی

باغ پدری نیز داشتیم، از کودکی با یک سری مسائل کشاورزی آشنا بودم و خانوادگی دوست داشتیم همه چیز را ارگانیک مصرف 

 .ام وکار را آموخته مون و خطا مراحل مختلف کشتبه هر حال من کشاورز نیستم، چون تخصص خاصی ندارم و بیشتر با آز. کنیم
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 چه موانع و مشکالتی سر راه شما وجود داشت؟

شود،  به عنوان مثال، امسال در فصل بهار که کشت برخی محصوالت آغاز می. افت و خیزهای فراوانی را در این راه تجربه کردم

یا چند درخت گردو در باغ دارم که روز به روز قد ! بودم، ثمر ندادام شدت یافت و به همین دلیل بادمجانی که کاشته  درگیری کاری

ها  اند که این درخت همه دوستان آشنایان بر این عقیده. گیرد تر می شود و جلوی آفتاب را برای گیاهان کوچک کشد و بزرگ می می

خت سیبی که در حال نابودی بود، با تالش بینم در البته وقتی به چشم می. شوم باید قطع شوند، اما من به هیچ عنوان راضی نمی

عدد محصول داده است، یا درخت خرمالویی که چند سال پیش کاشته بودم، سال گذشته میوه  55من دوباره زنده شد و امسال 

ترین  بزرگ اما شاید یکی از. کند در می داد و زردآلو نیز امسال بسیار پرمحصول بود، تمام این عوامل، خستگی را از روح و جسمم به

خواهند  یعنی برای کسانی که می. ای و ابتدایی کشاورزی در بازار بود مشکالتی که داشتم، فقدان کتابی در ارتباط با اصول پایه

وکار به وفور یافت  های مربوط به کشت البته کتاب. کشاورزی را از صفر شروع کنند، تا جایی که من اطالع دارم، کتابی وجود ندارد

بنابراین به . ای است که برای افرادی مانند من، اصال مناسب نیست ما تمام آن ها بررسی مسائل تخصصی و بسیار حرفهشود، ا می

این . مندان از این طریق فراهم شود اندرکاران کشاورزی، کمی نیز باید به این عرصه توجه کنند تا اطالعات عالقه رسد دست نظر می

خورد؛ آن هم برای  به مقدار کافی در بازار عرضه شده و هیچ مشکلی از این بابت به چشم نمیهای آشپزی،  در حالی است که کتاب

اتفاقا دو هفته پیش، دوستی . کند بنده که به شدت هنر آشپزی را دوست دارم و جزو معدود کارهایی است که آرامشم را تامین می

ت متنوعی که در باغ بود، سوپی درست کردم که بسیار هم خوشمزه قدیمی نزد من آمده بود که با همکاری او و استفاده از محصوال

 .ام و به هیچ عنوان پشیمان نیستم به هر شکلی که باشد، این راهی است که من انتخاب کرده به هر حال، !شد

این  شما با. اکنون تقریبا کل کشور با مشکل کمبود آب مواجه است و کشاورزی نیز تحت تاثیر این بحران قرار گرفته

 آیید؟ معضل چگونه کنار می

اتفاقا یکی از دالیلی که مرا به این محل جذب کرد، همین . کنم که آب فراوان، اما آفتاب کمتری دارد ای زندگی می االن در دره

دشان قرار ای باشد که شهر در معرض دی شان به گونه ها دوست دارند به بلندی بروند و مثال ویالی بیشتر آدم. زیبایی دره تنگ بود

کند که انگار همه دوست دارند در جایی زندگی  ها در کالنشهرها این نکته را گوشزد می نگاهی به تبلیغات فروش آپارتمان. بگیرد

کنم یک دره است که در حوزه آبگیر سد لتیان قرار  ای که من در آن زندگی می اما منطقه. شان باشد کنند که شهر زیر پای

اند،  ها ایجاد کرده ای که صنایع مختلف در باالدست رودخانه های فراوانی وجود دارد، اما به خاطر آلودگی چشمه در این دره. گیرد می

البته همیشه یک مساله برای من عجیب بوده و آن نحوه مدیریت . کنم ام و آب مورد نیاز را از آن تامین می یک چاه حفر کرده

دهه پیش، زمین این کشورها عمدتا صحرا بود و نه کوهی داشتند و نه رودی که آب  تا همین چند. شهرهای عربی مانند دوبی است

حال پرسش اینجاست که چطور هم اکنون این کشورها پر از . شیرین تولید کنند و نه منابع آب قابل توجه و نه خاک حاصلخیز

سواری و قایقرانی، یکی از تفریحات  ند که موجهای مصنوعی ایجاد کن اند رودخانه های سرسبز گلف هستند و چگونه توانسته زمین

گراد چطور ممکن شده است؟ بنابراین به نظر  درجه سانتی 05تا  ۳5عادی آنها شده؟ فضای سبز و تولید گل و گیاه در دمای 

رچقدر به مردم گوشزد اکنون ه. ایم ایم و از اصل ماجرا دور مانده رسد ما به جای پرداختن به متن، حواشی را در اولویت قرار داده می

های سنگین اعمال کنند و یا قیمت آن را باال ببرند، تاثیر چندانی در  ها جریمه شود که آب کمتری مصرف کنند یا برای پرمصرف

 تر نیاز داریم تا از طریق آن بتوانیم مردم را مجاب این در حالی است که ما به یک مدیریت کلی. شود نحوه استفاده از آب ایجاد نمی

درست مانند کشورهایی که امکاناتی مانند سرزمین ما ندارند، اما آب شیرین بیشتری در اختیار . جویی در مصرف آب کنیم به صرفه

 .اند گرفته
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 های مورد نیاز با وزارت جهادکشاورزی هم در ارتباط هستید؟ آیا برای تامین نهاده

. ام از دست رفت های اداری فراوانی مواجه شدم که انگیزه با بوروکراسیچند مرتبه قصد داشتم ارتباط برقرار کنم، اما متاسفانه 

 .بنابراین بیشتر سعی کردم با کشاورزان تجربی و پیرمردانی ارتباط داشته باشم که به راحتی در دسترس هستند

 بینید؟ نحوه همکاری کشاورزان با شما چگونه است؟ اصال قشر کشاورز را چگونه می

کنند؛ در یک  اند، دریغ نمی ای بسیار شریفی هستند که از یاد دادن و آموزش آنچه که به واسطه تجربه فرا گرفتهه کشاورزان انسان

اتفاقا به همین منظور . من هیچ مشکلی برای برقراری ارتباط با آن ها ندارم. زی و دوست داشتنی اندیش، ساده هایی ساده کالم، آدم

کنند، اما چیزی برای یاد  دارم با کسانی در محیط شهری سر و کار داشته باشم که فقط ادعا میام و اصال دوست ن به این مکان آمده

ترین خانه شهر  ترین و گران قیمت این نعمت را با بزرگ. بخش است ام بسیار دلچسب و آرامش زندگی در محیط کنونی. دادن ندارند

 .کنم عوض نمی

اید؟ تصمیم شما برای فصل جدید این برنامه  با کشاورزی معرفی کردهکتابی در ارتباط  "باز کتاب"آیا در برنامه 

 چیست؟

زیرا . ایم زیست و منابع طبیعی بسیار سخن گفته ایم، اما در رابطه با محیط هرچند هنوز کتابی در زمینه کشاورزی معرفی نکرده

کنند و ما نیز سعی کردیم تا حد  عت پیدا میمعموال کسانی که زیاد مطالعه داشته باشند، نگرش عمیق و متفاوتی نسبت به طبی

متاسفانه از آنجا که کمتر، قشر کشاورز کتابخوان، در دسترس . بینی میهمانان برنامه را در مورد طبیعت، منعکس کنیم امکان، جهان

صحبت در مقوله ها و  های موجود در این زمینه بیشتر حال و هوای علمی و تخصصی دارند، فرصت معرفی کتاب ما بوده و کتاب

توانند حرفی برای  از تمامی اقشار کتابخوان کشاورز که می "باز کتاب"کشاورزی، پیش نیامده است، اما با این حال، در فصل بعدی 

 .های خود آشنا کنند ها و تحلیل شود تا در این برنامه حاضر شوند و مخاطبان را با ایده گفتن داشته باشند، دعوت می

 و سخن آخر؟

زیست خود را فراموش  ها موجوداتی ساخته که محیط کم از انسان ها به ضد ارزش، کم انه فقر فرهنگی و تبدیل شدن ارزشمتاسف

گفتند یک نفر، ماهانه یک میلیارد تومان  به عنوان مثال، اگر در گذشته می. دهند اند و اهمیت چندانی به نگهداری از آن نمی کرده

شدند، اما اکنون چنانچه یک جوان چنین ادعایی کند، او را به عنوان  مشروع بودن آن مشکوک می درآمد دارد، بیشتر اطرافیان به

شود؟ آن  پرسد چگونه، از چه راهی و با چه ترفندی این پول نصیبش می شناسند و هیچ کس نمی شخصی زرنگ و کاردرست می

. ها در مورد نوع نگاه ما به طبیعت هم اتفاق افتاده یر نگرشاین تغی. کنند ای که بیشتر افراد آن با سختی زندگی می هم در جامعه

چرا به سرعت داریم هوا، آب و . در صورتی که تنها جایی که برای زندگی داریم، همین کره خاکی است با منابع محدود و دیگر هیچ

هایی که به طبیعت تحمیل  خشونت ای درنگ کنیم و بایستیم و در مورد کنیم؟ آیا وقت آن نرسیده که لحظه خاک آن را نابود می

 ایم، بیندیشیم؟ کرده

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۸۴۹A%DA%/۲%D5%B۳%D5%A7%D۲%5 

 

 

 

 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

http://www.iana.ir/fa/news/36632/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%258
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 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  محصوالت کشاورزی ایران در نمایشگاه چین غربیمحصوالت کشاورزی ایران در نمایشگاه چین غربی  معرفی و بازاریابیمعرفی و بازاریابی

نفر از مدیران عامل شبکه تعاونی های روستایی و تولید کشاورزی کشور در نمایشگاه  ۲بر اساس هماهنگی های انجام شده تعداد 

ور های عضو حضور یافتند تا ضمن معارفه محصوالت کشاورزی کشور به مذاکرات تجاری با سایر کش۹55۸بین المللی چین غربی 

 .نیز بپردازند و از این فرصت بین المللی به بهترین شکل بهره برداری شود

نماینده : افزود اموربین الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر مدیر روابط عمومی و

در نشست های بین المللی این اتحادیه به منظورتسهیل ( ACFSMC)اتحادیه سراسری تعاونی های تولید و بازاریابی چین 

غرفه ای به مساحت  (ICA)های تعاونی منطقه و عضو اتحادیه بین الملل تعاون  وتامین تبادالت تجاری میان برخی از شرکت

ر نظر گرفت تا از این را برای حضور و معرفی محصوالت اعضاء د"های تعاونی جهانی پاویون شرکت"تحت عنوان  مترمربع و ۹55

 . طریق فرصتی برای معارفه، عرضه شایستگی ها، بررسی فرصت ها و محصوالت شرکت های تعاونی عضو فراهم کند

ارائه کاالهای متنوع در سطح وسیع، بستر سازی برای معارفه و مذاکرات تجاری میان اتحادیه های عضو : احمد باالن ادامه داد

 . تامین کننندگان کاال و سرمایه گذاران از جمله ویژگی های این نمایشگاه بود (ICA)سازمان بین الملل تعاون 

های  صنایع دستی تولید تعاونی پسته، زعفران، کشمش، کشاورزی ایران شامل خشکبار، معرفی محصوالت برتر: وی اظهارداشت

ارایه شده در نمایشگاه توسط اعضای شرکت زنان روستایی و بذور تولیدی شرکت های تعاونی ها از جمله محصوالت و خدمات 

تعداد قابل توجهی از پروژه : میلیارد دالر عنوان کرد و گفت ۹باالن حجم معامالت در این نمایشگاه را قریب به . کننده ایرانی بود

از نخست آن، از این نمایشگاه در دو فاز ساماندهی شده بود که ف. های سرمایه گذاری در این نمایشگاه به تصویب رسیده است

. برگزار گردیده و اختصاص به غرفه داران صنعتی و حرفه ای داشت(خورشیدی  5۴۲0آبان  5-55) اکتبر تا اول نوامبر ۹۲تاریخ 

برگزار شد، شامل عرضه و نمایش کاالهای مصرفی شامل مواد غذایی، ( آبان ماه  50- 5۲)فاز دوم آن نیز که از پنجم تا نهم نوامبر

 .ورزشی، لوازم خانگی، لوازم الکترونیک و غیره بودمد، کاالی 

متر مربع غرفه برای هر یک از شرکت کنندگان جهت نمایش محصوالت، قبول هزینه حمل و نقل،  ۲اختصاص : وی تاکید کرد

کنند گان، جابجایی، اسکان و پذیرایی، از جمله خدماتی بود که از جانب اتحادیه سراسری تولید و بازاریابی چین برای شرکت 

سال اخیر، نمایشگاه بین المللی چین غربی،  5۸طی: مدیر روابط عمومی وامور بین الملل در پایان یادآور شد. تدارک دیده شده بود 

به عنوان . با هماهنگی الزم و گسترده در ایالت چنگدو برگزار شدهو به عنوان پرچمدار نمایشگاه های تجاری چین عمل می کند

کشور جهان، و نزدیک به شصت هزار نفر  7۸غرفه از  ۹۲05هزار شرکت کننده خارجی در قالب  ۲بالغ بر  مثال، سال قبل،

کشور جهان، در این رویداد مهم گرد هم آمده بودند که این نمایشگاه را تبدیل به یک یک  5۲خبرنگار از  5055بازدیدکننده و 

 .می کند فرصت بین المللی در معرفی و بازرابی محصوالت کشاورزی
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1۹۱ 
 

 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه اصول تولید و نظارت بر آفت کش هابرگزاری کارگاه آموزشی یک روزه اصول تولید و نظارت بر آفت کش ها

 .اصول تولید و نظارت بر آفت کش ها در سالن غدیر سازمان حفظ نباتات آغاز به کار کردکار گاه آموزشی یک روزه 

کارگاه آموزشی یک روزه اصول تولید و نظارت بر آفت کش ها از امروز با حضور معاونان سازمان حفظ نباتات،  Tبه گزارش ایانا

کارشناسان ستادی ذی ربط و بازرسان سموم حفظ نباتات استان ها، با هدف ارتقاء علمی و فنی و توانمندی کارشناسان مربوطه در 

 .خلف و تقلب های احتمالی مرتبط برگزار شدجهت نیل به جلوگیری و ممانعت موثر از بروز ت

این کارگاه قصد دارد تا ضمن بهینه سازی نظارت، عرضه منطقی و مناسب معمول، به تبع آن مصرف آفت کش های شیمیایی را 

 .بهینه و هدفمندتر کند

 . این کارگاه آموزشی تا عصر امروز ادامه خواهد داشت
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1۹۰ 
 

 آیانا - 13۹۱آبان  1۹: تاریخ

  قرارداد بهره برداری از جنگل های شمال تمدید نمی شودقرارداد بهره برداری از جنگل های شمال تمدید نمی شود

با توجه به ممنوعیت بهره برداری صنعتی و : آبخیزداری کشور گفتمعاون وزیرجهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و 

به اتمام می رسد،  ۲0تجاری از جنگل های شمال کشور، کلیه قراردادهای مربوط به بهره برداری این عرصه ها که تا پایان سال 

بری پروژه بین المللی منارید در خداکرم جاللی امروز چهارشنبه در هشتمین نشست کمیته راه به گزارش ایانا.تمدید نخواهد شد

از : ساله انجام می شود، اظهار کرد 0تا  ۴بهاباد استان یزد با بیان اینکه توقف کامل بهره برداری از جنگ های شمال در یک برنامه 

 .ظرفیت و توان مجریان و بهره برداران این عرصه ها برای حفاظت از جنگل ها استفاده می شود

هره برداری چندمنظوره غیرچوبی می توانند جایگزین بهره برداری های چوبی در عرصه های جنگلی شود، ادامه وی با بیان اینکه ب

بهره برداری های چندمنظوره غیرچوبی نظیر گردشگری، پرورش ماهی، پرورش زنبورعسل، گیاهان داروئی و جنگل درمانی در : داد

 .می شودقالب طرح های مشخص جایگزین بهره برداری های چوبی 

بر اساس مدل ترسیب کربن و منارید در کل استان های کشور مدیریت : رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

 .جامع حوزه های آبخیز با مشارکت مردم به صورت پایلوت از سال گذشته اجرایی شده است

ی پایلوت در کنار تشکل های مردمی و تشکیل صندوق های جاللی انسجام دستگاه های دولتی با مدیریت فرمانداری شهرستان ها

در این فرآیند حفاظت و توسعه منابع طبیعی : خرد روستایی را مدلی کارآمد برای توسعه مطلوب و متوازن روستایی دانست و افزود

توسعه متعادل را به نمایش  به عنوان منابع پایه به خوبی محقق شده و اشتغال و معیشت مردم بهبود یافته و با نگرش جامع، مدل

های دست  جنگل: گیرد، خاطرنشان کرد ها با رویکرد حفاظتی صورت می برداری از جنگل وی با بیان این که توقف بهره.می گذارد

 .برداری نیست و جنگلکاری در اراضی جنگلی کم پوشش و یا فاقد پوشش در اولویت قرار دارد کاشت مشمول ممنوعیت بهره

های شمال کشور براساس این ابالغیه ممنوع است و اعتبارات اختصاص  ایجاد هر گونه جاده جدید در جنگل: کرد جاللی تاکید

 .ها باید هزینه شود های موجود با رویکرد حفاظت از جنگل یافته صرفا برای نگهداری از جاده

رزی و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور، هشتمین جلسه کمیته راهبری پروژه بین المللی منارید با حضور معاون وزیر کشاو

معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع، قائم مقام و مدیر اجرائی پروژه بین المللی، نماینده دفتر سازمان ملل متحد در تهران، 

نشاه، چهارمحال و روسای و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان های یزد، کرما

بختیاری خراسان شمالی و رضوی و سیستان و بلوچستان، فرماندار و بخشداران بخش مرکزی و بخش آسفیچ و شهرستان بهاباد در 

در چارچوب برنامه توسعه پایدار و یکپارچه ( MENARID)پروژه بین المللی منارید.فرمانداری این شهرستان برگزار شد

شود که این پروژه در  ل آفریقا در هفت کشور اردن، الجزایر، ایران، تونس، مراکش، مصر و یمن اجرا میکشورهای خاورمیانه و شما

ها، مراتع و  و سازمان جنگل( UNDP)، برنامه توسعه ملل متحد(GEF)ایران، با مشارکت تسهیالت جهانی محیط زیست

 .آغاز شده است 5۴۲5آبخیزداری کشور از شهریور 

ژه، توسعه مدیریت یکپارچه منابع طبیعی تجدید شونده با توجه به سازگاری با شرایط اقلیمی و منافع محیط هدف نهایی این پرو

 .ها برای تامین معاش مردم محلی است بوم زیست جهانی با استفاده از ظرفیت زیست
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 خبرنگاران جوان - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  ساز ناکوک کشاورزی ارگانیک به صدا درآمدساز ناکوک کشاورزی ارگانیک به صدا درآمد

با وجود ظرفیت باالی تولید محصول سبز در کشور، تاکنون بودجه ای برای توسعه و تولید این : عضو انجمن ارگانیگ گفت

صنعت، تجارت و  آزاد عمرانی عضو انجمن ارگانیگ در گفتگو با خبرنگار.محصوالت در نظر گرفته نشده است

: ت محصوالت ارگانیک کشور ناچیز است، گفتبا اشاره به اینکه سطح زیر کش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه کشاورزی

بکارگیری کشاورزی ارگانیک برای تولید محصوالت غذایی موجب کاهش استفاده از کود شیمیایی و افزایش تولید می شود و از این 

 .می دارند رو بسیاری از کشورها همچون استرالیا، فرانسه، آلمان، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به این سمت و سو قدم بر

با وجود تاکید : وی با بیان اینکه بودجه و هزینه ای برای توسعه و تولید کشت محصوالت ارگانیک در نظر گرفته نشده است، افزود

مسئوالن و کشاورزان بر تولید محصوالت ارگانیک، تاکنون بودجه ای برای تولید این محصوالت در نظر گرفته نشده است؛ چرا که 

 .نوع کشاورزی را مغایر با منافع خود می دانند برخی افراد این

سیاست اقتصاد مقاومتی مبنی بر امنیت و ایمنی غذا، تاکنون  5و  7به رغم تاکید بند : عضو انجمن ارگانیک در ادامه یادآور شد

می تواند زنگ  هزار هکتار اراضی کشاورزی با همت کشاورزان تحت پوشش کشاورزی ارگانیک قرار گرفته که این امر ۳5تنها 

 .خطری برای سالمت جامعه به شمار رود

درصد اراضی کشاورزی باید به تولید محصوالت ارگانیک اختصاص می یافت که در  ۹0طبق برنامه پنجم توسعه، : وی تصریح کرد

مورد توجه قرار نگرفته حال حاضر نه تنها این عقب ماندگی در برنامه پنجم توسعه جبران نشده، بلکه این امر در برنامه ششم نیز 

 .است

 اختصاص نیم درصد از اراضی کشور به کشاورزی ارگانیک**

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی مسعود اسدی رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

کشور در تولید محصوالت غذایی با هزینه های سنگینی روبرو شده و به سبب نبود استانداردهای سالم در : گفت خبرنگاران جوان،

 .اغلب موارد عواقب سنگینی همچون بروز بیماری های عفونی و العالج می تواند داشته باشد

باال بودن هزینه های اولیه تولید و کاهش عملکرد در واحد سطح : داد و افزود وی از کاهش تولید محصوالت ارگانیک در کشور خبر

به سبب عدم استفاده از کود و سموم شیمیایی و نبود بازار مناسب موجب شده تا کشاورزان رغبتی به تولید این محصول از خود 

محصوالت سالم ،صرفه جویی در بودجه بهداشت به گفته وی تخصیص یارانه دولتی عالوه برامری مهم در جهت تولید .نشان ندهند

اینکه کشور تمایل بسیاری به تولی محصوالت تراریخته دارد،  رئیس مجمع ملی تشکل کشاورزی با بیان.را می تواند داشته باشد

لید کنندگان مقاومت محصوالت تراریخته در برابر برخی آفات و بیماری ها و افزایش تولید در واحد سطح موجب شده که تو: افزود

تمایل بیشتری به تولید این محصوالت از خود نشان دهند،در حالیکه اولویت تولید بسیاری از کشورهای پیشرفته محصول سالم و 

 .در حال حاضر تنها کمتر از نیم درصد اراضی کشاورزی به کشت محصوالت ارگانیک اختصاص دارد: وی تصریح کرد.سبز است
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 فودپرس 13۹5آبان ماه  15شنبه 

دبیرکل دبیرکل / / برخی افراد با اظهاراتشان چوب حراج به سرمایه های کشور می زنندبرخی افراد با اظهاراتشان چوب حراج به سرمایه های کشور می زنند: : رییس سازمان دامپزشکیرییس سازمان دامپزشکی

  کاهش لذت مردم می شودکاهش لذت مردم می شودتشکیک در صنایع غذایی باعث تشکیک در صنایع غذایی باعث : : خانه صنعتخانه صنعت

تمامی فرآورده های خام دامی ازمرحله تولید تا عرضه زیر نظر سازمان دامپزشکی کنترل و پایش می  –اقتصاد غذا < صنایع غذایی

، مهدی خلج رییس سازمان دامپزشکی کشور در مراسم آغاز به کار نخستین «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .شود

طی سخنانی در جمع فعاالن صنعت غذا و ( Meatex) ین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابستهنمایشگاه ب

سازمان دامپزشکی به عنوان مرجع ملی و بین المللی سالمت فرآورده های دامی  : ضمن بیان مطلب فوق افزود صنایع گوشت 

 .داده است انجام  حل مختلف از تولید و مزرعه را هزار نوبت بازرسی و نظارت در مرا 555ساالنه دو میلیون و 

قلم کاال را صادر کرده و این نشان دهنده روند  ۸۸هزار مجوز بهداشتی برای صادرات  5۹سازمان دامپزشکی : خاطر نشان کرد وی 

سرمایه های کشور می  کیفیت فرآورده های دامی در کشور است اما متاسفانه برخی ها با اظهاراتشان چوب حراج به رو به بهبود 

ایران هیچ نیازی به واردات مرغ : رییس سازمان دامپزشکی با اسشاره به پتانسیل کشور در زمینه تولید پروتئین حیوانی گفت.زنند

 .و تخم مرغ نداردو در این زمینه صادرات نیز داریم

 .امین می شوداز نیاز گوشت قرمز از طریق واردات ت 55ایجاد تنوع  تنها برای : افزود خلج 

 تشکیک در صنایع غذایی و کاهش لذت مردم

ساله  75در ابتدای این نشست محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت،، معدن و تجارت ایران نیز طی سخنانی با اشاره به سابقه 

برای حمایت  ایران در زمینه تولید فرآورده های گوشتی از اعتبار و قدمت زیادی برخودار است و باید : صنعت گوشت در ایران گفت

 .داشته شوداز این صنعت گامهای اساسی بر

وی تصریح کرد صنایع غذایی به دلیل اهمیت فراوان در جامعه با حساسیت های زیادی مواجه است و بادی شرایط را به گونها مهیا 

 .کرد تا فشار از روی صنعت غذا بردشاته شود

ش تنوع و انگیزه میان فشار کنترل قیمت بر روی صنایع غذایی و صنعت فرآورده های گوشتی منجر به کاه : مرتضوی متذکر شد

 .تولیدکنندگان می شود

باید شرایط را طوری مهیا کرد تا برندهای مختلف صنایع فرورده های گوشتی با فرموالسیون های مختلف نیاز مردم را : وی افزود

 .تامین کنند

ایجاد : نست و خاطر نشان کردلذت ایرانیان در جامعه دا بخشی از تفریح و غذا را  دبیرکل خانه صنعت،، معدن و تجارت ایران 

 .تشکیک در صنایع غذایی و صنعت فرآورده ای گوشتی باعث کاهش لذت مرم از صنایع غذایی می شود

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http55۴5d577۳f77۳c0۴ 

 

 

 

 

 

 
 سخنرانی، بازدید هامصاحبه، 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8030d1774f774c53


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم آبان 

 

2۸1 
 

 فودپرس 13۹5آبان ماه  15شنبه 

  ایران قادربه تامین فرآورده های پروتئینی حالل کشورهای مسلمان خاورمیانه استایران قادربه تامین فرآورده های پروتئینی حالل کشورهای مسلمان خاورمیانه است

 5۳از حضور ( Meatex) مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته <صنایع غذایی

ایران قادر به تامین فرآورده های پروتئینی حالل کشورهای مسلمان خاورمیانه : داد و گفت کشور جهان در این نمایشگاه خبر

که در ( Meatex) در حاشیه نخستین نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته هرمز مهبد.است

برگزاری این نمایشگاه با هدف تامین نیاز صنعت : افزودمحل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، در گفت و گو با ایرنا 

فرآورده های گوشتی با جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی، همچنین تامین بازار مصرفی کشورهای مسلمان جهان بویژه 

 .خاورمیانه، کشورهای مستقل همسو و اروپای شرقی است

در این نمایشگاه بین : تصریح کرد( Meatex)پروتئینی و صنایع وابسته مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت 

شرکت خارجی از کشورهای استرالیا، اسپانیا، آلمان، انگلستان، چین، فنالند،  ۴۳غرفه متشکل از شرکت داخلی و  50المللی 

 .کنگ، یونان، بلغارستان، آذربایجان، لبنان، هلند و امارات متحده عربی حضور دارند هنگ

مهبد هدف دیگر برگزاری این نمایشگاه بین المللی را برنامه ریزی تامین فرآورده های پروتئینی کشورهای مسلمان سراسر دنیا 

در این نمایشگاه همه زنجیره های تولید شامل تولید، بسته بندی، توزیع و فروش انواع گوشت خام دام، : برشمرد و اظهار داشت

 .ری شده پروتئینی عرضه می شودطیور، آبزیان و محصوالت فرآو

به گفته وی، این نمایشگاه در دو بخش اصلی صنعت و محصول برپا می شود که بخش صنعت همه ماشین ها، فناوری و اتوماسیون 

 .مربوط به تولید، فرآوری، بسته بندی، توزیع، انبارداری و فروش محصوالت پروتئینی روز دنیا را دربرمی گیرد

با بیان این که در بخش ( Meatex)شگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته مدیر اجرایی نمای

محصوالت تاکید بر حالل بودن محصول است، گوشت خام همه حیوانات حالل گوشت و محصوالت فرآوری شده آنها مشمول این 

گاه های تخصصی محصوالت پروتئینی حالل در دنیا یکی از نخستین نمایش Meatex مهبد با بیا ن این که نمایشگاه.بخش است

این نمایشگاه فرصت خوبی برای ورود و تثبیت حضور تولیدکنندگان این نوع محصوالت در بازارهای هدف : محسوب می شود، گفت

ات جهت تنظیم قرار مالق( Match making) مدیراجرایی این نمایشگاه از رونمایی برنامه آنالین همتایابی تجاری.است

در بخش صنایع وابسته به دنبال ورود تکنولوژی : خبرداد و افزود Meatexگذاران نمایشگاه  هدفمند میان بازدید کنندگان و غرفه

 .درصد غرفه های نمایشگاه را به خود اختصاص داده است ۴5های نوین از کشورهای معتبر دنیا هستیم که این بخش 

هزار مترمربع  ۴المللی تهران در فضایی حدود  نمایشگاه بین 50و  5۳، 5۴های  ندر سال Meatex نمایشگاه: وی ادامه داد

های داخلی و خارجی  های داخلی و خارجی میزبان تولیدکنندگان و نمایندگان شرکت های سرپوشیده در بخش صورت سالن به

از امروز ( Meatex) نی و صنایع وابستهبه گزارش خبرنگار ایرنا، نخستین نمایشگاه بین المللی و تخصصی محصوالت پروتئی.است

پانزدهم تا هجدهم آبان ماه جاری به مدت چهار روز با حمایت انجمن صنفی صنایع فراورده های گوشتی ایران در محل دائمی 

 .نمایشگاه های بین المللی تهران برپا می شود

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http۹05c۸5 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  کشاورزی ایتالیا، سبزترین کشاورزی در اروپا شناخته شدکشاورزی ایتالیا، سبزترین کشاورزی در اروپا شناخته شد

سبزترین   انجمن کشاورزی ایتالیایی منتشر شد، کشاورزی ایتالیا، ، بزرگ ترینColdiretti براساس گزارشی که به تازگی توسط

 .کشاورزی از نوع ارگانیک در اروپا است

، کشاورزی ایتالیا دارای بیش ترین تعداد شرکت های کشاورزی Italian Good Newsبه گزارش ایانا به نقل از وب سایت 

 5.0های مواد شیمیایی است، که این میزان تنها  همراه با باقی ماندههمچنین با میزان کمتری از محصوالت غذایی . ارگانیک است

این در حالی است که . است( درصد 7.0)برابر کمتر از محصوالت خارج از اروپا  ۹5درصد اروپا و تقریبا  5.0درصد در برابر متوسط 

 .نگرفته است( GMO) تصمیمی به پرورش موجودات اصالح شده ژنتیکی

  ترکیبی از کیفیت و کمیت کشاورزی ایتالیا

اشاره کرد  Coldiretti که از سوی سازمان ملل متحد گرامی داشته شد، گزارش( ۹)به مناسبت روز جهانی محیط زیست 

گونه  05۳به عنوان نمونه، این کشور دارای تعداد . کشاورزی ایتالیایی به عنوان نخستین کشور در اروپا دارای تنوع زیستی است

نژاد  5۴5عالوه بر این، . گونه در اسپانیا است 75گونه زیتون در برابر  0۴۴گونه فرانسوی و تقریبا  ۹75ر برابر درخت انگور د

 .ای را از خطر انقراض نجات داده است حیوانات مزرعه

درصد از گونه ۴5ریبا گونه ، توانسته تق ۸55هزار و  00عالوه بر این، در رتبه بندی در تنوع زیستی و گونه های جانوری، ایتالیا با 

پارک و  575این رتبه بندی به سبب . گونه است ۸۴۸هزار و  7های اروپایی را به خود اختصاص دهد و در مورد سبزیجات دارای 

 .ملی را پوشش داده است( منطقه، قلمرو)درصد از حوزه  55ذخایر طبیعی ملی است که بیش از 

 کشاورزی ایتالیا و خرید مواد غذایی

 55براساس این گزارش، در تعطیالت از هر . کشاورزی ایتالیایی دارای اثر خوبی روی اقتصاد گردشگری داشته استهمچنین 

شور و شوق برای مواد غذایی ایتالیایی از همه بیشتر . نفر از مواد غذایی در ایتالیا خریداری می کنند ۸گردشگر خارجی بیش از 

که البته این اشتیاق دربین گردشگران کشورهای دیگر از آلمان تا انگلستان، فرانسه، درصد است 57مربوط به گردشگران روسی، با 

 .ایاالت متحده، چین و ژاپن هم وجود دارد

سال به روشی  ۹0محصوالت غذایی سنتی است، که توانسته فرایند تولیدشان را تقریبا  ۳55۸ایتالیا تنها کشور در جهان با بیش از 

هایی بزرگی برداشته  های تجدید پذیر نیز گام ایتالیا در حفاظت از محیط زیست و در تولید انرژی کشاورزی.یکسان، حفط کند

( درصد ۸5)+، در طی سه سال، تولید انرژی تجدیدپذیر در مزارع کشاورزی تقریبا هفت برابر Coldiretti براساس گزارش. است

 .شده است

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :نوشت پی

5- National Confederation Coldiretti : کنفدراسیون ملی کشاورزان که متشکل از حدود یک میلیون و نیم عضو از

 .سازمان های کشاورزی در سطح ملی و اروپا است

ژوئن، روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و  0: روز جهانی محیط زیست -۹

عنوان روز میحط  جانوری، به های زیستی به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونهتحریک سیاستمداران 

 است  زیست انتخاب شده
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  دو برابر خواهد شد؟دو برابر خواهد شد؟  ۹9۹9۹9۹9مالک هند تا مالک هند تا   چگونه درآمد کشاورزان خردهچگونه درآمد کشاورزان خرده

 ۹5۹5ای را برای دو برابر کردن درآمد کشاورزان تا سال  دولت هند برای تقویت بخش کشاورزی در این کشور، هدف بلندپروازانه

است که در این روش نیاز است   هایی مانند آبیاری و بیمه محصوالت اشاره شده به استراتژیبرای انجام این کار، . است  تعیین کرده

 .کنندگان بیشتر خواهد شد در اصل ارتباط تولیدکنندگان با مصرف. تا از سیستم تولید محور به سمت تقاضا حرکت کرد

 ۹5۹5برای دو برابر کردن درآمد کشاورزان تا سال ای را  دولت هند برای تقویت بخش کشاورزی در این کشور، هدف بلندپروازانه

است که در این روش نیاز است   هایی مانند آبیاری و بیمه محصوالت اشاره شده برای انجام این کار، به استراتژی. است  تعیین کرده

 .یشتر خواهد شدکنندگان ب در اصل ارتباط تولیدکنندگان با مصرف. تا از سیستم تولید محور به سمت تقاضا حرکت کرد

های جدید نیاز به افزایش همکاری بین بخش خصوصی و  ها و نوآوری به گزارش خبرنگار ایانا از انجمن اقتصاد جهانی، این روش

این شامل تعریف یک شبکه ارزش یکپارچه است که از مزرعه تا بازارهای رقابتی، بهترین . نفعان در سیستم غذایی دارد سایر ذی

 .کند دهد و یک محیط مساعد برای پشتیبانی از نوآوری و فعالیت را فراهم می ورز پیشنهاد میقیمت را به کشا

ویژه با  تواند به تنهایی در مورد تغییرات آب و هوا به نمی -های بزرگ یا جامعه مدنی اعم از دولتی، شرکت-نفعان یک از ذی هیچ

ریزی  نفعان و سهامدارن گوناگون و ایجاد برنامه ثیر واقعی از ترکیب ذیتأ. توجه به افزایش فشار بر منابع آب و زمین مقابله کند

گذاری بیشتر، پیش از پیش روی  در اصل در این مدل از طرح، بر سرمایه. های همکاری به وجود خواهد آمد بهتر از طریق سیستم

گذاری بهترین  و همچنین به اشتراک نفعان مختلف است های همکاری جدید که ترکیبی از دانش و منابع ذی منابع زمین، مدل

در حال حاضردر هند ودر چندین ایالت کلیدی آن از جمله آندراپرادش، .های متقابل، تکیه خواهد شد ها و مسئولیت ها، ریسک روش

ها توسط مجمع اقتصاد جهانی با  این سیستم. های همکاری جدید در حال گسترش است کارانتاکا و ماهاراشترا، سیستم

های  ها در سطوح مختلف دولتی، خصوصی، سازمان این پروژه. شود های کشاورزی پشتیبانی می ندازهای جدید برای طرحا چشم

های بیشتر و بهتر به کشاورزان در  منظور ارائه فرصت طور مشترک برای طرح شبکه ارزش یکپارچه به کشاورزی و جامعه مدنی به

کنند عبارتند از اینکه  های درگیر آن را دنبال می رنامه شبکه ارزش یکپارچه که بخشدستورالعمل و راهنمای این ب.حال انجام است

وسیله بخش  یا مالکیت محلی دارند و همسو با اهداف دولت بوده و اولویت های بخش خود را دارند، یا بازار محور با راهبری پروژه به

نفعان  این برنامه هند با تعامل فراگیر در رویکردهای خود، ذیدر . های کسب و کار کاربردی دارند خصوصی بوده و ریشه در مدل

کند و از طرف یک شبکه  دهد، یک برنامه جامع که به نفع همه بازیگران در سیستم غذایی عمل می مختلف را پوشش می

ان در این مشارکت سازم ۹5در حال حاضر بیش از .بستگی، اتصال و منابع است دهنده هم شود که نشان المللی پشتیبانی می بین

برای این هدف بزرگ، . های محلی درگیر هستند فروشان در شرکت رسان با خرده های چند ملیتی و خدمات دولتی، اعم از شرکت

 .یک تعهد قوی در بین مدیران اجرایی برای حمایت از این مدل برای رهبری و کسب و کار و پشتیبانی وجود دارد

است که برای توسعه شبکه  ۹55۹ها برای شروع این مدل مشارکتی با برنامه دولت در سال  ن ایالتایالت ماهاراشترا یکی از نخستی

در عرض سه سال، این نوآوری بین نیم میلیون نفر از کشاورزان گسترش . ریزی شد ارزش یکپارچه برای محصوالت خاص برنامه

در این سال دولت قوانین جدید بازاریابی را معرفی کرده و امید . درصد بهبود بخشید ۴5تا  55طور متوسط  یافته و درآمد آنها را به

در ایالت آندرا پرادش، یک سیستم همکاری با هدف دستیابی به دو .گذاری بیشتر در بازار کشاورزی افزایش یافت به رقابت و سرمایه

که عبارت بود از کشاورزی،  بخش قابل رشد را در کشاورزی شناسایی کرد ۹0دولت . رقمی شدن رشد کشاورزی انجام شد

میلیون دالر در بخش خصوصی برای حمایت از طرح شبکه ارزش در  570باغداری، دامداری و شیالت و در عرض چند ماه بیش از 

اندازی کرد که برای بهبود باغداری  عمومی را راه -در ایالت کارانتاکا در سال گذشته، دولت یک مشارکت خصوصی .نظر گرفته شد
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های بخش  در کمتر از یک سال، پنج پروژه بزرگ توسط شرکت. های بازاریابی انجام شد حل آوری و راه ه ارزش از طریق فندر شبک

تنها از . عامل کلیدی موفقیت در این برنامه راهبری قوی و همکاری عنوان شده است.خصوصی محلی و جهانی به جریان افتاد

مالکان کشاورز را باز  توان شرایط مورد نیاز برای باز کردن قفل کارآفرینی خرده مینفعان مختلف  طریق این راهبری قوی بین ذی

 ./کرده و در نهایت باعث افزایش درآمدزایی آنان شد

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸057DA%/%5۸%AF%DA 
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 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  کاهش میزان مصرف جهانی کنجاله سویا طی ماه اکتبر تا دسامبرکاهش میزان مصرف جهانی کنجاله سویا طی ماه اکتبر تا دسامبر

. احتماال کمتر از حدی خواهد بود که انتظار می رفت  ۹55۸ماه اکتبر تا دسامبر سال  ۴میزان مصرف جهانی کنجاله سویا در 

 حداقل در ماه اکتبر و نوامبر میزان واردات کنجاله سویا به کشورهای واردکننده کمتر از حدی خواهد بود که پیش بینی شده بود

. بود که انتظار می رفت احتماال کمتر از حدی خواهد  ۹55۸ماه اکتبر تا دسامبر سال  ۴میزان مصرف جهانی کنجاله سویا در  

حداقل در ماه اکتبر و نوامبر میزان واردات کنجاله سویا به کشورهای واردکننده کمتر از حدی خواهد بود که پیش بینی شده بود 

قیمت های کنجاله سویا نسبت به غالت دیگر خوراک دام در طی هفته ها و ماه های گذشته بسیار باال بود (.نسبت به سال گذشته)

با این حال که اکنون قیمت ها کاهش بسیار زیادی پیدا کرده اما بازتاب این کاهش قیمت ها هنوز تاثیری در افزایش میزان خرید . 

از ظواهر امر پیداست که بسیاری از مصرف کننده ها در صنایع خوراک ترکیبی در اروپا و کشورهای دیگر از لحاظ . نداشته است

و تا زمانیکه میزان روغنکشی های سویای آمریکای جنوبی کم است پیدا کردن فروشنده هایی که موجودی ها پوشش کافی ندارند 

در ماه اکتبر جمع کل میزان صادرات روغن سویای آمریکا، برزیل و . بتوانند این کسری را جبران کنند کار دشواری خواهند بود

در حالیست که میزان صادرات سال گذشته این کشورها در  هزار تن محدود شد و این 055آرژانتین بسیار کم بود و به حدود 

 هزار تن کاهش داشت ۹55نسبت به سال گذشته  G۴ در ماه سپتامبر نیز میزان صادرات. هزار تن به ثبت رسیده است 7۸5حدود 

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۸0۳A%DA%/۲%D 
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 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  کاهش میزان مصرف جهانی کنجاله سویا طی ماه اکتبر تا دسامبرکاهش میزان مصرف جهانی کنجاله سویا طی ماه اکتبر تا دسامبر

. احتماال کمتر از حدی خواهد بود که انتظار می رفت  ۹55۸ماه اکتبر تا دسامبر سال  ۴میزان مصرف جهانی کنجاله سویا در 

 حداقل در ماه اکتبر و نوامبر میزان واردات کنجاله سویا به کشورهای واردکننده کمتر از حدی خواهد بود که پیش بینی شده بود

. بود که انتظار می رفت احتماال کمتر از حدی خواهد  ۹55۸ماه اکتبر تا دسامبر سال  ۴میزان مصرف جهانی کنجاله سویا در  

حداقل در ماه اکتبر و نوامبر میزان واردات کنجاله سویا به کشورهای واردکننده کمتر از حدی خواهد بود که پیش بینی شده بود 

 (.نسبت به سال گذشته)

با این حال که اکنون . قیمت های کنجاله سویا نسبت به غالت دیگر خوراک دام در طی هفته ها و ماه های گذشته بسیار باال بود 

 . قیمت ها کاهش بسیار زیادی پیدا کرده اما بازتاب این کاهش قیمت ها هنوز تاثیری در افزایش میزان خرید نداشته است

از ظواهر امر پیداست که بسیاری از مصرف کننده ها در صنایع خوراک ترکیبی در اروپا و کشورهای دیگر از لحاظ موجودی ها 

و تا زمانیکه میزان روغنکشی های سویای آمریکای جنوبی کم است پیدا کردن فروشنده هایی که بتوانند این  پوشش کافی ندارند

 . کسری را جبران کنند کار دشواری خواهند بود

هزار تن محدود شد و  055در ماه اکتبر جمع کل میزان صادرات روغن سویای آمریکا، برزیل و آرژانتین بسیار کم بود و به حدود 

در ماه سپتامبر نیز میزان . هزار تن به ثبت رسیده است 7۸5ین در حالیست که میزان صادرات سال گذشته این کشورها در حدود ا

 هزار تن کاهش داشت ۹55نسبت به سال گذشته  G۴ صادرات

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸۸0۳A%DA%/۲%D5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گارشات جهانی

http://www.iana.ir/fa/news/36654/%DA%A9%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم آبان 

 

21۸ 
 

 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  گذاری در فناوری دیجیتال تشویق می کندگذاری در فناوری دیجیتال تشویق می کند  اتحادیه اروپا کشاورزان را برای سرمایهاتحادیه اروپا کشاورزان را برای سرمایه

در سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا شامل اقداماتی برای کمک به (( Common Agricultural Policy( )CAPاصالحات 

 .کشاورزان در حوزه فن آوری و تجهیزات دیجیتال استگذاری  سرمایه

در سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا شامل اقداماتی برای (( Common Agricultural Policy CAP)اصالحات  

 .گذاری کشاورزان در حوزه فن آوری و تجهیزات دیجیتال است کمک به سرمایه

آالت  ، رئیس انجمن ماشین Richard Markwell گفته ریچارد مارکول، به agriland  به گزارش ایانا به نقل از وب سایت

سیاست ) CAP، قرار است این انجمن، (European Agriculture Machinery Association :CEMA) کشاورزی اروپا

ی بر روی فنآوری و نوآوری و انگیزه تشویق کند تا به کشاورزان در راستای سرمایه گذار  را در زمینه( کشاورزی اتحادیه اروپا 

انتخاب شده  CEMA مارکول که به تازگی و برای دومین سال، به مدت دو سال به عنوان رییس.تجهیزات دیجیتال کمک کند

 .های انجمن را در این زمینه ارایه کرد است، در کنگره اخیر ساالنه کشاورزان اروپایی که در آتن برگزار شد، آخرین سیاست

 .در راستای سرمایه گذاری در تجهیزات و خدمات کشاورزی دقیق خواهد بود CAP اصالحات": مارکول گفت

. چنین رویکردی برای بخش کشاورزی در زمینه اهداف زیست محیطی اتحادیه اروپا بسیار هوشمندانه خواهد بود": وی ادامه داد 

 ." آورد همچنین برای کشاورزان ارزش افزوده نیز به همراه می

قانون حاکم بر تجهیزات کشاورزی اتحادیه اروپا باید از قوانین مربوط به ": ین آالت کشاورزی اروپا خاطرنشان کردرئیس انجمن ماش 

 ." های زیاد برای صنعت کشاورزی ، ارزش افزوده کمی هم دارد عالوه بر هزینه  خودرو جدا شود، چرا که

لید مواد غذایی بیشتر، استفاده از نیروی کار کمتر، همراه با زمین کمتر، در نظر داریم تا در این راستا به کشاورزان در تو": وی افزود

 . "به شیوه ای پایدار و مقرون به صرفه کمک کنیم

های کشاورزی و همراه با بیشترین  راهکاری است تا به کشاورزان در انجام بهینه سازی نهاده "کشاورزی دقیق"به گفته مارکول، 

 .فی بر محیط زیست کمک کندو حداقل تاثیر من  وری بهره

درصد کشاورزان در اروپا در حال استفاده از کشاورزی دقیق هستند، که البته باید این  ۹0کمتر از   که  این در حالی":مارکول گفت

 تحقیق و توسعه برای تشویق نهادهای خصوصی به منظور همکاری در نوآوری و تجهیزات  وی با بیان این که."میزان افزایش یابد

رابطه نزدیک تری برقرار کند تا اطمینانی  CEMA در این راستا اتحادیه اروپا باید با سازمان ها مانند": باید افزایش یابد، افزود

همراه با استانداردهای حفاظتی و زیست محیطی و محصوالت کشاورزی   تجهیزات مناسب  برای کشاورزان در جهت استفاده از

 ."سرمایه گذاری در این حوزه هم ترغیب شوند  ن در زمینهسودآور به شمار آید و همچنی

CEMA تولید کننده تجهیزات کشاورزی و دارای مجموع   055به عنوان صنعت ماشین آالت کشاورزی اروپایی شامل چهار هزار و

 .میلیارد یورو است ۹۸گردش مالی 

در شبکه توزیع و خدمات فراهم   نفر به طور غیر مستقیمهزار 5۹0هزار نفر به طور مستقیم و 5۴0این صنعت زمینه اشتغال برای 

 .کرده است

 فرحناز سپهری: ترجمه
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 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  اکتبراکتبر  6868آخرین گزارش قیمت های جهانی گندم، شکر، غالت و انواع روغن خام در هفته منتهی به آخرین گزارش قیمت های جهانی گندم، شکر، غالت و انواع روغن خام در هفته منتهی به 

اکتبر، قیمت جهانی گندم افزایش و قیمت  ۴5بر اساس آخرین گزارش های شورای جهانی غالت و شکر آنالین، در هفته منتهی به 

 .جهانی روغن و شکر با کاهش روبرو بود

اکتبر  ۴5در هفته منتهی به : ط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ مدیرکل خرید خارجی شرکت گفتبه گزارش ایانا از رواب

 ۹5۳و 5۲ 7دالر افزایش به نرخ  ۴و  5دالر و گندم دریای سیاه و آلمان نیز با  ۹۹0دالر افزایش به قیمت  7قیمت گندم استرالیا با 

دالر در هر تن  ۹۴۸گندم کانادا یک دالر کاهش داشته است و به قیمت  :مسعود رحیم زاده گفت.دالر در هر تن معامله شدند

 ۹۲قیمت شکر برزیل با : دالر ی قیمت شکر در این هفته نسبت به هفته گذشته خبر داد و اظهار کرد ۹۲وی از کاهش .معامله شد

جز روغن : تصریح کرد مدیر کل خرید خارجی شرکت در خصوص قیمت انواع روغن.دالر در هر تن رسید ۳۲۸دالر کاهش

 .دالر افزایش قیمت داشته انواع روغن سویاو پالم با کاهش قیمت روبرو بوده اند 0آفتابگردان روسیه و اکرین که 

دالر  55و 5۲روغن سویای آرژانتین و برزیل با : دالر دانست و گفت 5۸5و  5۳۸وی قیمت انواع روغن سویای آرژانتین و برزیل را 

 .دالر در هر تن معامله شدند 7۳۳و  7۳5دالر کاهش  5و  57مالزی و اندونزی با  کاهش و روغن پالم

با  55۹5برنج هندی باسماتی : دالر اعالم و تشرح کرد 775و  7۲۴را  505۲و  55۹5رحیم زاده قیمت انواع برنج هندی باسماتی 

 .عامله شدنددالر افزایش در این هفته م ۸5با  505۲دالر کاهش و برنج هندی باسماتی  ۸5

برنج : دالر اعالم کرد و افزود 055مدیر کل خرید خارجی شرکت قیمت برنج اروگوئه که بدون تغییر در این هفته معامله شد را 

 دالر در هر تن معامله شدند ۴۸7،055،۴7۸به قیمت های  -۳و  5، + ۴ویتنام ، اروگوئه و تایلند به ترتیب با 

/news/fa/ir.iana.www//:http۴۸00۹D%/5%A۹%D5%A 
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 آیانا - 13۹۱آبان  1۰: تاریخ

  گذاری افسران آمریکایی روی زعفرانگذاری افسران آمریکایی روی زعفران  سرمایهسرمایه

های  نشده، شرایطی است که امکان فعالیت فرصتهای بمباران شده، کمبود تاسیسات و تجهیزات اولیه و بازار مصرفی امتحان  جاده

اما سه نظامی سابق و یک غیرنظامی آمریکایی که قبال در افغانستان حضور داشتند، در بنگاه . کند کارآفرینی طبیعی را محدود می

  .اند ها را به جان خریده جدید خود این چالش

های  بازار مصرفی امتحان نشده، شرایطی است که امکان فعالیت فرصتهای بمباران شده، کمبود تاسیسات و تجهیزات اولیه و  جاده

اما سه نظامی سابق و یک غیرنظامی آمریکایی که قبال در افغانستان حضور داشتند، در بنگاه . کند کارآفرینی طبیعی را محدود می

، از کشاورزان افغان زعفران (Rumi Spice) شرکت آنها به نام رومی اسپایس. اند ها را به جان خریده جدید خود این چالش

های اندکی است که برای توسعه اقتصاد منابع افغانستان  وکار آنها بخشی از تالش کسب. فروشد المللی می خرد و به مشتریان بین می

الهام گرفته گذاران رومی اسپایس که اشاره کرده نام شرکتشان از شاعر پارسی زبان  کیمبرلی جانگ، یکی از بنیان. گیرد صورت می

رومی « .ها بعد از اینکه نبودیم هم بتواند مردم افغانستان را توانمند کند خواستیم شرکتی بسازیم که مدت ما می»: گوید شده، می

همچنین . فروشد های سرشناس در کالیفرنیا و نیویورک زعفران می اسپایس که دو سال پیش تاسیس شد، اکنون به رستوران

 .شود های لوکس مواد غذایی یافت می های فروشگاه سایت ها و وب همحصوالت شرکت در قفس

گران بودن زعفران به . تا سه هزار دالر است ۹055های دنیا است و ارزش آن در آمریکا کیلویی  ترین ادویه زعفران یکی از گران

ها باید ظرف مدت   این پرچم. دهد یهر گل بنفش زعفران تنها سه پرچم زعفران م. بازده بودن و سختی برداشت آن است دلیل کم

زعفران افغانستان به . پیاز گل باید کاشته شود 505برای تولید یک گرم زعفران حدود . کوتاهی با دست جدا و سپس خشک شوند

این . است، شهرت دارد –محل کشت آنها  –های خاص منطقه هرات  دلیل معطر بودن که ناشی از شرایط آب و هوایی و زمین

شود، در برخی غذاهای اروپایی مثل پائالی اسپانیا و  که جزو یکی از اقالم اصلی غذاهای هندی، مراکشی و ایرانی محسوب می ادویه

ای هستند،  های آمریکایی به دنبال آخرین رویدادهای حرفه ه از آنجا که بنگا. شود بولبیس فرانسه عنصر مهمی محسوب می

به گفته احمد فهیم دیدار، مدیر شعبه افغانستانی جدید جامعه .اند طور جدی شروع کرده را بهگذاری روی زعفران افغانستان  سرمایه

طور کلی کاهش یافته، اما  های مالی جهانی به افغانستان به کمک»کند،  که با کارآفرینان ارتباط برقرار می Startup Grind جهانی

گذاران رومی اسپایس تصمیم گرفتند بر کشاورزان متمرکز شوند، چون  بنیان. «یک ذهنیت کارآفرینی جدید جای آن را گرفته است

درصد جمعیت افغانستان به کار کشاورزی مشغول  55طبق تحقیقاتی که از سفارت آمریکا در کابل انجام داده بودند، متوجه شدند 

در افغانستان بیشتر . همراه است هایی وکار هر چقدر کوچک، در کشوری بیگانه با چالش اندازی یک کسب با این حال، راه.است

گذاران رومی اسپایس برای  بنیان. شوند نامه، با اعتماد کردن یا روابط بین افراد انجام می وکارها به جای انعقاد قرارداد یا توافق کسب

در کارشان بسیار  تاسیس شرکت خودشان دریافتند که برخی ارتباطاتی که طی استقرار نظامی آمریکا با افراد ایجاد کرده بودند،

کن در  های خشک تواند کارکرد دستگاه افتد که این امر می عالوه بر اینها، در افغانستان قطعی برق مکرر اتفاق می.مفید است

همچنین بزرگراه اصلی کشور هنوز کامل بازسازی نشده و انفجارهای گاه و بیگاه در مسیر . اثر کند عملیات فرآوری محصوالت را بی

های  کیت آالنیز، از افسران مهندس ارتش آمریکا که با دولت ۹55۳با همه اینها، در سال .برد مسافرت را کمی باال می آن، ریسک

کرد، با دوستش کیمبرلی جانگ تماس گرفت تا در مورد ایده بازاریابی زعفران افغانستان با او  محلی در افغانستان همکاری می

ای را  های جاده تش آمریکا بود که در زمان استقرار نظامی این کشور در افغانستان، بمبجانگ هم یک افسر مهندس ار. صحبت کند

شریک چهارم . وکار هاروارد با امیلی میلر بود که او هم افسر سابق ارتش بود جانگ در آن زمان در مدرسه کسب. کرد پیدا می

سعه روستایی تحت حمایت بانک جهانی در افغانستان کار شرکت، کارول وانگ نام داشت که نظامی نبود و قبال در یک برنامه تو
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های زیادی در این رابطه به آنها  چون قبال وعده. کشاورزان در ابتدا نسبت به پیشنهاد ما تردید داشتند»: گوید جانگ می.کرده بود

فروشیم، خودشان به ما روی  را میوقتی دیدند ما واقعا محصوالت آنها »: گوید اما میلر می« .داده شده بود که عملی نشده بودند

این شرکت قصد دارد تا پایان ماه نوامبر امسال، همزمان با . کرد کشاورز همکاری می ۴۳با  ۹550رومی اسپایس در سال « .آوردند

، ۹550در آوریل . اندازی کارخانه فرآوری محصول بود مرحله بعدی کار آنها راه. کشاورز کار کند 55برداشت زعفران با بیش از 

با توجه . هزار دالر سرمایه جذب کند ۴۴انداخت و کمتر از دو ماه توانست حدود   گذار راه رومی اسپایس یک کمپین جذب سرمایه

طالبان . رسید گذار کار بسیار سختی به نظر می های طالبان در افغانستان، جذب سرمایه های موجود در مورد ادامه خشونت به نگرانی

 Hivers and گذاری فرشته داگالس دون، موسس گروه سرمایه. دی از این کشور را تحت کنترل داردهای زیا هنوز بخش

Strivers شش ماه طول کشید تا این گروه برای « .رسید خارج کردن زعفران از افغانستان خیلی خطرناک به نظر می»: گوید می

شرکت به جای . استخدام کرد ۹550از زنان افغان را در سال  نفر 70کارخانه فرآوری واقع در هرات، .گذاری متقاعد شود سرمایه

 ۹55۸قرار است تا پایان سال . کرد های مرد، حقوق این زنان را مستقیما به خودشان پرداخت می اقدام رایج پرداخت پول به واسطه

یک . ولیت محدود تاسیس شدرومی اسپایس در ابتدا تحت عنوان شرکت با مسو. زن دیگر نیز استخدام شوند ۳55تا  ۴55حدود 

یکی از مباحثی که در رابطه با وارد کردن زعفران افغانستان . المنفعه تغییر دادند گذارانش، آن را به یک شرکت عام سال بعد، بنیان

. عنوان منبع تولید هرویین باشد تواند جایگزینی برای کشت خشخاش، به شود این است که می المللی مطرح می به بازار بین

گویند شرکت  گذاران آن می بنیان. هزار دالر را محقق کند 055شده   بینی شود امسال این شرکت بتواند درآمد پیش بینی می پیش

کنند و دو شریک دیگر  صورت تمام وقت در دفتر آمریکا کار می جانگ و میلر به. از چند ماه پیش به سودآوری رسیده است

. کنند همچنین دو کارمند تمام وقت دیگر در شیکاگو و افغانستان به آنها کمک می. کنند یوقت با آنها همکاری م صورت نیمه به

: گوید میلر می. های توزیع غذا هایی مثل سرویس های جدید دسترسی به مشتریان است؛ کانال رومی اسپایس به دنبال کشف کانال

به هر حال، به گفته جانگ، فراتر « .فران باشیم؛ مثال کره زعفرانیتوانیم به دنبال ارائه محصوالت غنی شده با زع در کنار اینها می»

 .ترین دلیل درآمدزایی آنها بوده است از جنبه کار، ارتباط با مردم افغانستان مهم
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 آیانا - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  پیوستندپیوستند« « جنبش غذای آهستهجنبش غذای آهسته»»تولیدکنندگان چینی به تولیدکنندگان چینی به 

، صاحبان رستوران، سرآشپزها و استادان چینی به جنبش جهانی  Small food producers تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی

 .ندپیوست(  Slow Food movement worldwide) مواد غذایی آهسته

، به گفته سرپرست سازمان غذای آهسته چین، این جنبش به منظور ایجاد شیوه xinhuanetبه گزارش ایانا به نقل از وب سایت 

 .زندگی پایدار و سبزتر برای آیندگان راه اندازی شده است

در ایتالیا شرکت Terra Madre Salone del Gusto (5 ) برای نخستین بار در تاریخ چین، غذای آهسته چین، در رویداد"

، رئیس غذای آهسته چین به خبرگزاری شین هوا در مصاحبه اخیر خود در نمایشگاه ساالنه مواد Qiao Lin این سخنان را ".کرد

 . غذایی و محصوالت کشاورزی در تورین ایتالیا گفت

 ."هدف این انجمن حفظ سنت فرایندهای غذایی و حفظ انواع مواد غذایی است": وی گفت

این سازمان، با همکاری انجمن توسعه همکاری های . در سفارت ایتالیا در پکن افتتاح شد ۹550اد غذایی آهسته چین، در ژانویه مو

 .بین المللی کشاورزی چین راه اندازی شده و در حال حاضر به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی ثبت شده است

Terra Madre Salone del Gustoهای پخت، هر ساله در  لمللی مربوط به غذا و روش خوردن غذا و شیوه، یک رویداد بین ا

 . تورین برگزار می شود

در سال  Carlo Petrini شود، انجمنی در ایتالیا که توسط کارلو پترینی این رویداد توسط مواد غذایی آهسته سازماندهی می

خوشایند خوردن غذا و پخت و پز و زندگی آهسته، بنیان های  به منظور استفاده از سنت های منطقه ای، غذای خوب، روش 5۲5۸

 . گذاشته شد

Qiao Lin ،  جنبش غذای آهسته، با هدف جلوگیری در از بین رفتن سنت های ": رئیس غذای آهسته چین خاطر در ادامه گفت

 ."خورند، ایجاد شده استغذایی محلی و فرهنگ ها، مقابله با ظهور زندگی سریع و ایجاد عالقه مردم در غذایی که می 

 . " این جنبش با هدف دسترسی به غذای خوب، پاک و عادالنه برای مردم است ": وی گفت

 .کشور جهان دارای عضو است 5۸5یک رویکرد جامع مواد غذایی است که که در حال حاضر در بیش از   این جنبش، گفتنی است، 

Qiao Lin نجمن چینی متصل به شبکه بین المللی مواد غذایی آهسته است که در غذای آهسته چین، به عنوان یک ا":افزود

 ."راستای منافع، معیار، فرآیند و ساختار بین المللی کار می کند

 Qiao محصول که متعلق به پروژه 75دراین رویداد، هیات ما در تورین ، حدود ": یادآور شد Ark of Taste  بود، به نمایش

کاتالوگی از غذای سنتی چینی در معرض فراموش شدن است، که با هدف  Ark of Taste: "د کردوی در ادامه تاکی." گذاشت

 ."محافظت از میراث آشپزی ایجاد شده است

وی توصیح . ، یک گیاه چند ساله و خاردار بود Hanyuan Pepperاز جمله محصوالت به نمایش گذاشته در تورین فلفل هانویان

 . "سال است که در استان سیچوان در جنوب غربی چین برداشت می شود 5555این محصول بیش از  ":داد

 Leishan محصوالت دیگری که توسط هیات چینی در این رویداد بین المللی به نمایش گذاشته بودند عبارت است از نوعی لوبیا

Red Bean کینگی ، سس گندم، نانی که با دست درست شده و از جو دو سر است، و نوعی ماهی رودخانه Qingyi River 

Yayufish(رودخانه ای در غرب سی چوآن Sichuan.) 
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Piero Ling همچنین این هیات نان فانتزی با نام": از بنیانگذاران غذای آهسته چین گفت Huanghua نوعی نان شیرین و نرم ،

اد به شیوه سنتی با به نمایش گذاشتند که این مو Huanghua در بخش شمالی شهرستان Yang Erzhuang بومی شهر

 . ""کیفیت باال تهیه می شود

Vittorio Sun هدف ما این است پیام غذای آهسته در چین را ترویج ": از دیگر بنیانگذاران غذای آهسته چین اظهار داشت

 . " دهیم

انداز و اهدافش را به  انجمن چینی در نظر دارد، به ترویج و توسعه جنبش غذای آهسته بپردازد و همچنین ایده و چشم": وی گفت

 . "اشتراک گذارد

از اهداف دیگر راه اندازی پلت فرم ارتباطی به منظور تبادل تجارب و اطالعات مختلف فرهنگی مربوط به میراث مواد ": او یادآور شد

 ." غذایی چینی است

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :نوشت پی

5- Terra Madre Salone del Gusto  :میزبان غرفه : ین المللی اختصاص داده شده به غذا و سلیقه در غذاترین رویداد ب مهم

 سپتامبردر تورین ایتالیا برگزارشد ۹۸تا  ۹۹داران از پنج قاره با تنوع غذاهای جهانی است، امسال از 
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - 13۹۱آبان  1۱: تاریخ

  موفقیت چشمگیر کشت فراسرزمینی در بالروسموفقیت چشمگیر کشت فراسرزمینی در بالروس

مدیرعامل هلدینگ بانک توسعه صادرات از تکمیل یکی از بزرگترین پروژه های کشت و دامپروری فراسرزمینی کشور در بالروس 

، سعید مستشار، مدیرعامل هلدینگ اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.خبر داد

زی، دارای مجموعه پیشرفته پرورش دام این پروژه عالوه بر برخورداری از سه هزار هکتار زمین کشاور: بانک توسعه صادرات گفت

هزار رأس است که از این حیث، مجتمع فوق در زمره یکی از بزرگترین مجتمع های پرورش  55سبک نژاد خالص با ظرفیت کنونی 

 .ردهزار رأس دام نیز وجود دا ۴5دام سبک نژاد خالص در جهـان بوده که قابلیت افزایش ظرفیت بخش دامپروری پروژه تا بیش از 

به ویژه روسیه و شرایط مناسب این ( CIS)وی با اشاره به موقعیت کشور بالروس به دلیل همجواری با کشورهای مشترک همسود 

این موقعیت استراتژیک و همچنین ویژگی های : دسترسی مطلوب به منابع آب و زمین های کشاورزی، افزود  کشور از جهت

وجهی را برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و دامی به کشورهای اروپـایی، عالوه بر منحصر به فرد پروژه، ظرفیت های قابل ت

 .روسیـه فراهم کرده است که این موضوع، میتواند زمینه ساز ارزآوری قابل توجه برای پروژه باشـد

با  CIS ت به کشورهای حوزهاین مقام مسئول همچنین از عملیاتی شدن ساختار ایجاد شده به منظور ارائه خدمات مدیریت صادرا

در چارچوب این ساختار که با هدف توانمندسازی بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی و : محوریت روسیه خبر داد و گفت

ویژه روسیه ایجاد شده است، قراردادی با بزرگترین فروشگاه زنجیره ای   و به CIS صنایع غذایی برای صادرات به کشورهای حوزه

  .أمین محصوالت موردنیاز این کشور منعقد و روند صادرات به روسیه در چارچوب این قرارداد آغاز شده استروسیه برای ت

با توجه به اینکه رویکرد اصلی در ساختار مدیریت صادرات، تسهیل فرایند آن برای بخش خصوصی است، این آمادگی : وی افزود

  .شرکت های خصوصی با محصوالت مرغوب و استاندارد ایجاد شود وجود دارد که زمینه صادرات محصوالت تولید شده توسط

/news/fa/ir.yjc.www//:http0505550D%/۲%50 

 

 

 

 

 

 

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/5851015/%D9%85

	آب
	سال گذشته ۹۲ هزار هکتار زمین کشاورز مجهز به آبیاری نوین شد
	آب اصلیترین بحران صنایع فولادی کشور
	بررسی نقاط ضعف و قوت سدها در کشور/ نابودی زیست بوم های گیاهی و جانوری، زمین لرزه و افزایش تبخیر سطحی
	وزارت جهاد کشاورزی، پیشرو در زمینه مرمت قنات/تدوین شرح خدمات مجدد برای کارگروه تخصصی قنات
	بررسی نقاط ضعف و قوت سدها در کشور/ نابودی زیست بوم های گیاهی و جانوری، زمین لرزه و افزایش تبخیر سطحی
	ظرفیتسازی در سطح ملی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی
	کارهای بیحساب و کتاب در حوضه دجله و فرات، ریزگردها را راهی ایران کرد/ صنایع پر مصرف به جنوب منتقل میشود
	انتقال تجربیات بینالمللی مدیریت آبهای زیرزمینی ایران به جهان
	دوبار از رئیسجمهور خواهش کردهام که برنامه جامع آب را اعلام کنند
	دیروز و امروز منازعات ایران با همسایگانش بر سر منابع آب
	مایه ممات
	در نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران عنوان شد:
	بررسی نقاط ضعف و قوت سدها در کشور/ نابودی زیست بوم های گیاهی و جانوری، زمین لرزه و افزایش تبخیر سطحی
	پیگیری جدی طرح های آبخوان داری و آبخیزداری برای رونق کشاورزی ایران
	مصرف 12 هزار لیتر آب، برای تولید یک کیلو گوشت/ دامهایی که صادر میشود، سرمایه ملی است

	اقتصاد کلان
	بحران بازنشستگی!/ وضع صندوقهای بازنشستگی وخیمتر شد
	بورس تهران تکان خورد

	اقتصاد محصولات
	اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در سال ۱۳۹۵

	اقلیم و منابع طبیعی
	فارس از وضعیت جوی کشور گزارش میدهد
	کابوس گرمایش جهانی با انتخاب ترامپ/ رییس جمهوری جدید آمریکا سرمایی است!
	مجوز ورود پساب فاضلابها به دریاچه ارومیه با قید "تصفیه شده" است
	کاهش 15 هزار هکتاری جنگل ها طی 6 دهه/ تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی عامل تغییر کاربری

	انتصابات
	انگور/ کشمش
	معافیت تعرفهای و یارانه صادراتی برای حمایت از صادرات کشمش
	حمایت دولت از صادرات کشمش با معافیت تعرفه ای و اختصاص یارانه صادراتی
	تلاش دولت برای نجات کشمش/افزایش صادرات پشتوانه تولید است

	بازار و قیمت ها
	تدبیر در تنظیم بازار
	شرط احتیاط در اجرای سیاست در خور ستایش بازار در ازای بازار
	تحولات بازار مرغ و ماهی/ نرخ مرغ آب رفت

	برنامه و سیاست ها
	ضرورت حذف مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی
	ضرورت حذف مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی
	معافیت تعرفهای و یارانه صادراتی برای حمایت از صادرات کشمش
	تصویب موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی بین ایران و چین
	جزئیات طرح خرید تضمینی ذرت و جو/ اعلام قیمتهای مصوب خرید
	تشکیل صندوق واکنش سریع برای مبارزه با آفات عمومی در مواقع اضطراری/ آغاز استفاده از پهپاد برای ردیابی آفات و بیماری ها
	آیین نامه اجرایی قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی اصلاح شد / تهاتر مطالبات چند شرکت دولتی با بدهی آنها به دولت
	سه پیشنهاد برای 25 سال آینده روستاها
	هشتمین نشست شورای حکام مرکز بینالمللی قنات و سازههای تاریخی آغاز به کار کرد
	سهم 19.4 درصدی بخش کشاورزی از اشتغال کل کشور / بالاتر بودن نرخ مشارکت اقتصادی در روستاها نسبت به شهرها
	اصلاح طرح بازنشستگی صندوق بیمه روستایی در مجلس
	سمپوزیوم یک روزه هشدار مصرف آنتی بیوتیک ها برگزار می شود
	تصمیمگیری واگذاری غرفهها به شورای سازمان میادین میوه و ترهبار رسید/ اعلام قیمت خرید تضمینی میوه شب عید تا نیمه آذرماه
	عزم دولت برای اصلاح ساختارهای بخش کشاورزی از طریق بورس کالا
	مجتمع کشاورزی دامی فراسرزمینی ایران در بلاروس به زودی افتتاح می شود
	تفاهمنامه همكاريهاي علمي بین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دانشگاه زنجان منعقد شد
	بنیاد مفاخر دانشمندان و پژوهشگران تحقیقات کشاورزی تاسیس می شود
	عرصه های کشاورزی ایران به 10 هزار پهنه تقسیم می شود
	تنظیم پیوست فرابخشی قوی برای برنامه ششم توسعه
	تقابل شیوه فعلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده با کیفیت غذا و امنیت غذایی
	سیاست بازار در ازای بازار تهدید یا فرصت؟

	برنج
	گرانی برنج در راه است؟

	پسته
	رفسنجان آمریکا کجاست!؟

	پنبه
	قیمت بازار بر خرید تضمینی پنبه چیره شد/ برداشت 25 هزار تن پنبه تا نیمه آبان ماه

	پیاز
	تامین منابع مالی
	صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان بدون داشتن بازنشسته، فعلا در وضعیت خوبی است
	پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان پول گندم به کشاورزان/ قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده اعلام میشود
	کمک 1.5 میلیون دلاری فائو به ایران در قالب 4 پروژه کشاورزی / سفر داسیلوا به ایران، همزمان با جشن شکرگزاری برای خودکفایی گندم
	کاهش حق بیمه طیور گوشتی از 140 به 19 تومان برای هر قطعه/ خودکفایی در تأمین گوشت قرمز تا پنج سال آینده
	رشد 6.5 درصدی بیمه اجتماعی عشایر در مقابل کاهش تعداد دام های بیمه شده / 83 هزار سرپرست خانوار عشایری تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گرفتند

	تحقیقات و نوآوری ها
	بکارگیری 50 فروند پهپاد برای ردیابی آفات و بیماری های گیاهی ظرف 3 سال آینده

	تخم مرغ
	تولیدات باغی (سایر )
	با تولید 17 هزار و 600 تن وزیر کشور بزرگترین مجتمع گلخانهای کشور در جلفا را افتتاح کرد
	تولید سلانه 230 هزار تن گردو در کشور/ پرداخت 85 درصد تسهیلات بلاعوض برای آبیاری نوین در باغ ها
	نهالستانهای سنتی ساماندهی میشوند/ توقف صدور مجوز نهالستانهای سنتی/ استاندارهای جابهجایی نهال بازبینی میشود

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	صادرات 47 هزار تن مرغ و تخم مرغ در هفت ماه امسال/ ایران عاری از آنفلوانزای حاد پرندگان
	آغاز طرح کاهش سن کشتار مرغ از ابتدای آذرماه
	دامپروری ایرانی در مراتع اروپایی/ مجتمع کشاورزی دامی فراسرزمینی ایران در بلاروس به زودی افتتاح می شود

	تولیدات زراعی (سایر )
	تولید 9.5 میلیون تن سبزی و صیفی باکیفیت برای ورود به بازار صادراتی/ احداث پنج پایانه صادراتی برای محصولات سبزی و صیفی/ پوشش بیمه سازه و تجهیزات توسط صندوق بیمه
	ارسال 100 تن پیاز، سیبزمینی و بادمجان به عراق برای زائرین اربعین/ شورای شهر حجره های میدان را پارکینگ تلقی می کند
	ملخ آسیایی در سیستان ظرف 10 روز مهار شد

	چای
	تاخیر در پرداخت مطالبات کام چایکاران را تلخ کرد

	حبوبات
	خاک
	وضعیت خاک بحرانیتر از آب

	خرما
	فارس نخل خرما در منطقه سردسیر به بار نشست

	خرید تضمینی
	اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در سال جاری
	قیمت جدید خرید تضمینی محصولات کشاورزی

	خشکسالی
	یک گام تا واردات آب

	دانه های روغنی
	ذرت استانهای کرمانشاه و کردستان امروز در بورس کالا عرضه میشود
	پیشنهاد قیمت 2783 تومانی برای خرید تضمینی کلزا/ ضریب خودکفایی دانههای روغنی از 6 درصد به 70 درصد میرسد
	تکلیف قیمت های تضمینی امروز در شورای اقتصاد نهایی می شود/ افزایش 3 برابری سطح زیر کشت کلزا نسبت به سال گذشته
	دستور ضربالعجلی حجتی برای ذرت دانهای کشاورزان/ شرکت پشتیبانی امور دام در خرید ذرت دانهای وارد شد

	روغن
	زعفران
	جداسازی کلاله زعفران در مکانهای غیراستاندارد/ وقتی آمریکا زعفران افغانستان را در برابر ایران علم میکند/ ۹۲ درصد تولید زعفران دنیا در ایران
	قرار است تا کی به شرایط نگهداری محصول کشاورزی بی توجهی شود
	صادرات طلای سرخ 6 درصد افزایش یافت

	زیتون
	داورها مراقب زیتون پروردهها باشند!

	سلامت
	منوی مخصوص برای غذای بد! / خوراکیهای زیانآور در ایران یارانه و مشوق دریافت میکنند
	اگرتمام روز می نشینید حتما این مواد غذایی را مصرف کنید!
	خواص معروفترین سبزی ضد سرطان!

	سیب درختی
	سیب زمینی
	صادرات سیب زمینی، مرهم درد کشاورزان

	شیلات
	جذب 12 گروه سرمایهگذار ماهی در قفس در بندرلنگه/ 1000 تن ماهی سوف و شانک آماده برداشت
	رشد 42 درصدی ارزش آبزیان صادراتی در شش ماهه امسال/ روش تایلندی در مزارع ایرانی کارساز شد/ امکان پرورش ماهی سیباس بعد از صید میگو برای افزایش تولید
	رشد ۴۲ درصدی ارزش آبزیان صادراتی در شش ماهه امسال/ امکان پرورش ماهی سیباس بعد از صید میگو برای افزایش تولید
	کمک ۳۳۰ هزاردلاری فائو به قزلآلای ایران/صادرات یک تن خاویار

	شکر (چغندر / نیشکر)
	تولید 500 هزار تن شکر در کشور/ افزایش 33 درصدی تحویل چغندرقند به کارخانهها
	مسوولان صنعت قند لرستان به عهد خود وفا نکرده اند/ 38 درصد کالری روزانه مردم از گندم تامین می شود

	شیر و فراورده ها
	به زودی، لبنیاتیهای سنتی شناسنامهدار میشوند

	صادرات و واردات
	چالش صادراتی ایران به افغانستان
	واردات مواد دباغی از آلمان و اسپانیا

	صنایع غذایی
	تولید روزانه ۳.۵ تن مواد غذایی با نیروهای معلول
	ایران قادربه تامین فرآورده های پروتئینی حلال کشورهای مسلمان خاورمیانه است
	بلاتکلیفی صنایع ماکارونی بین دو وزارتخانه/ گندم دروم به درد نانواییها نمیخورد
	طرح حذف فاصله های صنفی، یعنی افت کیفیت نان / 3 سال است که نرخ جدید برای نان اعلام نشده است
	برچسبگذاري فاقد گلوتن برای محصولات آرد برنج
	وزیر بهداشت و سه مشکل بنیادی صنعت غذا

	عسل
	زنبورداری در آپارتمانی وسط تهران

	علوفه
	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	۳ میلیون تن گندم تولیدی مازاد صادر میشود
	گندم تولیدی کشور مشکل کیفی ندارد
	تهیه ۴۸۸ هزار تن بذر گندم/ خودکفایی گندم پایدار میشود
	درآمد کشاورزان از فروش گندم دست کم سه برابر شد/ استقرار صنایع غذایی و فعالیت های پیش و پس از تولید در روستاها
	سردرگمی گندمکاران شدت گرفت/ از عرضه ارقام جدید گندم خبر هست، اما در بازار موجود نیست!
	واگذاری تقسیم گندم دوروم به انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران

	گوجه فرنگی
	تولید گوجهفرنگی در بیابان با استفاده از نور خورشید و آب دریا
	قیمت گوجه فرنگی قد کشید

	گوشت قرمز
	افزایش ۶ هزار تومانی قیمت گوشت گوساله/ تورم ۱۰ درصد؛ افزایش قیمت ۲۰ درصد
	11 درصد گوشت کشور به ضایعات تبدیل می شود
	افزایش ۶ هزار تومانی قیمت گوشت گوساله/ تورم ۱۰ درصد؛ افزایش قیمت ۲۰ درصد

	گوشت مرغ
	ماشین آلات
	اعلام اسامی اعضای جدید انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشینها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

	متفرقه
	بخشنده، بخشنده است
	٦مرد که ماریجوانا کاشت، داشت و برداشت میکردند، در عملیات پلیس اراک دستگیر شدند
	روز وفات زنده یاد میربلوک؛ روز مجلات تخصصی بخش کشاورزی و صنایع غذایی
	اعتراض غرفه داران سامانه مرغ بهمن به تعطیلی سالن خرده فروشی
	سومین شماره خبرنامه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، الکترونیکی منتشر شد
	ایجاد نژاد جدیدی از انسانها/ بیاخلاقی، عامل بحرانهای محیط زیستی
	جشنواره غذاهای سنتی در حمایت از محیط بانی و پلنگ ایرانی برپا می شود/ سرآشپز بین المللی، میهمان ویژه محیط بانان پارک ملی تندوره
	صادرات آبگوشت به آلمان وانگلیس!

	مرکبات
	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	وزارت جهاد با بهکارگیری افراد بازنشسته به جایی نمیرسد/ انتقاد از اعلام نکردن قیمت تضمینی جدید محصولات
	صنعت فرآورده های گوشتی سالهاست سیبل نظرات غیر کارشناسی است
	با حضور شرکتهای ایرانی نمایشگاه محصولات کشاورزی «الما اکسپو» در بیشکک برپا شد+ تصاویر
	حضور ایران در نخستین نمایشگاه محصولات کشاورزی ازبکستان+تصاویر
	حضور ایران در نخستین نمایشگاه محصولات کشاورزی ازبکستان + تصاویر
	برگزاری دومین اجتماع بزرگ آبیاری و زهکشی جهان در تایلند/ حضور وزیران 20 کشور جهان برای بررسی توسعه روستایی
	کشاورزی، روحم را تازه میکند / برای آماتورها کتاب کاربردی کشاورزی نیست / در فصل بعدی "کتابباز" از کشاورزان دعوت میکنیم/ کشاورزان، انسانهایی هستند که از یاددادن دریغ نمیکنند
	معرفی و بازاریابی محصولات کشاورزی ایران در نمايشگاه چين غربي
	برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه اصول تولید و نظارت بر آفت کش ها
	قرارداد بهره برداری از جنگل های شمال تمدید نمی شود
	ساز ناکوک کشاورزی ارگانیک به صدا درآمد
	رییس سازمان دامپزشکی: برخی افراد با اظهاراتشان چوب حراج به سرمایه های کشور می زنند/ دبیرکل خانه صنعت: تشکیک در صنایع غذایی باعث کاهش لذت مردم می شود
	ایران قادربه تامین فرآورده های پروتئینی حلال کشورهای مسلمان خاورمیانه است

	نهاده
	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	کشاورزی ایتالیا، سبزترین كشاورزي در اروپا شناخته شد
	چگونه درآمد کشاورزان خردهمالک هند تا 2020 دو برابر خواهد شد؟
	کاهش میزان مصرف جهانی کنجاله سویا طی ماه اکتبر تا دسامبر
	کاهش میزان مصرف جهانی کنجاله سویا طی ماه اکتبر تا دسامبر
	اتحادیه اروپا كشاورزان را براي سرمایهگذاری در فناوری دیجیتال تشویق می کند
	آخرین گزارش قیمت های جهانی گندم، شکر، غلات و انواع روغن خام در هفته منتهی به ۳۱ اکتبر
	سرمایهگذاری افسران آمریکایی روی زعفران
	توليدكنندگان چینی به «جنبش غذاي آهسته» پيوستند
	موفقیت چشمگیر کشت فراسرزمینی در بلاروس


