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  .کليك  کنيد  " باال به بازگشت "روی بازگشت برای و ،  نظر مورد عنوان لينك روی خبر مشاهده برای لطفا

لينك "روی  اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیخبردر منبع اصلی و  همچنين برای مشاهده

  .نمایيد ليكک "التين آبی رنگ ذیل هر خبر

ای  زوما به معنای تایيد محتوای آن نيست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای رسانهانتشار مطالب خبری ل

 .شود بازنشر می

 :اخبار تهيه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نيز قابل مطالعه و دانلود است

 http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.htm 

 یکشاورز جهاد وزارت توسط ذرت و ایسو کنجاله مجوز بدون واردات (1

 واردات یبرا یکشاورز جهاد وزارت یقبل مجوز یاساس یکاال دو یبرا یگمرک ژهیو التيتسه

 .شد حذف ذرت و ایسو کنجاله

 خوشنام یديتول یواحدها یبرا بهداشت وزارت مجوز حذف (2

 آن اساس بر که میا کرده منعقد رانیا گمرک با را یا تفاهمنامه: گفت دارو و غذا سازمان معاون

 بهداشت وزارت مجوز بدون توانند یم پس نیا از خاص یها یژگیو با خوشنام یديتول یواحدها

 .کنند صيترخ رعاملیمد یامضا با را هياول مواد

 نيزم و باغ هکتار ۶۴ از دهیپد دی خلع دنبال/ ابدی یم یکاربر رييتغ یکشاورز نيزم هکتار هزار 3۱ ساالنه (3

 ميهست افتهیرييتغ یزراع

 و دارد وجود کشور در تيجمع شیافزا استيس که یحال در: گفت کشور یاراض امور سازمان سيرئ

 هکتار هزار 3۱ ساالنه برسد، درصد ۰۱ به ۴۱ از دیبا کشور ییغذا تيامن بیضر ندهیآ سال ۵ یط

 .شود یم یکاربر رييتغ یکشاورز نيزم

 شود یم اياح مغان یدامپرور و صنعت و کشت شرکت (4

 در یادیز العاده فوق یها تيقابل و است یکشاورز استان كی لياردب: گفت یکشاورز جهاد ریوز

 .دارد یدامپرور و خاک آب، یها نهيزم

 یعيطب منابع یاصل مشکل دو روين و اعتبار بودکم/رديگ یم حقوق تومان هزار 3۱۱ ماهانه که یجنگلبان (5

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
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 عنوان منطقه نیا در یاصل مشکل دو را اعتبار و روين کمبود یغرب جانیآذربا استان مسئوالن

 یول دارد یرو ادهيپ کار محل تا لومتريک ۴ و کند یم کار ساعت3۵ روزانه: گفت جنگلبان كی. کردند

 .کند یم افتیدر تومان هزار 3۱۱ قطف ماهانه

 رديبگ را زارهايشال یکاربر رييتغ یجلو برنج ینيتضم دیخر با دولت (6

 کشاورز توان در ديتول و باالست محصول شده تمام متيق:گفت مجلس یکشاورز ونيسيکم عضو

 را زارهايشال یکاربر رييتغ یجلو یکشاورز محصوالت ینيتضم یدهایخر با دولت نیبنابرا ست،ين

 .رديبگ

 افتی شیافزا یجهان یبازارها در امروز گندم متيق (7

 .ديرس سنت ۵۵ و دالر ۴۴۱ به شیافزا دالر 3.۵ با یجهان یبازارها در امروز گندم متيق

 دهید بيآس محصوالت یبرا  یا مهيب پوشش/  یکشاورز کارشناس  هزار 3۱ جذب (8

 .داد خبر اعتبار نيتام صورت در یکشاورز کارشناس  هزار 3۱ جذب از یکشاورز جهاد ریوز

 یکشورها برابر 3.۵ رانیا در یکشاورز آب مصرف/ شود یم نيتام واردات از کشور ازين مورد روغن درصد3۱ (9

 است افتهی توسعه

 شود، یم نيتام واردات از کشور ازين مورد روغن درصد 3۱ که نیا انيب با ،یکشاورز ونيسيکم عضو

 .است افتهی توسعه یکشورها برابر 3.۵ رانیا در یکشاورز آب مصرف نيانگيم: گفت

 نشد ميتنظ مرغ تخم بازار/ شد آزاد مرغ تخم صادرات (11

 شده آزاد مرغ تخم صادرات نکهیا رغم به: گفت تخمگذار مرغ دکنندگانيتول هیاتحاد رعاملیمد

 .فروشند یم متيق ریز تومان هزار 2 با را مرغ تخم لوگرميک هر کنندگان ديتول اما است،

 ها برچسب یرو نظارت یخال یجا/  وهيم متيق نييتع مالک تختیپا در ییايجغراف منطقه (11

 متيق که ییجا تا دارد، تفاوت آسمان تا نيزم از تهران مختلف نقاط در جاتیسبز و وهيم متيق

 شهر جنوب در را وهيم نيهم و است تومان ۴۵۱۱ ییلويک تهران شمال در بيس مانند وهيم قلم كی

 .کرد هيته توان یم متيق نصف با
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 تومان ارديليم3۵۱ زیوار/ شد پرداخت گندمکاران مطالبات همه (12

 .داد خبر سپه بانك توسط کاران گندم مطالبات هيکل زیوار از سپه بانك رعاملیدم

 شود ینم ريش یها کارخانه ديتول بيترک بر ینظارت/ ستين صرفه به دکنندگانيتول یبرا چرب کم ريش ديتول (13

 و مهين کم،) ريش انواع ديتول بر نظارت در یا فهيوظ انجمن نیا :گفت یلبن عیصنا انجمن ريدب

 أتيه و رعاملیمد بلکه شود، ینم مربوط ینهاد چيه به مسئله نیا و ندارد ها کارخانه( پرچرب

 .کنند یم یريگ ميتصم داتشانيتول نوع درباره یواحد هر رهیمد

 ییوروی ونيليم ۴۵۱ رانت مورد در یفهم بد/ ميهست رقابت یشورا ميتصم تابع (14

 علوفه متيق تيتثب یبرا ارانهی تومان ارديليم 21۶ اختصاص ضرورت (15

 ارانهی تومان ارديليم 21۶ اختصاص ضرورت بر ديتاک با رانیا دامداران یسراسر هیاتحاد رعاملیمد

 را یصنعت گاوداران هیاتحاد یسو از خام ريش یشنهاديپ متيق: گفت علوفه متيق تيتثب یبرا

 .ندارم قبول

 هفته انیپا تا کاران گندم معوق مطالبات/ شد پرداخت کاران گندم معوق مطالبات از تومان ارديليم 1۵ امروز (16

 شود یم اعتبار نيتأم

 مطالبات از الیر ارديليم 1۵۱ امروز: گفت سپه، بانك یچا و برنج گندم، ینيتضم دیخر پروژه ریمد

 اعتبار نيتأم هفته انیپا تا یالباق و شد زیوار آنها حساب به و اعتبار نيتأم کاران گندم معوق

 .شود یم

 رانیا یکاال بورس در کشور استان ۰ یاکلز یروغن دانه عرضه (17

 مس، انواع آنکه ضمن است، کشور استان ۰ یکلزا دانه عرضه شاهد امروز رانیا یکاال بورس

 .رود یم یمعدن و یصنعت محصوالت تاالر عرضه یتابلو یرو ومينيآلوم و یفوالد مقاطع

 یستیز شفادهنده یآب عدسك/ یکشاورز از یناش فاضالب و پساب یپاکساز اتيعمل (18
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. دارد یمغذ مواد یتوجه قابل مقدار به ازين ،یآب عدسك عیسر رشد منظور به یرسان سوخت

 هیتغذ و رشد یبرا است شناور آن در که یآب از سرعت به را یمعدن مواد است قادر یآب عدسك

 .کند جدا را كيارگان مواد است قادر عدسك. کند جدا خود الزم

 رانیا یکشاورز به یخارج یگذار هیسرما ورود طیشرا/کشت ریز زرع قابل نيزم درصد۵۱ (19

 یکشاورز عیصنا گسترش یبرا ازين مورد هیسرما جذب: گفت فرانسه در یکشاورز جهاد ریوز

 .است یکشاورز جهاد وزارت یها تیاولو از یالملل نيب یاستانداردها با مطابق

 دارد یپ در را یکشاورز محصوالت واردات به یوابستگ آب بحران حل به یتوجه یب (21

 یوابستگ باعث است ممکن آب بحران حل یبرا یزیر برنامه عدم: گفت یکشاورز ونيسيکم عضو

 محصوالت ديتول در ییخودکفا یها یزیر برنامه در اختالل و یکشاورز محصوالت واردات به کشور

 .شود یکشاورز

 یداخل محصول روشف رونق با شغل جادیا/ یمیقد ونيکام مثل صادرات ر،يالس عیسر قطار مثل واردات (21

 یکشاورز

: گفت شده، پسند یخارج ما تفکر طرز اصوالً نکهیا انيب با یکشاورز حوزه برتر نیکارآفر كی

 یداخل اشتغال محصول فروش و عرضه شیافزا با و شود یم صادرات از شيب واردات از تیحما

 .ابدی یم شیافزا

 ژهیو شود یم جادیا بذر ديتول شهرک/ خورد ديکل یکشاورز شهرک پنج جادیا (22

 .است شده صادر سيتأس پروانه کشور در یکشاورز شهرک پنج جادیا یبرا تاکنون

 رفت نيب از ساله ۰ تیریسوءمد با گندم ییخودکفا: یآمل یجواد اهلل تیآ (23

 .میداد دست از را گندم عرصه در ییخودکفا ها تیریمد سوء ليدل به متاسفانه رياخ سال ۰ در

 البرز یجنوب دامنه در ها یماريب و آفات وعيش احتمال (24

 باال ليدل به سمنان شمال و البرز تهران، ن،یقزو یها استان شامل البرز یجنوب دامنه یاه استان در

 کنه، شپشك، شته، مانند ییها یماريب و آفات بروز امکان ها، بارش وقوع و هوا ینسب رطوبت رفتن
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 را یکنترل اقدامات که شود یم هيتوص کشاورزان به لذا دارد؛ وجود آلو و بيس کرم ،یگالب ليپس

 .دهند انجام

 یچا ینيتضم سبز برگ تن هزار 1۰ از شيب یداریخر (25

 از یچا سبز برگ تن ۴۵۱ و هزار 1۰ گذشته، مشابه مدت به نسبت یدرصد شش شیافزا با تاکنون

 .است شده یداریخر ینيتضم صورت به کارانیچا

 شود یم ثبت كيژنوم یجهان گاهیپا در یکرد اسب (26

 .افتی حضور کردستان استان در یکرد اسب كيژنت ثبت جهت اسب، كيژنوم یجهان پروژه سيرئ

 شد فرانسه عازم یجهادکشاورز ریوز (27

 بهداشت یجهان سازمان یعموم نشست در شرکت یبرا یئتيه رأس در یجهادکشاورز ریوز

(OI E )شد فرانسه عازم. 

 یجار هفته انیپا تا یجو یها یداریناپا ادامه (28

 هر یانیپا ساعات در و هفته نیا انیپا تا البرز وهک رشته یجنوب یها استان رياخ یروزها یداریناپا

 .بود خواهد دار ادامه روز،

 هفته تا شده ابالغ مبلغ/ یجار سال در ونيزاسيمکان توسعه یبرا دیجد اعتبار الیر ارديليم ۰۱۱۱ صيتخص (29

 شود یم یاستان عیتوز ندهیآ

 توسعه یبرا مرحله نیا در الیر ارديليم هزار هشت مبلغ سرانجام انتظار، ماه كی از پس

 .افتی صيتخص یکشاورز بخش در ونيزاسيمکان

 یشمال خراسان در ییصحرا یها موش یسونام (31

 تيجمع یانيطغ شیافزا از یشمال خراسان یکشاورز هادج کل اداره یاهيگ داتيتول بهبود معاون

 .داد خبر یخشکسال یامدهايپ از یکی عنوان به استان، نیا در ییصحرا یها موش

 بهاره ینيزم بيس یتوافق فروش هياطالع (31
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 طارم منطقه بهاره ینيزم بيس تا محصول دارد یآمادگ زنجان استان ییروستا یها یتعاون هیاتحاد

 .برساند فروش به را استان نیا

 شد ميتنظ سرانجام رفت،يج یفرنگ گوجه بازار (32

 یتوافق دیخر در مشارکت با کشور ییروستا ديتول یها یتعاون یها شرکت یمرکز هیاتحاد

 .کرد ميتنظ رفتيج منطقه در را محصول نیا بازار ،یفرنگ گوجه

 شدند منصوب یجهادکشاورز وزارت یور بهره تهيکم یاعضا (33

 جداگانه احکام ابالغ با وزارت یور بهره تهيکم یاعضا گرید ،31 ماه بهشتیارد روز نیآخر در

 .شدند منصوب ،یکشاورز جهاد ریوز ،یحجت محمود توسط

 سال هزار كی پسته و گردو بادام، سنجد، ب،يس یسنت یها باغستان!/ رنديم یم ستادهیا ن،یقزو یها باغستان (34

 دارد قدمت

 استان نیا یکشاورز تيوضع ن،یقزو اطراف یها اغستانب ژهیو به یکشاورز یاراض یکاربر رييتغ با

 .است گرفته قرار خطر معرض در

 در خسارات قيدق یابیارز/ رفت لياردب استان زارعان و باغداران انيم به دوروزه، یسفر یبرا یحجت (35

 مهيب صندوق کارشناسان ندهیآ هفته تیمأمور

 کشور، یها باغ و مزارع تیریمد تيوضع بر ميمستق نظارت استيس یراستا در یحجت محمود

 باغداران خسارات پرداخت از سفرش روز نينخست در و کرد سفر لياردب استان به بار نیا

 .داد خبر رمترقبهيغ حوادث بابت از استان، نیا مناطق گرید زارعان و یشهر نيمشگ

 شود می بومی باغی های نهال: حجتی (36

 .شود یم یساز یبوم کشور مختلف مناطق در یباغ یها نهال

 همانيم کشاورزان دست چهیباز لرستان، مردم ییغذا سالمت (37

 با بروجرد و آباد خرم یشهرها یفيس و یسبز مزارع یاريآب بر یمبن یمتعدد اخبار هگذشت سال

 .آورد وجود به لرستان مردم انيم در را ینگران از یموج که شد منتشر یشهر فاضالب
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 تمبر انتشار شنهاديپ / انایا رعاملیمد به س،ينف یقاب در خزر یایدر انيماه قطعه پنج یتمبرها یاهدا (38

 31 سال یبرا فارس شهيهم جيخل انيماه

 رسم به ارتباطات، و یعموم روابط هفته روز نيواپس در رانیا التيش سازمان یعموم روابط ریمد

 املرعیمد به سينف و بایز یقاب در را خزر یایدر یها یماه از قطعه پنج تمبر کامل یسر ادبودی

 .کرد اهدا( انایا) رانیا یکشاورز یخبرگزار

 !تهران در واناتيح اقسام و انواع فروش و دیخر بازار (39

 از بعد آزادگان، اتوبان به سری ببينيد را آدميزاد جان تا مرغ شير از خودتان چشم با اینکه برای

 صورت به زینتی های پرنده اقسام و انواع پرندگان باغ در. بزنيد پرندگان باغ خيابان س،فار خليج

 .شود می فروش و خرید بازارچه، یك شکل در و قانونی

 سیپار دام بهداشت یجهان اجالس نيدوم و هشتاد در یحجت (41

 "یخواهرخواندگ" جادیا در دام بهداشت یجهان سازمان یبانيپشت و شنهاديپ به نهادن ارج ضمن

 آن نيب یدامپزشک آموزش مراکز و توسعه حال در و شرفتهيپ یکشورها یدامپزشک التيتشک نيب

 یشتريب تالش شنهاديپ نیا شدن ییاجرا در که خواهم یم دام بهداشت یجهان سازمان از کشورها،

 .دهند انجام

 شود یم صادر زين رانیا سبك دام یزود به (41

 سبك دام صادرات مجوز یزود به ،یجهادکشاورز وزارت مسئوالن با شده انجام مذاکرات اساس بر

 .شود یم صادر ديتول از تیحما یبرا

 یدام ینهادها واردات ییوروی ونيليم ۴۵۱ رانت خصوص در صنعت وزارت حاتيتوض (42

 واردات رانت خصوص در شده وارد ابهامات یبرخ به پاسخ در تجارت و معدن صنعت، وزارت

 یاساس یکاالها واردات در یدولت ارز افتیدر یبرا کنندگان وارد تمام به: کرد اعالم یدام ینهادها

 .بود کرده یرسان اطالع

 !شد اضافه هم شمشادها یدگيخشک عارضه بود، کم بلوط درختان زوال دهیپد (43
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 گسترش به رو شدت به است جادشدهیا یقارچ عامل ینوع اثر بر که شمشادها یدگيخشک عارضه

 .است

 شد تر یجد ها بلوط یدگيخشک ییاجرا اتيعمل (44

 اتيعمل ییاجرا اقدامات که شود یم برگزار المیا استان در یا جلسه بحران ستاد تیمحور با امروز

 .شود دنبال تر یجد یزاگرس یها بلوط یدگيخشک

 کرمان در تهپس ديتول کاهش (45

 هر در یکرمان کشاورزان عملکرد متوسط: گفت کرمان استان یکشاورز جهاد سازمان یباغبان ریمد

 .است کرده دايپ ليتقل مقدار نیا نصف به حاضر حال در که بوده لويک 32۱۱ گذشته در پسته هکتار

 ريش ارانهی حذف صورت در اتيلبن متيق یدرصد 11 شیافزا (46

 11 شود حذف ريش ارانهی اگر اما نشده گرفته خام ريش ارانهی ادامه یچگونگ یبرا یميتصم تاکنون

 .ابدی یم شیافزا اتيلبن انواع متيق درصد

 کرد افتیدر را یصادرات برتر هپروژ ریتقد لوح تهران پگاه (47

 پگاه زهیپاستور ريش شرکت ،یور بهره یمل جشنواره یعلم تهيکم ديتائ و داوران یرا براساس

 .شد یور بهره عملکرد یارتقا سیتند افتیدر به موفق تهران

 (یخبر -یليتحل)شد ریپذ امکان ینبات روغن انجمن دیيتا با فقط خام روغن واردات (48

 ینبات روغن بازار ميتنظ مسوول عنوان به را ینبات روغن عیصنا یصنف انجمن بازار، ميتنظ کارگروه

 .کرد نييتع 31 سال در

 ستين دکنندهيتول کردن نابود یمعنا به ییذاغ مواد بازار بر نظارت: یازغد پور ميرح (49

 .ستين دکنندهيتول کردن نابود یمعنا به واحدها نیا بر نظارت

 شبکه یانداز راه از انتقادات/ کشاورز شبکه یانداز راه به ها رسانه نقد از یکشاورز ونيسيکم عضو هیگال (51

 است فانهيسخ کشاورز
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 و سيتأس از یخبر هنوز شود، یانداز راه گذشته هفته دو یط بود قرار کشاورز شبکه که یحال در

 .ستين آن یانداز راه

 ندارند؟ سوخت کارت کشاورزان چرا (51

 نیبنز ارانهی سوخت کارت توانند یم شده یداریخر یها لياتومب تعداد به نانيشهرنش که یحال در

 و کنند مراجعه ها نت یکاف به ماهانه دیبا خود یمصرف ليگازوئ نيتأم یبرا کشاورزان باشند، داشته

 .محرومند سوخت کارت داشتن از

 کشاند خواهد ضاحياست یپا به را ورين ریوز کارون، آب انتقال (52

 روين ریوز و کند رو روبه آب یاساس یها چالش با را خوزستان استان تواند یم کارون، آب انتقال

 .دهد تن موجود یفشارها به دینبا

 آب هوشمند یکنتورها هيته به دولت یسو از اعتبار صيتخص یبرا روين ریوز درخواست (53

 محصوالت ديتول شود، یم آب استخراج صرف که یا نهیهز نيهمچن و یاريآب یکنون بازده با

 .ستين صرفه به مقرون کشور در یکشاورز

 شد اعالم یمل توسعه صندوق یارز التيتسه یاعطا طیشرا (54

 یارز التيتسه یاعطا طیشرا و ضوابط نامه نظام -پرس فود

 اتيلبن کمبود از یناش یها یماريب و ميکلس مصرف کاهش با کشور ییغذا تيامن دیتهد (55

 نخست فاز یاجرا یچگونگ به ینگاه

 د؟ینخور یچرب د،یبخور ريش د،یبخور وهيم دارند، ضرر فودها فست ندیگو یم هیتغذ متخصصان چرا (56

 فودها فست با هیتغذ متخصصان ما که یعلل از یکی: گفت یالغر یها میرژ و هیتغذ متخصص كی

 .کنند یم استفاده ديسف آرد از ها آن که است نیا ميهست مخالف

 ستيل در ساالمبور و پوست رخشك،يش/ اول معاون زيم یرو کاال قلم 2۶ صادرات عوارض شنهاديپ (57

 یشنهاديپ

 »آوران نان» و «پگاه» محصوالت با بهداشت وزارت سالم صبحانه (58
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 ديمف هیتغذ یها مصداق آموزش هدف با یصبحگاه ورزش با همراه سالم صبحانه - پرس فود

 دکتر جمله من و دارو و غذا سازمان رانیمد حضور با محور سالمت یها استيس با منطبق

 ییغذا عیصنا رانیمد از یجمع دارید در نظام مصلحت صيتشخ مجمع سیير (59

 است ییخودکفا تیتقو و یمل ديتول خدمت در ها هیسرما یريبکارگ ،یتیریمد هنر (61

 و انقالب ارزشمند هیسرما را کارآمد یانسان یروهاين وجود نظام مصلحت صيتشخ مجمع سیير

 تیتقو و یمل ديتول خدمت در ها هیسرما نیا یريبکارگ ،یتیریمد هنر: گفت و دانست کشور

 .است کشور ییخودکفا

 کشور واردات رکورددار یکشاورز محصول۶  (61

 و یدام ا،ذرتیسو برنج، محصوالت و یکشاورز به مربوط کاال ۶ واردات، رکورددار یکاال ۵ نيب از

 نیشتريب برنج است، سخت گندم

 یجهان یبازارها در گندم متيق کاهش و ذرت متيق شیافزا (62

 هر متيق و شیافزا دالر 3.2۵ ذرت بوشل هر متيق یجهان یبازارها در امروز

 مسئوالن یاطالع یب اظهار و کشور به طانزاسر یها وهيم ورود (63

 واردات ،یقانون منع وجود با که یدرحال

 نروند هودهيب یشعارها بار ریز یکشاورز رانیمد/ رديبگ شکل هم یخصوص بخش در یحت انحصار دینگذار (64

 جهان در شکر بزرگ کننده وارد نيدهم رانیا (65

 بزرگ کننده وارد نيدهم را رانیا کایآمر یکشاورز وزارت

 2۱31 سال در رانیا به قهوه تن هزار 3۵ واردات (66

 تن هزار 3۵ بر بالغ 2۱31 سال در رانیا کرد اعالم کایآمر یکشاورز وزارت آمار اداره

 دهد یم عسل لوگرميک 3۱ کندو هر/یتقلب  عسل واردات (67

 :گفت زنبورداران یسراسر هیاتحاد رهیمد اتيه عضو

 رخاميش ینقد ارانهی یجا به یا ارانهی  علوفه عیتوز یبرا یبانيپشت شرکت یآمادگ اعالم (68
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 ادامه یبرا دامداران شنهاديپ رغميعل

 ، ساالد یها سس و ونزیما یاستانداردها/ یکشاورز و ییغذا محصوالت استاندارد سینو شيپ 21 بیتصو (69

 مصوبات ستيل در گز و زا یانرژ یها وشابهن

 سینو شيپ 13۱ ، یجار سال اول ماهه دو در

 فنيرومسياسپ به یتقلب "ابرون سم" عیتوز (71

 ینظارت و یکنترل اقدامات از فارغ ، فنيمسروياسپ به یتقلب ابرون سم رمجازيغ یها نمونه عرضه

 .است گرفته صورت قاچاق بصورت و بوده

 کشور "ییغذا تيامن نيتأم" گرو در "یداخل بازار در ثبات" (71

 یداخل ازين نيتأم و ییداتکاخو در الزم یها یزیر برنامه و ريتداب اتخاذ با: گفت مجلس ندهینما كی

 مواجه یچندان مشکل با یجهان یبازارها در یکشاورز محصوالت متيق شیافزا با ،یرانیا سفره از

 .بود خواهد حاکم بازار در ثبات و شد مينخواه

 هستند یتیحما یها مشوق ازمندين كيارگان محصوالت کنندگان ديتول (72

 یها مشوق جادیا با است موظف دولت ران،یا در "كيارگان محصوالت" کشت کاهش به توجه با

 .کند تیحما را كيارگان محصوالت کنندگان ديتول یتیحما

 است مناسب ريش متيق لیتعد در ديتول بخش به "یتیحما یها بسته ارائه" (73

 دکنندگانيتول از تیحما هدف با ديتول بخش در یتومان ارديليم اضرار ،یتیحما یها بسته اختصاص

 .باشد رگذاريتأث ريش متيق شیافزا از یريجلوگ و متيق کنترل در تواند یم یداخل

 مصرف بازار در "مرغ تخم" متيق نوسان از یريجلوگ راهکار نظارت (74

 از و لیتعد را مرغ تخم متيق توان یم مصرف بازار در نظارت و تیریمد با: گفت ینور یراض ديس

 .کرد یريجلوگ ها متيق نوسان

 "وهيم متيق" شیافزا عامل دالالن یسودآور (75
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 دست به یتر ارزان متيق با وهيم آنان، یسودآور و داللگران نقش حذف با: گفت رانپوریا یعل

 .شد خواهد برطرف هم دکنندگانيتول یها دغدغه و ديرس خواهد کننده مصرف

 "یکشاورز محصوالت" نرخ شیافزا در یانرژ یها حامل از مؤثرتر یروان بعد (76

 یرو بر هیال چند در یانرژ یها حامل نرخ شیافزا: گفت مجلس یکشاورز ونيسيکم عضو

 شیافزا یرو بر ريتأث ونقل، حمل یرو بر ريتأث جمله از که گذارد یم ريتأث یکشاورز محصوالت

 .باشد    یم یانرژ یها نهیهز

 بازار به سنندج "یفرنگ توت" ورود/  شد ارزان "موز" (77

 هوا یگرما ليدل به رياخ یها هفته یط موز متيق: گفت یسبز و وهيم فروشندگان هیاتحاد سيرئ

 .است افتهی کاهش تومان ۵۱۱

 اند ه شد متحمل را یفراوان خسارات "یدرخت بيس" کنندگان ديتول (78

: گفت یدرخت بيس متيق ريچشمگ کاهش به اشاره با یسبز و وهيم فروشندگان هیاتحاد سیير

 .اند شده یادیز اريبس خسارت متحمل بودند کرده رهيذخ را وهيم نیا که یکسان

 ابدی کاهش نیا از شيب دینبا "یسبز" متيق/  "زردآلو" متيق یدوبرابر کاهش (79

 با گذشته سال به نسبت زردآلو متيق نکهیا انيب با یسبز و وهيم فروشندگان هیاتحاد سيرئ

 .است امر نیا ليدل فراوان ديتول: گفت است، بوده روبرو یادیز کاهش

 بدهد یارز التيتسه "پسته"صادرکنندگان هب دولت (81

 شود یم گفته رانیا و ايفرنيکال پسته ینیگزیجا مورد در چه آن: گفت رانیا پسته انجمن رکليدب

 .است ديتول زانيم مورد در و نداشته کاال تيفيک به یربط

 است شده گرفته دهیناد "یکشاورز" بخش رد اعتبارات صيتخص (81

 سبب یکشاورز مختلف یها بخش به یکاف اعتبارات صيتخص عدم: گفت یمرادزه ريم اهلل تیهدا

 .ابدی کاهش ديتول نهيزم در کشاورزان زهيانگ و شود گرفته دهیناد یداخل ديتول و تيظرف شده

 شد یجنوب یقایآفر وارد یرانیا یتراکتورها بار نينخست یبرا (82
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 و جنوبی آفریقای کشور دو به آن جانبی لوازم همراه به ایرانی تراکتورهای محموله نخستين

 .شد وارد بوتسوانا

 یدامپزشک یداروها صادرکنندگان و دکنندگانيتول یاکیسند و سرمد مهيب نامه تفاهم (83

 مهيب نيب یا مهيب نامه تفاهم( داخل ديتول) زنبورعسل یاهيگ یدارو نينخست از ییرونما با همزمان

 .شد منعقد یدامپزشک یداروها صادرکنندگان و دکنندگانيتول یکایسند و سرمد

 شد عمل وارد بالکان منطقه در ليس به واکنش در فائو (84

 و یبوسن در رياخ رانگریو ليس به واکنش در( فائو) متحد ملل یکشاورز و خواربار سازمان

 رساختیز و محصوالت دام، به گسترده خسارت یابیارز به یکرواس و صربستان ن،یهرزگو

 .پرداخت کشورها نیا ییروستا

 کشور یجنگل مناطق یحفاظت بیضر شیافزا لزوم (85

 از خاک و آب از انتيص و حفاظت: گفت کشور یزداريآبخ و مراتع جنگلها، سازمان سيرئ

 .است داریپا توسعه اتیضرور

 دام بهداشت یجهان سازمان در کشور 3۵۰ حضور (86

 یدولت یدامپزشک ندگانینما حضور با دام بهداشت یجهان سازمان یعموم جلسه نيدوم و هشتاد

 ادامه( 2۱3۶ مه 1۱) یجار سال خردادماه نهم تا و کرد کار به آغاز سیپار در جهان کشور3۵۰

 .داشت خواهد

 رند؟يگ یم میرژ چگونه گرید یکشورها مردم (87

 کردن کم یبرا کشورها همان در که ميکن یم یمعرف را ايدن کشور 3۵ از روش 3۵ مطلب نیا در

 .ندارد یتفاوت هم با اصول که دينيب یم ديکن دقت اگر. روند یم کار به وزن

 یجهان اجالس هيحاش در لوايداس انويگراس با یحجت دارید/ دیآ یم رانیا به امسال مهرماه فائو رکلیمد (88

 دام بهداشت
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 یحجت محمود دام، بهداشت یجهان سازمان کنفرانس اجالس نيدوم و هشتاد هيافتتاح هيحاش در

 و خواربار یجهان یسازمان رکلیمد لوا،يداس انويگراس با کشورمان یزجهادکشاور ریوز

 .کرد گفتگو و دارید( فائو)یکشاورز

 است گرفته سبقت رانیا از پسته ديتول در کایآمر (89

 .ستا گرفته سبقت رانیا از کایآمر پسته، ديتول تيکم لحاظ از

 رديگ یم سر از را رانیا با زنده دام تجارت اياسترال (91

 نظر در سالمت یگواه پروتکل با رانیا موافقت از پس  ا،ياسترال  :نوشت یخبر در نیگارد روزنامه

 .رديسربگ از را رانیا به زنده دام صادرات دارد

 یجهان یبازارها در گندم متيق کاهش و ذرت متيق شیافزا (91

 دالر ۴.۵۵ گندم هر متيق و شیافزا دالر 3.2۵ ذرت بوشل هر متيق یجهان یبازارها در امروز

 .افتی کاهش

 صدا به زعفران ازيپ قاچاق خطر زنگ/ زعفران با خشخاش کشت ینیگزیجا یراب افغانستان یزیر  برنامه (92

 درآمد

 قرمز خط كی کشور از زعفران ازيپ خروج: داشت انيب کشور، زعفران کنندگان صادر هیاتحاد سيرئ

 کشت یبجا محصول نیا ینیگزیجا و زعفران کشت یبرا افغانستان رایز است کشور یبرا

 .است کرده یزیر برنامه خشخاش

 

 :عناوین اخبار 
 نباتات علوفه ای

 - 93/13/13فارس

 واردات بدون مجوز کنجاله سویا و ذرت توسط وزارت جهاد کشاورزی
تسهيالت ویژه گمرکی برای دو کاالی اساسی مجوز قبلی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کنجاله سویا و ذرت 

 .حذف شد



 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته اول خرداد       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

15 
 

بر اساس این تسهیالت، کنجاله سویا ذیل ردیف تعرفه ای گمرک جمهوری اسالمی ایران، به نقل  خبرگزاری فارسارش به گز

به استثناء ذرت بذری نیاز به اخذ مجوز  5221و ذرت ذیل ردیف تعرفه  0022های ذیل ردیف تعرفه  و سایر کنجاله 00202222

 . ندارد 5030قبلی وزارت جهاد کشاورزی در سال 

ن گزارش ،این بخشنامه مشروط به رعایت ضوابط قرنطینه ای و بهداشتی و اینکه پهلوگیری کشتی و یا اعالمیه ورود وسیله بنابرای

در بنادر و یا مبادی ورودی رسمی کشور ثبت و انجام  5/55/30و یا پس از تاریخ  05/2/30حمل کاالی مذکور حداکثر تا تاریخ 

 .شده است، می شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302020225020 

 "بازگشت به باال"

 صنایع غذایی
 - 93/13/13فارس

 حذف مجوز وزارت بهداشت برای واحدهای توليدی خوشنام
ایم که بر اساس آن واحدهای توليدی  ای را با گمرک ایران منعقد کرده فاهمنامهت: معاون سازمان غذا و دارو گفت

توانند بدون مجوز وزارت بهداشت مواد اوليه را با امضای مدیرعامل ترخيص  های خاص از این پس می خوشنام با ویژگی

 .کنند

وابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، شاهرخ ظهیری رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع به نقل از ر خبرگزاری فارسبه گزارش 

های اقتصاد مقاومتی،بندی از این سیاست ها که بر موضوع امنیت غذایی تاکید دارد را جزو  غذایی با اشاره به مفاد سیاست

 .های پیشنهادی خود عنوان کرد اولویت

 .شناسی در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران پیرامون پیاده سازی امنیت غذایی خبر دادوی در همین رابطه از تدوین طرح های کار

 .وی بر شفاف سازی در موضوع سیاست کشت در ایران تاکید کرد

احمد پورفالح عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در این رابطه توجه به بهره وری را در صنعت کشاورزی مورد تاکید قرار 

کمیسیون کسب وکار و کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ضمن بررسی سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی،بر در  :گفت دادو

موضوع بهره وری تاکید جدی شده است و فعاالن اقتصادی معتقدند که با اصالح بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی 

 .کشور،کاستی هایی که در اقتصاد دیده می شود قابل جبران است

ابوالحسن خلیلی دیگر عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز در همین رابطه بر موضوع تقویت اصالح الگوی مصرف در کشور 

 .تاکید کرد

بر در حال حاضر و :وی با بیان اینکه فرهنگ مناسبی در رابطه با مصرف محصوالت کشاورزی و غذایی در ایران وجود ندارد،گفت

ميليارد دالر است که در صورت  3۵تا  3۱ان واردات کاالهای اساسی به کشور در حدود اساس آخرین آمار گمرک ایر

 .اصالح الگوی مصرف می توانيم حجم باالیی از واردات در این بخش را کاهش دهيم

یی اصغر تفضلی از کارشناسان کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز معتقد است که باید بهره وری را در صنعت کشاورزی و غذا

 .تقویت کرد

گذاری انبوهی که طی سال های گذشته صورت گرفته اما در حوزه کشاورزی ضایعات در بخش آب  به گفته وی،به رغم سرمایه

 .درصد است 02حدود 

محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز نقصان در بهره وری را یکی از مشکالت جدی در حوزه کشاورزی ایران 

 .وی معتقد است که یکی از راه های بهبود بهره وری در کشور،این است که دولت کارمندان خود را کاهش دهد.عنوان کرد

http://www.farsnews.com/
http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=405be8d0-db56-40b8-9397-4eb5f4c63f35&WebPartID=fdcafcc9-3030-4de4-b5ea-acd13bb32716&ID=a7ebfe79-ba2c-4dd4-8fcd-1c95de240004
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930303001363
http://www.farsnews.com/


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته اول خرداد       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

16 
 

رضا ارجمندی از کارشناسان کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز معتقد است که دستیابی به امنیت غذایی بدون اصالح الگوی 

دو دهه است که روی اصالح الگوی مصرف کار شده است اما همچنان در به گفته وی،در ایران نزدیک به .مصرف امکان پذیر نیست

برابر پاکستان و  50مصرف دارو در ایران،:وی به نقص در مصرف دارو در کشور اشاره کرد و گفت.این بخش با نقصان مواجه هستیم

 .ی هستیم که عمدتا رعایت نمی شودبرابر هندوستان است در حالی که برای مصرف بهینه دارو در کشور ما دارای مواد قانون 51

ارجمندی با بیان اینکه دلیل عمده ضایعات در کشور به عدم بازیافت محصوالت برمی گردد،یادآور شد که متوسط ضایعات در دنیا 

 .درصد می رسد 02درصد است در حالی که در ایران به  02برابر با 

 تسهیل تولید در دستورکار سازمان غذا

ان غذا و دارو نیز در همین رابطه از آمادگی این معاونت برای همکاری و تعامل با بخش خصوصی در رابطه با مدیرکل غذا سازم

 .تدوین پیش نویس امنیت غذایی در کشور خبر داد

هدایت حسینی در عین حال از آمادگی معاونت غذا و دارو برای تشکیل کمیته مشترک با اتاق تهران در رابطه با موضوع  سید

 .اد مقاومتی خبر داداقتص

در همین رابطه :وی با بیان اینکه این معاونت،تسهیل تولید و فراوری غذایی و کشاورزی را در دستورکار جدی قرار داده است،افزود

تفاهمنامه ای را با گمرک ایران منعقد کرده ایم که بر اساس آن واحدهای تولیدی خوشنام اگر برخی ویژگی ها را داشته باشند می 

 .وانند از این پس بدون مجوز وزارت بهداشت مواد اولیه را با امضای مدیرعامل ترخیص کنندت

حسینی در عین حال یادآور شد که معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت،مقررات زدایی را به طور جدی در دستورکار قرار داده و در 

 .واردات در بخش مواد غذایی امکان پذیر شود حال بازنگری برخی مقررات و قوانین است تا در نهایت منطقی شدن

 بازرگانی در وزارت کشاورزی اداره

سبقتی دبیر انجمن صنفی صنایع . در ادامه این نشست،اعضای انجمن صنایع روغن کشی به تشریح مشکالت این صنعت پرداختند

به بعد آغاز شد،افزود که در حال حاضر بیش از  11روغنکشی ایران با اشاره به اینکه بحران در واحدهای تولیدی این صنعت از سال 

 .واحد تولیدی و کارخانه روغن کشی در ایران یا به طور کامل تعطیل هستند یا با کمترین ظرفیت به فعالیت ادامه می دهند 02

میلیون  0خش حدود و با تاکید بر مزیت کشور در تولید دانه های روغنی،یاداور شد که در حال حاضر ظرفیت تولید داخل در این ب

 .هزار تن است 222و 

درصد بوده است  2اصالنی از دیگر اعضای این انجمن نیز با بیان اینکه در سال گذشته ظرفیت عملیاتی صنایع روغن کشی حدود 

اینکه او با اشاره به .خاطرنشان کرد که با توجه ظرفیت های موجود، این رقم می تواند تا پوشش کامل نیاز کشور افزایش یابد

میلیون تن کنجاله در سال گذشته  5شرکت پشتیبانی دام و طیور کشور طی روال سنوات گذشته،اقدام به واردات 

خواسته جدی بخش خصوصی این است که دولت به جای کنجاله،دانه وارد کند تا واحدهای روغن کشی از توان و :کرد،گفت

 .ظرفیت خود استفاده کنند

میلیارد  0بیش از  30تعرفه واردات کنجاله به یکباره حذف شد،تصریح کرد که در سال  12و  11ال های اصالنی با بیان اینکه در س

 .میلیون دالر دانه روغنی و کنجاله وارد ایران شده است 222و 

 222نی از ابوالحسن خلیلی نیز در توضیح اینکه چرا دولت از واردات کنجاله خارج نمی شود،با یادآوری اینکه کشت دانه های روغ

سیاست دولت کماکان همین است که برای کنترل :هزار تن در حال حاضر رسیده است،گفت 022به کمتر از  11هزار تن در سال 

به گفته وی،در وزارت جهاد کشاورزی،سیاست های .قیمت مرغ و توجه به مصرف کنندگان،باید واردات کنجاله را داشته باشد

 .بازرگانی حاکم است
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ما نیز باید به مانند :ان اینکه کشورهای دنیا از سال های پیش به سمت کشت فراسرزمینی سوق پیدا کرده اند،افزودخلیلی با بی

عربستان،چین،قزاقستان،برزیل و سایر کشورها بخشی از پول واردات محصوالت کشاورزی را برای خرید زمین کشاورزی در 

 .کشورهای دیگر هزینه کنیم

 .ه کنجاله و دانه های روغنی،باید موازنه ورود کاال به سمت واردات دانه سوق پیدا کند و نه کنجالهوی معتقد است که در حوز

بخش خصوصی معتقد :در همین رابطه، سبقتی دبیر انجمن صنایع روغن کشی در رابطه با تاثیر واردات کنجاله بر قیمت مرغ گفت

واردات کنجاله برقرار شود چرا که بررسی های انجمن نشان می دهد است که برای حمایت از صنایع روغن کشی کشور باید تعرفه 

 .درصد افزایش خواهد یافت 2/0درصدی تعرفه واردات کنجاله،قیمت مرغ در داخل صرفا تا  52که با افزایش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302020225212 

 "بازگشت به باال"

 اقلیم و منابع طبیعی
 - 93/13/13فارس

هکتار باغ و  ۶۴دنبال خلع ید پدیده از / یابد هزار هکتار زمين کشاورزی تغيير کاربری می 3۱ساالنه 
 زمين زراعی تغييریافته هستيم

سال آینده  ۵ر حالی که سياست افزایش جمعيت در کشور وجود دارد و طی د: رئيس سازمان امور اراضی کشور گفت

 .شود هزار هکتار زمين کشاورزی تغيير کاربری می 3۱درصد برسد، ساالنه  ۰۱به  ۴۱ضریب امنيت غذایی کشور باید از 

شار امروز در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس درباره آمار ، قباد افخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی   

هزار هکتار  12هزار هکتار از اراضی کشاورزی به صورت غیر مجاز و  22حدود  11از سال : گفت تغییر کاربری زمینهای کشاورزی

 .اند با مجوز دولتی تغییر کاربری شده

هکتار عنوان کرد که میانگین ساالنه  هزار 552کشاورزی تغییر کاربری شده را  های رئیس سازمان امور اراضی کشور مجموع زمین

 .هزار هکتار است 52آن حدود 

ای  ها عامل مهم تخریب و تغییر کاربری بوده است چه برنامه های گذشته واگذاری افشار در پاسخ به سئوال دیگر فارس که در سال

ها استعدادیابی شود و ضرورت اجرای طرح سنجیده  قبل از واگذاری قرار است طرح: ها دارید؟ گفت برای نظارت بر این واگذاری

 .ها نتیجه بهتری دارد شود، چرا که اجرا نکردن بسیاری از طرح

درصد کسانی که  01میلیون هکتار زمین واگذار شده است که معتقدیم حدود  1تا  0.1سال گذشته  01در : وی همچنین گفت

 .درصد آنها هم دالیل موجهی در خصوص عدم اجرا ندارند 12اند و  ایشان را اجرا نکردهه اند طرح زمین گرفته

های  های زمین های واگذار شده تعیین و پرونده های دقیق زمین اندازی شود، نقشه قرار است بانک اطالعاتی راه: وی ادامه داد

 .واگذاری پاالیش و بازنگری شود

 .تواند زمین آنها را پس بگیرد هایشان را اجرا نکرده باشند، دولت می ندگان زمین طرحدر صورتی که تحویل گیر: افشار گفت

ها به دلیل  هزار هکتار از این زمین 01های واگذاری به سیستم چرخه نظارت وارد شد و  هکتار از زمین 022سال گذشته : وی گفت

 .اجرا نکردن تعهداتشان قرارداد فسخ و یا در مرحله فسخ شدن است

های ناصحیح از  ها ارزیابی دالیل اجرایی نشدن طرح فارس که بسیاری از در پاسخ به سئوال دیگر ئیس سازمان امور اراضی کشورر

شود،  سال آینده به عنوان پایاب سدها آبی می 1بینی اینکه طی  هایی را با پیش است، به طوری که زمین سازمان امور اراضی سوی

دهند تا طرح را دوباره  اگر توجیه عامالن طرح پذیرفته شود، فرصتی را به انها می: تر شده است، گفت یواگذار کرده اما زمان طوالن

 .اجرا کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930303001086
http://www.farsnews.com/
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های مازندران در معرض تغییر کاربری است، باید مدیریت شهری در  درصد دشت 12: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

 .شهرها مانند تهران و مازندران ایجاد شود کالن

های مازندران، زمین کشاورزی پیدا  سال آینده در زمین 52ها با همین روند ادامه یابد طی  در صورتیکه تغییر کاربری: ی ادامه دادو

 .نخواهد شد

 .های گذشته هرجا مناطق خوش آب و هوایی بوده تغییر کاربری در آن مناطق صورت گرفته است به گفته افشار در سال

شود و برای هر فرد ایرانی  های کل کشور را شامل می درصد زمین 3.5ر زمین کشاورزی وجود دارد که میلیون هکتا 51: وی گفت

این در حالی است که ضریب امنیت کالری در کشور . هزار متر زمین کشاورزی وجود دارد که باید امنیت غذاییش را تامین کند 0

 .درصد است 22

 .افتد نفر به خطر می 02شود، امنیت غذایی  یا از کاربری کشاورزی خارج میبا یک هکتار زمینی که تخریب و : افشار گفت

 12ضریب امنیت غذایی کشور به  5032سیاست افزایش جمعیت را در کشور داریم و در کنار آن قرار است تا سال : وی ادامه داد

 .ری در تولید استو ها و افزایش بهره درصد برسد، بنابراین وظیفه سازمان امور اراضی حفظ این زمین

اکیپ یگان حفاظت تشکیل دهد که  502شهرستان با  21به گفته وی، سازمان امور اراضی قرار است، امسال تا پایان مرداد ماه در 

درصد ساخت و سازهای غیر مجاز شناسایی و متوقف  12تا  22برد و  درصد باال می 12به گفته این مسئول ضریب حفاظتی را 

تواند، به حفظ اراضی  ها می سازی و تبلیغ برای جلوگیری از تغییر کاربری فشار، وجود سامانه پیامکی، فرهنگبه گفته ا.شود می

 .کشاورزی منجر شود

،  21های  ای سال های ماهواره تا عکس اند برداری کشور قرارداد منعقد کرده با سازمان نقشه: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

 .انجام شده باشد براساس قانون بازپس گرفته خواهد شد 11یش شود و در صورتی که تخریبی بعد از سال پا 30و  32،  11،  12

مجلس است، اگر این قانون تصویب  ها آماده شده و در نوبت طرح در صحن ها و باغ اصالح قانون حفظ کاربری زمین: افشار گفت

برای ارائه الیحه جلوگیری از خرد شدن اراضی به دنبال رفع مسائل  :وی همچنین گفت.کند ها جلوگیری می شود از تغییر کاربری

 .شود برای جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع آن عملی می 11فقهی هستیم، اما تا رفع این مشکل، قانون مصوب سال 

 .شوند یدار م های کشاورزی نیز سند میلیون هکتار از زمین 0.0امسال : رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

هکتار  11این بخش تجاری : رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین در مورد تغییر کاربری توسط پدیده شاندیز مشهد، گفت

هکتار آن زراعی و باغ بوده و بدون مجوز وزارت جهاد تخریب کرده است و در شورای عالی قضایی  02زمین تخریب کرده است که 

 .به دنبال خلع ید هستیم

در شهرک تماشا و شهرک محمودیه نیز حکم قلع و قمع بناهای غیر قانونی : سازمان امور اراضی کشور همچنین گفترئیس 

 .اراضی تخریب شده صادر شده است در

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302020222305 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 - 93/13/12فارس

 شود شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان احيا می
های آب، خاک و  العاده زیادی در زمينه های فوق اردبيل یك استان کشاورزی است و قابليت: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .دامپروری دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930303000941
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آباد  از اردبیل، محمود حجتی عصر امروز در بازدید از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در پارس خبرگزاری فارسبه گزارش 

باید با استفاده بهینه و مطلوب از منابع آبی و تجهیز : های مرزی موجود در استان اردبیل اظهار داشت با یادآوری منابع آبی و آب

 .انه آبیاری مدرن از هدر رفت آب جلوگیری شودمزارع به سام

: های منحصر به فرد کشور شناخته شده است، تصریح کرد وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان یکی از شرکت

 .یردجانبه مشکالت این بنگاه عظیم اقتصادی را حل کنیم تا در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گ باید با تالش و کوشش همه

با پشتیبانی و همکاری بین : های کالن دولت در بخش آب و خاک اشاره کرد و ادامه داد گذاری وزیر جهاد کشاورزی به سرمایه

های آبیاری و استفاده  برداران کشاورزی و نیز هماهنگی و همکاری وزارت نیرو شاهد توسعه شبکه دولت، مجلس و حضور خود بهره

 .شویم مطلوب از امکانات موجود می

های مختلف شرکت مغان از جمله دامپروری، باغات میوه، کارخانه قند و سیلو دیدن کرد  ها و قسمت حجتی در این بازدید از بخش

 و از نزدیک در جریان مسایل و مشکالت این شرکت قرار گرفت

ری را در رونق بخش کشاورزی منطقه های آبیا آباد توسعه شبکه گذاری بین مزارع پارس وی همچنین در بازدید از پروژه کانالت

های زراعی جهت جلوگیری از هدر رفت آب  هزار هکتار از زمین 00برای این منظور : دشت مغان اثرگذار دانست و خاطر نشان کرد

 .میلیارد تومان در حال اجراست 02گذاری شده و هشت هزار هکتار هم با اعتبار  کانالت

کشاورزی، دو   آباد با داشتن اراضی وسیع از اردبیل، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در پارس خبرگزاری فارسبه گزارش 

هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری میوه و چند واحد تولیدی  222هزار و 

 .شود منحصر به فرد کشور محسوب میهای  دیگر یکی از شرکت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302020222221 

 "بازگشت به باال"

 اقلیم و منابع طبیعی

 - 93/13/12فارس

کمبود اعتبار و نيرو دو مشکل اصلی منابع /گيرد هزار تومان حقوق می 3۱۱جنگلبانی که ماهانه 
 طبيعی

یك جنگلبان . غربی کمبود نيرو و اعتبار را دو مشکل اصلی در این منطقه عنوان کردند مسئوالن استان آذربایجان

هزار تومان دریافت  3۱۱روی دارد ولی ماهانه فقط  کيلومتر تا محل کار پياده ۴کند و  ساعت کار می3۵روزانه : گفت

 .کند می

کمبود اعتبارات  این استان بارها به به استان آذربایجان غربی، مسئوالن منابع طبیعی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی 

تصرفات و حفظ  ها، جلوگیری تخریب توفیق دردر این استان اشاره کردند و این دو مشکل را عاملی برای عدم  نیروی انسانی و

 .منابع طبیعی عنوان کردند

میلیارد تومان اعتبار بود که تنها  1نیاز به  خوار بلوط مقابله با آفت جوانه برای :رئیس اداره کل منابع طبیعی آذربایحان غربی گفت

ت کاشت را به دلیل نبود اعتبار حتی یک لیتر هم های دس هکتار از جنگل هزار 212یک میلیارد تومان اختصاص دادند، همچنین 

 .آب ندادیم

میلیارد تومان برای طرح صنوبرکاری  02ساالنه باید : های خارج از شمال سازمان جنگلها نیز گفت معاون جنگل پور  طالب امین

 .میلیارد تومان دادند 0تا  0.1 دادند که در عمل اختصاص می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930302000675
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هزار هکتار عرصه یک نفر نیروی جنگلبان یا  0تا  0 برای: منابع طبیعی آذربایجان غربی نیز گفتپرویز ریاضی فر معاون اداره کل 

اند، اما مجوز  درصد نیروها بازنشست شده 12کنند،  هزار هکتار یک نفر نیرو استخدام می 0تا  0داریم، اما در ترکیه برای  قرق بان

ترین دلیل  عمده استان آذربایجان غربی تخریب شده است که های ینهزار هکتار از زم 01 دهند، طی دو دهه استخدام نمی

  .است کمبود نیرو و اعتبار آن

 هزار تومان می گيرند  3۱۱ بانانی که ماهانه قرق*

کاشت است،  کاری دست از جنگل بانی حفاظت وظیفه قرق: وگو با خبرنگار فارس گفت بان در ماکو در گفت حسین اسماعیلی قرق

رود تا  سه کیلومتر پیاده می صبح 2.1 هر روز ساعت دهد پاشی و جلوگیری از تخریب را نیز انجام می نار آن کارهای کودالبته در ک

 .گردد اش برمی روی به خانه شب بعد از سه ساعت پیاده 55.1به محل کارش که نگهبانی و حفاظت از جنگل است، برسد و 

 .شویم گیرند، به محل ماموریت اعزام می سئوالن اداره منابع طبیعی تماس میهمیشه آماده کار هستیم و هر زمان م: وی گفت

 .کند هزار تومان در ماه به عنوان حقوق دریافت می 3۱۱قرق بان به ازای این همه کار تنها : اسماعيلی گفت

هزار 022کند و به ازای آن  شب کار می 55صبح تا  1از   ساعت 51روزانه   :مجید دامغانی قرقبان دیگری به خبرنگار فارس گفت

 .کند تومان دریافت می

در حالی که از سوی اداره  کند، رفت و آمدمی  پیاده کیلومتر فاصله دارد و همه این رها را روزانه 0  از محل کارش :دامغانی گفت

 .کل منابع طبیعی بیمه هم نشده است

 هزار تومان ۵۵۱با حقوق  کارشناس ارشد منابع طبيعی*

داری شهرستان ماکو درباره مشکالت قرقبانان و حقوق اندک  فارس با علی حسنعلی زاده رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزخبرنگار 

 .وگو کرد آنها گفت

میلیون تومان در  0اند  تمام اعتباری که برای حفاظت از منابع طبیعی و جنگل به این شهرستان اختصاص داده: وی گفت

 .شود بان تقسیم می قاست که بین این دو قر سال

همه آنها به خاطر کمبود اعتبار است و بارها مکاتبه : مدت و بیمه نبودن آنها را نیز تائید کرد و گفت زاده قراردادهای کوتاه حسنعلی

 .ایم ای درباره افزایش اعتبار نگرفته ایم، اما نتیجه کرده

 .گیرند ن حقوق میهزار توما 122حتی کارمندان با مدرک کارشناسی ارشد : وی گفت

 .کمبود اعتبار و نیرو مشکل اساسی در حفظ منابع طبیعی در این منطقه است: زاده گفت حسنعلی

آالت و  میلیون تومان است که با این اعتبار توان تامین ماشین 015اعتبار ساالنه اداره منابع طبیعی ماکو : وی همچنین گفت 

 .مقابله با متصرفان منابع طبیعی را نداریم

تعداد دام در مراتع منطقه ماکو دو تا سه برابر حد استاندارد است و : وی به مشکل دیگر منابع طبیعی این منطقه اشاره کردو گفت

 .کند فشار زیادی به مراتع وارد می

 کمبود نيرو عامل اصلی/غربی هزار هکتار از منابع طبيعی آذربایجان ۴۱تخریب *

 .هکتار آن خلع ید شد 51نابع طبیعی این منطقه تصرف شده بود که هکتار از م 22سال گذشته : وی گفت

به گفته رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ماکو عالوه بر بخش حقیقی بخش حقوقی نیز در این شهرستان اقدام به تصرفات منابع 

 .کنند طبیعی می

 ها، فراوانی در پایتخت کمبود اعتبار در شهرستان*
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به شدت حفاظت از این منابع را تحت تاثیر قرار  نیرو کمبود اعتبار و ها است، طبیعی کشور در شهرستان درصد منابع 32بیش از 

 .شود که در بسیاری از موارد هم در خدمت منافع ملی نیست هزینه می آوری در پایتخت داده است، در حالی که اعتبارات سرسام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302020222501 

 "بازگشت به باال"

 خدمات 
 - 93/13/12فارس

 دولت با خرید تضمينی برنج جلوی تغيير کاربری شاليزارها را بگيرد
ست و توليد در توان کشاورز نيست، بنابراین قيمت تمام شده محصول باال:عضو کميسيون کشاورزی مجلس گفت

 .دولت با خریدهای تضمينی محصوالت کشاورزی جلوی تغيير کاربری شاليزارها را بگيرد

ییر کاربری در مورد رواج پدیده تغ خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین نیاز آذری عضو کمیسیون کشاورزی در گفت

روی  متاسفانه این اقدام غیر اصولی در حال پیش: اراضی کشاورزی به ویال در شمال کشور و چگونگی مبارزه با این مسئله، گفت

 .های مختلف در حال تغییر کاربری است ها در شمال کشور به بهانه است و بهترین زمین

این پدیده  رود، تا با هماهنگی یکدیگر ها و نهادهای نظارتی انتظار می یاز وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، فرماندار: وی افزود

 .را مدیریت کنند و جلوی این اتفاق نامبارک را بگیرند

وزارت جهاد کشاورزی مجری قانون مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی است و نباید : عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .این اتفاق بیفتد اجازه دهد، این موضوع بیش از

شمار و عدم توجه دولت به این  کشاورزان عامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی را مشکالت بی نیاز آذری در پاسخ به این سؤال که

قیمت تمام شده تولید کشاورزی : کنند، دولت برای جلوگیری از ادامه این روند چه کاری باید انجام دهد، گفت مسئله عنوان می

 .در توان کشاورز نیست، بنابراین دولت باید خریدهای تضمینی محصوالت کشاورزی را در کشور تقویت کندباالست و 

 .کند خرید تضمینی محصوالت کشاورزی توسط دولت در کشاورز انگیزه ادامه کار در زمین را ایجاد می: وی افزود

جهاد کشاورزی نسبت به بخش کشاورزی وجود دارد رویکرد خوبی از سوی مجلس و وزارت : عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .هایشان نیفتند ها بیشتر شود، تا کشاورزان از نگرانی و دغدغه رها شوند و به فکر تغییر کاربری زمین و باید حمایت

 .ابدوری هم افزایش ی خودکفایی در تولید برنج نیاز به حفظ سطح زیر کشت دارد، تا با حفظ آن سطح بهره: نیاز آذری گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302025222530 

 "بازگشت به باال"

 گندم
 - 93/13/12فارس

 قيمت گندم امروز در بازارهای جهانی افزایش یافت

 .سنت رسيد ۵۵دالر و  ۴۴۱دالر افزایش به  3.۵بازارهای جهانی با  قيمت گندم امروز در

سنت  21دالر و  222دالر افزایش یافت و به  5.1قیمت گندم امروز در بازارهای جهانی  الملل فارس، به گزارش گروه اقتصاد بین

 .سنت معامله شد 22دالر و  120دالری را تجربه کرد و به قیمت   5.5همچنین قیمت سویای خوراکی نیز افزایش . رسید

صدم درصد را تجربه کردند  2صدم درصد و  0بر اساس این گزارش قیمت سویای روغنی و گیاه روغنی کانوال نیز به ترتیب افزایش 

 .سنت عرضه شدند 02دالر و  035سنت و  12دالر و  02های  و به قیمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930302000125
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 52صدم درصد کاهش قیمت داشت و به  00در بازارهای جهانی نرم نیز شکر  محصوالت کشاورزی بر اساس این گزارش در گروه

 .سنتی را تجربه کردند 1سنت افزایش اما قهوه کاهش  02سنت، کتان  02سنت معامله شد، کاکائو  01دالر و 

هش به سنت کا 02سنت و دام پرواری با  10دالر و  501سنت کاهش به  50ها نیز دام زنده با  بر اساس این گزارش در گروه دام

 .سنت معامله شد 1دالر و  531

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302020222212 

 "بازگشت به باال"

 خدمات
 - 93/13/11فارس

 دیده برای محصوالت آسيب ای  ش بيمهپوش/  کارشناس کشاورزی هزار  3۱جذب 
 .کارشناس کشاورزی در صورت تامين اعتبار خبر داد هزار  3۱وزیر جهاد کشاورزی از جذب 

و گو با خبرنگار فارس در  شهر در گفت زده شهرستان مشگین و مناطق سیل  محمود حجتی در حاشیه بازدید از باغات سرمازده

شهری خوشبختانه با تالش خودشان باغات خوبی را در این شهرستان ایجاد  ش مشگینکشاورزان سختکو: اردبیل اظهار کرد

اند اما متاسفانه به دلیل سرمای شدید اخیر و سرمازدگی حاصل از آن در باغات تولید میوه در این شهرستان در این سال به  کرده

 .حد صفر رسیده است

ای محصوالت  های بلند مدت و مسائل پوشش مناسب بیمه کرد و با برنامهباید برای این موضوع مهم فکر اساسی : وی تصریح کرد

 .های آینده به بحث باغداری و کشاورزی امیدوار باشند کشاورزی را در نظر بگیریم و باید کاری کنیم که باغداران در سال

و بالیای طبیعی به صورت جدی های گذشته در کشور ما به موضوع حوادث  متاسفانه در سال: وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

ها و کارشناسان این حوزه و با مدیریت ویژه این موضوع سعی  پرداخت نشده است که ما امیدواریم با استفاده از ظرفیت دانشگاه

وجه باغداران نیز باید در کار خودشان به این موضوع ت: حجتی خاطرنشان کرد.ها را به حداقل برسانیم خواهیم کرد میزان این آسیب

داشته باشند که از تک محصولی بودن دوری کنند و سعی داشته باشند که با غرس کردن ارقامی مقاوم در مقابل سرما با این 

 .مشکالت در آینده مواجه نشوند

ای  سعی خواهیم کرد از طریق مجلس و دولت این موضوع را با پشتیبانی پیگیری کنیم تا پوشش بیمه: این مسئول یادآور شد

هزار نفر از  52بر اساس تصویب مجلس جذب : وزیر جهاد کشاورزی گفت.دیده صورت گیرد بی در خصوص محصوالت آسیبمناس

یونس اسدی نماینده مردم .کارشناسان کشاورزی در دستور کار است که در صورت تامین اعتبار این موضوع عملی خواهد شد

به طور میانگین در هر هکتار از باغات : ه خبرنگار فارس در اردبیل گفتشهر در مجلس شورای اسالمی نیز در این بازدید ب مشگین

رسد که امسال  محصول نیز می 522شود که این میزان در برخی از باغات به  محصول تولید می 02شهر حدود  شهرستان مشگین

ازدیدی که از نزدیک از باغات کشاورزی با ب این میزان به دلیل سرمازدگی به حد صفر رسیده است که امیدواریم وزیر جهاد

 .ای داشته باشد شهر داشت به این موضوع و پرداخت خسارت از طریق بیمه کشاورزی باغداران توجه ویژه شهرستان مشگین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302025222001 
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 صادرات و واردات
 - 93/13/17فارس

برابر  3.۵مصرف آب کشاورزی در ایران / شود درصد روغن مورد نياز کشور از واردات تامين می3۱
 کشورهای توسعه یافته است

ميانگين : شود، گفت ز واردات تامين میدرصد روغن مورد نياز کشور ا 3۱عضو کميسيون کشاورزی، با بيان این که 

 .برابر کشورهای توسعه یافته است 3.۵مصرف آب کشاورزی در ایران 

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت عباس پاپی

های دامی مثل  در بعضی از نهاده: های دامی و بی توجهی به تولید این محصوالت کشاورزی در داخل کشور، گفت هادهعلت واردات ن

 .ریزی نشده است کنجاله سویا، ذرت و بخشی از جو وارد کننده هستیم، زیرا برای تولید آنها در داخل کشور برنامه

شود که بخشی از آن از طریق تبدیل  نیاز کشور از طریق واردات تأمین میدرصد روغن مورد  32مطابق آمار، نزدیک به : وی افزود

 .آید های روغنی وارداتی به روغن و بخشی دیگر از طریق واردات روغن خام یا روغن آماده به دست می دانه

ارای اهمیت است که از اقالم استراتژیک و بسیار د کنجاله سویا: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بیان داشت

 .دهد درصد از ترکیب خوراک مرغ را تشکیل می 22تقریبا 

هزار تن مرغ در کشور تولید می شود که تولید این مقدار مرغ وابسته به کنجاله  122ساالنه یک میلیون و : پاپی زاده اظهار داشت

 .شود شکل تأمین کنجاله سویا هم برطرف میاگر این سویا در کشور کشت شود م  شود است که سویا که غذای طیور محسوب می

 02درصد تولید فعلی این محصول به  52های روغنی در داخل کشور برنامه ریزی شود، از  در صورتی که برای کشت دانه: وی افزود

 .رسیم درصد تولید در داخل کشور می

روغن کشی از دانه سویا به دست می آید،   کنجاله سویا بعد از تصفیه و: عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی، گفت

بنابراین با کشت و تولید سویا در داخل کشور و روغن کشی از آن، کنجاله سویا باقی مانده از دانه سویا هم برای خوراک طیور مورد 

 .گیرد استفاده قرار می

شود و هم موجب تأمین  ورد نیاز کشور میهای روغنی هم موجب تأمین بخشی از روغن م ریزی برای تولید دانه برنامه: وی افزود

 .شود غذای دام و طیور می

های دامی، منابع برای تأمین این اقالم در داخل کشور  در تأمین نهاده: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .شود وجود دارد، ولی مدیریت نمی

توانیم  از این منابع می هایی داخل کشور چه منابعی داریم و با چه روشمدیریت یعنی اینکه بدانیم در : زاده اظهار داشت پاپی

 .استفاده کنیم که حداکثر بازدهی را داشته باشیم

آمایش سرزمینی برای کشت محصوالت کشاورزی براساس منابع موجود و آب و هوا صورت نگرفته و اطالعات درست و : وی افزود

 .دقیقی هم در این رابطه موجود نیست

همچنین الگوی کشت درستی در کشور تعریف نشده بنابراین وقتی در استان : و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، گفتعض

شود، قطعا باید به این نتیجه رسید که روی کشت محصوالت کشاورزی هیچ گونه مدیریتی  سیستان و بلوچستان هندوانه کشت می

 .گیرد صورت نمی

شود، در  لیتر آب مصرف می 0022در کشور  ی تولید یک کیلوگرم محصول کشاورزی به طور متوسطبرا: پاپی زاده بیان داشت

برابر کشورهای  5.1لیتر است، بنابراین مصرف آب کشاورزی در ایران  0222حالی که این عدد در کشورهای توسعه یافته کمتر از 

 توسعه یافته است

http://www.farsnews.com/
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دن نهاده های دامی در داخل کشور است و به این وسیله ضعف مدیریت در قالب کم آبی یکی از بهانه های تولید نکر: وی افزود

 .کمبود منابع آب توجیه می شود

های دامی به شدت سهل انگاری شده است و این  در مورد تولید نهاده: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 سوب می شودکشور مح موضوع نقطه ضعف و پاشنه آشیل برای کشاورزی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302020225001 

 "بازگشت به باال"

 صادرات و واردات
 - 93/13/16فارس

 مرغ تنظيم نشد بازار تخم/ مرغ آزاد شد صادرات تخم
مرغ آزاد شده است، اما توليد  به رغم اینکه صادرات تخم: مدیرعامل اتحادیه توليدکنندگان مرغ تخمگذار گفت

 .فروشند هزار تومان زیر قيمت می 2کنندگان هر کيلوگرم تخم مرغ را با 

صادرات : مرغ گفت ، در پاسخ به وضعیت صادرات و تعرفه تخمارسخبرگزاری فوگو با خبرنگار اقتصادی  اصغری در گفت  هدایت

 .شود مرغ آزاد شد و به کشورهای افغانستان، عراق، ارمنستان، تاجیکستان و گرجستان صادر می تخم

 مرغ هر کسی با توجه به آزاد شدن صادرات تخم: مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار در مورد میزان صادرات گفت

 .تواند محصول خود را به گمرک برده و بعد از اظهار صادر کند، بنابراین آمار رسمی در این زمینه نداریم می

از سوی دولت، صادرات   مرغ در بازارهای جهانی و عدم ارائه مشوق با توجه به پایین بودن قیمت تخم: اصغری در عین حال گفت

 .متعادل کندمرغ به حدی نبوده است که قیمت بازار را  تخم

هزار تومان زیر قیمت  0به گفته اصغری مدیر عامل اتحادیه مرغ تخمگذار در حال حاضر تولیدکنندگان تخم مرغ را هر کیلوگرم 

 0122تا  0222شود آنها مجبورند کیلویی  تومان برای مرغدار تمام می 0122مرغ کیلویی  فروشند، در حالی که تخم تمام شده می

 .تومان بفروشند

ها  همواره به دلیل عدم نظارت: اصغری سؤال شد که قیمت تخم مرغ در بازار بسیار باالتر از قیمت درب تولیدی است گفت از

 .شود ها کنترل نمی اند و قیمت کننده متضرر بوده تولیدکننده یا مصرف

 .ه خواهد بودکنندگان در آیند وی هشدار داد که ادامه چنین وضعیتی باعث کاهش تولید و متضرر شدن مصرف

این اقدام هم : سازی کند، گفت مرغ ذخیره اصغری در پاسخ به اینکه قرار بود شرکت پشتیبانی امور دام در جهت تنظیم بازار تخم

 .کنند عملی نشد و اکنون تولید کنندگان با وضعیت اسفباری تولید می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302022222000 

 "بازگشت به باال"
 بازار و قیمت ها

 - 93/13/16فارس

 ها جای خالی نظارت روی برچسب/ منطقه جغرافيایی در پایتخت مالک تعيين قيمت ميوه 
ين تا آسمان تفاوت دارد، تا جایی که قيمت یك قلم ميوه مانند قيمت ميوه و سبزیجات در نقاط مختلف تهران از زم

 .توان تهيه کرد تومان است و همين ميوه را در جنوب شهر با نصف قيمت می ۴۵۱۱سيب در شمال تهران کيلویی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930304001335
http://www.farsnews.com/
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جنوب آن شهر حاکی از آن است که قیمت میوه و تره بار در شمال پایتخت با  گزارش میدانی خبرنگار فارس از مناطق مختلف

دانند اما با  باالی اجاره بها را عامل این مسئله می های فروش میوه و سبزی هزینه اگرچه برخی از مغازه. تفاوت معنا داری دارد

 . حساب میزان فروش روزانه به نظر می رسد زیاده خواهی فروشندگان بی تاثیر نیست

اند و این سوال مطرح می شود  ها نصب کرده ر رسمی روی میوه و سبزیها را به طو ها قیمت مغازه نکته جالب توجه اینکه همه این

 که سازمان حمایت از مصرف کنندگان چه نظارتی در این زمینه داشته است؟ 

   های شمال شهر های نجومی در میوه فروشی قیمت

هزار تومان  52و توت فرنگی  2122تومان، پرتقال  2122قیمت یک کیلو سیب سرخ در منطقه یوسف آباد و میدان ونک کیلویی 

 . تومان به فروش می رسد 2022هزار تومان و یک کیلو موز  50 همین منطقه همچنین یک کیلو گوجه سبز در. است

 . تومان است 0122تومان و خیار بوته ای  0122قیمت یک کیلو گوجه فرنگی 

  تر است مرکز شهر متعادل میوه در  قیمت

تومان، یک کیلو پرتقال  0122 یک کیلو سیب سرخ در این منطقه. قالب و مرکز شهر ارزان تر استاما قیمت میوه در خیابان ان

تومان، پیاز  0312موز  تومان، 5112ای  تومان، خیار بوته 5022تومان، گوجه فرنگی،  5022هویج  هزار تومان، 0درجه یک جنوب 

 . هزار تومان عرضه می شود 0سیب زمینی  تومان، 5122

 . تومان است 0122و لوبیا سبز نیز  5222، باقال سبز 5022، کدو5222کیلویی  بادمجان

 . تومان است 2222توت فرنگی  تومان و 5122تومان، طالبی  122  همچنین قیمت هر کیلو هندوانه در مرکز شهر

 . هزار تومان است 55نیز  قیمت یک کیلو زردآلو

  قیمت میوه و سبزیجات در جنوب پایتخت

   .تر است بسیار پایین (50منطقه )ه جالب توجه اینکه قیمت میوه و سبزی در جنوب تهراناما نکت

تومان در مناطق جنوبی شهر  122هزار تومان و قیمت هندوانه کیلویی  0هزار تومان، یک کیلو پرتقال  0یک کیلو سیب سرخ 

 . شود عرضه می

 . تومان است 5022و پیاز  5122هزار تومان، سیب زمینی تهران یک  50همچنین قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در منطقه 

 .تومان است 122تومان، لوبیا سبز یک هزار تومان و بادمجان کیلویی  222قیمت باقال کیلویی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302021225525 

 "بازگشت به باال"
 منابع مالی

 - 93/13/16فارس

 ميليارد تومان3۵۱واریز / همه مطالبات گندمکاران پرداخت شد
 .مدیرعامل بانك سپه از واریز کليه مطالبات گندم کاران توسط بانك سپه خبر داد

روز گذشته با   در جلسه: اظهار داشت خبرگزاری فارسرنگار اقتصادی وگو با خب نژاد مدیرعامل بانک سپه در گفت سید کامل تقوی

ریزی، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی، بانک مرکزی و نماینده معاونت  حضور نمایندگان سازمان مدیریت برنامه

تامین و تمام مطالبات گندمکارانی که تا پیش از این گندم خود را به مراکز ریزی و نظارت راهبردی، اعتبار خریدگندم  برنامه

 .اند، روز دوشنبه به حسابشان واریز شد مربوطه تحویل داده

هزار تن گندم از کشاورزان  002میلیون و  5تاکنون و از ابتدای طرح خرید تضمینی گندم افزون بر : گفت مدیرعامل بانک سپه

 .بانک ثبت شده است خریداری و در سامانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930305001161
http://www.farsnews.com/
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ای  در جلسه: میلیون ریال به حساب کشاورزان واریز شده است، تصریح کرد 022میلیارد و  5122وی با بیان اینکه تا کنون بالغ بر 

ریزی و نظارت راهبردی، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی، بانک  که روز گذشته با حضور نمایندگان معاونت برنامه

میلیارد ریال از سوی دولت بابت پرداخت به کشاورزان تأمین  0122ریزی برگزار شد، مبلغ  و نماینده سازمان مدیریت برنامهمرکزی 

 .شد

ای از آن به مبلغ  همچنین بخشی از مبلغ پرداختی به کشاورزان امروز توسط شرکت بازرگانی دولتی و بخش عمده: تقوی نژاد افزود

 .از محل منابع داخلی بانک سپه تأمین شد  هزار میلیارد ریال نیز 0

اعتبار مورد نظر برای خرید : وی با بیان اینکه نقش بانک سپه در این طرح صرفا پرداخت وجه است، نه تامین اعتبار، اظهار داشت

رای کمک به تضمینی گندم باید از سوی وزارت جهادکشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی تامین شود، اما در عین حال بانک سپه ب

 .کشاورزان از منابع خود برای تسریع در پرداخت بدهی آنها استفاده کرده است

تامین این میزان وجه برای خرید : هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت 12نژاد بودجه موردنیاز خرید تضمینی گندم را حدود  تقوی

 .ریزی هوشمندانه است تضمینی گندم نیازمند برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302021225021 
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 شیر
 - 93/13/16فارس

های شير  نظارتی بر ترکيب توليد کارخانه/ توليد شير کم چرب برای توليدکنندگان به صرفه نيست
 شود نمی

ها ندارد  کارخانه( کم، نيمه و پرچرب)ای در نظارت بر توليد انواع شير  این انجمن وظيفه: دبير انجمن صنایع لبنی گفت

شود، بلکه مدیرعامل و هيأت مدیره هر واحدی درباره نوع توليداتشان  و این مسئله به هيچ نهادی مربوط نمی

 .کنند گيری می تصميم

، شیر یکی از محصوالت دامی است که به دلیل اهمیت غذایی همواره مورد خبرگزاری فارسنگار اقتصادی به گزارش خبر

 .مسئوالن و مردم بوده است توجه

ان دارد، ها از قبیل پوکی استخو بسیاری بیماری مؤثری در سالمتی و پیشگیری از بروز این ماده حیاتی نقش مصرف شیر

 .اقشار مختلف بتوانند از آن استفاده کنند باشد تا باید به لحاظ قیمت در حدی بنابراین

سلیقه،  ای بر اساس کننده شود که هر مصرف های اخیر شیر به اشکال مختلف کم چرب، نیمه چرب و پرچرب عرضه می در سال

 .کند می ذائقه، نیاز جسمی و حتی تجویز پزشک یکی از انواع شیر را مصرف

کمبود و یا  شوند محصوالت لبنی و به خصوص شیر کم چرب با آن مواجه می کنندگان اما یکی از اتفاقاتی که گاهی مصرف

شیر کم چرب در بازار است، به طوری که فروشندگان محصوالت لبنی علت آن را، عدم توزیع شیر کم چرب از سوی  نبود

 .ندکن عنوان می کنندگان ها و تولید کارخانه

کنندگان با عرضه بیشتر شیر نیم چرب به جای  تومانی دارد و بنابراین تولید 522اختالف قیمت  نیم چرب با شیر کم چرب شیر

کنندگان اقدام به تولید و توزیع شیر کم چرب  کنند و برای کسب سود بیشتری برخی تولید کم چرب سود بیشتری حاصل می

 .کنند نمی
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انجمن یک : کنندگان در بازار، گفت یع لبنی شیر در مورد عدم عرضه شیر کم چرب از سوی برخی تولیدرضا باکری دبیر انجمن صنا

  .ها و نظارت بر این مسائل را به عهده داشته باشد و اجرایی نیست، تا پیگیری گزارش شرکت سازمان عملیاتی

هاست و معموال مدیرعامل و  کار در اختیار خود شرکتها نیست و این  در جریان تولید انواع کاالهای کارخانه انجمن: وی افزود

 .کنند گیری می نسبت به تولیدات کارخانه تصمیم هیئت مدیره براساس بازخورد بازار

این موضوع به : کند، گفت ها نظارت می دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به این سؤال که چه واحدی بر ترکیب تولیدات کارخانه

 .شود، ترکیب تولید طبق قانون تجارت در اختیار خود واحدهای تولیدی است ی مرتبط نمیهیچ ارگان و نهادها

های تولید و  از اختیارات بنگاه گیرنده است و این موضوع  در مورد ترکیب تولیدش خودش تصمیم هر واحد تولیدی: وی افزود

 .مدیریت است

کند که این روزها تولیدکنندگان شیر از دولت برای  اتفاق میکنندگان در حالی  عدم عرضه شیر کم چرب از سوی برخی تولید

برخی از تولیدکنندگان، برای اینکه بتوانند  مکرر دارند و هنوز با آنها موافقتی نشده است، بنابراین های افزایش قیمت درخواست

یا پرچرب که با چرب و عرضه بیشتر شیر نیم چرب  عدم عرضه شیر کم هایی مثل سود بیشتری کسب کنند، از روش

 .کنند کنند و از این طریق سود بیشتری کسب می استفاده می رسد، بیشتری در بازار به فروش می قیمت

اند و مردم را برای جذب  این در حالی است که مسئوالن وزارت بهداشت، بارها و بارها نسبت به مصرف شیر پرچرب هشدار داده

 .اند مصرف محصوالت کم چربی توصیه کرده به ها از بروز برخی بیماری گیری حفظ سالمتی و پیش و به خاطر  کلسیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302020222221 

 "بازگشت به باال"

 برنامه و سیاست ها
 - 93/13/15فارس

 ميليون یورویی ۴۵۱بد فهمی در مورد رانت / تابع تصميم شورای رقابت هستيم
فهمی برخی  این کج: ميليون یورویی یك تاجر تاکيد کرد ۴۵۱وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به بحث رانت 

تصميم بگيرد، تبعيت گذاری خودرو  آید؛ شورای رقابت نيز هرچه درباره قيمت افراد بوده و رانت به حساب نمی

 .کنيم می

های  زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با رسانه رضا نعمت محمد خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

وزارت : چه شد، اظهار داشتمیلیون یورویی سرانجام  212جمعی در ابتدای نشست خود در پاسخ به این سوال که بحث رانت 

 .رسانی کرد و سعی داشتیم که این مسئله به کوچه و بازار نرسد صنعت از طریق روابط عمومی در خصوص این موضوع اطالع

های بسیاری شد و مجددا مراحل مختلف آن از طریق روابط  سازی های مختلف درباره این موضوع جو در مصاحبه: وی ادامه داد

 .رسانی شد ه اطالععمومی وزارتخان

کنندگان در انتظار تامین خاص این مقوله نیازمند تامین  با اشاره به اینکه بسیاری از تولید زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت نعمت

کننده قرار  کننده بدون تخصیص ارز کاال را با مسئولیت خودش در اختیار مصرف این به نفع کشور است که وارد: ارز هستند، گفت

  .دهد

کشاورزی و کاالهای اساسی در بنادر جمهوری   نهاده: شود، گفت زاده با بیان اینکه تخصیص ارز در بانک مرکزی بررسی می نعمت

مورد پس از ارسال موضوع به معاون اول رئیس  ها منتظر تخصیص اعتبار و یا حواله بودند که در این اسالمی ایران روی کشتی

 . سی و موافقت قرار گرفتدر بانک مرکزی مورد برر جمهور
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به بانک مرکزی ابالغ شد و بانک  کننده درخواست تامین ارز داشت که از طریق معاون اول رئیس جمهور وارد: وی تاکید کرد

 . مرکزی طبق صالحدید و قوانین نسبت به گشایش اعتبار اقدام کرده است و چنین چیزی وجود ندارد که رانتی در جریان باشد

اختصاص ارز به واردکنندگان تبعیض هم نیست و در صورت تقاضا به همه آنان طبق شرایط : معدن و تجارت گفتوزیر صنعت، 

 . تخصیص داده خواهد شد و به نظر من اشتباه فهم بوده که رانتی در کار بوده است

صورت افت قیمت سود خواهد کرد و کننده مسئولیت نوسان ارز را برعهده گرفته و در  وارد: وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد

در صورت افزایش قیمت زیان سنگینی را متقبل خواهد شد و در صورت تاخیری در بازپرداخت تعهدات دریافت شده، پس از مدتی 

 . اجرایی خواهد شد

مطرح شده، به هیچ میلیون یورویی که  212بحث : های دامی به کشور به نفع تولید داخل بود، گفت وی با بیان اینکه ورود نهاده

 . عنوان رانت نیست

این موضوع در اختیار شورای رقابت است و باید این : گذاری خودرو در شورای رقابت تصریح کرد زاده در مورد نحوه قیمت نعمت

ی ها شود، نظرات آنان است که برداشت هایی هم که از سوی مسئوالن می گیری کند، بنابراین مصاحبه شورا درباره آن تصمیم

 . شود متفاوتی از آنان می

ای مبنی بر انحصاری بودن خودرو سواری داد که بر اساس آن شورای رقابت به  مصوبه 35شورای اقتصاد در سال : وی ادامه داد

 . انحصار رقابتی بودن آن وارد عمل شده است

هرچه شورای رقابت تصمیم : خواهد کرد، گفتوی با بیان اینکه شورای رقابت در آینده فرمولی را برای تعیین قیمت خودرو نهایی 

 . بگیرد تابع آن هستیم

  شود سنگ آهن تبدیل به ارزش افزوده می/ کنيم فروشی جلوگيری می از خام* 

میلیون تن از آن صادر شد  00متاسفانه در سال گذشته  :ترین محصول آهنی است، گفت زاده با بیان اینکه سنگ آهن خام نعمت

 . رسید های بعدی آن به ارزش افزوده بیشتری می که باید در بخش

ها  در صورت اتمام این پروژه: ایم، گفت های فوالدی و سنگ آهنی به کار گرفته وی با بیان اینکه تمام قوای خود را برای اتمام پروژه

 . فروشی نیز جلوگیری خواهد شد از خام

دهد، تا عوارض بر صادرات مواد خام گذاشته شود،  ورای اقتصاد اجازه مینعمت زاده با بیان اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه ش

 . ایم که صادرات سنگ آهن را با عوارض همراه کنیم اما این موضوع در حال بررسی است در این صورت فعال فرصت نکرده: گفت

ت و کارخانجات تقاضای افزایش دهنده سیمان تغییر پیدا کرده اس عوامل تشکیل: وی در خصوص قیمت سیمان نیز تاکید کرد

 . کند تا تولید هم به صرفه باشد قیمت دارند بنابراین سازمان حمایت گزارشاتی را تهیه می

شود و به این زودی در  ثبت سفارش هم همچنان در جای خود باقی است و نظراتی را برای اصالح آن گفته می: زاده افزود نعمت

 .یم و برداشتن سریع آن نیاز به مصوبه دولت داردبندی نرسید خصوص ثبت سفارش به جمع
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 "بازگشت به باال"

 منابع مالی
 - 93/13/15فارس

 ميليارد تومان یارانه برای تثبيت قيمت علوفه 21۶ضرورت اختصاص 
ميليارد تومان یارانه برای تثبيت قيمت  21۶مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران با تاکيد بر ضرورت اختصاص 

 .قيمت پيشنهادی شير خام از سوی اتحادیه گاوداران صنعتی را قبول ندارم: علوفه گفت
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قیمتی که اخیرا رئیس اتحادیه : گفت ، در مورد قیمت شیرخامخبرگزاری فارسگار اقتصادی وگو با خبرن سعید سلطانی در گفت

 .اند، از نظر ما پذیرفته نیست گاوداران صنعتی در باره قیمت شیر خام اعالم کرده

 5.0صنعتی هم است که جامعه  ، نماینده گاوداران سنتی و نیمهاتحادیه دامداران: افزود مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران

 .گاوداران تصمیم بگیرند  توانند برای همه های صنفی نمی شود، بنابراین اتحادیه میلیون نفری را شامل می

 .تومان پیشنهاد داده بود 5100به گزارش فارس رئیس انجمن گاوداران صنعتی اخیرا قیمت شیر خام را کیلویی 

هر گونه اظهار نظر قبل از اینکه : س اتحادیه دامداران کشور در پاسخ به اینکه نظر شما درباره قیمت شیر خام چیست، گفترئی

 .معلوم شود، نوع حمایت دولت از این بخش چگونه خواهد بود، بی فایده است

 .یابد قیمت تمام شده شیر خام تغییر میعلوفه است و در صورت نوسان قیمت این نهاده   قیمت شیر خام متاثر از قیمت: وی گفت

 .درصد قیمت شیر خام مربوط به قیمت علوفه است 22به گزارش فارس 

 .باید یارانه به تثبیت قیمت علوفه پرداخت شود، تا قیمت شیر تغییر نیابد: سلطانی گفت

 5552امسال خرید شیر خام که کیلویی ریال است که مابه التفاوت آن با قیمت  51221به گفته سلطانی قیمت تمام شده شیرخام 

 .تومان بود، باید یارانه پرداخت شود

میلیارد  000تومان یارانه در مجموع  032میلیون تن است که با احتساب کیلویی  2سلطانی گفت که میزان تولید شیر خام کشور 

 .تومان برای تثبیت قیمت علوفه پرداخت شود
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 "بازگشت به باال"
 منابع مالی

 - 93/13/14فارس

کاران تا  مطالبات معوق گندم/ کاران پرداخت شد ميليارد تومان از مطالبات معوق گندم 1۵امروز 
 شود ته تأمين اعتبار میپایان هف

کاران  ميليارد ریال از مطالبات معوق گندم 1۵۱امروز : مدیر پروژه خرید تضمينی گندم، برنج و چای بانك سپه، گفت

 .شود تأمين اعتبار و به حساب آنها واریز شد و الباقی تا پایان هفته تأمين اعتبار می

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت برنج و چای بانک سپهمحسن ملکی سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم، 

تن گندم از  215هزار و  053استان کشور، یک میلیون و  55از ابتدای فصل برداشت و خرید تضمینی گندم تاکنون در : گفت

عمده وجه به حساب کشاورزان : خرید تضمینی گندم بانک سپه، گفت سخنگوی.کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری شده است

میلیارد ریال این وجوه تامین و به حساب گندمکاران واریز  012واریز شده ولی بخشی از مطالبات گندمکاران مانده بود که امروز 

زانه تأمین اعتبار شود و همچنین کلیه هم تا فردا از محل خ( میلیارد تومان 012)  میلیارد ریال 0122قرار است : وی افزود.شد

 .مطالبات گندمکاران تا آخر این هفته به حساب کشاورزان واریز خواهد شد

حجم ریالی میزان خرید تضمینی چای کشور : سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه، تصریح کرد

 به کشاورزان پرداخت و هنوز مقداری پرداخت نشده استمیلیارد ریال است که مقداری از مطالبات  222حدود 
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 نباتات علوفه ای
 - 93/13/14فارس

 استان کشور در بورس کاالی ایران ۰ه روغنی کلزای عرضه دان
استان کشور است، ضمن آنکه انواع مس، مقاطع فوالدی و  ۰بورس کاالی ایران امروز شاهد عرضه دانه کلزای 

 .رود آلومينيوم روی تابلوی عرضه تاالر محصوالت صنعتی و معدنی می

در این روز و در تاالر محصوالت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کاالی ایران، به نقل از  اری فارسخبرگزبه گزارش 

تن دانه کلزای ایالم،  022خوزستان،  تن دانه کلزای 022تن دانه کلزای گلستان،  022تن دانه کلزای مازندران،  122کشاورزی، 

تن دانه کلزای کرمانشاه عرضه را تجربه می  12تن دانه کلزای کرمان و  12تن دانه کلزای قم،  522تن دانه کلزای فارس،  022

 .کند

کلزا پرک گلستان تن کنجاله  022عالوه بر این، . هزا تن شکرسفید وارداتی روی تابلوی عرضه می رود 0هزار تن برنج وارداتی و  0

 .راهی تاالر محصوالت کشاورزی می شود

هزار تن مس کاتد شرکت  0این گزارش همچنین حاکی است، در این روز و در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی، در صورت تقاضا، 

تن  0122ت تقاضا، این شرکت همچنین در صور. ریال راهی تاالر معامالت می شود 050هزار و  005ملی مس ایران به قیمت پایه 

از دیگر محصوالت عرضه شده شرکت صنایع ملی مس ایران در . ریال عرضه می کند 001هزار و  001مس مفتول را به قیمت پایه 

 .تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد 50  تن سولفور مولیبدن و 522هزار تن انواع مس کم عیار،  00این روز می توان به 

ریال تجربه  121هزار و  001تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان عرضه را به قیمت پایه  022عالوه بر این، 

 .می کند

در تاالر  02-02تن سبد تیرآهن طول کوتاه  2222و  00هزار تن تیرآهن  1در گروه فوالد نیز، شرکت ذوب آهن اصفهان با 

ریال و  02هزار و  52هزار تن شمش بلوم را به قیمت پایه  02ر صورت تقاضا شرکت فوالد خوزستان نیز د. معامالت حضور می یابد

 .به صورت سلف عرضه می کند

ریال در تاالر  522هزار و  13شرکت ایرالکو به قیمت پایه  33.2تن شمش هزارپوندی  5522در گروه آلومینیوم، در صورت تقاضا، 

 50نین حاکی است، تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی شاهد عرضهاین گزارش همچ.محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شود

شرکت پاالیش . تن گوگرد گرانوله شرکت پاالیش نفت تندگویان تهران است 0122هزار تن وکیوم باتوم و  55هزار تن لوب کات، 

 .را راهی تاالر معامالت می کندهزار تن گوگرد کلوخه  1هزار تن لوب کات و  52هزار تن وکیوم باتوم،  52نفت بندرعباس نیز 

تن گوگرد کلوخه شرکت  5122هزار تن انواع قیر و یکهزار تن سالپس واکس شرکت پاالیش نفت شیراز به همراه  0عالوه بر این، 

 .پاالیش نفت اصفهان عرضه را در این روز تجربه می کنند

مهر و شرکت پلیمر کرمانشاه انواع محصوالت پتروشیمی را روی  های پتروشیمی ارومیه، اروند، تبریز، شازند، شیراز، کارون، مجتمع

تن منومر وینیل استات هندوستان در تاالر فرآورده های  202تن زایلین مخلوط و  122الزم به ذکر است، . تابلوی عرضه می برند

شرکت های انرژی تجارت سام،  2222تن قیر  0522نیز شاهد عرضه  تاالر صادراتی بورس کاال .نفتی و پتروشیمی عرضه می شود

هزار تن انواع کاال در  521براساس این گزارش، در این روز و در مجموع حدود  .قیر و عایق جنت آباد، و توان گستران عایق است

 .شود بورس کاالی ایران عرضه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302020222200 
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 خدمات
 - 93/13/18فارس

 عدسك آبی شفادهنده زیستی/عمليات پاکسازی پساب و فاضالب ناشی از کشاورزی 

دسك آبی قادر است ع. سوخت رسانی به منظور رشد سریع عدسك آبی، نياز به مقدار قابل توجهی مواد مغذی دارد

عدسك قادر است مواد . مواد معدنی را به سرعت از آبی که در آن شناور است برای رشد و تغذیه الزم خود جدا کند

 .ارگانيك را جدا کند

عدسک . بل توجهی مواد مغذی دارد، سوخت رسانی به منظور رشد سریع عدسک آبی، نیاز به مقدار قاخبرگزاری فارسبه گزارش 

عدسک قادر است مواد . آبی قادر است مواد معدنی را به سرعت از آبی که در آن شناور است برای رشد و تغذیه الزم خود جدا کند

. دهند ی زنده را تشکیل می شوند که توده ای از گیاه می این مواد ارگانیک و معدنی و مغذی تبدیل به ماده. ارگانیک را جدا کند

 . تحقیقات نشان داده است که عدسکها در از بین بردن فسفات و نیتروژن و آمونیاک تبحر دارند

این آفت در حال . عملیات پاکسازی پساب و فاضالب ناشی از کشاورزی نیاز به حذف مقادیر زیادی از فسفات و نیتروژن از آن دارد

ست و دلیل آن هم استفاده روز افزون از کشاورزی مدرن و تجمع احشام در رشد، مشکل حادی را در اطراف جهان به وجود آورده ا

 . های محدود است زمین

این عمل به . گیرد، خودش باید از آب پاکسازی شده حذف شود ی زنده عدسک آبی که در فرایند پاکسازی پساب شکل می توده

افته در پساب و فاضالب کشاورزی دارای مواد سمی عدسک پرورش ی. شود صورت گرفتن سرباز یا گرفتن کف از آب انجام می

اگر . ها و یا چهارپایان و حتی به عنوان کود تقویتی در کشاورزی استفاده کرد توان از آن به عنوان تغذیه برای ماهی باشد و می نمی

 . های موجود در آب پاک شوند اتوژنی پاکسازی در آب تمیز را بگذرانند تا از پ ها به حیوانات داده شوند باید دوره قرار باشد عدسک

 : ترین گیاهان قرن بیست و یکم است به دالیل زیر عدسک یکی از امید بخش

 . های سویا است پروتئین تولیدی عدسک در هر مترمربع بیشتر از دانه. 5

 . تر است کشت عدسک از جلبکها و یا دیگر گیاهان آبزی آسان. 0

 . ماهی، مرغ و خروس و گاو استفاده کرد توان به عنوان غذای عدسک را می. 0

 . آوری مواد مغذی موجود در آن شود تواند پساب را پاکسازی کند و باعث جمع عدسک می. 0

 . تواند به عنوان غذای حیوانات وحشی به خصوص مرغ دریایی باشد عدسک می. 1

 : چگونه عدسک آبی را در استخر پرورش دهیم

ای را انتخاب  توان تهیه کرد، گونه های فروش ماهی و ملزومات ماهی و یا مزارع گیاهان آبزی می زهعدسک آبی را از مغا: قدم اول

 . کنید که در شرایط محیلی شما مقاومتر باشد

استخری با آفتاب مستقیم و جریان آب آرام و یا ثابت انتخاب کنید که از قبل در آن ماهی وجود داشته باشد، ترجیهاً : قدم دوم

 . مز و یا کپورماهی قر

برای استقرار عدسک، سطلی را از آب استخر پر کنید، مطمئن شوید که در آن ماهی و یا حلزون وجود ندارد سپس : قدم سوم

توانند  ها نمی توانید سطل را در آب غوطه ور سازید، اطمینان حاصل کنید که ماهی عدسک را در آن شناور سازید، پس از مدتی می

 . ندتوده عدسک را بخور

از آب استخر به میزانی به سطل اضافه کنید که حداقل نیمی از آن پر باشد، تکثیر عدسک چهار تا هفت روز به طول : قدم چهارم

 . انجامد می
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ای  زمانیکه توده عدسک سطح آب سطل را پوشاند با استفاده از تور ماهیگیری و یا مالقه پالستیکی به آرامی حجم عمده: قدم پنجم

مقداری از گیاه عدسک را درون سطل باقی بگذارید تا در مواقعی که عدسک درون استخر توسط . به استخر انتقال دهید از آن را

 . ها خورده شد از تکثیر آنها برای کشت مجدد استفاده کنید ماهی

اندازه کافی شود، ادامه  پرورش عدسک در درون سطل و انتقال آن به استخر را تا زمانیکه مقدار عدسک درون استخر به: قدم ششم

 .دهید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302021222223 
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 متفرقه
 - 93/13/17فارس

 گذاری خارجی به کشاورزی ایران ود سرمایهشرایط ور/درصد زمين قابل زرع زیر کشت۵۱
جذب سرمایه مورد نياز برای گسترش صنایع کشاورزی مطابق با استانداردهای : وزیر جهاد کشاورزی در فرانسه گفت

 .های وزارت جهاد کشاورزی است بين المللی از اولویت

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در جمع صاحبان صنایع و رسانی دولت پایگاه اطالعاز  به نقل خبرگزاری فارسبه گزارش 

وسعه و برنامه پنجم ت 5020ساله در افق  02انداز  بر اساس سند چشم: و کشاورزی فرانسه در پاریس گفت فعاالن اقتصادی

، تأمین نیازهای اساسی کشاورزی، برخورداری از سالمت و (5032-30)فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 

امنیت غذایی، رفاه و تامین اجتماعی، دستیابی به فرصت های برابر و توزیع مناسب در آمد در میان خانوارها و بهره مندی از محیط 

 .از جمله مواردی است که در بخش کشاورزی و توسعه روستایی به آن تاکید شده است زیست مناسب و توسعه پایدار

از نظر بهره : به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،وی افزود

 51.1شت داشته، ولی به دلیل محدودیت منابع آبی تنها میلیون هکتار از اراضی ایران استعداد بالقوه ک 02مندی از زمین، حدود 

 .میلیون هکتار از اراضی یاد شده به صورت دیم و آبی به تولید محصوالت کشاورزی اختصاص دارد

رسد و در تولید و صادرات محصوالت کشاورزی به  میلیون تن می 32تولید محصوالت کشاورزی ایران ساالنه به بیش از : وی گفت

کشور نخست دنیاست و در همین راستا ایران در تولید زعفران، انار و پسته جایگاه نخست جهانی ،  52والت باغی جزء ویژه محص

در تولید خرما و زردآلو جایگاه دوم ، در تولید انجیر و گیالس جایگاه سوم و در تولید گردو و سیب درختی جایگاه چهارم جهانی را 

 .دارد

المللی از الویت های  جذب سرمایه مورد نیاز برای گسترش صنایع کشاورزی مطابق با استانداردهای بین: حجتی در ادامه تاکید کرد

همچنین دولت جمهوری اسالمی ایران با تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاران خارجی و . وزارت جهاد کشاورزی است

ی الزم برای ورود سرمایه گذاران خارجی را فراهم ساخته های سرمایه گذاری برای بخش کشاورزی تمامی بسترها معرفی فرصت

 .است

ای  روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فرانسه از قدمت دیرینه: وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود افزود

 .های مختلف سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی تنوع دارد برخوردار است و در زمینه

گذاری روابط و تعامالت دیر  ورزی نیز دو کشور از ابعاد مختلف تولید، آموزش، تحقیقات ، تجارت و سرمایهدر بخش کشا: وی گفت

های روشنی برای توسعه همکاری فی ما بین در  توان افق پایی داشته اند و با در نظر گرفتن دستاوردهای مذاکرات اخیر ژنو، می

 .بخش کشاورزی ترسیم کرد 
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تولید محصوالت سالم و ارگانیک در : های همکاری با کارفرمایان و صاحبان صنایع کشاورزی فرانسه گفت یتحجتی با اشاره به الو

گذاری و استفاده در زمینه تولیدات دامی و شیالتی و  های سرمایه سازی زمینه ایران و صادرات آن به کشورهای اروپایی، فراهم

های موجود  برداری از تجارب و فناوری تی، همکاری مشترک در زمینه بهرهها و محصوالت گوش فرآوری محصوالت لبنی، کشتارگاه

در زمینه آبیاری تحت فشار، برداشت محصوالت باغی و زراعی و تکنولوژی های پس از برداشت و همکاری های علمی با مراکز 

تواند محورهای اصلی  بازاریابی می تحقیقاتی و دانشگاهی به ویژه در زمینه صنایع کشاورزی، بیوتکنولوژی ، نانو تکنولوژی و

 .ها قرار گیرد همکاری

ساله کشور تعامل سازنده و همگرایی با جهان بر  02جمهوری اسالمی ایران بر اساس سند چشم انداز : حجتی در خاتمه گفت

ال و خدمات را سر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت همراه با رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و رقابت پذیری باال در عرصه کا

لوحه امور دارد ضمن این که ایران با منابع سرشار انرژی همانند نفت و گاز، جمعیت جوان، بازارهای رو به گسترش و موقعیت ژئو 

 .پولتیک آن به ویژه از جنبه ترانزیتی در منطقه، موقعیت ممتازی را برای شرکای خارجی ایجاد کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302022225153 
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 آب
 - 93/13/17فارس

 توجهی به حل بحران آب وابستگی به واردات محصوالت کشاورزی را در پی دارد بی
ریزی برای حل بحران آب ممکن است باعث وابستگی کشور به واردات  دم برنامهع: عضو کميسيون کشاورزی گفت

 .های خودکفایی در توليد محصوالت کشاورزی شود ریزی محصوالت کشاورزی و اختالل در برنامه

در مورد  خبرگزاری فارسرحمت اهلل نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 

این موضوع با حرف و سخن قابل حل نیست و باید در مورد آن : وری آب در کشاورزی، گفت چگونگی کاهش مصرف آب و بهره

 .برنامه ریزی و کار انجام شود

و ترویج و گسترش آن یکی از روش های ای  بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری مثل آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره: وی افزود

 .مهم برای کاهش مصرف آب در کشاورزی محسوب می شود

همچنین چاه های آب برقی شود و برای کاهش مصرف آب و هدر : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت

 .رفتن آب کانال های آب بتنی شود

 .سیب شناسی انجام شود و نقشه راهبردی برای حل مشکل آب طراحی شودباید برای حل بحران آب آ: نوروزی بیان داشت

عدم برنامه ریزی برای حل بحران آب ممکن است باعث وابستگی کشور در تامین محصوالت کشاورزی به خارج شود و : وی افزود

 .همچنین در برنامه ریزی برای خودکفایی در تولید برخی محصوالت کشاورزی با مشکل مواجه شویم

احداث چاه های غیرمجاز باعث از بین رفتن آب های زیرزمینی می شود و باید جلوی احداث چاه های : نوروزی بیان داشت

 .غیرمجاز را گرفت

تغییر الگوی کشت یکی از راه های کاهش مصرف آب در کشاورزی : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت

 .نطقه کشت محصوالت کشاورزی براساس امکانات و شرایط آب و هوایی آن منطقه انجام شودمحسوب می شود و باید در هر م
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 وارداتصادرات و 
 - 93/13/17فارس

ایجاد شغل با رونق فروش محصول / السير، صادرات مثل کاميون قدیمی واردات مثل قطار سریع
 داخلی کشاورزی

حمایت از واردات بيش : یك کارآفرین برتر حوزه کشاورزی با بيان اینکه اصوالً طرز تفکر ما خارجی پسند شده، گفت

 .یابد و فروش محصول اشتغال داخلی افزایش میشود و با افزایش عرضه  از صادرات می

، در مورد افزایش واردات در بخش کشاورزی، اظهار خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمود بامداد تعاونگر نمونه در گفت

چون در این بخش در کشور ما ضعف وجود دارد و تولید  بندی محصوالت کشاورزی است، دلیل اول بروز این مسئله بسته: داشت

 .تواند این کار را انجام دهد کننده نمی

کنیم محصوالت اروپایی از محصول داخلی بهتر است،  اصوالً طرز تفکر ما خارجی پسند شده و فکر می: این فعال بخش تعاونی گفت

 .است یفیت تردرحالی که محصوالت غذایی کشور ما از همه دنیا بهتر و با ک

واردکنندگان معموالً بیشتر تحت حمایت هستند و : هایی هست که در صادرات نیست، ادامه داد وی با بیان اینکه در واردات انگیزه

 .السیر است و صادرات مثل کامیون قدیمی است واردات مثل قطار سریع

 .ده وجود دارد که مسابقه واردات به وجود آمده استتا حدی تسهیالت مشهود و غیر مشهود برای وارد کنن: بامداد تصریح کرد

صادرکنندگان این طور نیست و اگر کارشکنی در کار آنها  شوند، اما برای همیشه وارد کنندگان پشت پرده حمایت می: گفت بامداد

 .هم بشود، جای تعجب ندارد

اهری مناسب حمایت کند و مقدمات صادرات آن اگر دولت از عرضه محصول داخلی با شکل ظ: گفت کارآفرین برتر بخش کشاورزی

 .فراهم شود، اشتغال هم افزایش خواهد یافت

به   اشتغال داخلی در صورت فروش: وی با بیان اینکه مزیت کشور ما چه به لحاظ کیفی و چه کمی در بخش کشاورزی است، گفت

 .شود قیمت مناسب محصول باغدار و کشاورز ایجاد می

توانند شغل  توانند بفروشند، بنابراین نمی ن کشاورزان به دلیل نبود بازار عرضه، محصول تولیدی خود را نمیاکنو هم به گفته وی،

 .شود جدید ایجاد کنند و همان اشتغال موجود در آن بخش هم دچار مشکل می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302022222000 

 "بازگشت به باال"

 تولیدات
 آیانا-1393خرداد  18, پنجشنبه

 ویژه شود  شهرک توليد بذر ایجاد می/ ایجاد پنج شهرک کشاورزی کليد خورد
 .أسيس صادر شده استتاکنون برای ایجاد پنج شهرک کشاورزی در کشور پروانه ت

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)های کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون مدیرعامل شرکت شهرک 

 .قانون برنامه پنجم توسعه، تأسیس و تشکیل شدند 530ماده ( ل)ها بر اساس بند  این شهرک

های تأمین  ها بوده و تمامی زنجیره های دامپروری، شیالت و گلخانه اورزی در زیربخشهای کش شهرک: پریچهر افزود... ا سیدرحمت

 .در آن دیده شده است... بندی، انبار و و تولید، فرآوری، سردخانه، بسته

 .های کشاورزی صادر شده است هکتار از اراضی پروانه تأسیس و برای ایجاد شهرک 522تاکنون برای حدود : وی خاطرنشان کرد

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930307000333
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هکتار طرح تهیه شده، یعنی عملیات مربوط  022هکتار از اراضی کار مطالعه انجام شده و برای  022برای حدود : پریچهر ادامه داد

 .به بازدید و مطالعه فاز نخست به انجام رسیده است

در خوزستان و یک  سه مورد در جنوب کرمان، یک مورد: وی با اعالم اینکه پنج شهرک کشاورزی معرفی شده اشت، تصریح کرد

 .مورد نیز در استان خراسان رضوی برای ایجاد شهرک کشاورزی معرفی شده است

  
 شود شهرک توليد بذر ایجاد می

از این تعداد شهرک کشاورزی که قرار است ایجاد شود، یک شهرک در : های کشاورزی یادآور شد معاون مدیرعامل شرکت شهرک

های روز دنیا ایجاد  ها و تکنولوژی ای با جدیدترین شیوه ی در زمینه تولید محصوالت گلخانهزمینه تولید بذرهای هیبرید و مابق

 .خواهد شد

در برخی از مناطق همچون : ها را منوط به اخذ تسهیالت برشمرد و تأکید کرد های کشاورزی در استان پریچهر آغاز به کار شهرک

تر تسهیالت مورد نیاز تأمین شود تا کار  ها باید هرچه سریع دیگر استان های الزم ایجاد شده است و در جنوب کرمان، زیرساخت

 .ها انجام شود ایجاد شهرک

 ./های کشاورزی بیشتر در دستور کار است ایجاد شهرک: وی در پایان اظهار داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52102-5.html?tmpl=component&print=5 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393خرداد  17, چهارشنبه

 ساله از بين رفت  ۰خودکفایی گندم با سوءمدیریت : آیت اهلل جوادی آملی
 . ها خودکفایی در عرصه گندم را از دست دادیم نه به دليل سوء مدیریتسال اخير متاسفا ۰در 

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت اهلل العظمی جوادی آملی در دیدار با حجت االسالم یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور  

کشور ما از جمله کشورهایی : کنم اظهار کرد یهای دولت دعا م های دینی و مذهبی با اشاره به اینکه من برای موفقیت اقوام و اقلیت

شود که منابع بسیار زیاد زمینی را در اختیار داریم و اگر با این همه امکانات نتوانیم به درستی کشور را مدیریت کنیم  محسوب می

 .نشانه ضعف مدیریتی بسیار زیاد ماست

: گندم رسیدیم و جشن آن را نیز برگزار کردیم، خاطرنشان کرد به خودکفایی( دوره اصالحات)وی با اشاره به اینکه در دولت اسبق

ها، خودکفایی در عرصه گندم را از دست دادیم که این امر نشان دهنده ضعف  سال اخیر متاسفانه به دلیل سوء مدیریت 1در 

این همه نعمتی که در اختیار استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه با  .مدیریتی حاکم بر کشاورزی در این دوره است

نباید دروغ گفته شود و با مردم بازی شود زیرا مردم : جمهوری اسالمی است، چرا باید این همه بیکار وجود داشته باشد تصریح کرد

م پذیرند، صدای اما مردم صدای آشنا و راستین را می: مفسر بزرگ قرآن کریم گفت .کنند های مسئوالن را به خوبی رصد می عمل

 .را انتخاب کردند و تا هم اکنون نیز به او پایبند هستند( ره)برای مردم آشنا بود و بر اساس همین عمل گرایی بود که امام

خداوند در قرآن :هایی که در جامعه در حال شکل گیری است خاطرنشان کرد ها و توهین آیت اهلل جوادی آملی با انتقاد از اهانت

این . دهند ها به معبود شما فحش می های دیگر مذاهب فحش ندهید زیرا در این صورت آن اید به بتفرم کریم در سوره انعام می

 .رفتار عملی قرآن است که متاسفانه در جامعه ما فراموش شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17827-1.html?tmpl=component&print=1
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ال با خلفا س 01( ع)امام علی: وی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز در بسیاری از جوامع جهل جای علم را گرفته است، اظهار کرد

جامعه به همین شکل رفتار کنیم زیرا  در بدست آوردند و ما نیز باید( ع)ها فتوحاتی را با راهنمایی حضرت هماهنگ بود و آن

 .کند هرکس علوی واقعی باشد به همین شکل رفتار می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52102-5.html 

 "بازگشت به باال"

 خدمات
 آیانا- 1393خرداد  17, چهارشنبه

 ها در دامنه جنوبی البرز  احتمال شيوع آفات و بيماری
دليل باال رفتن رطوبت نسبی  به های قزوین، تهران، البرز و شمال سمنان های دامنه جنوبی البرز شامل استان در استان

هایی مانند شته، شپشك، کنه، پسيل گالبی، کرم سيب و آلو وجود  ها، امکان بروز آفات و بيماری هوا و وقوع بارش

 .شود که اقدامات کنترلی را انجام دهند دارد؛ لذا به کشاورزان توصيه می

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)نگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس اداره هواشناسی کشاورزی کشور امروز در گفتگو با خبر 

های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان عملیات مبارزه با پوره سن در  های شمال غرب کشور شامل آذربایجان کشاورزان در استان

 .مناطق آلوده و پایش زنگ زرد و سفیدک سطحی در مزارع گندم را انجام دهند

غازی انجام  های هرز در اراضی آیش دیم با گاوآهن پنجه در این مناطق عملیات حفظ رطوبت و دفع علف :مسعود حقیقت افزود

 .شود

 .پاشی در ساعات اولیه روز خودداری کنند های غربی کشور نیز از انجام عملیات محلول و سم کشاورزان استان: وی خاطرنشان کرد

بازبینی مرتب مزارع غالت برای پایش بیماری زنگ گندم و مبارزه با پوره سن : رئیس اداره هواشناسی کشاورزی کشور ادامه داد

 .گندم و شته در مزارع دیم و آبی انجام شود

های  خوار و زنجیره مو در باغ های سفیدک سطحی، کرم خوشه کشاورزان این مناطق برای مبارزه با بیماری: حقیقت تصریح کرد

 .دانگور از مبارزه تلفیقی استفاده کنن

صورت هیروم برای سبزینگی مناسب مزارع انجام داده  در استان گلستان کشاورزان عملیات کشت ذرت و سورگوم به: وی یادآور شد

 .و مزارع خود را برای کاشت پنبه، ذرت، سورگوم و آفتابگردان آماده کنند

های قزوین، تهران، البرز و شمال  رز شامل استانهای دامنه جنوبی الب در استان: رئیس اداره هواشناسی کشاورزی کشور تأکید کرد

هایی مانند شته، شپشک، کنه، پسیل گالبی،  ها، امکان بروز آفات و بیماری دلیل باال رفتن رطوبت نسبی هوا و وقوع بارش سمنان به

 .شود که اقدامات کنترلی را انجام دهند کرم سیب و آلو وجود دارد؛ لذا به کشاورزان توصیه می

های زرد برای مبارزه غیرشیمیایی با  های شرقی و جنوب شرقی کشور کشاورزان با استفاده از کارت در استان: اظهار داشت حقیقت

 .پاشی علیه پسیل پسته در ساعات اولیه صبح انجام شود آفت پسیل پسته استفاده کنند و در صورت نیاز عملیات سم

پاشی به علت  شمالی و شمال خراسان رضوی از انجام عملیات محلول و سمهای خراسان  کشاورزان در استان: وی همچنین گفت

 .بارش باران و وزش باد خودداری کنند

سم مخلوط بردوفیکس به )در این مناطق با استفاده از مبارزه شیمیایی : رئیس اداره هواشناسی کشاورزی کشور در ادامه افزود

 .دار استفاده کنند ان دانهبرای مبارزه با بیماری آتشک درخت( نسبت دوهزار

 .در مناطق جنوبی کشور آخرین آبیاری کامل مزارعی که در مراحل خمیری قرار دارند، انجام شود: حقیقت خاطرنشان کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17830-1.html
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در مناطق جنوب غربی کشور نیز کشاورزان در برداشت غالت برای جلوگیری از ریزش محصول تسریع و از آتش زدن : وی ادامه داد

 ./بقایای مزارع خودداری کنندکاه و کلش و 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52152-5.html 

 "بازگشت به باال"

 چای
 آیانا- 1393خرداد  15, دوشنبه

 ار تن برگ سبز تضمينی چای هز 1۰خریداری بيش از 
صورت  تن برگ سبز چای از چایکاران به ۴۵۱هزار و  1۰تاکنون با افزایش شش درصدی نسبت به مدت مشابه گذشته، 

 .تضمينی خریداری شده است

 01ن حدود تاکنو: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .صورت تضمینی خریداری شده است تن برگ سبز چای به 222هزار و 

 .دهد درصد را برگ سبز درجه دو تشکیل می 01درصد را برگ سبز درجه یک و  20از این مقدار، : علی محرر افزود

 .استمیلیارد تومان برآورد شده  22شده از چایکاران  ارزش ریالی برگ سبز خریداری: وی خاطرنشان کرد

مقایسه آماری خرید برگ سبز چای در مقایسه با مدت مشابه گذشته نشان از افزایش شش درصدی خرید دارد و : محرر ادامه داد

 .این امر حاکی از آن است که انگیزه چایکاران برای تحویل چای تولیدی خود به مراکز عرضه دولتی افزایش داشته است

 .شود تن چای خشک تولید می 225هزار و  شده، هشت داریاز مقدار برگ سبز خری: وی تصریح کرد

 به محض تخصيص از معاونت راهبردی، پول در حساب چایکاران است

ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،  با سازمان برنامه: رئیس سازمان چای کشور درباره مطالبات چایکاران یادآور شد

 .تر نسبت به تخصیص اعتبار، اقدامات الزم انجام شود های مختلفی انجام شده تا هرچه سریع رایزنی

دهد و در این راستا  این سازمان متولی چای بوده و برای حفظ منافع چایکاران تمامی تالش خود را انجام می: محرر تأکید کرد

 .تر مطالبات چایکاران به حساب آنها واریز شود شود که هرچه سریع بینی می پیش

 ./ض آنکه تخصیص اعتبار چای انجام شود، پول در حساب چایکاران خواهد بودبه مح: وی اظهار داشت

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52231-5.html 

 "بازگشت به باال"

 تکنولوژی، نوآوریها، علمی
 آیانا- 1393خرداد  14, یکشنبه

 شود  اسب کردی در پایگاه جهانی ژنوميك ثبت می
 .رئيس پروژه جهانی ژنوميك اسب، جهت ثبت ژنتيك اسب کردی در استان کردستان حضور یافت

  
روژه جهانی ژنومیک اسب از ، در این جریان، پروفسور ارنست بیلی رئیس پ(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .مراکز پرورش اسب شهرستان سنندج بازدید کرد

دبیر هیأت سوارکاری استان کردستان در خبری از انجام اقدام در جهت ثبت نژاد اصیل اسب کردی در پایگاه ژنومیک جهانی اسب 

 .خبر داد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17817-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17798-1.html
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سازمان جهانی ژنومیک و مرکز اصالح نژاد کشور  های زیادی با ها و هماهنگی در این راستا بعد از تالش: اقبال میهمی گفت

زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی، پروفسور ارنست بیلی رئیس پروژه جهانی ژنومیک اسب از مراکز پرورش اسب شهرستان سنندج 

 .بازدید کرد

تمامی : داد و افزود پروفسور ارنست بیلی در این بازدید ضمن تأیید بر با ارزش بودن نژاد اسب کردی از اهمیت موضوع خبر

 ./های الزم کسب و اقدام مقتضی درباره ثبت اسب کردی در پایگاه جهانی ژنومیک انجام خواهد شد اطالعات و نمونه

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52220-5.html 
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 متفرقه
 آیانا- 1393خرداد  14, یکشنبه

 وزیر جهادکشاورزی عازم فرانسه شد 
 .عازم فرانسه شد( OIE)وزیر جهادکشاورزی در رأس هيئتی برای شرکت در نشست عمومی سازمان جهانی بهداشت 

از روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در  و به نقل( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .عازم فرانسه شد( OIE)رأس هیئتی صبح امروز یکشنبه برای شرکت در هشتاد و دومین نشست عمومی سازمان جهانی بهداشت 

 .خواهد داشت بر اساس این گزارش، وزیر جهادکشاورزی بعد از ظهر امروز در افتتاحیه نشست مذکور سخنرانی

همچنین مالقات با وزیرکشاورزی فرانسه، سخنرانی در جمع صاحبان و فعاالن اقتصادی بخش کشاورزی فرانسه، سخنرانی در مقر 

ترین شرکت تعاونی غالت فرانسه و بازدید از مؤسسه تحقیقات کشاورزی، آبزیان و مزارع  شورای کارفرمایان فرانسه، مالقات با بزرگ

 .های وزیر جهادکشاورزی کشورمان در سفر به فرانسه است ت از دیگر برنامهدامداری و غال

بنابرگزارش ایانا، ای کاش شرایطی پيش بينی می شد تا خبرنگاران فعال حوزه کشاورزی به قيد قرعه یا سابقه فعاليت 

ه های در حوزه اطالع رسانی بخش کشاورزی هم بتوانند جزیيات این دیدارهای تخصصی و همچنين تجرب

 ./توليدکنندگان فرانسوی را شنيده و در گزارش ها و مصاحبه های خود به گوش فعاالن داخلی برسانند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52221-5.html 

 "بازگشت به باال"

 و منابع طبیعیاقلیم 
 آیانا-1393خرداد  14, یکشنبه

 های جوی تا پایان هفته جاری  ادامه ناپایداری
دار خواهد  کوه البرز تا پایان این هفته و در ساعات پایانی هر روز، ادامه های جنوبی رشته ناپایداری روزهای اخير استان

 .بود

  
: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس اداره هواشناسی کشاورزی 

ادامه ( به بعد 52حدود ساعت )ای که در دو روز گذشته وجود داشته، تا پایان هفته جاری و در ساعات پایانی هر روز  ناپایداری

 .خواهد داشت

های دامنه جنوبی البرز شامل تهران، زنجان، قزوین و شمال سمنان قابل مشاهده  ها در استان این ناپایداری: مسعود حقیقت افزود

 .است

 .ها به سه صورت باران، رگبار شدید و رعد و برق ادامه خواهد داشت این ناپایداری: وی خاطرنشان کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17772-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17768-1.html
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ق یادشده امکان وارد کردن ناپایداری هوای مناط: رئیس اداره هواشناسی کشاورزی کشور ضمن هشدار به کشاورزان ادامه داد

 .های سنتی را دارد های آبیاری تحت فشار و فرو ریختن سقف گلخانه ها و سیستم خسارت به تأسیسات گلخانه

کوه البرز از چرای دام در حاشیه رودخانه به دلیل امکان وقوع سیل و ارتفاعات  دامداران مناطق جنوبی رشته: حقیقت تصریح کرد

 ./ودداری کننددلیل رعد و برق خ به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52221-5.html 

 "بازگشت به باال"

 منابع مالی
 آیانا- 1393خرداد  14, یکشنبه

شده تا  مبلغ ابالغ/ بار جدید برای توسعه مکانيزاسيون در سال جاریميليارد ریال اعت ۰۱۱۱تخصيص 
 شود  هفته آینده توزیع استانی می

هزار ميليارد ریال در این مرحله برای توسعه مکانيزاسيون در بخش  پس از یك ماه انتظار، سرانجام مبلغ هشت

 .کشاورزی تخصيص یافت

  
با اعالم این خبر تازه ( ایانا)قی پیش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی دقای

در هجدهمین جلسه ستاد مکانیزاسیون کشاورزی کشور که روز گذشته با حضور محمود حجتی تشکیل شد، : و اختصاصی گفت

ویژه برای  های کشاورزی به بخش ماشینضمن بررسی روند جذب خط اعتباری در سال گذشته، وزیر جهادکشاورزی به پاسخگویی 

 .تأمین تراکتور و کمباین برداشت غالت تأکید کرد

های کشاورزان در حال حاضر برای تأمین ادوات مکانیزه به حق است و در این راستا بخش صنعت  درخواست: کامبیز عباسی افزود

 .ها بتواند پاسخگوی آن باشد متعهد شد که پس از اصالح زیرساخت

های زراعت، باغبانی، دام، طیور و آبزیان  وزیر جهادکشاورزی همچنین به توسعه مکانیزاسیون در کلیه زیربخش: اطرنشان کردوی خ

های  تأکید کرده و گفته است که طرح جامع توسعه مکانیزاسیون که توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون و با همکاری زیربخش

 .تواند مسیر راه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور باشد می ربط تدوین شده، باید نهایی شود، زیرا ذی

های صندوق توسعه ملی کشور برای توسعه مکانیزاسیون از دیگر تأکیدات محمود  استفاده از مناسب از قابلیت: عباسی ادامه داد

 .های الزم ارائه شد حجتی بود که در این راستا سفارش

  
 توسعه مکانيزاسيونميليارد ریال اعتبار برای  ۵۴۱۱جذب 

آمده توسط وزیر جهادکشاورزی  عمل های به پس از یک ماه انتظار و پیگیری: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد

هزار میلیارد ریال برای سال جاری تخصیص یافت که اگرچه  و تعامل با بانک عامل و ستاد مکانیزاسیون کشور، مبلغ هشت

های  تواند نویدبخش ارتقاء شاخص یازهای اعتباری حوزه مکانیزاسیون کشاورزی نیست، اما در این مرحله میدربرگیرنده تمام ن

 .توسعه مکانیزاسیون در فرآیند تولید محصوالت زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان باشد

میلیارد ریال  222هزار و  پنج جذب شده که معادل 30درصد از خط اعتباری سال  21تاکنون در مجموع حدود : وی یادآور شد

 .است

های الزم  رود که برای ادامه آن، مساعدت هایی که در حوزه مکانیزاسیون تدوین شده، امید می با توجه به برنامه: عباسی تأکید کرد

 .مبذول شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17765-1.html
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 ./شده تا هفته آینده توزیع استانی خواهد شد مبلغ ابالغ: وی در پایان اظهار داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52222-5.html 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
  آیانا- 1393خرداد  13, شنبه

 سونامی موش های صحرایی در خراسان شمالی 
ياهی اداره کل جهاد کشاورزی خراسان شمالی از افزایش طغيانی جمعيت موش های صحرایی معاون بهبود توليدات گ

 . در این استان، به عنوان یکی از پيامدهای خشکسالی خبر داد

با توجه به زمستان کم سرما و مالیم گذشته، زاد و ولد جوندگانی چون موش در : خداداد عابدی در گفت وگو با ایرنا، اظهار کرد

 .هار افزایش یافته که آفتی برای مزارع و کشتزارها تلقی می شودفصل ب

شناخته می شود به استثنای زمان اندکی که استراحت می کند، بقیه اوقات را به  ˈکالوو̍یا  ˈکالهوˈاین جونده کوچک که به نام موش 

 .شود طور دایم به دنبال غذا می گردد و با تغذیه از ریشه گیاهان، موجب خشکیدن آنها می

موش صحرایی عالوه بر خشکاندن گیاهان مزارع، با ایجاد تونل های تو درتوی زیرزمینی، عاملی مخرب برای زمین های کشاورزی 

 .نیز محسوب می شود

در سال هایی که زمستان سردی دارد، یخاب زمستانی بیشتر این جوندگان را از بین برده و یا جمعیت آنها را به کمترین : وی افزود

 .رساند، اما زمستان های مالیم، طغیان جمعیت جوندگان زیانبار بخصوص موش ها را به دنبال دارد می

شخم بموقع مزارع و مبارزه با علف های هرز نیز می : وی آبیاری غرقابی را یکی از راههای مبارزه با آفت موش عنوان کرد و افزود

 .ی قرار داده و در کنترل جمعیت آنان موثر باشدتواند این جوندگان مضر را در معرض دید پرندگان شکار

اکنون موش ها به صورت پراکنده در برخی روستاهای فاروج، گرمه، شیروان و منطقه دشت جاجرم وجود دارند که این : وی گفت

 . اداره کل با شناسایی کانون های فعال جمعیتی این جوندگان، نسبت به طعمه گذاری این مناطق اقدام کرده است

تاکنون در سطح سه هزار هکتار از کشتزارهای استان : معاون بهبود تولیدات گیاهی اداره کل جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت

 .با آفت موش صحرایی مبارزه شده است

گسترش مبارزه به هنگام با آفات از افزایش طغیانی جمعیت آنها و : عابدی بر ضرورت مبارزه به موقع با آفات تاکید کرد و گفت

 .سطح آلودگی به دیگر مناطق جلوگیری کرده و خسارات را به حداقل می رساند

 . هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد 000خراسان شمالی 

استان خراسان شمالی در سال زراعی جاری به علت کاهش میزان بارندگی ها در شمار سه استان نخست مواجه با پدیده خشکسالی 

 .آن آفات و بیماری های گیاهی نیز در این خطه به صورت کم سابقه ای افزایش یافته است قرار گرفته که متاثر از

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52202-5.html 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393خرداد  13, شنبه

 زمينی بهاره  اطالعيه فروش توافقی سيب
زمينی بهاره منطقه طارم این استان را به  های روستایی استان زنجان آمادگی دارد محصول تا سيب اتحادیه تعاونی

 .فروش برساند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17760-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17736-1.html
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هزار تن از نوع آکریا و کایزر و سایر که از درجه  00 ، این اتحادیه با برآورد تولید(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

خریداران جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی الزم با طاووسی مدیرعامل شرکت تعاون . مرغوبیت باالیی برخوردار است

 ./تماس حاصل کنند 23500005030روستایی تسکین 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52200-5.html 

 "بازگشت به باال"

 سبزیجات
 آیانا- 1393خرداد  13, شنبه

 فرنگی جيرفت، سرانجام تنظيم شد  بازار گوجه
فرنگی، بازار این  ت در خرید توافقی گوجههای توليد روستایی کشور با مشارک های تعاونی اتحادیه مرکزی شرکت

 .محصول را در منطقه جيرفت تنظيم کرد

فرنگی مزارع جیرفت از دو ماه قبل آغاز شد که در  ، در حالی برداشت گوجه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

صول مزارع جیرفت که در ابتدای فصل برداشت، به بازار های انرژی و هزینه حمل و نقل، مح دلیل تغییر در بهای حامل این مدت به

گرمای هوا در این منطقه و شرایط خاص آب و هوایی آن به نحوی است که محصوالتی نظیر . شود، در منطقه انباشته شد وارد می

در . خود خواهد رسیدضایعات در آنها به باالترین میزان  -اگر منتقل نشوند-سبزی و صیفی به محض رسیدن و برداشت از مزرعه 

نتیجه تولیدکننده زیان زیادی را متحمل خواهد شد؛ لذا بر اساس گزارش خبرنگار ایانا و به نقل از یک منبع آگاه در اتحادیه 

های  های تولید روستایی کشور، سازمان مرکزی تعاون روستایی به همراه اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی مرکزی شرکت

روستایی کشور، استانداری کرمان، سازمان تعاون روستایی جیرفت و اتحادیه تعاون روستایی این شهر جلسات های تولید  تعاونی

فرنگی  بندی رسیدند که دولت در قالب خریدهای توافقی باید نسبت به تنظیم بازار گوجه کارشناسی برگزار کرده و به این جمع

 .جیرفت وارد عمل شود

 52های تولید روستایی کشور از  های تعاونی گیری در این رابطه، اتحادیه مرکزی شرکت یمبنا بر این گزارش، پس از تصم

فرنگی را از  هزار تن گوجه 51فرنگی از مزارع جیرفت کرد که تاکنون این اتحادیه  آوری گوجه ماه جاری اقدام به جمع اردیبهشت

 .است  قل کردهکشاورزان خریداری و به مراکز فرآوری خراسان رضوی و اصفهان منت

رسد که به این ترتیب دولت با همکاری بخش خصوصی با اخذ تصمیم مناسب، عالوه بر تنظیم بازار  نظر می بر پایه این گزارش، به

فرنگی به قیمت مناسب  اند، چرا که اگر محصول گوجه فرنگی، شرایط را برای ایجاد ثبات در تولید سال آینده هم فراهم کرده گوجه

ن خریداری نشود و آنها متضرر شوند، سال آینده تولیدکننده تمایلی به کشت این محصول نخواهد داشت و در نهایت با از کشاورزا

شوند،  کننده نیز در سال آینده متضرر می های فرآوری با افت تولید، بدون شک کارخانه. فرنگی مواجه خواهیم شد افت تولید گوجه

تأمین این نیازها از طریق واردات هم مشکالت مضاعفی نظیر افزایش هزینه . شوند ر مشکل میزیرا برای تأمین مواد اولیه خود دچا

 ./شده تولید را برای آنها به همراه خواهد داشت تمام

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52202-5.html?tmpl=component&print=5 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا-خرداد  13, شنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17732-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17726-1.html?tmpl=component&print=1
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 وری وزارت جهادکشاورزی منصوب شدند  اعضای کميته بهره
داگانه توسط محمود حجتی، وری وزارت با ابالغ احکام ج ، دیگر اعضای کميته بهره31ماه  در آخرین روز اردیبهشت

 .وزیر جهاد کشاورزی، منصوب شدند

طی احکامی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مشاور معاون وزیر جهادکشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .وری وزارت منصوب شدند جداگانه از سوی وزیر جهادکشاورزی، اعضای کمیته بهره

پیش از این اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با حکم وزیر : الدینی افزود محمد شجاع

 .دار بودیم وری و بنده با حکم رئیس کمیته، مسئولیت دبیر کمیته را عهده عنوان رئیس کمیته بهره به

وری وزارت با ابالغ احکام جداگانه توسط محمود  میته بهره، دیگر اعضای ک30ماه  در آخرین روز اردیبهشت: وی خاطرنشان کرد

 .حجتی، وزیر جهادکشاورزی، منصوب شدند

وری وزارت با حضور هشت نفر از معاونان  شروع رسمی جلسات کمیته بهره: وری وزارت جهادکشاورزی ادامه داد دبیر کمیته بهره

عضو و رئیس هسته )، حسن صالحی (عضو)، محمدعلی جوادی (عضو)، عبدالمهدی بخشنده (رئیس کمیته)وزیر شامل اسکندر زند 

عضو و رئیس )، سجادی (وری دام، طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم عضو و رئیس هسته بهره)، حسن رکنی (وری شیالت و آبزیان بهره

عضو و رئیس )کرم جاللی ، خدا(وری تولیدات گیاهی عضو و رئیس هسته بهره)، عباس کشاورز (وری آب خاک و صنایع هسته بهره

ریزی، اقتصاد کشاورزی  های برنامه و نیز سیدحسن کاظمی رئیس مؤسسه پژوهش( ها، مراتع و منابع طبیعی وری جنگل هسته بهره

 .خواهد بود( عضو)و توسعه روستایی 

های دولتی و در  ه دستگاههای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ب دنبال ابالغ سیاست به: الدینی تصریح کرد شجاع

 .وری تأکید شده است ها به مقوله مهم بهره بندهای متعددی از این سیاست

ریزی،  های امور اقتصادی و برنامه های کلیدی وزارتخانه شامل معاونت ارتقای سطح این کمیته به حوزه معاونت: وی یادآور شد

های اصلی شامل سازمان شیالت  و صنایع، امور دامی و همچنین سازمان توسعه مدیریت و منابع انسانی، تولیدات گیاهی، آب، خاک

ها و فرآیندهای مؤثر در  تواند در صورت انسجام این زیربخش در راهبردها، برنامه ها، مراتع و آبخیزداری کشور، می و سازمان جنگل

 .وری بخش را سرعت بخشد وری، نهضت بهره بهره

وری آب، خاک و  وری با ترکیب جدید مشتمل بر پنج هسته بهره گرفته، کمیته بهره ریزی صورت هبا برنام: الدینی تأکید کرد شجاع

های  ها، مراتع و منابع طبیعی، دام، طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم، شیالت و آبزیان و نیز کمیته صنایع، تولیدات گیاهی، جنگل

رین مقام مسئول در معاونت یا سازمان مربوطه، وظیفه تدوین و اجرای ها با مدیریت باالت وری استانی است که هریک از هسته بهره

 .دار خواهد بود وری در سطوح مختلف عوامل و فرآیندهای تولیدی خود را عهده راهبرد ارتقای بهره

قل ازجمله های دولتی دارای ردیف بودجه مست ها و سازمان ، کلیه دستگاه30ضوابط اجرایی بودجه  05طبق ماده : وی اظهار داشت

های کاربردی  اعتبارات برنامه پژوهش( تا سه درصد)اند تا با استفاده از  های تابعه آن موظف شده وزارت جهادکشاورزی و سازمان

به  30وری خود را تا آذرماه  های ارتقای بهره ریزی کنند و گزارش فعالیت روی دستگاه خود را برنامه های ارتقای بهره خود، پژوهش

 ./ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال دارند نامهمعاونت بر

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52201-5.html 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393خرداد  12, جمعه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17725-1.html
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های سنتی سيب، سنجد، بادام، گردو و پسته  باغستان!/ ميرند های قزوین، ایستاده می باغستان
 هزار سال قدمت دارد  یك

های اطراف قزوین، وضعيت کشاورزی این استان در معرض خطر قرار  ویژه باغستان با تغيير کاربری اراضی کشاورزی به

 .گرفته است

اطراف استان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران یک فعال کشاورزی استان قزوی 

 .هزار سال قدمت دارد های مختلف سیب، سنجد، بادام، گردو، زردآلود و پسته احاطه کرده است که بیش از یک قزوین را باغستان

 .های کهنسال نیست باغبا گسترش شهرسازی، دیگر خبری از : مرتضی تدین افزود

ای که از هر درخت زردآلو  گونه کنند، به بار آبیاری محصول پرباری را تولید می درختان این استان تنها با یک: وی خاطرنشان کرد

 .شود کیلوگرم محصول تولید می 022کیلوگرم و بادام  512بیش از یک تن، پسته 

است که منحصر به فرد بوده و نباید اجازه دهیم که گسترش شهر باعث تخریب آن ای  گونه ارقام گیاهی موجود به: تدین ادامه داد

 .شود

هکتار باقی مانده است؛ یعنی  122های سنتی قزوین در حال حاضر تنها در سطحی معادل دوهزار و  باغستان: وی تصریح کرد

 .گیرد ر نمیچهارم دیگر نیز در وقت مناسب مورد رسیدگی قرا ها رها شده و یک چهارم باغ یک

  
 دهند بار آبياری، محصول مناسب می خشکيدگی درختانی که تنها با یك

هزار و  کمتر از یک: وی که در عین حال مسئول موزه کشاورزی در شرف تعطیلی ناشی از بی تفاوتی مسووالن نیز هست، یادآور شد

گیرد، شش هکتار آن رها شده و حدود  ستفاده قرار میهای استان قزوین در حال حاضر برای تولید مورد ا هکتار از باغستان 122

 .هکتار نیز در حال نابودی است 122

سال گذشته، چهار طرف این استان توسط باغستان احاطه شده بود، اما در حال حاضر سه طرف آن  12تا : تدین تأکید کرد

 !باغستان دارد و یک طرف دیگر رها شده است

های فصلی تنها برای آبیاری درختان مورد استفاده قرار  آب است و آب رودخانه استانی خشک و کم قزوین: وی در پایان اظهار داشت

کنند، خشکیده شده و  گیرد؛ بنابراین نباید اجازه دهیم درختانی که با این توقع کم به تولید محصوالت مناسب اقدام می می

 ./دستخوش تغییر کاربری قرار گیرند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52221-5.html 

 

 "بازگشت به باال"
 متفرقه

 آیانا- 1393خرداد  11, پنجشنبه

ارزیابی دقيق خسارات در  /حجتی برای سفری دوروزه، به ميان باغداران و زارعان استان اردبيل رفت
 مأموریت هفته آینده کارشناسان صندوق بيمه 

بار به استان اردبيل  های کشور، این محمود حجتی در راستای سياست نظارت مستقيم بر وضعيت مدیریت مزارع و باغ

استان، از  شهری و زارعان دیگر مناطق این سفر کرد و در نخستين روز سفرش از پرداخت خسارات باغداران مشگين

 .بابت حوادث غيرمترقبه خبر داد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17705-1.html
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، وزیر جهادکشاورزی که امروز برای بازدید و بررسی مشکالت باغداران و (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

: ن خبر گفتشهر شرکت کرد و ضمن اعالم ای کشاورزان به استان اردبیل سفر کرده ساعاتی پیش و در جلسه شورای اداری مشگین

صورت دقیق میزان خسارت وارده را ارزیابی  شهر حضور یافته و به های مشگین کارشناسان صندوق بیمه از اوایل هفته آینده در باغ

 .خواهند کرد

گیری از تجارب کشورهای خارجی و مراکز علمی کشور برای کاهش میزان خسارات ناشی از حوادث و  محمود حجتی بر لزوم بهره

هزار کارشناس باغبانی و کشاورزی نیز برای مشاوره با باغداران و  52های علمی  از داشته: طبیعی تأکید کرد و افزودبالیای 

 .کشاورزان در مناطق مختلف کشور استفاده خواهد شد

شاورزی این عنوان رئیس جدید سازمان جهادک بنا بر این گزارش، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل که اوایل امسال به

هزار میلیارد ریال به بخش  50امسال از بابت خشکسالی و سرمازدگی : استان منصوب شده است نیز در این جلسه اظهار داشت

هزار میلیارد ریال در  هزار میلیارد ریال در بخش جو و گندم، یک باغی و زراعی استان خسارت وارد شده است که از این میزان سه

 .در بخش محصوالت باغی استبخش حبوبات و مابقی 

ها و مزارع  شهر است، سطح کلی باغ های خسارت دیده استان مربوط به شهرستان مشگین درصد باغ 32عدیل سروی با بیان اینکه 

 .هزار هکتار زراعت و مزارع ذکر کرد 00هزار هکتار باغ و  02دیده در استان را شامل  خسارت

شهر تأثیر  در مجلس شورای اسالمی هم با اشاره به اینکه صنعت باغداری در مشگینشهر  یونس اسدی، نماینده مردم مشگین

 .شهری شد مستقیمی در معیشت مردم دارد، خواستار کمک دولت به باغداران مشگین

 .شهر خسارت وارد کرده است های شهرستان مشگین هزار میلیارد ریال به باغ امسال سرما و بارش برف بهاری شش

شهر  وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی مسائل و مشکالت کشاورزی استان اردبیل پیش از ظهر امروز وارد مشگینمحمود حجتی 

 .شد و قرار است در سفر دوروزه خود از مناطق زراعی استان اردبیل در منطقه مغان نیز بازدید کند

ماه و نیز خشکسالی سال جاری  ارش تگرگ فروردیندر این سفر مسائل مربوط به خسارت وارده به کشاورزان بر اثر سرمازدگی و ب

 ./مورد بحث و تبادل و نظر قرار خواهد گرفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52250-5.html 

 "بازگشت به باال"

 تولیدات
 آیانا- 1393خرداد  11, پنجشنبه

 نهال های باغی بومی می شود : حجتی
 . نهال های باغی در مناطق مختلف کشور بومی سازی می شود

تحقیق و پژوهش برای کاشت ارقام بومی و : محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در بازدید از مناطق سیل زده مشگین افزود

رایط آب و هوایی مناطق مختلف کشور برای به حداقل رساندن میزان خسارت ها در اولویت برنامه های وزارت محلی متناسب با ش

 .جهاد کشاورزی قرار دارد

هزار کارشناس باغبانی و کشاورزی برای مشاوره با باغداران و کشاورزان در مناطق مختلف  52از داشته های علمی : حجتی گفت

 .کشور استفاده خواهد شد

زیر جهاد کشاورزی در بازدید از مناطق سیل زده مشگین شهر با ابراز تاسف از خسارات وارد شده به شهروندان در سیالب دیشب و

 .درباره جبران بخشی از خسارات وارد شده قول مساعد داد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17712-1.html
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 .تتعهد صندوق بیمه محصوالت کشاورزی افزایش یاف: حجتی در بازدید از باغ های سرمازده مشگین شهر گفت

وی همچنین بر لزوم بهره گیری از تجارب کشورهای خارجی و مراکز علمی کشور برای کاهش میزان خسارات ناشی از حوادث و 

 بالیای طبیعی تاکید کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52205-5.html 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393 خرداد 11, پنجشنبه

 سالمت غذایی مردم لرستان، بازیچه دست کشاورزان ميهمان 
سال گذشته اخبار متعددی مبنی بر آبياری مزارع سبزی و سيفی شهرهای خرم آباد و بروجرد با فاضالب شهری 

 . از نگرانی را در ميان مردم لرستان به وجود آوردمنتشر شد که موجی 

به گزارش خبرنگار ایرنا، با گذشت بیش از یکسال از این موضوع و به رغم پیگیری های خبرنگاران، تاکنون نتیجه خاصی در رابطه  

 .با این موضوع و جریمه احتمالی متخلفان از سوی مسووالن ارائه نشده است

لرستان به جمال تخلف تازه تری روشن شده و انگار که مردم این استان باید برغم دارا بودن آب و خاک اکنون نیز چشم کشاورزی  

 .مستعد، چوب ندانم کاری و سودجویی برخی افراد بر پیکره سالمت غذایی را بخورند

رزی در لرستان را دو چندان هزار هکتار اراضی بکر و مستعد کشاورزی، اشتیاق و طمع برخی افراد برای حضور و کشاو 122وجود  

کرده و به نظر می رسد این افراد بدون هرگونه توجهی به سالمت مردم و یا وجه کشاورزی استان، اقدام به فعالیت های غیرمجاز 

 .دراین حوزه می کنند

قانونی از سموم و افراد سودجویی که با حضور در لرستان و اجاره زمین های کشاورزی استان، با استفاده بیش از حد و غیر  

 .کودهای شیمیایی، تولید محصوالت کشاورزی سالم در لرستان را زیر سوال می برند

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی لرستان در جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان، در اظهارات قابل  

 .هشدار داد تاملی نسبت به حضور و کشاورزی غیرمجاز مهاجران در استان

کشاورزانی از استان های اصفهان و همدان ضمن حضور در لرستان، اقدام به اجاره و تملک خارج از عرف : گفت ˈحسین پیرحیاتیˈ

 .زمین های کشاورزی استان کرده اند

زنا، الیگودرز، این کشاورزان مهاجر با حضور در اراضی کشاورزی شهرستان های خرم آباد، بروجرد، دورود، ا: وی اظهار داشت 

نورآباد و سلسله اراضی کشاورزی را بیشتر از نرخ متعادل و متعارف اجاره کرده و محصوالت غیراستراتژیک را در این اراضی کشت 

 .کرده اند

هکتار از اراضی کشاورزی  001هم اکنون هفت هزار و : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی لرستان تصریح کرد 

ن لرستان در اختیار کشاورزان مهاجر قرار دارد و پیش بینی می شود این افراد به منظور سود بیشتر، کود و سموم شیمیایی استا

 .غیر استاندارد و بیش از حد مجاز را در این اراضی استفاده کنند

  
ریزی های انجام شده ، مقرر شده بود  با توجه به برنامه: وی با اشاره به اقدام مشابه کشاورزان مهاجر در سال های گذشته، گفت

هکتار پیاز در استان کشت شود که به دلیل عدم توجع مهاجران به قانون، تاکنون بیش از یک هزار هکتار از این  022امسال 

 .محصول در استان کشت شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17721-1.html
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و عالوه بر تولید محصوالت ناسالم،  کود پذیری و استفاده از سموم برای این سطح زیر کشت بسیار باالست: پیرحیاتی ادامه داد 

 .موجب آلودگی باالی منابع آب و خاک استان می شود

در این راستا محصوالت دیگری از جمله هندوانه، سیب زمینی و هویج توسط این افراد کشت و روانه بازار مصرف : وی تصریح کرد 

 .می شود

عالوه بر به خطر افتادن سالمت مردم به ویژه مردم استان به : گفتمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی لرستان  

دلیل استفاده از این محصوالت ناسالم، با توجه به فروش برخی از این محصوالت در خارج استان، وجه کشاورزی استان نیز خدشه 

 .دارخواهد شد

، با اقدام فوری در این زمینه نسبت به اخذ به همین منظور ضروری است دستگاههای مرتبط و مسوول: پیرحیاتی تصریح کرد 

تعهد از کشاورزان مهاجر اقدام و در صورت استفاده هر گونه کود و سم غیرمجاز و بیش از حد در اراضی، این افراد را شناسایی و 

 .جریمه کنند

ط در خصوص سالمت محصوالت به گفته وی، همچنین اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی لرستان نیز باید آزمایش های مربو 

را انجام داده و در صورت عدم تایید این اداره کل و عدم صدور گواهی سالمت محصول، محصوالت فوق پیش از برداشت و عرضه، 

 .امحا شده و از بین بروند

، نمک خورده و به هرحال به نظر می رسد این روزها میهمانان بخش کشاورزی استان لرستان با نادیده گرفتن سالمت میزبان 

 .نمکدان می شکنند و با استفاده از منابع خدادادی این استان نسبت به سالمت مردم نیز بی توجه هستند

  
با توجه به ضرورت امنیت غذایی الزم است دستگاههای مربوطه با اقدام جدی دراین خصوص، نسبت به شناسایی متخلفان و اعمال 

 .دبرخوردهای قانونی با آنها اقدام کنن

  
هزار هکتار اراضی زراعی آبی و دیم است که ساالنه حدود سه میلیون تن انواع محصوالت زراعی از این  122استان لرستان دارای 

 .اراضی کشاورزی برداشت می شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52255-5.html 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393خرداد  17, چهارشنبه

پيشنهاد انتشار / اهدای تمبرهای پنج قطعه ماهيان دریای خزر در قابی نفيس، به مدیرعامل ایانا 
  31تمبر ماهيان خليج هميشه فارس برای سال 

مان شيالت ایران در واپسين روز هفته روابط عمومی و ارتباطات، به رسم یادبود سری کامل مدیر روابط عمومی ساز

اهدا ( ایانا)های دریای خزر را در قابی زیبا و نفيس به مدیرعامل خبرگزاری کشاورزی ایران  تمبر پنج قطعه از ماهی

 .کرد

های  پور، مدیر روابط عمومی سازمان شیالت ایران و از چهره ، علیرضا کیهان(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

فعال روابط عمومی بخش کشاورزی به بهانه هفته روابط عمومی و ارتباطات در دفتر خبرگزاری ایانا حضور یافت و هفته ارتباطات را 

حوزه ارتباطات و فرهنگ جهاد  اندرکاران این خبرگزاری و همکاران مجموعه مؤسسه فرهنگی و ورزشی جهادگران که در به دست

 .کنند؛ شادباش گفت می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17711-1.html
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بنا بر این گزارش، مدیر روابط عمومی شیالت ایران همزمان با این حضور و به نمایندگی از سازمان شیالت ایران، قاب بسیار زیبا و 

تی کشور شده است، به بخش تمبرهای پس را که زینت( Caspian Sea Fish)ماندگاری از تمبر پنج قطعه ماهیان دریای خزر 

 .اهدا کرد( ایانا)علیرضا بزرگی، مدیرعامل خبرگزاری کشاورزی ایران 

وی در این بازدید با بیان اینکه این تمبر با مساعدت و کمک قابل توجه شرکت پست جمهوری اسالمی ایران و همکاری روابط 

، ماهی سوف، (ماهی ایرانی تاس)شامل ماهی خاویاری  برای چاپ این تمبر: عمومی سازمان شیالت ایران منتشر شده است، گفت

برداران قرار گرفته است، از  مندان و بهره شیت کامل در دسترس عالقه ماهی آزاد، ماهی سفید و ماهی کپور که در یک مینی

 .شده استنظرات کارشناسی متعدد و دقت نظر علمی و هنری فناوری چاپ در قالبی زیبا و منحصر به فردی استفاده  نقطه

بنا بر این گزارش، در این دیدار، بزرگی، مدیرعامل خبرگزاری کشاورزی ایران نیز ضمن اظهار خشنودی از این اقدام روابط عمومی  

سازمان شیالت و همچنین شرکت پست جمهوری اسالمی ایران در چاپ تمبر این ماهیان باارزش دریای خزر، با اشاره به اینکه بر 

نامه و شش میلیارد امانت را در  میلیارد پست 122ساله حدود  های پستی دنیا همه ه جهانی پست، سرویساساس آمار اتحادی

های ارسالی میان افراد  اگرچه تمبر از سویی نشان پرداخت کرایه پست محموله: کنند، افزود المللی توزیع می های داخلی و بین شبکه

های فرهنگی، هنری، ملی  ن جایگاه یک رسانه فرهنگی برای یادگاری و معرفی ارزشتوا ها است، اما در واقع برای تمبر می و شرکت

 .یک ملت به ملت هر کشور و حتی سایر ملل دنیا را در آن دید... و

و مدیر روابط عمومی سازمان شیالت اظهار ( ایانا)بنا بر این گزارش، در ادامه این نشست مدیرعامل خبرگزاری کشاورزی ایران 

های خلیج همیشه فارس نیز در دستور کار شرکت پست کشور و سازمان شیالت ایران قرار گیرد تا با  کردند تا چاپ ماهی امیدواری

عنوان یادگاری ارزشمند و تخصصی در اذهان  های چاپی و هنری، تمبرها به توجه به اثربخشی و ماندگاری این قبیل اقدام

 .مند قرار گیرد برداران عالقه بهره

اکنون با بهای  هزار نسخه منتشر شده، هم 012شیت کامل پنج قطعه از ماهیان دریای خزر که در تیراژ  ذکر است، مینی الزم به

 ./ریال از مراکز پستی سراسر کشور قابل خریداری است 522هزار و  51کامل 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/52151-5.html 

 "بازگشت به باال"

 
 متفرقه

 آیانا- 1393خرداد  17, چهارشنبه

 ! بازار خرید و فروش انواع و اقسام حيوانات در تهران
اتوبان آزادگان، بعد از خليج فارس، خيابان برای اینکه با چشم خودتان از شير مرغ تا جان آدميزاد را ببينيد سری به 

های زینتی به صورت قانونی و در شکل یك بازارچه، خرید و  در باغ پرندگان انواع و اقسام پرنده. باغ پرندگان بزنيد

 .شود فروش می

های زینتی خرید و فروش  چیز به شکل عادی و قانونی باشد بلکه در اینجا عالوه بر اینکه پرنده اما در این بازار قرار نیست همه

های متنوع آن را به خانه تان ببرید؛ حیواناتی که  توان پیدا کرد که با قیمت های وحشی و حتی حیوانات دیگر نیز می شود، پرنده می

 .شود های غیرمجاز حیوانات معامله می اکثرا خرید و فروش آنها غیر قانونی است و توسط دالل

 

توانید به فروشندگانی سفارش  های چند میلیونی می ، خرس، فیل، عقاب و حتی مار و سوسمار با قیمتدر این بازار برای خرید شیر

های  همه با قفس یا کارتن. ها در این خیابان جای سوزن انداختن نیست جمعه. دهید و با پیک رایگان درب خانه تحویل بگیرید

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17818-1.html
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فروشندگان از ابتدای خیابان بساط پرندگان . فروشند یی می هخرند و عد یی می عده. کوچک و بزرگ در حال رفت آمد هستند

ترین پرندگانی هستند  قناری و کاسکو عادی. زنی هستند اند و پرنده بازها دور آنها را گرفته و مشغول چانه رنگارنگ خود را باز کرده

 ها که در قفس

شود کسی که برای اولین بار به اینجا  ان آمیخته میصدای همهمه آنقدر زیاد است که وقتی با صدای پرندگ. خورند به چشم می

. فهمید که پرنده بازی هم برای خودش دنیایی دارد کمی که در میان آنها گشت و گذار کنید می. کشد آید واقعا سرش سوت می می

ها  ار مادرشان بود و جوجهگذاشت که انگ اش می فروشان آنقدر با عشق غذا در دهان پرندگان تازه از تخم درآمده یکی از این پرنده

تک آنها که نزدیک به  یی مادرانه به تک او هم با حوصله. کردند و منتظر بودند غذا در دهانشان برود هم یکی یکی دهانشان را باز می

 .رسید شد می عدد می 02

 پشت بازار دنيای دیگری است

انگار که وارد دنیای دیگری . پشت بازار غوغایی است. شود عقاب یا شاهین هم دارید؟برو پشت بازار هر چیزی که بخوای پیدا می

ها در اینجا  کبوتربازها و مرغ و خروس فروش. زند جمعیت موج می. از آسفالت خبری نیست و خاک پوشش زمین است. شدی

داخل . ترین آنها ست دهپاپری و کفتر کاکل به سر سا. شود هر نوع کبوتری که بخواهید در اینجا پیدا می. اند بلبشویی به پا کرده

. هزار تومان 51زند  یکی دیگر داد می« .تومان 1جدا کن سوا کن فقط »: زنند هایی که فریاد می ها پر است از کبوتر و دادزن قفس

 .رسد ها می هزار تومان گاه قیمت 522شکستند و تا  تری هستند که کفتربازها برای آنها سر و دست می البته کبوترهای خاص

 ها گيری خروس جنگی معرکه

در این میان ناگهان یک نفر برای اینکه بازار گرمی . آورند جنگی ها را به وجد می های درازشان عشق خروس ها با پا و گردن خروس

شان عرض اندام کردند و  یی راه انداخت و دو خروس جنگی را به جان هم انداخت و آنها هم با باز کردن پرهای دو گردن کند معرکه

گفت  و دیگری می« مرغ تخم طال»زد  یکی داد می. ابی از خجالت هم درآمدند و مردم، برای تماشا دورتا دور آنها را گرفتندحس

های پارک شده  ماشین.« جوجه شترمرغ بیا ببین دیدنش ضرر نداره. بوقلمون جوان دارم»گفت  و یکی دیگر می« مرغ دوزرده دارم»

در این بازار مکاره یک نفر هم با وانت بز و گوسفند . د که در میان آن پر بود از جوجه و کبوترصندوق عقب باال زده هم کم نبودن

 .آورده بود که البته حسابی هم مشتری داشت

 کبوتر خورد، زدمش

. الوسگ خاکستری پشم« . هزار تومان 02خواهی؟ بیا این را ببر  سگ می». سر خیابان پر است از سگ و گربه با هر نژاد و قیمتی

 چرا اینقدر ارزان؟

 مریضه؟« .های سگ خون زده بود چشم. دهم که برود خواهمش برای همین ارزان می دیگر نمی»

 «!یکی از کبوترها را خورده من هم زدمش»

 «.خواهیم پس معلوم است که سگ خوبی نیست، نمی»

 ؛«دهم تومان با جایش می 02»

 های روی هم تلمبار شده توله سگ

های نگهبان تا سگ شکار و خانگی پا کوتاه  از سگ. اند همه با یک عالمه سگ و گربه ایستاده. رای خود بازاری استسرخیابان هم ب

. دهند که اگر مشکلی پیش آمد پس ببری شماره تلفن و آدرس می. میلیون تومان قیمت دارند 0هزار تا  022از . و مینیاتوری

اند تا کسی  کردند چندین توله سگ روی هم تلمبار شده که وقتی در آن را باز می ها پر بود از سبدهایی صندوق عقب تمام ماشین

یی هم  عده. کنند اند و به این بازار شلوغ پر از گرد و خاک نگاه می یی لم داده های پرشین هم گوشه گربه. پیدا شود و آنها را بخرد

آورند و حتی یک بار به حد  اهای وحشتناک از خودشان درمیصد. کنند بدون توجه به حیوانات دور هم جمع شده و کارت بازی می
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 !زنند اما یک نفر نیست آنها را از هم جدا کند مرگ همدیگر را می

 !غيرمجازها

مگر آمدی »: اخم کرد و گفت« ببخشید، شاهین دارید؟». دهد عقاب و شاهین دارید؟ یک نفر نشانی یک مغازه داخل پاساژ را می

 «ببخشید، شاهین دارید؟»: تر گفتم باصدای آرام« !ها گی؟ غیر مجازه ت میمرغ بخری اینقدر راح

 «خواهید؟ بله، تا چه قیمتی می»

 قیمتش مهم نیست

هزار 122یک میلیون و . دست آموزه. یه شاهین هست که از جوجگیش پیش یک دکتر بزرگ شده، االن کمتر از یک سالشه»

 .دهد میاش را هم در کامپیوترش نشان  عکس« . تومان

 مامور محیط زیستی؟

 «به نظر شما عقاب بهتر است یا شاهین؟»

 «.توان با آن کنار آمد شاهین دست آموزتر است و بهتر می. تر است تربیت عقاب سخت»: گفت

 «.خواهیم یک هدیه خاص به دوستانمان بدهیم نظرتان درباره سمندر چیست؟ آخر می»

 «.پوست زیبایی هم دارد، یک میلیون تومان. وارداتی است. آورد بچه می چهارتا. یک سمندر دارم حامله است»: گفت

 «.کنم برای خودم هزار تومان هر کدام را پیش خرید می 122از همین االن »: گفت« .خواهیم را نمی هــایــش بـچه»:گفـتـیـم

 «.شود خرید تر می م اگر خوشتان آمد ارزانده تان می االن نشان. دو تا سمندر ایرانی دارم»: یکی که آن طرف ایستاده بود، گفت

. دو سمندر سبز در آن لم داده بودند. رفت و با یک شیشه نوشابه که زیر یک پارچه پنهان کرده بود برگشت و روی آن را برداشت

 .هزار تومان 012گفت 

 «.خواهم همان شاهین خوب است نمی»

خواهیم  نه بابا ما می»،«.گیرند آیند و مچ ما را می امورها این شکلی میمامور محیط زیست نباشی؟ خیلی از م»: صاحب مغازه گفت

خواست به دوستش مار  آیند یک نفر می ها برای همین به اینجا می اتفاقا خیلی»: گفت« .برای دوستمان یک هدیه خاص بگیریم

 «زهردار هدیه بدهد، گفتم تو بیشتر دشمنش هستی یا دوست؟

 خواهید؟ سوسمار می

 «هنوز هم طرفدار شیر و خرس و فیل هست؟»: اب رفاقت باز شده، پرسیدمدیدم ب

اگر . خواهند حتی سوسمار، کروکودیل و اورانگوتان هم می. بله، هنوز هم هستند. دیدی مامور محیط زیستی»: خندید و گفت

سوسمار »: که پرسیدم، گفت فرق این دو را« . هزار تومان 122هزار تومان، کورکدیل یک میلیون و  022خواهی سوسمار  می

وقت  متر آن 0شود  مانند می سانت نمی 02اینها که « »خواهید؟ سانتی متر است، می 02. کنیم داخلی است اما کروکودیل وارد می

 «چکارش کنیم؟

 «.کنند همه همین کار را می. گردانی به خودم برمی»: گفت

 دارید؟ اینها رو کجا نگه می

 «.کنم یی دارم آنجا نگهداری می باغچه»: گفت نگاهش چرخید روی صورتم و

 «.هزار تومان 512مال من »: گفت« .میمون از دست خریدم»: مردی از الی در گفت

 «.تو رو قبول دارم»: گفت« بینیش؟ نمی»

 .منم شماره آقای دکتر را گرفتم و رفتم

 .های فراوان هنوز بازار حیوانات غیرقانونی داغ است با وجود دستگیری
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بازار پرندگان با وجود آنکه مامورهای محیط زیستی زیاد در رفت و آمد هستند و هر بار هم خبرهایی مبنی بر اینکه خرید و  در

شود اما انگار همچنان بازار این طور خرید و  گیرد و دستگیری این افراد شنیده می فروش حیوانات وحشی در اینجا انجام می

 .شود ها هم حسابی جمع می صوصا روزهای جمعه که جمع سگ و گربهها در این مرکز داغ است، مخ فروش

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/52152-5.html 

 "بازگشت به باال"

 امصاحبه، سخنرانی، بازدیده
 آیانا- 1393د خردا 15, دوشنبه

 حجتی در هشتاد و دومين اجالس جهانی بهداشت دام پاریس 
بين تشکيالت  "خواهرخواندگی"ضمن ارج نهادن به پيشنهاد و پشتيبانی سازمان جهانی بهداشت دام در ایجاد 

ورها، از سازمان جهانی دامپزشکی کشورهای پيشرفته و در حال توسعه و مراکز آموزش دامپزشکی بين آن کش

 .خواهم که در اجرایی شدن این پيشنهاد تالش بيشتری انجام دهند بهداشت دام می

رسانی وزارت جهادکشاورزی، محمود  و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

درپاریس ( OIE)اد و دومین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت دام حجتی وزیر جهادکشاورزی در سخنرانی افتتاحیه هشت

کنیم، موضوعاتی مانند جهانی شدن، تغییرات آب و هوایی، افزایش  در عصری که درآن زندگی می: ضمن اعالم این مطلب گفت

 .جمعیت ، فقر، سو تغذیه، غذای سالم و امنیت غذایی دارای اهمیت خاصی است

  
بهداشت جهانی دام که ماموریت آن کنترل بیماری های دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان و تامین سازمان : وی افزود

دام و فرآورده های سالم آن و ارائه استانداردهای بهداشتی برای تجارت آن در جهان بوده که در توسعه بخش کشاورزی نقش 

 .مهمی دارد

زمان جهانی بهداشت دام در اجرای ماموریت خود در توسعه بخش کشاورزی به ویژه موفقیت سا: وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد 

  .توسعه روستایی وتامین غذای سالم در جهان حیاتی است

لذا جمهوری . موفقیت سازمان جهانی بهداشت دام در انجام ماموریت خود موفقیت همه جهان است: حجتی خاطر نشان ساخت

های خود به خصوص در منطقه که با توجه به موقعیت جغرافیایی و  ازمان را در انجام ماموریتاسالمی ایران آماده است این س

 .سیاسی آن به اقدامات فراوانی در زمینه بهداشت دام نیازمند است کمک کند

ک جهانی و های بین کشوری مانند فائو ، بان های بین المللی و سازمان از همه متخصصین برجسته دامپزشکی، سازمان: وی افزود

های کنترل و ریشه  خواهم کشورهای در حال توسعه را در اجرای برنامه کمیسیون اروپا که نمایندگان آنها در جلسه حاضرند می

 .های مشترک بین انسان ودام و تولید غذای سالم بیش از پیش کمک کنند های دامی و بیماری کنی بیماری

  
بین تشکیالت  "خواهرخواندگی"هاد و پشتیبانی سازمان جهانی بهداشت دام در ایجاد ضمن ارج نهادن به پیشن: وی در خاتمه گفت

دامپزشکی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و مراکز آموزش دامپزشکی بین آن کشورها، از سازمان جهانی بهداشت دام 

 .خواهم که در اجرایی شدن این پیشنهاد تالش بیشتری انجام دهند می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/52122-5.html 

 "بازگشت به باال"

 صادرات و واردات

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17810-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17806-1.html
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 آیانا- 1393خرداد  13, شنبه

 شود  زودی دام سبك ایران نيز صادر می به
زودی مجوز صادرات دام سبك برای حمایت از  شده با مسئوالن وزارت جهادکشاورزی، به ذاکرات انجامبر اساس م

 .شود توليد صادر می

  
تولید : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

از مناطق کشور به حدی افزایش یافته که این محصول را در وضعیت مازاد مصرف قرار داده و  در بعضی( گوسفندی)گوشت قرمز 

 .بازار داخل توان جذب ندارد

صورت قاچاق  روزانه حجم زیادی از این تولید مازاد از مرزهای غربی کشور به کشورهای عراق و کویت به: عبدالخالق سبحانی افزود

 .وضوع استشود که ناشی از همین م صادر می

ها نیز مانند تهران دام زنده مازاد خود را صادر کنند، تولید  در صورتی که شرایطی فراهم شود که سایر استان: وی خاطرنشان کرد

 .افزایش و ارزآوری مناسبی نصیب تولیدکنندگان و کشور خواهد شد

به کشور، هم اکنون گوشت ( گوساله)وشت قرمز با وجود نیاز به واردات گ: مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان ادامه داد

 .گوسفندی بازار کمتری داشته و بر روی دست تولیدکنندگان باقی مانده است

در صورتی که شرایط صادرات دام زنده فراهم شود، این استان ظرفیت افزایش تولید دو تا سه برابری گوشت : سبحانی تصریح کرد

 .گوسفندی را دارد

ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی و حسن رکنی  هایی با عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه نگاری ین باره نامهدر ا:وی یادآور شد

 .معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی انجام گرفته و موافقت ضمنی برای صادرات قانونی گرفته شده است

زودی شرایط صادرات این محصول به  کردن روال اداری است و بهمجوز صادرات گوشت گوسفندی در حال طی : سبحانی تأکید کرد

 .شود سایر کشورها فراهم می

گفتنی است؛ بر اساس تصمیم وزارت جهادکشاورزی دولت تدبیر و امید، در روزهای پایانی سال گذشته مجوز صادرات گاو زنده 

 .رأس گاو زنده تا به امروز شده است 022برای انجمن صنفی گاوداران صادر شده بود که منجر به صادرات بیش از 

زودی شرایط صادرات دام سبک و سایر  رسد که به نظر می بر اساس رویکرد وزارت جهادکشاورزی دولت یازدهم، برای رونق تولید، به

 ./اند، برای حمایت و تشویق تولید فراهم شود محصوالت کشاورزی که تاکنون اجازه صادرات نداشته

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/52200-5.html 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393خرداد  11, پنجشنبه

 ت نهادهای دامی ميليون یورویی واردا ۴۵۱توضيحات وزارت صنعت در خصوص رانت 
: وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به برخی ابهامات وارد شده در خصوص رانت واردات نهادهای دامی اعالم کرد

 . به تمام وارد کنندگان برای دریافت ارز دولتی در واردات کاالهای اساسی اطالع رسانی کرده بود

به یک شرکت برای واردات نهاده های دامی و احتمال وجود رانت و تبعیض  به گزارش شانا، بعد از مطرح شدن ابعاد اختصاص ارز 

بندی جزئیات نامه نگاری و  2در مورد تخصیص ارز دولتی به یک شرکت خاص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطالعیه ای 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17742-1.html
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عامل شرکت بازرگانی دولتی مذاکره میان وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اول رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و مدیر

 .ایران را اعالم کرد

 :در اطالعيه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است 

ها از قبیل گندم، ذرت، جو،  های دامی و کمبود تولید در بعضی از زمینه با توجه به نیاز کشور به کاالهای اساسی و نهاده -5 

نه مقادیر زیادی از این نوع کاالها توسط شرکتهای بازرگانی دولتی و کنجاله سویا، شکر خام و روغن خام بطور، معمول ساال

بودن موجودی بعضی از اقالم و ضرورت تامین کاالی اساسی الزم ،از شرکتهای دولتی  با توجه به پایین. شود خصوصی وارد کشور می

 .و خصوصی درخواست گردید تا نسبت به تسریع واردات اقدام نمایند

 5030ای توسط مجلس محترم شورای اسالمی در اواخر خردادماه سال  ه تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادلهضمناً با توجه ب 

های حامل کاالهای اساسی و  و نیاز به تامین نقدینگی دوبرابر از یک طرف و محدودیتهای ارزی از طرف دیگر تعداد زیادی از کشتی

ماندند و موجب خسارت پرداخت دموراژ به  ر مبادی ورودی کشور در انتظار میهای دامی جهت تخصیص و تامین ارز د نهاده

-1002های دامی طی نامه شماره  در این میان یکی از واردکنندگان عمده کاالهای اساسی و نهاده. گشت های در انتظار می کشتی

عهد بانک مرکزی جهت تامین و تخصیص نماید تا در صورت ت از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می 30.1.1مورخ  50/1

روز در یکی از بانکهای معتبر خارجی آمادگی دارد تا نسبت به ترخیص، تخلیه و توزیع کاالهای خود که در  32ارز ظرف مدت 

 .باشد، اقدام نماید مبادی ورودی کشور منتظر می

دارد که  ه معاون اول محترم ریاست جمهوری اعالم میبا ارسال عین درخواست شرکت مذکور ب 30.1.3این وزارتخانه در تاریخ  -0 

فروند کشتی در انتظاردر مبادی ورودی کشور دستور فرمایند نسبت به بررسی پیشنهاد شرکت، توسط  01با توجه به وجود حدود 

 .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و اتخاذ تصمیم اقدام شود

پیرو »: حترم خطاب به ریاست محترم کل بانک مرکزی به شرح ذیل اعالم نمودنددر پاسخ به نامه فوق الذکر،معاون اول م -0 

 «مذاکره حضوری، لطفا مشکل را سریعتر حل کنید، نتیجه را گزارش دهید

بانک عامل )به اتفاق بانک پاسارگاد  30.1.03بانک مرکزی با کسب اطالعات الزم از شرکت مذکور و پس از مذاکرات، در تاریخ  

ای در جهت امکان تحقق واردات کاال و پرداخت ارز مورد نیاز در سررسیدهای  نامه نسبت به تنظیم و مبادله تفاهم( شده شرکت یاد

 .نماید ماهه اقدام می 2الی  0

های دامی شامل گندم، جو، ذرت،  شرکت مذکور بر مبنای تفاهم نامه فوق الذکر نسبت به واردات کاالهای اساسی و نهاده -0 

 .میلیون یورو و همچنین تخلیه و توزیع آن اقدام نمود 202سویا جمعا به مبلغ کنجاله 

ماه بعد از  2الی  0نامه صرفاً توافق برای تأمین ارز کاالهای وارده و توزیع شده، آنهم پس از  شود تفاهم همانطوریکه مالحظه می -1 

ص و دریافت ارز انجام می پذیرفت، بنابراین همانطور که بایست پس از تخصی این در حالی است که واردات می. باشد تخلیه می

دریافت ارز خود ( ریسک)شود نه تنها هیچ امتیاز و یا رانتی به واردکننده داده نشده بلکه این واردکننده است که خطر  مالحظه می

بر تأمین ارز از نوع یورو و  شرکت مبنیبعهده گرفته، ضمناً برخالف درخواست اولیه  ماهه از بانک مرکزی 2الی  0را در فاصله زمانی 

مابین موافقت نموده است که نوع ارز در سررسید به تشخیص بانک  نامه فی از طریق بانکهای معتبر خارجی، بانک مرکزی در تفاهم

 .مرکزی به ترتیب ارزهای یورو، یوآن چین و یا ارزهای در دسترس و قابل فروش خواهد بود

کننده واردات به شرح فوق بوده ، بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر  کت سپید استوار آسیا درخواستبا توجه به اینکه شر -2 

نامه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانک  توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهم نیز می

ولیکن حداقل تا این تاریخ هیچ درخواست مکتوب به وزارت . نماید عامل مربوطه نسبت به ترخیص و توزیع کاالی خود اقدام
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حاصله با   توانستند برابر تفاهم بدیهی است در این صورت سایر واردکنندگان نیز می. صنعت، معدن و تجارت ارائه نگردیده است

 .تخانه صورت نپذیرفته استحاکی از تبعیض توسط این وزار  بنابراین هیچگونه امتیاز ویژه. شرکت قبلی اقدام نمایند

رساند به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، وظایف  ضمنا به اطالع می -2 

شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه  5030و اختیارات این بخش، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و در بهمن ماه سال 

های خود به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردیده است و از آن تاریخ به بعد  و اختیارات و همچنین موجودی و داراییوظایف 

 .سیاستگزاری و تأمین نهادهای دامی به عهده آن وزارتخانه است

 

سالمی بانك مرکزی جمهوری ا32.3۱.۵الزم به ذکر است که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه مورخ 

 .ایران با تاکيد به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به شرح ذیل اعالم نموده است

  
عرضه کاال بدون دریافت ارز آن نه تنها رانت و انحصار نیست . سفارش واردات برای همه آزاد است و انحصاری وجود ندارد اوال ثبت

به همه واردکنندگان کتبا ابالغ نمایید تا چنانچه تمایل به انجام لطفا . بلکه تقبل یک ریسک و مسئولیت از سوی واردکننده است

 .ای مشابه شرکت بازرگانی سپیدار استوار آسیا داشته باشند، به بانک مرکزی، معاونت ارزی مراجعه و تعهد الزم را بدهند رویه

  
چگونگی تامین بخشی از نیازمندی  امید است اطالعات مذکور موجب روشنگری و شفافیت الزم و همچنین اثبات صحت و سالمت

 .های کاالهای اساسی و نهاده های دامی شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/52223-5.html 

 "بازگشت به باال"

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1393خرداد  17, چهارشنبه

 ! پدیده زوال درختان بلوط کم بود، عارضه خشکيدگی شمشادها هم اضافه شد
 .عارضه خشکيدگی شمشادها که بر اثر نوعی عامل قارچی ایجادشده است به شدت رو به گسترش است

یزداری کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ها، مراتع و آبخ مرطوب سازمان جنگل معاون منابع مرطوب و نیمه 

های شمشاد را  بیماری بالیت شمشاد بر اثر نوعی قارچ ایجاد شده است و سطح وسیعی از جنگل: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .درگیر کرده است

 .شدگی شده است یر خشکدرگ 5013شمشادهای منطقه آستارا تا گرگان از سال : بهزاد انگورج افزود

 .هکتار برآورد شده است که این آلودگی به شدت در حال توسعه است 012های شمشاد  کل وسعت جنگل: وی خاطرنشان کرد

از آنجایی که جلوگیری از گسترش قارچ : ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد مرطوب سازمان جنگل معاون منابع مرطوب و نیمه

 .سادگی با آن مقابله کرد توان به میکار سختی است، ن

پذیر است، اما در  های تحت کنترل همچون جنگل سیسنگان عملیات هرس و ضدعفونی امکان در مجموعه: انگورج تصریح کرد

 .ای کار بسیار مشکلی است های صخره جنگل

 .ا این پدیده اقدام کردوی اظهار امیدواری کرد که اعتبارات خوبی در نظر گرفته شود تا بتوان برای مقابله ب

های شمشاد خشک شد که  هزار هکتار از جنگل 22های رسیده تا چهار سال گذشته،  بر اساس گزارش: انگورج در پایان یادآور شد

 ./این مقدار رو به گسترش است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17709-1.html
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http://www.iana.ir/jangalomarate/item/52152-5.html 

 "بازگشت به باال"

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1393خرداد  15, دوشنبه

 تر شد  ها جدی عمليات اجرایی خشکيدگی بلوط
ایی عمليات خشکيدگی شود که اقدامات اجر ای در استان ایالم برگزار می امروز با محوریت ستاد بحران جلسه

 .تر دنبال شود های زاگرسی جدی بلوط

ها، مراتع و آبخیزداری کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  مرطوب سازمان جنگل معاون منابع مرطوب و نیمه 

رختان خشکیده در این منطقه، های زاگرس و توسعه د آمده در جنگل با توجه به بحران پیش: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

های مختلف  هایی در بخش اند که در این راستا مصاحبت رئیس جمهوری و وزیر جهادکشاورزی تأکیداتی را در این زمینه داشته

 .رفت از این وضعیت در حال انجام است برای برون

شود که قرار است اعتباری  ستان ایالم برگزار میای در ا امروز با محوریت سازمان مدیریت بحران کشور جلسه: بهزاد انگورج افزود

 .برای آغاز عملیات اجرایی تخصیص یابد

های مهمی  های زاگرسی هستند، قرار است تصمیم برای هشت استان کشور که درگیر پدیده خشکیدگی بلوط: وی خاطرنشان کرد

 .اتخاذ شود

ن راستا وزارت جهادکشاورزی و وزارت کشور با محوریت ستاد شود و در ای تر دنبال می بحث خشکیدگی جدی: انگورج ادامه داد

 .های اخذشده در این جلسه نقشه راهی برای انجام عملیات اجرایی باشد کنند تا تصمیم ای را برگزار می بحران جلسه

  
 ها درخواست هشت ميليارد تومانی برای آغاز عمليات اجرایی خشکيدگی بلوط

قرار است از سوی سازمان مدیریت : ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد وب سازمان جنگلمرط معاون منابع مرطوب و نیمه

شود مبلغ  بینی می شده پیش های انجام میلیارد تومان برای این پدیده در نظر گرفته شود که مطابق درخواست 01بحران مبلغ 

های بحران و انجام اقدامات بهداشتی از مواردی  ون مهار کانوناقدامات عملیاتی همچ: وی یادآور شد.هشت میلیارد تومان ابالغ شود

های  سه فاز برای مقابله با پدیده خشکیدگی بلوط: انگورج تأکید کرد.شود است که در فازهای اولیه عملیات اجرایی، توصیه می

 ./اتی کنیمهای مناسب بتوانیم آنها را عملی رود با اختصاص بودجه زاگرسی پیشنهاد شده است که امید می

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/52232-5.html 

 "بازگشت به باال"

 تولیدات
 آیانا- 1393خرداد  14, یکشنبه

 کاهش توليد پسته در کرمان 
متوسط عملکرد کشاورزان کرمانی در هر هکتار پسته در : دیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفتم

 .کيلو بوده که در حال حاضر به نصف این مقدار تقليل پيدا کرده است 32۱۱گذشته 

سرمازدگی، خشکسالی، : ار کرد، منطقه کویر، اظه(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران مسعود محمودی در گفت 

 .برد پایین بودن کیفیت آب و کمیت آب هر ساله بخش زیادی از محصول پسته را از بین می

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/17816-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/17797-1.html
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مقام اول را از لحاظ سطح زیر کشت و تولید به : هزار هکتار باغ پسته در استان کرمان، خاطرنشان کرد 032وی با اشاره به وجود  

های رفسنجان، سیرجان و کرمان  سطح زیر کشت پسته در استان کرمان مربوط به شهرستان ایم که باالترین خود اختصاص داده

  .است

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان  .طی چند سال اخیر اقلیم استان کرمان تغییر کرده است: محمودی یادآور شد

بهترین توصیه ما در مناطقی که شوری آب باالیی : خاطرنشان کرددرصد راندمان دارد،  32با بیان اینکه آبیاری تحت فشار بیش از 

های آبیاری تحت  هزار هکتار از باغات پسته مجهز به سیستم 02تاکنون حدود . های آبیاری تحت فشار است ندارند اجرای سیستم

سه، تسهیالت و اغتبارات خوبی یه در بحث اصالح و احیای درختان به ویژه درختان پسته درجه دو و : وی بیان کرد .اند فشار شده

 .گذاری در معابر آبیاری، کارهای خوبی صورت گرفته است کشاورزان پرداخت شده و هچنین در زمینه آب و خاک و لوله

های پیش  های ترویجی، شبکه هایی نظیر برگزاری کالس ها، طرح های جهاد کشاورزی شهرستان در مدیریت: محمودی بیان کرد

 .تات برای مبارزه تلفیقی با آفات، باغبانی، آب و خاک انجام شده استآگاهی حفظ نبا

های ضبط پسته که از طرحهای خوب مدیریت صنایع کشاورزی  در پایانه: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت

ری صحیح، تغذیه مناسب، کم کردن های علمی مانند آبیا اگر کشاورزان روش. کنند است، پسته را به روش بهداشتی فرآوری می

 .کند های آنها کاهش پیدا می های خود به کار گیرند، هزینه تراکم در هکتار و مبارزه با آفات و امراض را در باغ

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/52203-5.html 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا- 1393خرداد  17, چهارشنبه

 درصدی قيمت لبنيات در صورت حذف یارانه شير  11افزایش 
ت انواع درصد قيم 11تاکنون تصميمی برای چگونگی ادامه یارانه شير خام گرفته نشده اما اگر یارانه شير حذف شود 

 .یابد لبنيات افزایش می

گیری  تاکنون هیچ ابالغیه و پیغام شفاهی در راستای تصمیم: وگو باایسنا اظهار کرد رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت

لبنی دولت برای آینده بازار شیر خام و احتمال اختصاص یا عدم اختصاص یارانه به این محصول برای سال جاری به انجمن صنایع 

 .اعالم نشده است

های آن را آزاد کند با  البته اگر یارانه شیر خام در سال جاری حذف شود و دولت بخواهد بازار این محصول و سایر فرآورده: وی افزود

توان گفت این افزایش  درصدی بهای شیر خام نسبت به تیر ماه پارسال است می 02که درخواست دامداران افزایش  توجه به این

 .های لبنی اثرگذار خواهد بود درصد در قیمت سایر محصوالت و فرآورده 00درصد روی قیمت شیر پاستوریزه و حدود  02مت قی

 ادامه یارانه شیر در پیچ و خم بروکراسی 

ب شده و میلیارد تومان از یارانه نقدی شیر خام که در آذر سال گذشته مصو 022تاکنون حدود : دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد

 .میلیارد تومان دیگر نیز در حال پرداخت است 522اعتبار آن در اسفند پارسال تامین شد، پرداخت شده است و 

حسابان در حال بررسی است چراکه  در حال حاضر پرداخت باقیمانده یارانه شیر خام در دیوان محاسبات و از سوی ذی: باکری گفت

نان از صرف شدن منابع اختصاص داده شده به آن چیزی که مدنظر دولت است، حسابرسان مشغول بررسی برای حصول اطمی

 .هستند و اگر از هزینه کرد درست یارانه مطمئن شوند مابقی یارانه نیز قابل پرداخت است

http://www.iana.ir/food/item/52155-5.html 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/17749-1.html
http://www.iana.ir/food/item/17811-1.html
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 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393خرداد  14, یکشنبه

 پگاه تهران لوح تقدیر پروژه برتر صادراتی را دریافت کرد 
براساس رای داوران و تائيد کميته علمی جشنواره ملی بهره وری، شرکت شير پاستوریزه پگاه تهران موفق به دریافت 

 .ارتقای عملکرد بهره وری شد تندیس

  
و به نقل از روابط عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران، این شرکت همزمان با روز ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

اتی را ملی بهره وری و آیین بزرگداشت این روز جریان، مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران لوح تقدیر پروژه برتر صادر

 .دریافت کرد

در این مراسم نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیرجهادکشاورزی، قاسمی دبیر کمیسیون اقتصاد کالن مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ، جاللی رئیس محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، سجادی مدیر عامل سازمان بهره وری 

رئیس سازمان ملی بهره وری و جمعی از مدیران بلندپایه، در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی  انرژی ایران، طباطبایی یزدی،

 .حضور داشتند و از تولید کنندگان برتر کشور تقدیر به عمل آوردند

http://www.iana.ir/food/item/52220-5.html 

 "بازگشت به باال"

 صادرات و واردات
 آیانا- 1393خرداد  13, شنبه

 ( خبری -تحليلی)واردات روغن خام فقط با تایيد انجمن روغن نباتی امکان پذیر شد
تعيين  31ن نباتی در سال کارگروه تنظيم بازار، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی را به عنوان مسوول تنظيم بازار روغ

 .کرد

، صبح امروز پایگاه خبری فودپرس، در مطلبی به قلم مانی جمشیدی ضمن (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ل خبری، پرسش هایی را نیز بابت رفع برخی ابهام ها و از جمله که، آیا این تصمیم شامل حا-تحلیلی  -اعالم این خبر در گزارشی 

کاالهای دیگری نظیر قند و شکر، کنجاله، گندم، گوشت قرمز، برنج، کره، جو و ذرت نیز خواهد شد، مطرح کرده است که با توجه 

به تغییر ظرفیت دولت جدید از فاز نقدگریزی و حتا نقدستیزی دولت های نهم و دهم به نقدپذیری در دولت تدبیر و امید و توصیه 

هادکشاورزی به ابراز آزادنه نقدهای کارشناسی برای کمک به اتخاذ بهترین تصمیم ها، می تواند اقدام اکید رییس جمهوری و وزیرج

تحلیلی را  -لذا این گزارش خبری . باشد-فارغ از فحوای نقدها و پرسش ها  -مفیدی از سوی همکارانمان در این پایگاه خبری 

چنین واگذاری ای که می تواند در راستای سیاست خصوصی سازی جهت تنویر افکار و حل موانع احتمالی برای فراگیرشدن 

کما این که اگر این ایده بدون فوت وقت بیشتر شامل . تصمیم گیری ها نیز واجد ویژگی های نیکویی نیز باشد، بازنشر می نماییم

 .سایر کاالها بشود، بتوان شاهد اجرایی شدن برنامه واگذاری امور به تشکل ها بود

************* 

حسن یونس سینکی که در نخستین روز کاری اش به عنوان معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی بحث 

به ( معاون سابق کاالهای مصرفی سازمان حمایت)برانگیز به همراه جمعی از مدیران این معاونت در جلسه معارفه محمد قبله 

ن نباتی حضور یافته بود تا به عنوان پشتوانه ای برای دبیر جدید به حساب آید در تاریخ عنوان دبیر انجمن صنفی صنایع روغ

http://www.iana.ir/food/item/17773-1.html
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کارگروه  52/0/30و  02/5/30نیز به عنوان مشاور معاون اجرایی و دبیر کارگروه تنظیم بازار تصمیمات جلسه های مورخ  02/0/30

صنفی صنایع روغن نباتی به عنوان مسوول تنظیم بازار روغن  تامین، توزیع و ذخیره سازی کاالهای اساسی مبنی بر تعیین انجمن

 .نباتی را خطاب به بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت اعالم کرد

توجه و اطمینان به بخش خصوصی و در نظر گرفتن قابلیت ها و توانمندی های تشکل ها اگر چه در نوع خود قابل تقدیر است، اما 

شی، به بعضی از مسائل بدون در نظر گرفتن همه جوانب و حاشیه های آن می تواند با مشکالتی همراه به نظر می رسد نگاه بخ

 .باشد که الزم است مسووالن با وسواس و دقت بیشتری به آن بپردازند

 .در همين راستا به ذکر نکاتی خواهيم پرداخت که تامل در آن می تواند مفيد باشد

ت روغن نباتی طی سال های اخیر حاکی از آن است که روغن نباتی طی سال های گذشته نگاهی اجمالی به وضعیت صنع -5

اولیه، لوازم بسته  بیشترین افزایش قیمت را در مقایسه با سایر مواد غذایی داشته و در همین سال ها با مسائلی نظیر کمبود مواد

بندی و مشکالت حمل و نقل دست به گریبان بوده است مشکالتی که به جرات می توان گفت درسال گذشته عالئمی از آن ها 

کمبودی در مواد اولیه نداشته و عالوه بر آن بررسی های بازار نشان می دهد که  30مشاهده نشده و صنعت روغن نباتی در سال 

درصد زیر قیمت مصوب به فروش رسانده اند  02به ویژه در شش ماهه دوم سال محصوالت خود را حتی تا  بسیاری ازکارخانجات

 .که این امر حاکی از وفور محصول و بازار رقابتی است

 حال با توجه به این شرایط و مطلوب بودن وضعیت تولید و توزیع روغن، مسووالن با چه دالیلی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده اند؟

و جای !!! هزار تن روغن خام به رغم تامین ارز وارد کشور نشده است 012بر اساس متن نامه آقای سینکی، در سال گذشته  -0

سوال اینجاست که آقای سینکی که هم در سال گذشته و هم در سال جاری از مسووالن مرتبط با این امر بوده اند چه اقدامی برای 

داده اند؟ آیا با این ارز محصول دیگری وارد کشور شده است؟ یا اصوال ارزی داده نشده و یا مشخص شدن وضعیت این ارز انجام 

 !اینکه ارز در جیب واردکنندگان مانده و کاالیی نیز وارد نشده است؟

گاهند که ای کاش جناب آقای سینکی حال که در منصب قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی قرار دارند و به خوبی آ -0

وزارت جهادکشاورزی وزرارتخانه ای تولیدی است از قالب بازرگانی خود به در می آمدند و از فرصت ایجاد شده ناشی از قانون انتزاع 

به نفع بخش کشاورزی و توسعه کشت دانه های روغنی یا الاقل واردات دانه های روغنی به منظور احیای صنعت روغنکشی استفاده 

هزار هکتار از 322بر اساس سیاست وزارت جهادکشاورزی مبنی بر اختصاص ) وه بر توسعه کشت دانه های روغنی می کردند تا عال

روحی تازه به کالبد صنعت به گوشه رانده شده ( اراضی گندم به کشت دانه های روغنی به منظور توسعه کشت دانه های روغنی

دولت ایجاد اشتغال، تقویت تولید و رفع موانع آن است و در سیاستهای  روغنکشی می دمیدند تا با توجه به اینکه دغدغه اصلی

ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز مورد نظر بوده است ضمن ایجاد اشتغال، ارزش افزوده حاصل از فعالیت 

 .روغنکشی نیز در داخل کشور ایجاد شده و نصیب صنعتگران کشورمان شود

می دانیم طی سالیان متمادی به ویژه در سال گذشته بخش قابل توجهی از واردات روغن خام توسط شرکت همانطور که  -0

که به نظر می رسد با توجه به موارد مطرح شده در نامه آقای سینکی ( 30درصد درسال 12حدود )بازرگانی دولتی انجام شده است 

غن نباتی، عمال شرکت بازرگانی دولتی به عنوان بازوی بازرگانی دولت، از و همچنین تعهد نامه واردات و توزیع روغن خام انجمن رو

این چرخه حذف شده یا سهم آن اندک خواهد شد و سوال اینجاست که چه کسانی یا چه گروهی جای شرکت بازرگانی دولتی را 

است پس از اجرایی شدن مفاد این نامه پر خواهند کرد؟ آیا کارخانجات کوچک و متوسط توان واردات روغن خام را دارند؟ یا قرار 

 شاهد فربه تر شدن تاجران سرشناس و مشهور روغن و یا حضور دالالن و واسطه ها در بازار روغن باشیم؟

و اما پرسش مهم تر آن که، آیا این تدبیر دبیر کارگروه تنظیم بازار مشمول کاالهای دیگری نظیر قند و شکر، کنجاله، گندم، گوشت 

 ج، کره، جو و ذرت نیز خواهد شد؟قرمز، برن
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حال از شخصیتی همانند آقای سینکی که از مدیران برجسته و با سابقه حوزه بازرگانی به شمار می روند، انتظار می رود ضمن 

تدبیر  بررسی موارد مطرح شده عالوه بر تنظیم بازار نیم نگاهی نیز به تولید در بخش های دیگر و کشاورزی داشته باشند تا در سایه

 .مدیران دولت یازدهم امیدهای به وجود آمده در کشاورزان و صنعتگران به نا امیدی نگراید
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 :متن کامل نامه

 جناب آقای افخمی راد معاون محترم وزیر در توسعه روابط اقتصادی و ریيس کل سازمان توسعه تجارت ایران

 می ایرانجناب آقای کامياب معاون محترم ارزی بانك جمهوری اسال

 جناب آقای کرباسيان ریيس کل محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران

 جناب آقای قبله ریيس محترم انجمن صنفی روغن نباتی ایران

  
 سالم عليکم

های مورخ  و تصمیمات جلسه(  52/5/5030موضوع جلسه )با احترام ، با عنایت به تکالیف ابالغی از سوی ستاد هدفمندسازی یارانه 

کارگروه تامین توزیع و ذخیره کاالهای اساسی ضروری مبنی بر ضرورت پایش مستمر روند تامین  52/0/5030و  02/5/5030

کاالهای اساسی و ضروری و اختیارات ناشی از اجرای قانون انتزاع وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال آن 

و مقایسه آن با  5030اند بررسی روند تامین ارز کاالهای اساسی و ضروری در سال رس به وزارت جهاد کشاورزی به استحضار می
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باشد  هزار تن روغن خام علیرغم تامین ارز می 012آمار ترخیص اعالمی گمرک جمهوری اسالمی ایران بیانگر عدم واردات حدود 

 02حداکثر معادل )از تصمیمات شورای سالمت  ناشی 5030همچنین با توجه به ضرورت کنترل مقادیر واردات روغن پالم در سال 

از نوع روغن پالم لطفا دستور فرمایید در  5030درصد روغن خام مورد نظر کشور در سال  12و واردات حدود ( درصد نیاز کشور

 .خصوص موارد ذیل اقدام الزم متناسب با مسئولیت هر حوزه صورت پذیرد

باشد، ضمن اخذ تعهد محضری تحویل کاال از کلیه متقاضیان واردات روغن خام،  انجمن صنفی صنایع روغن نباتی مکلف می -5

حفظ ترکیب استاندارد واردات و برنامه ریزی توزیع کاال با الویت کارخانجات روغن نباتی در  -نسبت به رعایت زمانبندی واردات

 .قالب تعهد فوق الذکر اقدام نماید

تمدید و اصالح ثبت سفارش واردات روغن خام منوط به ارایه تعهد محضری  -ت سفارشاز تاریخ ابالغ این نامه هر گونه ثب -0

 .تحویل و رعایت زمانبندی واردات و ترکیب روغن به انجمن ذیربط بوده و کلیه عملیات فوق با تاییدیه انجمن انجام خواهد شد

این تاریخ منوط به ارایه تعهدنامه فوق و مکاتبه  صدور کد تخصیص و تامین ارز کلیه ثبت سفارش های متقاضی دریافت ارز از -0

 .رسمی انجمن مربوطه خواهد بود

های  ا مکلف می باشندکلیه ثبت سفارش های تامین ارز شده قبل از این تاریخ و محموله.ا.ا و گمرک ج.ا.بانک مرکزی ج: تبصره

 .انتقال ارز و یا در زمان ترخیص نمایند -ازی اسناددر زمان کارس( 5بند)ترخیص نشده را نیز منوط به ارایه تعهد تحویل کاال 

تعیین و متعهد می گردد بگونه ای برنامه  5030انجمن صنفی صنایع روغن نباتی به عنوان مسئول تنظیم بازار این کاال در سال -0

سهم هر روغن از ایجاد  توسط بخش خصوصی با در نظر گرفتن میزان( مصوب)ریزی نماید واردات براساس برنامه زمانبندی ابالغی 

هر گونه انحصار و یا تبعیض در بررسی تقاضای شرکت ها همچنین ایجاد انگیزه و روان سازی مکانیزم واردات ضمن واردات کاالی 

 .فوق از کمبود این کاال در سطح عرضه با استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی جلوگیری گردد

 .مناسب بازار این کاال و پاسخگویی در مواقع لزوم خواهد بود بدیهی است انجمن مربوط مکلف به تنظیم

http://www.iana.ir/food/item/52200-5.html 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا-1393خرداد  11, پنجشنبه

 نظارت بر بازار مواد غذایی به معنای نابود کردن توليدکننده نيست : پور ازغدی رحيم
 .نظارت بر این واحدها به معنای نابود کردن توليدکننده نيست

پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به اهمیت نظارت بر واحدهای تولیدکننده مواد غذایی در  حسن رحیم 

که امروز اول خرداد ماه در اداره کل دامپزشکی استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش تغذیه و بهداشت « ا در غذاقض»همایش 

 .کند این اهمیت لزوم نظارت بر بازار و کنترل مواد غذایی را بیشتر نمایان می: در مسائل روحی، روانی و جسمی عنوان کرد

  
تمام کسانی که در امور مربوط به تغذیه و بهداشت به : الناس است، عنوان کرد اهلل و حق ار حقوی با اعتقاد بر اینکه نظارت بر باز

 .خاطر مسائلی از جمله کسب سود کوتاهی کنند، در آخرت مسوول خواهند بود

ت صورت گیرد، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه باید بر روی واحدهای تولیدی مختلف و به ویژه مواد غذایی نظار 

 .این نظارت نباید طوری باشد که واحد تولیدکننده نابود شود، بلکه نظارت باید در جهت اصالح و بهبود باشد: گفت

اینکه در : سالمت، تغذیه و اهمیت نظارت بر بازار عنوان کرد  در خصوص رعایت بهداشت،( ع)وی با اشاره به برخی روایات از ائمه 

 .مسائل مورد توجه بوده، نشان از اهمیت ویژه آن در جامعه اسالمی استچند هزار سال پیش این 

http://www.iana.ir/food/item/17722-1.html
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تواند ادعا کند که  حکومت نقش مهمی در حفظ و بهبود تغذیه در جامعه دارد؛ یک حکومت نمی: پور ازغدی اظهار کرد رحیم 

باشد، بنابراین نظارت در بازار تولید اسالمی و حافظ تغذیه و سالمت مردم است و از طرف دیگر بر بازارهای تولید نظارت نداشته 

مواد غذایی یکی از وظایف مهم حکومت اسالمی است و این امر به عنوان یک امر معروف و نهی از منکر قلمداد شده و واجب کفایی 

 .است

http://www.iana.ir/food/item/52253-5.html 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 آیانا- 1393خرداد  14, یکشنبه

اندازی  انتقادات از راه/ اندازی شبکه کشاورز ها به راه گالیه عضو کميسيون کشاورزی از نقد رسانه
 شبکه کشاورز سخيفانه است 

 .اندازی آن نيست اندازی شود، هنوز خبری از تأسيس و راه ته گذشته راهدر حالی که شبکه کشاورز قرار بود طی دو هف

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی  

اندازی شود، هنوز  زودی راه عته و هفتگی بهدر حالی که مقرر بود شبکه کشاورز با تولید دوسا: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .خبری از آن نیست

ماه امسال در حاشیه مراسم هفته سالمت در سالن  رئیس صدا و سیما روز ششم اردیبهشت: محمدرضا امیری کهنوج افزود

اد، اما با وجود گذشت یک اندازی شبکه کشاورز در هفته بعد از آن با پخش دوساعته برنامه در هفته خبر د های رازی از راه همایش

 .اندازی این شبکه نیست ماه از تاریخ مذکور، هنوز خبری از راه

ها مبنی بر الگوبرداری غلط و عدم ضرورت ساخت شبکه برای  رسد انتقادات برخی از رسانه نظر می هرچند به: وی خاطرنشان کرد

های  اندازی شود، مثل سایر شبکه بق قانون باید این شبکه راهاندازی آن باشد، اما از آنجا که ط هر بخش اقتصادی، علت عدم راه

 .تواند مخاطب داشته باشد تخصصی نظیر کودک و نوجوان، ورزش و یا چندین شبکه پخش فیلم و سریال می

ند توا هایی است که می منتقدان معتقدند شبکه آموزش ازجمله شبکه: نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

وری  هایی مانند کشاورزی و صنعت را پوشش داده آنچه ارتقای فرهنگ کشاورزی، صنعت و رشد ارتقای بهره طور فعال بخش به

عنوان زیربنای اقتصاد  هرچند مقایسه بخش کشاورزی به: امیری کهنوج تصریح کرد.شود، در این شبکه ظهور پیدا کند نامیده می

ها و منتقدان و فعاالن  دهد رسانه ای کودکان قابل مقایسه نیست، اما انتقادات مذکور نشان میه کشور با حوزه ترافیک و یا بازی

 52شبکه ملی،  51صدا و سیما اکنون دارای : وی یادآور شد.اند حوزه صدا و سیما چقدر نسبت به اهمیت بخش کشاورزی بیگانه

 00دهد  شود که نشان می رو می روبه انتقادات سخیفیرز با شبکه محلی است، اما تأسیس یک شبکه کشاو 00المللی و  شبکه بین

شوند و نقش آنان در تأمین امنیت غذایی کشور نادیده  سوم جمعیت محسوب می میلیون جمعیت کشاورز ایرانی که معادل یک

کمیسیون کشاورزی مصرانه تأسیس شبکه کشاورز را دنبال خواهد کرد و به مثابه اضافه : ردامیری کهنوج تأکید ک.گرفته شده است

 .وری نخواهد گذشت کردن نام کشاورزی به عنوان اتاق بازرگانی از مصوبات قانونی خود در قانون افزایش بهره

علت انتقادات گسترده  تأکید قرار داده بود، بهوری، تأسیس اتاق کشاورزی را نیز مورد  گفتنی است، در حالی که قانون افزایش بهره

عنوان اتاق صنایع، معادن به بازرگانی  های اقتصادی، عمالً تنها کلمه کشاورزی به جویی سایر بخش به تشکیل این اتاق و امکان بهانه

 ./عمل نیامد اضافه شد و هیچ تغییری در ترکیب اعضای جلسات یا افزایش سهم بخش کشاورزی در آن به

http://www.iana.ir/majles/item/52222-5.html 

 "بازگشت به باال"

http://www.iana.ir/food/item/17719-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17776-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/17766-1.html
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 اعتبارات
 آیانا- 1393خرداد  14, یکشنبه

 چرا کشاورزان کارت سوخت ندارند؟ 
توانند کارت سوخت یارانه بنزین داشته باشند،  شده می های خریداری ن به تعداد اتومبيلدر حالی که شهرنشينا

 .ها مراجعه کنند و از داشتن کارت سوخت محرومند نت کشاورزان برای تأمين گازوئيل مصرفی خود باید ماهانه به کافی

  
گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی  سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در

های متفاوت  توانند از کارت سوخت در حالی که شهرنشینان با داشتن هر تعداد اتومبیل می: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .ای دریافت کنند، کشاورزان کارت سوخت گازوئیل ندارند برخوردار باشند و بنزین یارانه

بندهای مختلف برای فعالیت در اراضی کشاورزی خود  پاش و دنباله کشاورزان دارای تراکتور، سم: دی افزودمحمدمهدی برومن

 .هستند، اما هنوز از داشتن کارت سوخت گازوئیل محرومند

جعه ها مرا نت این در حالی است که کشاورزان مجبورند برای تأمین سوخت مورد نیاز خود، ماهانه به کافی: وی خاطرنشان کرد

 .کنند و پس از طی بروکراسی مشخص اداری و تدوین قرارداد نفتی، حجم محدودی از سوخت مورد نیاز خود را فراهم کنند

عدم تخصیص کارت سوخت گازوئیل به : نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

 .کان قاچاق گازوئیل مطرح شده استگیرد که دلیل آن ام کشاورزان در حالی صورت می

کشاورزانی که برای فعالیت در اراضی کشاورزی خود به این حجم محدود گازوئیل نیازمندند و جز مردم : برومندی تصریح کرد

 ./های قاچاق به دورند، چطور ممکن است برای قاچاق گازوئیل اقدام کنند شناسند و از رانت روستای خود کس دیگری را نمی

  
http://www.iana.ir/majles/item/52212-5.html 

 "بازگشت به باال"

 آب
 آیانا- 1393خرداد  12, جمعه

 انتقال آب کارون، وزیر نيرو را به پای استيضاح خواهد کشاند 
رو کند و وزیر نيرو نباید به فشارهای  های اساسی آب روبه تواند استان خوزستان را با چالش قال آب کارون، میانت

 .موجود تن دهد

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری  نایب 

های گذشته بارها به کمیسیون کشاورزی مجلس آمده  هرچند وزیر نیرو طی هفته: ن خبر گفتبا اعالم ای( ایانا)کشاورزی ایران 

 .دنبال انتقال آب کارون است رسد تحت فشارهای پیرامونی، به نظر می است، اما به

در قبال انتقال آب  اند، اکنون نمایندگانی که در هنگام تدوین بودجه در مجمع استان خوزستان استعفا داده: نسب افزود ناصر صالحی

 .تواند خط قرمز وزارت نیرو باشد کارون سکوت نخواهند کرد و این اقدام می

آباد  ها و نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری با احداث تونل بهشت همه نمایندگان خوزستان، قومیت: وی خاطرنشان کرد

 .این تونل داشته باشد، استیضاح وزیر کلید خواهد خوردمخالفت دارند و در صورتی که وزارت نیرو همچنان اصرار به حفر 

http://www.iana.ir/majles/item/17757-1.html
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ناپذیری را متحمل  استان خوزستان بعد از جنگ صدمات جبران: نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

پویایی این استان در سال گذشته نیز برنامه مشخصی برای  02شده است و هرگز نتوانسته به پویایی پیش از جنگ نایل شود و طی 

 .نظر گرفته نشده است

های مختلف صنعتی و کشاورزی و همچنین  گذاری در بخش عدم الیروبی رودخانه کارون، عدم سرمایه: نسب تصریح کرد صالحی

 ./رو نشود کند استان خوزستان با چالش جدید دیگری روبه توجهی به مناطق آزاد ازجمله مواردی است که ایجاب می بی

http://www.iana.ir/majles/item/52222-5.html 

 "بازگشت به باال"

 منابع مالی
 آیانا- 1393خرداد  11, پنجشنبه

 هيه کنتورهای هوشمند آب درخواست وزیر نيرو برای تخصيص اعتبار از سوی دولت به ت
شود، توليد محصوالت کشاورزی در کشور مقرون  ای که صرف استخراج آب می با بازده کنونی آبياری و همچنين هزینه

 .به صرفه نيست

  
زیر چیان، و و به نقل از یک منبع آگاه در جلسه یادشده در شیراز، حمید چیت( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

نیرو پیش از ظهر امروز در نشستی با استاندار فارس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این شهرستان، 

اگر مصرف آب در بخش کشاورزی و مصرف خانگی مدیریت نشود، مشکالتی که امروز با آن : ضمن اعالم این هشدار گفته است

 .شود تر میرو هستیم در آینده به مراتب بیش روبه

 02)هزار ریال  52وزیر نیرو با اشاره به متوسط ارزش افزوده محصوالت تولیدی کشاورزی در کشور که با هر مترمکعب آب حدود 

 .است( هزار ریال 22)این در حالی است که رقم یادشده در کشورهای منطقه، حدود دو دالر : است، افزوده است( سنت

سازی مدیریت مصرف  گوی کشت و الگوی آبیاری و رفتن به سمت کشاورزی صنعتی، بهینهچیان ضمن درخواست اصالح ال چیت

های کشاورزی  اگر چاه: پذیر ندانسته و البته خاطرنشان کرده است آب در بخش کشاورزی را بدون نصب کنتورهای هوشمند امکان

 .و هدرروی آب پیشگیری خواهد شدها  دیزلی به برقی تبدیل و کنتورهای هوشمند آب نصب شود، از بسیاری خسارت

اکنون کشاورزان هزینه تهیه کنتورهای هوشمند را پرداخت  چیان در همین راستا تصریح کرده که هم بنا بر این گزارش، البته چیت

 .کنند و در صورت اختصاص اعتباراتی به این امر، کشاورزان استقبال بهتری از نصب این کنتورها خواهند داشت می

های آینده امری واجب و الزم دانسته و  تر در سال و، اعمال محدودیت در مصرف آب را برای نجات کشور از بحران جدیوزیر نیر

ها  زنیم که این نوع اقدام مدت مردم به منافع بلندمدت آنها ضربه می ها برای جلب رضایت کوتاه خیلی وقت: تأکید کرده است

 ./دلسوزی نیست

http://www.iana.ir/majles/item/52250-5.html 

 "بازگشت به باال"

 اعتبارات
 فودپرس- 1393خرداد ماه  3شنبه 

 ارزی صندوق توسعه ملی اعالم شد  تسهيالتشرایط اعطای 

 .تصویب شد صندوق توسعه ملیت ارزی نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهيال نظام -فود پرس

 10با استناد به ماده : آمده استبه گزارش فود پرس،در متن نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی 

http://www.iana.ir/majles/item/17706-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/17713-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%85%D9%84%DB%8C
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نامه  هیأت امنای صندوق، نظام 02/55/5030قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و تفویض اختیار مورخ 

تبصره به شرح ( 51)بند و ( 22)بخش، ( 50)ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب 

قانون را به حساب صندوق نزد  (10)ماده ( ح)بانک مرکزی موظف است منابع موضوع اجزا یک الی هشت بند  _الف: باشد میذیل 

های  حساب/ قانون واریز نموده و بدون مجوز کتبی صندوق هیچ وجهی از حساب( 10)خود به شرح و ترتیبات مندرج در ماده 

های عامل به  صل و سود تسهیالت پرداختی از محل منابع صندوق توسط بانکبازپرداخت ا: 5تبصره  .صندوق برداشت ننماید

بانک مرکزی موظف : 0تبصره .حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد

. و به حساب صندوق واریز نماید شمار به ارز مربوطه محاسبه است به موجودی حساب صندوق نزد خود، هر سه ماه یک بار سود روز

منابع صندوق در قالب .شود در بازارهای خارجی تعیین می بانک مرکزیهای  نرخ سود مذکور معادل میانگین نرخ سود سپرده

های خصوصی، تعاونی و  گذاری در بخش های عامل به متقاضیان سرمایه نامه، توسط بانک رداد عاملیت با رعایت مفاد این نظامقرا

بانک مرکزی متعاقب اعالم و اجازه صندوق نسبت به .یابد های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی اختصاص می بنگاه

های عامل  بانک.های عامل اقدام خواهد نمود ی تصویب شده در ارکان اعتباری بانکها صدور گواهی مسدودی ارزی برای طرح

 .ها اقدام نمایند های اعالم شده از سوی صندوق نسبت به پذیرش طرح و فعالیت اند در چارچوب اولویت موظف

 نوع ارز و واحد پولی محاسبات

از محل منابع صندوق، بر اساس ارز مورد نیاز به دالر آمریکا  پرداخت تسهیالت _ب.واحد پولی محاسبات، دالر آمریکا است _الف

بازپرداخت تسهیالت ارزی به  :5تبصره .پذیر خواهد بود شود، امکان یا هر ارز قابل تبدیل دیگر که توسط بانک مرکزی اعالم می

ورت پیدا کند معادل نرخ روز نرخ تسعیر در هر مورد که ضر: 0تبصره .همان ارزی خواهد بود که به متقاضی پرداخت شده است

کارمزد تسعیر ارز به سایر . المللی ارز بر اساس اعالم بانک مرکزی در روز پرداخت و بازپرداخت حسب مورد خواهد بود برابری بین

نرخ ت ای مبنی بر درک و پذیرش ریسک تغییرا نامه بانک عامل مکلف است اقرار :0تبصره .باشد ها به عهده گیرنده تسهیالت می ارز

 .از متقاضی دریافت و در پرونده اعتباری آن درج نماید ارز

 های قابل قبول فعالیت

های تولیدی و صنعتی، معدنی، نفت،  و زیربخشها  دار در بخش گذاری اولویت های سرمایه های قابل قبول عبارتند از فعالیت فعالیت

گاز، پتروشیمی، آب، برق، انرژی، مسکن و ساختمان، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، حمل و نقل، ارتباطات و فناوری 

درمان  مهندسی، گردشگری، هتلداری، بهداشت و _اطالعات، صادرات کاالها و خدمات ایرانی به بازارهای هدف، صدور خدمات فنی

ها و  طرح: 0تبصره .باشد یه از هیأت عامل می ها منوط به اخذ تایید ها و فعالیت اعطای تسهیالت به سایر طرح: 5تبصره .و آموزش

 .صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت اساسنامه صندوق و این نظامنامه بالمانع است _گذاری در منطق آزاد تجاری های سرمایه فعالیت

 اشخاص مجاز

تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و  _الف: اص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیالت صندوق عبارتند ازاشخ

تمام  _ب.ربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیالت بانکی ندارند مجوزهای قانونی الزم از مراجع ذی

های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که  ان و بنگاهشده در ایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت

پرداخت : 5تبصره .مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیالت بانکی ندارند

ها مستقیم و یا با واسطه  الشرکه آن سهم سهام یا%( 12)هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد  تسهیالت به موسسات و شرکت

نظر از نوع  های اقتصادی که صرف پرداخت تسهیالت به اشخاص و بنگاه: 0تبصره .اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد

: 0تبصره .شوند ممنوع است ها توسط مقامات دولتی تعیین می اعضاء هیأت مدیره آن%( 02)مالکیت، بیش از بیست درصد 

ای  های بیمه المنفعه نظیر موقوفات، صندوق ها متعلق به موسسات عمومی و عام هایی که اکثریت مطلق سهام آن سات و شرکتموس

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%A7%D8%B1%D8%B2
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%A7%D8%B1%D8%B2
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%A7%D8%B1%D8%B2
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%A7%D8%B1%D8%B2


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته اول خرداد       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

66 
 

 _ج.های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است، در حکم موسسات و شرکت

خریداران خارجی کاالها و خدمات  _د.نمایند گذاران خارجی فعالیت می مایههایی که به صورت مشترک به سر موسسات و شرکت

تسهیالت مذکور صرفا برای خرید کاال و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار خواهد : تبصره.ایرانی در بازارهای هدف صادراتی

های دولت از  نامه اجرایی حمایت آئین 53منوط به ارائه تاییدیه کمیته ماده )کنندگان خدمات فنی و مهندسی  هـ صادر.بود

استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به بازپرداخت  _و(.کنندگان خدمات فنی و مهندسی صادر

 .باشد اقساط و تسویه کامل تسهیالت اعطایی قبلی می

 نرخ بازده مورد انتظار

ها  ها و زیربخش و برای سایر بخش%( 52)رای بخش آب و کشاورزی حداقل ده درصد گذاری ب های تولیدی و سرمایه نرخ بازده طرح

 .گردد تعیین می%( 51)حداقل پانزده بیست درصد 

 سود، وجه التزام

های عامل خواهد  انتظار تسهیالت اعطایی به اشخاص مجاز به شرح نرخ مندرج در قراردادهای عاملیت با بانک نرخ سود مورد _الف

سود تسهیالت اعطایی از : تبصره.های ابالغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود نامه ه التزام طبق آخرین مقررات و آیینوج _ب.بود

 .گردد تاریخ برداشت منابع از حساب صندوق نزد بانک مرکزی محاسبه و توسط بانک عامل پرداخت می

 سایر الزامات

گذاری طرح خواهد  های سرمایه ی اعطایی به هر طرح از محل منابع صندوق حداکثر معادل بخش ارزی هزینهارز تسهیالت _الف

نامه فقط به صورت ارزی است و  قانون، اعطای تسهیالت موضوع این نظام( 10)ماده ( ط)ذیل بند ( 0)به استناد تبصره  _ب.بود

این موضوع باید در قرارداد بانک . گذاران استفاده کننده از این تسهیالت اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند هسرمای

گشایش اعتبار اسنادی : تبصره.بینی شود عامل با متقاضی استفاده کننده از منابع صندوق تاکید و ضمانت اجرایی مناسب نیز پیش

های مجاز تسهیالتی  سقف.روش پرداخت دیگری که منجر به پرداخت ارز در داخل کشور شود ممنوع است داخلی ارزی و یا هرگونه

صندوق برای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مفاد قرارداد عاملیت منعقده و در صورت عدم تصریح در آن، در چارچوب 

ز توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت قانون حداکثر استفاده ا»رعایت مفاد .مقررات بانک مرکزی خواهد بود

اعطای تسهیالت به اشخاص .نامه الزامی است کنندگان از تسهیالت موضوع این نظام برای تمام استفاده« 5/1/5035صادرات، مصوب 

در زمان تسلیم ( نهنسبت مالکا)های شرکت  حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی

های اعالم  منابع صندوق صرفا در چارچوب اولویت.کمتر نباشد%( 02)درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصد 

بانک عامل ملزم به دقت در برآورد دقیق و .های دارای توجیه اختصاص خواهد یافت ها و فعالیت شده از طرف صندوق به طرح

باشد، به طوریکه فعالیت یا  برداری می نیاز فعالیت یا طرح در تمامی مراحل طراحی، ساخت و بهره زینه موردصحیح از میزان کل ه

در صورت . مابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد بینی شده در قرارداد فی طرح با اعتبار اختصاص یافته در مدت زمان پیش

پرداخت .ها نخواهد داشت ها و فعالیت قبال تامین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرحعدم تکمیل طرح یا فعالیت، صندوق مسئولیتی در 

%( 02)های تابعه و وابسته در سقف بیست درصد  های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت تسهیالت به بنگاه

با بانک عامل، در صورت تاخیر بانک  بانک مرکزی موظف است بر اساس مفاد قرارداد عاملیت صندوق.منابع صندوق مجاز است

عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیالت صندوق، حسب اعالم صندوق نسبت به برداشت مبلغ اصل، سود و وجه التزام 

 .های بانک عامل اقدام نماید حساب/ تسهیالت پرداختی به نفع صندوق، از حساب

 سهم آورده متقاضی

های  کل هزینه (%01)شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل بیست و پنج درصد  سهم آورده متقاضی اعم از -الف

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B1%D8%B2
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تواند از محل  سهم آورده متقاضی نمی: تبصره.ریالی و ارزی طرح بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک عامل خواهد بود

کل %( 02)تعاونی حداقل معادل بیست درصد  های سهم آورده متقاضی در طرح _ب.منابع استقراضی وابسته به طرح باشد

های بخش آب و کشاورزی حداقل معادل بیست درصد  سهم آورده متقاضی در طرح _ج.های ارزی و ریالی طرح خواهد بود هزینه

مات های صادراتی اعم از صادرات کاال و خد سهم آورده متقاضی برای طرح _د.های ارزی و ریالی طرح خواهد بود کل هزینه%( 02)

سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر  _هـ.های ارزی و ریالی طرح خواهد بود کل هزینه%( 02)حداقل معادل بیست درصد 

های اقتصادی وابسته به  سهم آورده بنگاه _و.های ارزی و ریالی طرح خواهد بود کل هزینه%( 52)یافته حداقل ده درصد  توسعه

سهم آورده متقاضی جهت  _ز.های ارزی و ریالی طرح خواهد بود هزینه%( 01)درصد  موسسات عمومی غیردولتی حداقل سی و پنج

اولویت پرداخت : تبصره.استفاده از تسهیالت سرمایه در گردش طبق آخرین ضوابط و مقررات ابالغی بانک مرکزی خواهد بود

های مربوط به مناطق  به استثنای طرح)د زایی بیشتری داشته باشن هایی است که سهم آورده متقاضی و اشتغال تسهیالت به طرح

 .(یافته کمتر توسعه

 مدت تسهیالت

ماه و دوره  2سال، دوره تنفس حداکثر  0ها حداکثر  برداری آزمایشی از طرح زمان الزم برای دوره اجرا تا بهره  مدت _الف

برداری، تنفس و  های اجرا، بهره ورهدر هر حال با احتساب مجموع د.سال خواهد بود 1پرداخت تسهیالت اعطایی حداکثر  باز

های واقع در مناطق  برداری برای طرح زمان الزم برای دوره اجرا و بهره  مدت: 5تبصره .سال تجاوز نماید 1پرداخت نبایستی از  باز

مین مالی برای مجموع دوره تا: 0تبصره .باشد  های مذکور در این بند می زمان سال بیشتر از مدت 0کمتر توسعه یافته در مجموع 

 10ماده « ط»بند « 0»موضوع جزء )های خریدار کاال و خدمات ایرانی  اعطای تسهیالت خرید در قالب اعتبار خریدار به طرف

با توجه به نوع و ( قانون( 10)ماده « ط»بند « 0»موضوع جزء )مهندسی  _حداکثر دو سال و برای صدور خدمات فنی ( قانون

زمان تسهیالت سرمایه در گردش یک سال   مدت: 0تبصره .گردد تعیین می( با تشخیص بانک عامل) ماهیت آن حداکثر هشت سال

پرداخت تسهیالت از منابع صندوق توسط بانک : 0تبصره .بوده و حداکثر ظرف مدت یک سال از زمان پرداخت تسویه خواهد شد

و یا ( دفعتا واحد)ته به ماهیت فعالیت به صورت یکجا هایمصوب در ارکان اعتباری بانک عامل، بس ها و طرح عامل، به فعالیت

در صورتی که تسهیالت پرداختی به صورت تلفیقی  _ب.ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت مرحله

زمان  رده، مدتاعم از نرخ سود، سهم آو)نامه  باشد، شرایط و ضوابط موضوع این نظام( منابع داخلی بانک عاملی و منابع صندوق)

تواند در مورد بخشی از منابع که خارج از منابع صندوق تجهیز  صرفا ناظر به منابع صندوق بوده و بانک عامل می...( بازپرداخت و 

 .نموده است وفق ضوابط و مقررات خود عمل نماید

 ها و تعهدات بانک عامل مسئولیت

های  ایجاد واحد پذیرش، بررسی و نظارت بر طرح _الف:باشند رد ذیل میها ملزم به رعایت موا بر اساس قرارداد عاملیت، بانک

های فنی، مالی و اقصتادی مورد  های پذیرش، بررسی و نظارت بانک عامل از نظر تخصص تجهیز واحد _ب.گذاری متقاضیان سرمایه

و بازپرداخت تسهیالت از منابع صندوق به ها و مقررات مربوط به اعطاء  دستورالعمل  رسانی به هنگام، کافی و عام اطالع _ج.نیاز

سنجی و احراز اهلیت متقاضیان  اعتبار _د.های مصوب از طریق تارنمای بانک عامل رسانی در خصوص طرح متقاضیان و نیز اطالع

حراز ا _و.ارزیابی گزارش توجیه طرح و تصویب یا رد آن در ارکان اعتباری بانک عامل _هـ.دریافت تسهیالت از منابع صندوق

ای از  تکمیل و ارسال خالصه _ز.نامه کمتر نباشد ها به میزانی که از حداقل نرخ بازده مندرج در این نظام کفایت بازدهی طرح

های مصوب با متقاضی پس از اعالم  انعقاد قرارداد تامین مالی طرح _ح.های مصوب دارای توجیه به صندوق اطالعات طرح

 _ی.نیاز طرح توسط متقاضی، منابع داخلی بانک و یا هر ساز و کار دیگر ن منابع ریالی مورداحراز اطمینان از تامی _ط.صندوق

بینی شده و همچنین نظارت بر پیشرفت  نظارت برنحوه مصرف تسهیالت اعطایی و حصول اطمینان از صرف آن در محل پیش
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بانک عامل متعهد  _ک.به صندوق( نه و حسب موردماهه، ساال سه ماهه، شش)های ادواری  ها و ارسال گزارش فیزیکی و مالی طرح

شود اقساط سررسید شده در هر ماه اعم از اصل و سهم سود صندوق را طی هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد به همان ارز  می

رسید شده در صورت عدم واریز اقساط سر. تسهیالت پرداختی به حساب صندوق واریز و اعالمیه واریزی را به صندوق ارسال نماید

شود عالوه بر پرداخت اصل و سود تسهیالت، وجه التزام را بر اساس نرخی که مقررات  هر ماه تا زمان مذکور، بانک عامل متعهد می

بانک عامل با امضای قرارداد عاملیت به : تبصره.دارد به صندوق پرداخت نماید های ابالغی از سوی بانک مرکزی مقرر می نامه و آیین

پرداخت اقساط مربوط به تسهیالت صندوق، معادل مبلغ اصل، سود و  دهد در صورت تاخیر بانک عامل در باز ت میصندوق وکال

بانک . های بانک عامل نزد بانک مرکزی برداشت نماید حساب /وجه التزام تسهیالت به همان ارز تسهیالت پرداختی را از حساب

به منظور  _ل.ل و بدهکار نمودن آنها اولویت را به مطالبات صندوق بدهدهای عام مرکزی موظف است در برداشت از حساب بانک

های واصله، بانک عامل موظف است  جلوگیری از تضییع منابع صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن منطبق با درخواست

موضوع پرو فرما به کار گرفته و  تمهیدات الزم را از طریق کارشناسان یا مشاوران ذیصالح جهت اطمینان از مناسب بودن قیمت

آگاه نمودن  _م.بینی نماید های وارده را در قرارداد خود با متقاضی پیش ضمانت اجرایی الزم، اعم از دریافت سود و کلیه خسارت

 های محتمل و موجود از جمله ریسک تغییرات برابری نرخ ارزها در دوران تامین مشتریان و تشریح ریسک و شیوه پوشش ریسک

مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک عامل  _ن.مالی و سایر موارد مرتبط قبل از انعقاد قرارداد توسط بانک عامل الزامیست

نامه و نیز پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با منابع صندوق در  مسئولیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در این نظام

 .نامه را به عهده دارند مسئولیت حسن اجرای مفاد این نظامدوره تصدی خود را پذیرفته و 

 سایر

نو و دست اول از محل تسهیالت صندوق در صورت  (stock) آالت و تجهیزات انباری خرید دانش فنی و ورود ماشین _الف

مچنین وجود گارانتی ربط و بانک عامل و ه با هدف طرح و استانداردهای فنی با تایید دستگاه اجرایی ذی« انطباق مشخصات آ

کنندگانی که نسبت به انعقاد قرارداد صدور کاالها و خدمات با شعب یا  صادر _ب.معتبر از سوی شرکت سازنده بالمانع است

ها هستند، اقدام می کنند، مشمول استفاده از تسهیالت صندوق نخواهند  های خود یا خریدارانی که وابسته یا تابع آن نمایندگی

توانند مخاطرات نوسانات نرخ برابری ارزها در مقابل یکدیگر را با استفاده از ساز  یان استفاده از تسهیالت صندوق میمتقاض _ج.بود

در صورت عدم پوشش، آثار ریسک .قانون برای مبلغ تسهیالت ارزی دریافتی پوشش دهند (20)بینی شده در ماده  و کار پیش

نامه صندوق  نامه، تابع اساس نحوه عمل در موارد غیر مصرح در این نظام _د.خواهد بودکننده از تسهیالت  نوسانات برعهده استفاده

  .های پولی و ارزی ابالغی بانک مرکزی خواهد بود قانون و سیاست( 10)موضوع ماده 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 فودپرس-1393خرداد ماه  3شنبه 

 های ناشی از کمبود لبنيات کشور با کاهش مصرف کلسيم و بيماری غذاییتهدید امنيت 

اند نگاه جامعی به  گاه نتوانسته ها هيچ دهد دولت نشان می ها هدفمندی یارانهنگاهی به چگونگی اجرای فاز نخست 

 .ای سياست مداران رنج برده است بخش کشاورزی داشته باشند و همواره بخش کشاورزی از نگاه جزیره

با اعالم این ( ایانا)ادی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران عضو کمیسیون اقتص

کشاورزی با داشتن ظرفیت باال برای ارتقاء در جایگاه ممتاز تولید قرار دارد، اما برداشت ناشی از نگاه سودمحور به : خبر گفت

 !جه دوم از توجه رتبه دوم دولت همواره برخوردار باشدصنعت، باعث شده کشاورزی مانند شهروند در

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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باعث شده  امنیت غذایینگاه سطحی به بخش کشاورزی بدون در نظر گرفتن موقعیت استراتژیک آن در  :ابراهیم نکو افزود

ای و ابزارهای حمایتی و  متوجه بخش صنعت باشد و بخش کشاورزی کمتر بتواند از سبد سرمایه دولتهای جدی  حمایت

 .تسهیالتی دولت برخوردار شود

کننده و منافع  شده، به جای آنکه تولیدکننده، مصرف کشاورزیهایی که متوجه بخش  سوی دیگر، حمایتاز : وی خاطرنشان کرد

منافع سه بخش باال باعث شده عمدتاً کشاورزی صدمه  ای دیده شده و ناهماهنگی در صورت جزیره کل کشور با هم دیده شود، به

 .عنوان شغل اقتصادی به حساب نیاید دیده و به

های دولت  بالتکلیفی بخش کشاورزی در قانون هدفمندی و عدم آگاهی مدیران بخش کشاورزی از چگونگی حمایت: نکو ادامه داد

 .به حوزه تولید مطرح کردتوان برای عدم توجه جدی  هایی است که می ترین مثال از مهم

تواند نیاز کشورهای همسایه را در شرایط  ای است که عالوه بر تأمین نیاز داخلی کشور می کشاورزی تنها حوزه: وی تصریح کرد

کنونی و با کیفیت فعلی تأمین کند، این در حالی است که صنعت برای ورود به حوزه صادرات مسافت درازی در پیش دارد و حتی 

 .پسندند ی همسایه نیز بسیاری از صنایع داخلی ایران نظیر خودروی ایرانی را نمیکشورها

اکنون کشورهای همسایه نظیر حاشیه دریای خزر و جنوب خلیج : کریم در مجلس شورای اسالمی یادآور شد نماینده مردم رباط

کنند، اما واقعیت آن است که  یران استقبال میشدت از محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ا فارس و همچنین عراق و افغانستان به

 .اند عنوان پتانسیل صادرات نگاه نکرده گاه به بخش کشاورزی و صنایع غذایی به مردان ایرانی هیچ دولت

برد،  ای به بخش کشاورزی رنج می شدت از نگاه جزیره ها دولت نشان داد که به در فاز نخست هدفمندی یارانه: نکو تأکید کرد

صورت توأمان تصمیمی  تواند به شود و یا منافع تولیدکننده و یا منافع کل کشور و نمی کننده دیده می عی که یا منافع مصرفنو به

 .ها بوده و مدیریت تام باشد اتخاذ کند که به نفع همه بخش

در نوسانات مختلف قرار گیرد و دولت گاهی به  قیمت شیرهمین نگاه غریبانه به بخش تولید باعث شد : وی اظهار داشت

 .کننده و گاهی بدون توجه به هردو یارانه شیر را بر خالف قانون هدفمندی حذف کند تولیدکننده یارانه دهد، گاهی به مصرف

ایم که سرانه مصرف  ها، اکنون به این نتیجه رسیده شت سه سال از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهپس از گذ: نکو همچنین گفت

ای به تولید شیر ندارند و از سوی دیگر امنیت غذایی کشور با کاهش مصرف کلسیم و  شیر کاهش یافته، تولیدکنندگان انگیزه

ازجمله پوکی استخوان تهدید خواهد یافت که به معنای خروج ارز هنگفت برای تأمین دارو  لبنیاتهای ناشی از کمبود  بیماری

 .خواهد بود

تر  ناسان، هرچه سریعهای اقتصادی اساتید دانشگاه و کارش کارگیری و شنیدن مشاوره وی اظهار امیدواری کرد که دولت با به

ها قرار دهد تا بخش کشاورزی از یأس  سناریوی جامع و قابلی برای حمایت از بخش کشاورزی تدارک ببیند و آن را در اختیار رسانه

  .و ناامیدی فعلی خارج شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 "بازگشت به باال"

 تکنولوژی، نوآوری، علمی
 فودپرس- 1393خرداد ماه  2جمعه 

 تغذیه می گویند فست فودها ضرر دارند، ميوه بخورید، شير بخورید، چربی نخورید؟  متخصصانچرا 

ودها مخالف هستيم این یکی از عللی که ما متخصصان تغذیه با فست ف: یك متخصص تغذیه و رژیم های الغری گفت

 .است که آن ها از آرد سفيد استفاده می کنند

که کانون فارغ التحصیالن  «تغذیه سالم، خانواده سالم»به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ دکتر سیدمسعود کیمیاگر در سمینار 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id
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ت، شیر و لبنیات، میوه و سبزی و گوشت و گروه های غذایی مفید برای بدن به چهار گروه نان و غال: دانشگاه آزاد برگزار کرد، گفت

اگر در یک روز . گروه غذایی هر روز در تغذیه ما باشد 0رعایت اعتدال و سالمتی در این است که از هر . تخم مرغ، تقسیم می شوند

 .غذایی ما یکی از این چهار گروه غذایی نباشد آن روز ما مفید نبوده و روز باطلی خواهد بود

یکی از عللی که ما متخصصان تغذیه با فست فودها مخالف هستیم این است که  .از غالت، غالت سبوس دار استمنظور : او گفت

مانع می شود که چربی سریع . غالت سبوس دار مانع می شود که قند سریع جذب بدن شود. آن ها از آرد سفید استفاده می کنند

وجود فیبر باعث می شود که . برود و سبب می شود که زیاد غذا نخوریم  باعث می شود که قند خون به تدریج باال. جذب بدن شود

. غالت سبوس دار باعث می شود که قند خون ما به تدریج باال برود و ناگهانی باال نمی رود. ما زودتر احساس سیری داشته باشیم

خاطر است که باید قند خون به تدریج باال  چون آنچه برای ما گرفتاری ایجاد می کند ناگهانی باال رفتن قند خون است به همین

 .برود و غالت سبوس دار می تواند در این زمینه به بدن ما کمک فابل توجه ای داشته باشد

از قند و شکر و نوشابه به دلیل آنکه قندشان سریع جذب : پزشک متخصص تغذیه و رژیم های الغری در باره قند و شکر هم گفت

 .دمی شود کمتر استفاده کنی

سهم را برای هر فرد در نظر گرفته اند یعنی  0تا  0علمای تغذیه : او در باره گروه میوه و سبزی و میزان مصرف روزانه آنها هم گفت

 .گرم میوه در روز نیاز دارد 022تا  022هر فرد به 

ال جذب کرد؛ کبد انسان محل می توان در فصولی که میوه ارزان است این گروه مواد غذایی را در طول س: دکتر کیمیاگر گفت

 .بنابر این می توانیم در شرایط مناسب و ارزان میوه استفاده کنیم. ، روی و آهن است  B50 ذخیره بعضی ویتامین ها از جمله

سالها پیش وقتی به روستاها و . فنجان سبزی خام و سبزی پخته استفاده کنیم 0تا  5در گروه سبزی ها الزم است هر روز : او گفت

شهرستان های مختلف سفر می کردم به هنگام غذا یک بشقاب سبزی خوردن جداگانه برای هر فرد در نظر گرفته می شد اما امروز 

 !.یک ظرف سبزی خوردن در سر سفره می گذارند که دست آدم هم به آن نمی رسد

ه خواص میوه ها مطلب مهمی را به شما می گویم در بار.فراموش نکنید که استفاده از دسر نیم ساعت بعد از غذا انجام شود: او گفت

و آنکه به موجب پژوهش های صورت گرفته در دو سه دهه اخیر اعالم شده که میوه های رنگی نظیر انگور، انار، هندوانه، توت، توت 

در میان میوه .ردارندفرنگی و آلبالو که رنگ های آبی، قرمز و بنفش دارند به خاطر وجود اکسیدان های آن از خواص بیشتری برخو

میلی گرم پتاسیم دارد و ما می توانیم  022گرم موز  522هر . ها تنها میوه هایی که در ته جدول قرار می گیرد موزها هستند

و آنتی اکسیدان کم دریافت می  B و A با مصرف موز ویتامین .کمبود پتاسیم را از طریق مصرف سبزی ها و میوه ها جبران کنیم

 .الری زیاد می گیریمکنیم اما ک

در باره . شیر و ماست سر دسته لبنیات است اما خواص هر دو متفاوت است: این متخصص تغذیه درباره مصرف لبنیات هم گفت

غذایی  .سالگی به شیر نیاز دارد 33شیر فراومش نکنیم و به یاد داشته باشیم که بدن یک انسان از ثانیه های ابتدایی تولد تا سن 

پروتئین تخم مرغ هم خوب . شیر بهترین پروتئین برای بدن است از پروتئین شیر بهتر نداریم. لی زود هضم می شوداست که خی

پروتئین شیر کلسترول ندارد و همه می توانند از آن استفاده کنند الته فراموش نکنید که شیر کم چرب . است اما شیر غنی تر است

ان می تواند قابل استفاده باشد و یا کسانی که ابتال به چربی خون باال دارند شیر کم برای تمام گروه های سنی به ویژه سالمند

ماست هم خواصی دارد در ماست به ویژه ترکیبات تخمیری آن سبب می شود از بروز .چرب برای آن ها مفید و ضروری است

 .میکرب در روده انسان جلوگیری و باعث می شود که کمتر بیمار شویم

. بدترین گوشت ها، گوشت های فراوری شده کالباس و سوسیس است: گر در ادامه درباره در مصرف گوشت ها هم گفتدکتر کیمیا

البته مصرف یک روز در هفته . زیر اافزودنی هایی که به این گوشت ها می زنند منجر به ترکیباتی می شود که سرطان زا است

مرتب از گوشت های فراوری شده سوسیس و کالباس استفاده می کنند، ممکن است سبب شود این اتفاق نیفتد اما کسانی که 
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 بنابراین توصیه می شود که مصرف حتی یکبار در هفته هم نباشد. خودشان را در معرض انواع بیماری ها قرار می دهند

، نمک، نوشابه به رستوران های فست فود نان سفید به همراه گوشت های فراوری شده کالباس و سوسیس، چربی زیاد: او گفت

 1این عادت های غذایی که به نوجوانان و جوانان می دهیم ممکن است تا .همراه یک ظرف سیب زمینی سرخ کرده به ما می دهند

. ساله مسدود شده است 02سال بعد به یکباره مشاهده می کنیم که رگ های یک جوان  51تا  52سال خودش را نشان ندهد اما 

 .این امر شوخی نیست

گروه اصلی غذایی نیست و برای خان ها و آقایان هم  0آن قسمتی که جزء : عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت

وقتی یک خانم و آقا قرار است هفبه آینده میهمانی . ما می گوییم چربی ها را کم استفاده کنید. سوال برانگیز است چربی ها است

دنیا با . ی کند که روغن دارد یا نه؟اما الزم است بدانیم که چقدر روغن و چه نوع روغنی استفاده کنیمبدهد اول در آشپزخانه نگاه م

این روغن ها شامل کره، دنبه، پی و . تحقیقات گسترده و مختلف به این نتیجه رسیده است که روغن جامد برای سالمتی مضر است

اما در مقابل روغن های مایع سبب . دارد که به سختی جذب بدن می شوداین روغن ها اسید های چربی . روغن های ایدروژه است

. دسته از این روغن ها احتیاج داریم 0ما به .می شود که رگ های ما دیرتر بگیرد و کمتر به بیماری های قلبی و عروقی مبتال شویم

و روغن های . شدن خون جلوگیری می کنندزیاد دارند مثل کانوال، گردو و ماهی که از لخته  0روغن های اسید چرب که امگا 

فراموش نکنیم که بدن ما به هر دو دسته از این روغن .که مانع سخت شدن و تنگ شدن جداره عروق می شوند 2اسید چرب امگا 

  .بار از کانوال و بقیه روزها از روغن های ذرت و زیتون مصرف کنید 0الی  0می توانید هفته ای . ها احتیاج دارد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 فودپرس- 1393خرداد ماه  2جمعه 

شيرخشك، پوست و ساالمبور در ليست / قلم کاال روی ميز معاون اول 2۶پيشنهاد عوارض صادرات 
 پيشنهادی

هر چند که اخیرا دستورالعملی ازسوی گمرک برای استفاده از ضمانت بانکی برای صادرکنندگان جهت پرداخت عوارض صادراتی 

جمهور ارسال کرده که  ای را به معاون اول رییس مطرح شده، اما خبرها حاکی از آن است که وزیر صنعت، معدن و تجارت، نامه

بر اساس پیشنهاد . قلم کاالی صادراتی عنوان شده است 00درصدی برای 522تا  52 براساس آن پیشنهاد وضع عوارض صادرات

بور بزی، پوست خام گاوی، وت بلو بزی، وت بلو گاوی، ساالمبور گوسفندی، شمش فوالد، ، پوست و ساالمزاده محمدرضا نعمت

آهن به هم فشرده، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن، سنگ آهن  شمش آلومینیوم، قراضه فلزات، مفتول مسی، مس کاتد، سنگ

ب، شمش روی، سولفات سدیم، ضایعات خام، کنسانتره سنگ آهن، سولفور مولیبدن، کنسانتره سرب، کنسانتره روی، شمش سر

شکل فعلی گرفته  استثنای اطفال و آخال کاغذ باید مشمول عوارض صادراتی شوند تا جلوی صادرات آنها به  به شیرخشکپلیمری، 

 .فروشی مطرح شده است دند این پیشنهاد وزیر برای جلوگیری از خامبرخی معتق. شود

 کننده یا مانع؟ تسهیل 

توانند  د صادرکنندگان میدر دستورالعملی به گمرکات سراسر کشور ابالغ کر گمرکماه بود که اداره کل  بیست و یکم اردیبهشت

این سومین اقدام مستقیم دولت یازدهم برای حمایت از . نامه بانکی استفاده کنند جای پرداخت عوارض صادراتی از ضمانت به

ریزی  سپاری ارزی و اخذ مالیات است که به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه صادرات، برنامه صادرات غیرنفتی پس از لغو پیمان

در این رابطه رضی میری، عضو شورای .میلیارد دالری محصوالت غیرنفتی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد02ادرات برای ص

با اشاره به اینکه دولت با افزایش عوارض صادرات برای صادرات « دنیای اقتصاد»وگو با  وگوی دولت و بخش خصوصی در گفت گفت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%B4%DA%A9
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
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آهن و پوست و  شود که عوارض سنگ اقالم از سوی ستاد تدابیر ویژه اعالم می عوارض صادرات برخی: کند، گفت تراشی می مانع

ساالمبور مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفته است؛ زیرا براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه، هرگونه عوارض بر صادرات ممنوع 

های انجام  دولت معتقد است عوارض به تناسب فرآوری: فروشی است، افزود وی با اشاره به اینکه این اقدام دولت به بهانه خام.است

فروشی این محصوالت به دلیل  شود، اما به هر حال این اقدام با اعتراض صادرکنندگان مواجه شده است، زیرا خام شده تعیین می

ین عضو هیات رییسه ا. آالت است و صادرکننده مجبور است کاال را به صورت خام صادر کند عدم امکان فرآوری یا نبود ماشین

ها پیش پیشنهاد کردم که اگر معتقدید برخی مواد خام باید در ایران پس  درباره این موضوع مدت: کنفدراسیون صادرات ادامه داد

به این صورت . شود، باید این عوارض ساماندهی شوند از فرآوری صادر شوند و به همین دلیل هم از آنها عوارض غیرقانونی اخذ می

رض هر کاال برای ایجاد بستر برای ایجاد راهکارهای فرآوری در آینده به صندوق همان کاال برود، نه به درآمدهای دولت که عوا

ها باید به بخش خصوصی سپرده شود تا به عنوان مثال از  بعد از این مرحله هدایت این صندوق :وی تصریح کرد. اضافه شود

آهن فرآوری شود و این محصول به شکل خام صادر نشود، اما  س شود تا سنگای تاسی آهن، کارخانه عوارض حاصل از سنگ

کند، هر چند که در  متاسفانه، هنوز دولت به این پیشنهاد جامه عمل نپوشانده و با گرفتن این عوارض برای صادرات مانع ایجاد می

 .آورد کنار آن از تسهیالتی چون ضمانت بانکی سخن به میان می

 گذاران خارجی ر سرمایهاستقبال از حضو 

شود، بلکه قریب به اتفاق آنها این موضوع را مانعی سر راه  مخالفت بخش خصوصی با عوارض صادراتی تنها به یک مورد خالصه نمی

معتقد است همین عوارض صادراتی در شرایطی که تالش برای  صادراتسیدرضا نورانی، رئیس کنفدراسیون . دانند صادرات می

ما با عوارض صادراتی به طور صریح مخالفیم و : گفت.کند تا اهداف مورد نظر محقق نشود اندازی می افزایش صادرات است، سنگ

اینکه یک . داشته باشد تا در هر صورتی صادرات در اولویت باشد فروشی را بگیرد، راهکار معتقدیم دولت باید برای اینکه جلوی خام

ها  نورانی با اشاره به افزایش روزانه هزینه.شود کاالیی عوارض بگذارند و یک شبه بردارند، مسیر صادرات کند می  شبه برای صادرات

یگر نباید چالش جدیدی برای صادرات که راهکار کند، د ها روز به روز روند صادرات را کند می افزایش هزینه: در امر صادرات افزود

های خام  رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است دولت باید برای صادرات سنگ. کارشناسان برای خروج از رکود است، ایجاد شود

ریزی شود تا  به عنوان مثال برای سنگ آهن باید برنامه: وی توضیح داد. ها مشورت کند تا راهکار پیشنهاد دهد معدنی با تشکل

باشد که عالوه بر ایجاد تولید و  12-12آهن فرآوری شده  شان از تولید سنگ شان را به داخل کشور بیاورند و سهم ها سرمایه خارجی

 .شبه گرفته نشود اشتغال، جلوی صادرات هم یک

 استفاده کند  گمرک از چک و سفته 

ستفاده از ضمانت بانکی به جای پرداخت نقدی برای عوارض، در راستای هرچند که در بخشنامه اخیر گمرک اعالم شده که امکان ا

ایجاد تسهیالت برای صادرکنندگان است، اما نایب رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است، این اقدام کمک زیادی به 

و در حال حاضر عوارض صادراتی قطعا واحدهای صادراتی را دچار مشکل کرده : گفت  محمد الهوتی.کند صادرکنندگان نمی

همین موضوع برای گمرک این نگرانی را به . بسیاری از این واحدها با کمبود نقدینگی برای پرداخت عوارض صادراتی مواجه هستند

وجود آورده که واحدهای تولیدی و صادرکنندگان حتی با گرفتن ضمانت بانکی ممکن است، در پرداخت عوارض صادراتی دچار 

نامه بانکی شاید پیشنهاد بدی از سوی  در بحث عوارض صادراتی ارائه ضمانت: کنفدراسیون صادرات افزود نایب رئیس. مشکل شوند

تواند پیشنهادهای بهتری را نیز در راستای کمک به واحدهای صادراتی ارائه کند که از آن جمله  گمرک نباشد، اما گمرک می

  :نامه مشکالت خودش را دارد، تصریح کرد ینکه گرفتن ضمانتوی با بیان ا. توان به دریافت چک و سفته اشاره کرد می

به . شود ها پرداخت می ها نیاز به وثیقه دارند که وثیقه نیز بابت اعتبار کافی در بانک نامه از بانک صادرکنندگان برای دریافت ضمانت

دهد، زیرا باید متعهد به وصول  انجام نمی گفته الهوتی، گمرک بهتر است چک و سفته دریافت کند، اما به طور منطقی این کار را

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 .رود های ضمانتی باشد که به هیچ وجه زیر بار این تعهد نمی چک

 های حمایتی دولت انتظار برای برنامه 

هر چند که دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کارش، حمایت از صادرات و رفع قوانین و مقررات را در دستور کار خود قرار داده اما 

هایی از جمله اخذ عوارض برای کاالهای صادراتی، از جمله موانعی است که برای صادرکنندگان ایجاد کرده و اعتراض آنها را  یمتصم

های دولت یازدهم  وگوی دولت و بخش خصوصی معتقد است خیلی از کمک رضی میری، عضو شورای گفت. نیز در پی داشته است

یل عملکرد معتدالنه دولت و ایجاد ثبات در بازار بوده که منجر به بهبود وضعیت مستقیم و مشخص بوده و برخی دیگر به دل

هایش در لغو  غیرمنصفانه است بگوییم دولت به صادرات کمک نکرده یا منحصرا کمک: وی ادامه داد. صادرات شده است

. کرده به نفع صادرات و واردات بوده است سپاری ارزی و مالیات بر صادرات بوده، بلکه همین که دولت به ثبات نرخ ارز کمک پیمان

های صادراتی از آن دست مواردی است که  مشوق: میری افزود. بینی شود تری پیش های جدی اما معتقدیم باید برای صادرات برنامه

مایت از شان دست از ح همه کشورها حتی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه هم در اوج شکوفایی. ما معتقدیم نباید حذف شود

این عضو هیات رئیسه کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه همواره در شرایطی که صادرات به کمک نیاز . دارند صادرات برنمی

به گفته وی، اگر از . اقالم صادراتی نیاز به حمایت دارند تا در بازارهای دنیا شناسایی شوند: داشته، پشتش خالی شده، تصریح کرد

سیدرضا نورانی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز درباره . تر حمایت شود، چیزی نمانده که بر واردات غلبه کندصادرات کمی بیش

گرفتند اما واقعیت این است  صادرکنندگان در ابتدا این دو اتفاق را جدی نمی: سپاری ارزی و مالیات بر صادرات توضیح داد پیمان

ها بسته بودند و خوشبختانه با منتفی شدن هر دوی اینها، در نیمه دوم سال گذشته  که دست و پای صادرکننده را با این محدودیت

باید سازمان : های صادراتی را بهترین راهکار حمایتی پیش روی دولت دانست و توضیح داد وی مشوق.شاهد رشد صادرات بودیم

شورای عالی صادرات در سال جاری برگزار نشده توسعه تجارت و شورای عالی صادرات در این راه گام بردارند اما هنوز جلسات 

 .است

 های صادراتی فراموش شد مشوق 

زاده، به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در  نمایشگاه فرش در ابتدای پاییز سال گذشته، نخستین حضور رسمی محمدرضا نعمت

ای  در این رابطه نامه: ینده نزدیک خبر داد و اعالم کرداز رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در آ  میان خبرنگاران بود که او در آنجا

کمی پس از این رویداد در روز ملی . به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای لغو مصوبه تعهدات ارزی صادرکنندگان ارسال شده است

ن، تشکیل شورای عالی سپاری ارزی صادرکنندگا صادرات، معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت از لغو پیمان

صادرات و لغو مالیات صادرات خبر دادند تا اینکه باالخره هیات دولت در دوازدهمین روز آذرماه موضوعی را تصویب کرد که بر 

اساس آن، ضمن اینکه صادرکنندگان به ارائه اطالعات به سامانه ارزی بانک مرکزی موظف شدند، پرداخت جایزه صادراتی نیز به 

جمهور ابالغ شد،  بر اساس این مصوبه که از سوی معاون اول رئیس. صادرکنندگان به چرخه تجاری کشور مشروط شدورود ارز 

های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت موظف شدند با هماهنگی الزم تمهیدات مقتضی  بانک مرکزی و وزارتخانه

حاال نه تنها . نه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم کنندبرای ورود اطالعات مربوط به صادرات کشور در ساما

میلیارد تومان معوقات جوایز صادراتی  022شان را به بانک مرکزی اعالم کنند، بلکه  اند تا اطالعات ارزی صادرکنندگان موظف شده

  .سه سال گذشته هم در حاشیه این اتفاق، به فراموشی سپرده شده است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?I 
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 متفرقه
 فودپرس- 1393خرداد ماه  2جمعه 
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 «نان آوران»و « پگاه»بهداشت با محصوالت  وزارتصبحانه سالم 

صبحگاهی با هدف آموزش مصداق های تغذیه مفيد منطبق با سياست های  صبحانه سالم همراه با ورزش -فود پرس 

یر کل فراورده های غذایی، مد هدایت حسينیسالمت محور با حضور مدیران سازمان غذا و دارو و من جمله دکتر 

 .دانش اموز ابتدایی و راهنمایی در سایت ورزش برج ميالد برگزار شد ۵۱۱آرایشی و بهداشتی و 

با زبانی ساده و کودکانه به بحث  سازمان غذا و داروبه گزارش فود پرس، در این مراسم، ابتدا مهندس هاشمی مدیر روابط عمومی 

که به   سخن گفتند پس از ورزشی کوتاه و صرف صبحانه ای لبنیاتی  خود مراقبتی اشاره نمود و از مزایای پیشگیری بهتر ازدرمان

نان شرکت )و یکی از معتبرترین تولیدکنندگان نان  (صنایع شیر ایرانشرکت )شان ایمنی و سالمت همت یکی از برگزیدگان ن

وغن زیتون برنده نشان برگزار گردید که به برندگان ر "خود مراقبتی"مسابقه جمله سازی با کلمه   تدارک دیده شده بود (آوران

حال و هوای مفرحی به خود گرفته بود دکتر   ایمنی و سالمت اهدا گردید در حاسیه این مراسم که با شورو نشاط دانش اموزان

ر عبدالهی اصل معاون برنامه ریزی سازمان نیز پس از و دکت "در مدارس شیرضرورت توزیع نان سالم پس از "حسینی درباره 

 .مصداق های یک غذای مفید را برشمردند  تشریح اهداف برگزاری مراسم صبحانه سالم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس- 1393خرداد ماه  5دو شنبه 

 ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در دیدار جمعی از مدیران صنایع غذایی

 در خدمت توليد ملی و تقویت خودکفایی است ها سرمایههنر مدیریتی، بکارگيری 

: ه ارزشمند انقالب و کشور دانست و گفتریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود نيروهای انسانی کارآمد را سرمای

 .ها در خدمت توليد ملی و تقویت خودکفایی کشور است هنر مدیریتی، بکارگيری این سرمایه

و بهداشتی، با اشاره به  صنایع غذاییروز دوشنبه در دیدار جمعی از مدیران ارشد  هاشمی رفسنجانیبه گزارش ایسنا آیت اهلل 

افراد مولد و کارآفرین، با ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در زندگی فردی و اجتماعی : فرینان در جوامع گفتنقش تولیدگران و کارآ

 .ها تأثیر گذارند انسان

های دولت و همکاری قوای مختلف و بخش  امیدواریم با برنامه: وی با تشریح اوضاع اقتصادی کشور و ضرورت تالش تولیدگران گفت

 .بگذریم و جوانان با شغل مناسب، هم احساس استقالل فردی و هم احساس وظیفه اجتماعی نمایند خصوصی، از شرایط فعلی

هدف آن عالوه بر رونق : ها در دوران سازندگی گفت های صنعتی و توسعه آن وی با بیان تاریخچه، چگونگی و چرایی ساخت شهرک

های اخیر،  بود، امّا موج تعطیلی کارگاههای تولیدی سالاشتغال، افزایش تولیدات بومی بود که اگرچه در آغاز کار، خوب 

 .های صنعتی را هم در نوردید شهرک

یکی از : های اقتصادی بسیار مهم توصیف کرد و گفت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش تولیدگران را برای رونق پایه

 .های ظالمانه گرفتار رکود تورمی شود ، اتکا به نیروهای داخلی است تا نگذارند کشور در تحریماقتصاد مقاومتیملزومات 

طوالنی شدن ترخیص کاال، عالوه بر : ست و گفتوی موانع برای رونق صادرات و واردات را باعث اختالل در نظم اقتصادی کشور دان

 .نماید دلیلی را برای کشور ایجاد می های بی ها، هزینه ایجاد وقفه در تولید و افزایش قیمت

وی با بیان مصادیقی از دستاوردهای دولت سازندگی برای رفع موانع اداری در مسیر کارهای مردم، از جمله صدور یک روزه 

ریزی برای وقت مردم، جلوگیری از هدر رفتن بهترین سرمایه ملی است که در افواه  برنامه: نامه رانندگی، گفت گذرنامه و یا گواهی
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http://www.foodpress.ir/Tag/?key=شیر
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 .ارزش طال را دارد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز نگرانی نسبت به بعضی از خبرها در رسانه ها، به بورسیه شدن بدون قاعده چند هزار 

ها، روح استعداد را در کالبد جوان جامعه  این تبعیض: خارج از کشور در دولت گذشته اشاره کرد و گفتهای داخل و  نفر در دانشگاه

 .کند کشد و جوانان را برای تالش و کوشش ناامید می می

نجم در های اوّل تا پ های بلند مدت، به تدوین برنامه وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان دالیل رویکردهای جهانی به برنامه

امسال باید برنامه ششم از سوی دولت آماده و در مجلس تصویب شود تا پس از طی مراحل : جمهوری اسالمی اشاره کرد و گفت

 .قانونی در جامعه اجرا شود

نظارت بر حسن اجرای : وی با یادآوری اصول مربوط به وظایف رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی، گفت

گذاری و اجرا مواظبت شود که  طلبد تا در مراحل قانون کلی که از وظایف رهبری است و به مجمع تفویض کردند، میهای  سیاست

 .انحرافی صورت نگیرد

انداز  را باعث عقب گرد کشور از اهداف چشم« های اجرایی دولت سابق های کلی در برنامه انحرافات از سیاست»رفسنجانی  هاشمی

تصویب هزاران طرح بدون کارشناسی در سراسر کشور که محصول جلسات یک ساعته در : ها دانست و گفت هساله نظام و برنام 02

 .های گزاف، به خاطر عدم اجرا باعث ناامیدی مردم شده است سفرهای استانی بود، عالوه بر هزینه

طرحی : های زودبازده، گفت طرح کارگاه رویه درآمدهای نفتی را بالیی به جان اقتصاد دانست و با اشاره به شکست وی، مصرف بی

 .که ادعای اشتغال برای بیکاران داشت، آنان را بیکاران بدهکار کرد

وی د بخش دیگری از سخنان خویش، مدیریت آب را برای عبور از خشکسالی، ضرورت تقویت کشاورزی در سال های آینده دانست 

های  صرف فعلی آب کشور در کشاورزی را به نصف رساند که هم نگرانیدرصد م 11توان  های علمی باشد، می اگر برنامه: وگفت

 .رود های بیشتری زیرکشت می شود و هم زمین ها برطرف می شناسان برای خشکسالی کارشناسان و اقلیم

در پاسخ به تقاضای حاضران برای استفاده از تجربیات میدانی تولیدگران در تدوین  مجمع تشخیص مصلحت نظامرییس 

خویش را برای رونق  های های مجمع تشخیص آماده همکاری هستند استنادات و طرح کمیسیون: های کلی و قوانین گفت سیاست

های اقتصادی کشور استفاده  های علمی و تجربی در جهت تقویت بنیه تولید در کشور بنویسید و مطمئن باشید از همه ظرفیت

 .شود می

در آغاز این دیدار چند تن از تولید گران با ارائه گزارشی از واحدهای تولیدی خویش، به بیان مشکالت، موانع، دیدگاه ها، 

 .ها و راهکارها برای رونق تولید در کشاورزی و صنعتی پرداختند که اساس اقتصاد در کشور استپیشنهاد

 نقش کليدی صنایع غذایی درصادرات غيرنفتی

 
چهره سرشناس صنعت غذا و مشاور عالی کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران نیز طی سخنانی با  بهروز فروتندر این جلسه 

این : میلیون واحد کیفیتی در دنیا که به صورت ویژه روی موضوعات مرتبط با کیفیت کار می کنند گفت 50اشاره به وجود بالغ بر 

 .یعنی یک هزارم دنیا استهزار واحد  50رقم در ایران تنها حدود 

صنایع غذایی کشور نقش کلیدی و تاثیرگذاری در صادرات کشور دارند و در صورت حمایت و بهبود کیفیت، صنعت : وی گفت

 .غذای کشور می تواند به سرامد تمام صنایع کشور در حوزه صادرات غیرنفتی تبدیل شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
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 صادرات و واردات
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 فودپرس- 1393خرداد ماه  5دو شنبه 

 رکورددار واردات کشور کشاورزیمحصول  ۶

گندم سخت است،  کاال مربوط به کشاورزی و محصوالت برنج، سویا،ذرت دامی و ۶کاالی رکورددار واردات،  ۵از بين 

 .را از کشور خارج کرده است ارز برنج بيشترین

 
قلم آن مربوط به بخش کشاورزی  0قلم عمده وارداتی به کشور  1به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال گذشته از 

 5022میلیون دالر، وسایل نقلیه  5102دامی  ذرتون دالر، میلی 5102 کنجاله سویامیلیون دالر،  0022به ارزش  برنجبود، 

 .میلیون دالر وارد کشور شده است 5020میلیون دالر و گندم سخت 

مبدأ بزرگ واردات کشور  1جمهوری اسالمی ایران با ارائه آمار تجارت خارجی سال گذشته در یک نگاه گزارش داد که  گمرک

میلیون  0111میلیون دالر، جمهوری کره  0052میلیون دالر، هند  3220میلیون دالر، چین  52131امارات متحده عربی به ارزش 

 .شود درصد واردات کشور را شامل می 21میلیون دالر بوده است و در مجموع  0202دالر و ترکیه 

دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  5010بر اساس این گزارش متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی به کشور 

 .دهد درصدی را نشان می 52افزایش 

 2000بازار نخست صادراتی کشور در سال گذشته چین با  1ه دهد ک همچنین آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان می

میلیون  0052میلیون دالر و افغانستان  0051میلیون دالر، هند  0202میلیون دالر، امارات متحده عربی  1312میلیون دالر، عراق 

 .شود درصد بازار صادراتی کشور را شامل می 23.0کشور  1دالر بوده است این 

 .درصد کاهش یافته است 2.2دالر بوده که نسبت به مدت سال قبل  022کاالی صادراتی  متوسط قیمت هر تن

 .بوده است میلیون دالر 03000هزار تن به ارزش  00121، 30کشور در سال  واردات بر اساس این گزارش کل

 
میلیون  03000میلیون دالر بوده و کل واردات  05000بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران کل صادرات کاالی کشور 

  .درصد نسبت به سال گذشته کمتر شده است 51میلیون دالر را داشتیم و  51202دالر بوده که تراز منفی 
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس- 1393خرداد ماه  5دو شنبه 

 افزایش قيمت ذرت و کاهش قيمت گندم در بازارهای جهانی

  .دالر کاهش یافت ۴.۵۵گندم دالر افزایش و قيمت هر  3.2۵امروز در بازارهای جهانی قيمت هر بوشل ذرت 

دالر افزایش به قیمت  5.01الملل خبرگزاری فارس، امروز در بازارهای جهانی قیمت هر بوشل ذرت با  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .سنت رسید 22دالر و  120دالری را تجربه کرد و به قیمت  5.5سویای خوراکی نیز افزایش  دالر معامله شد همچنین قیمت 021

سنت رسید، برنج  12دالر و  210دالر کاهش به قیمت  2.21ها کاهشی بودند قیمت گندم با  در سایر محصوالت گروه غالت قیمت

سنت معامله شد که نسبت  12دالر و  5151نیز به  قیمت سویا .سنت کاهش داشت 1دالر معامله شد که  51.01سخت به قیمت 

 .دالر را تجربه کرد 0.01به آخرین روز هفته گذشته کاهش 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B1%D8%B2
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B0%D8%B1%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?I
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته اول خرداد       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

77 
 

در  .سنت را داشتند 22دالر و  0سنت و  01نوال نیز به ترتیب کاهش بر اساس این گزارش قیمت سویای روغنی و گیاه روغنی کا

 .گروه کاالهای نرم نیز محصوالت شکر و کتان با کاهش قیمت و کاکائو، قهوه افزایش قیمت داشتند

سنت معامله شد که نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته اندکی کاهش  02دالر و  52شکر در بازارهای جهانی به قیمت 

 .اشتد

سنت کاهش  10دالر و  0سنت و دام پرواری  10ها کاهشی بود به طوری که قیمت دام زنده یک دالر و  در گروه دام نیز قیمت

  .سنت معامله شد 11دالر و  530سنت و  50دالر و  502داشت و به ترتیب به قیمت 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 "بازگشت به باال"

 سایر میوه ها
 فودپرس- 1393خرداد ماه  4یک شنبه 

 به کشور و اظهار بی اطالعی مسئوالن  سرطانزاهای  ورود ميوه

های آلوده و سرطانزای خارجی مثل سيب به کشور ادامه دارد وزیر ميوه  درحالی که با وجود منع قانونی، واردات

  .تا آنجا که من اطالع دارم سيبی وارد کشور نشده است: صنعت،معدن و تجارت گفت

یط زیست مجلس شورای صدر، سخنگوی فراکسیون مح به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش موید حسینی 

های  زا باشد، مثالً سیب تواند سرطان حتی محصوالت کشاورزی نیز اگر کنترل نشود می": اسالمی در یک برنامه تلویزیونی گفت

 ".زاست که این موضوع بسیار برای سالمتی مردم ضرر دارد آید یک دهم گرم نفتالین دارد و کامالً سرطان وارداتی که به کشور می

 بی اطالع هستم  :معدن و تجارت ، نعتوزیر ص 

این باره وزارت جهاد کشاورزی مسئول است و باید در "  :گفت  معدن و تجارت  وزیر صنعت،زاده  به دنبال این موضوع نعمت 

 ".پاسخگو باشد

 .تا آنجا که من اطالع دارم سیبی وارد کشور نشده است: وی ادامه داد

 .ی وارداتی موز است که بیشتر به صورت مبادالت مرزی است تنها میوه: وزیر صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد

اگر شما . ما از این موضوع خبر نداریم"  :رباره واردات سیب آلوده به نفتالین گفتاردیبهشت د 02وی در خصوص مناظره جمعه 

 ".خبر دارید خودتان جواب بدهید

 واردات، در شرایطی که تولید فراوان است *

واردات در حالیکه که قانون، : وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت در همین زمینه مجتبی شادلو رییس اتحادیه باغداران در گفت

موز آن هم به صورت محدود مجاز است شاهد ورود  واردات میوهرا به شکل عام محدود کرده و تنها  محصوالت کشاورزی

 .محصوالت زیادی به کشور هستیم

ت و در حالی که ما خود به اندازه کافی میوه در داخل تولید می کنیم همچنان شاهد ورود میوه های بی کیفی: وی تصریح کرد

 .ناسالم به کشور هستیم

 های دولتی پاسخگو نیستند  دستگاه  *  

از آنجایی هم که این محصوالت غیرقانونی وارد کشور می شوند دستگاه های دولتی از جمله گمرک و قرنطینه در : شادلو ادامه داد

 .این زمینه پاسخگو نیستند

انند انگور خارجی، سیب سبز،گالبی، آناناس ونارگیل در کشور هستیم در هایی م متاسفانه هم اکنون ما شاهد حضور میوه: وی افزود

 .حالی که ورود آنها از نظر قانون غیر مجاز است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
http://www.foodpress.ir/Search/?word=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86&p=1&typ=matn
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
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در صورتی که اگر : شادلو با بیان اینکه معلوم نیست این میوه ها از کجا می آید و هیچ کس پاسخگوی این امر نیست، اضافه کرد

را عرضه می کند تحت فشار قرار گیرد و این مساله پیگیری قانونی شود مجبور به پاسخگویی همان خرده فروشی که این میوه ها 

 .شده و عوامل این امر یکروزه مشخص می شوند

 بیماری های صعب العالج ارمغان میوه های وارداتی * 

ور نه تنها باعث بیماری های صعب مساله مزب: وی با تاکید بر اینکه همه به راحتی از کنار این موضوع رد می شوند، تصریح کرد

 .العالج در انسان می شوند بلکه سبب آلودگی تولیدات ما به انواع بیماری و آفات خواهند شد

که ماخذ آنها آمریکا و اروپا بوده  ...بعنوان مثال بیماریهایی مانند کنه قرمز اروپایی، مگس مدیترانه ای ، آتشک و: شادلو ادامه داد

 .درمانی برای آنها وجود ندارد وارد کشور شده و

 .باید مواد شیمیایی بسیاری صرف درمان آنها شود ودر نهایت معلوم نیست نتیجه ای حاصل شود یا خیر: وی تاکید کرد

 .نباید به سادگی از کنار این مسایل عبور کرد و هر قانون شکنی را به این راحتی نادیده گرفت: شادلو تصریح کرد

 00گاه های مسئول کجا هستند؟ باید از آنها سوال کرد چرا جلوی این امر را نمی گیرند؟ در حالیکه طی مدت دست: وی ادامه داد

 .ساعت قادر به پیگیری آن هستند

 میوه در کشور ارزان و فراوان است *

بر   یرات حکومتی ، نظارترییس اتحادیه باغداران با بیان اینکه مسئولیت سازمانهایی مانند سازمان حمایت از تولید ومصرف و تعز

که وضعیت میوه و تره بار ما بسیار مطلوب بوده و   این مسایل در شرایطی اتفاق می افتد: توزیع محصوالت مجوزدار است، افزود

 .این محصوالت به فراوانی و ارزانی در کشور وجود دارند

به طوری که : ،زردآلو و گوجه سبز در کشورهستیم، ادامه دادشادلو با بیان اینکه اکنون ما شاهد فراوانی تولید سیب، کیوی، پرتقال

سال پیش تاکنون چنین بازاری نداشتیم که االن هست واین محصوالت عالوه بر اینکه متنوع هستند از کیفیت باالیی نیز  52ما از 

 .برخوردارند

از ظاهرشان : ه ناسالمی آنها برد یا خیر؟، افزود وی در پاسخ به این پرسش که آیا از ظاهر میوه های وارداتی آلوده می توان پی ب

 .معلوم نیست و چه بسا ظاهری به شدت جذاب نیز داشته باشند

مردم به عنوان یک وظیفه ملی نباید میوه های خارجی بخرند، اگر مردم ما از محصوالت داخلی استفاده : شادلو در پایان ادامه داد

شد اما متاسفانه برخی ها بویژه قشر مرفه جامعه که فرهنگشان غربی است به  کنند تکلیف میوه های خارجی مشخص خواهد

 .مصرف میوه های خارجی روی می آورند

 ...سوال های همیشه بی پاسخ * 

براساس این گزارش هر از گاهی مباحثی در مورد آلودگی برخی از محصوالت وارداتی بر سر زبانها می افتد که متاسفانه هر بار 

ربوطه با متهم ساختن یکدیگر از پیگیری آن خودداری می کنند و پس از مدتی آن موضوع به فراموشی سپرده می مسئوالن م

 .شود

نکته بسیار مهم در این میان سالمتی جامعه است که به راحتی نمی توان از کنار آن عبور کرد چرا که جامعه موفق نخست باید 

مسئوالن از کنار مسایلی به این مهمی با بی تفاوتی می گذرند وتنها با گفتن  جای تعجب است که چگونه.ای سالم باشد جامعه

  .از خود سلب مسئولیت می کنند« بنده بی اطالع هستم»جمله 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id
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 فودپرس- 1393خرداد ماه  4یک شنبه 

مدیران کشاورزی زیر بار شعارهای بيهوده / حتی در بخش خصوصی هم شکل بگيرد انحصارنگذارید 
 نروند

از یک طرف آمارهایی که . های اقتصادی کشور بوده است های اخیر از مهمترین موضوع کشاورزی و تولید در سال _سهیال یادگاری 

بعد از روی کار آمدن . کرد کرد اما از سوی دیگر افزایش واردات این آمارها را نقض می شد از افزایش تولیدات حکایت می ارائه می

دولت یازدهم و رونمایی از آمارهای واقعی تولید، میزان آسیب به کشاورزی در هشت سال گذشته نمایان شد و دولت اعالم کرد 

در آخرین روزهای   وزیر اسبق کشاورزی که عیسی کالنتری .را پیش رو دارد برای ساماندهی بخش کشاورزی کار سختی

ایط دولت یازدهم کار خود را شروع کرد و وضعیت کنونی ذخایر معتقد است در بدترین شر  ماه میهمان روزنامه ایران بود اردیبهشت

گوی ایران با  و در ادامه گفت. کشور و اقداماتی که در بخش تولید و کشاورزی انجام شده حتی با یک سال قبل قابل مقایسه نیست

 :خوانید بینی آینده این بخش را می رئیس خانه کشاورز در مورد اوضاع کشاورزی و پیش

گویند  ای از کارنامه کشاورزی دولت سابق در این بخش را اعالم کرده است، اما برخی منتقدان می یازدهم آمار تکان دهنده دولت  

شما این . داند کند و مشکالت را متوجه دولت قبل می کاری دولت قبل اکتفا می دولت به جای حل مشکالت کشاورزی فقط به کم

 انتقادات را قبول دارید؟

نظر  من در این دولت مسئول نیستم و اظهار. است اگر بخواهیم سیستم فعلی را با سیستم یک سال قبل مقایسه کنیم انصافی بی

باید بررسی کنیم در نیمه مرداد سال گذشته . من به عنوان ناظری که هدفش حمایت از تولید و منابع داخلی است را درنظر بگیرید

اگر شرایط شروع کار دولت را در بخش کشاورزی و وضعیت تولید بررسی کنیم باید به . دولت در چه شرایطی کار را تحویل گرفت

آالت  انبارها خالی بود، کود، سم، خوراک دام، قطعه یدکی و ماشین -5دولت در شرایطی شروع به کار کرد که »: دو نکته اشاره کنم

 «.رای آن نکرده بودخشکسالی چیزی بود که ادامه داشت، اما دولت قبل فکری ب -0. نداشتیم

من هم در آن مدت مدیریت تحقیقات . سال در مرکز تحقیقات استراتژیک حضور داشت 1دکتر روحانی قبل از ریاست جمهوری 

دانم کسی که رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک است، همه گزارشات کشور  ا بر عهده داشتم، میمرکز استراتژیک ر کشاورزیآب و 

توانیم بگوییم که این بزرگترین شانس دکتر روحانی بود که پس  می. های مختلف به صورت بررسی شده در اختیار دارد را در بخش

چون اطالعات کاملی از وضعیت موجود کشور و اطالعات . سال ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک به ریاست جمهوری رسید 1از 

لذا دکتر روحانی تنها رئیس جمهوری بود که دوره الزم را دید و سپس به ریاست . الزم را هم برای بهبود وضعیت کشور داشت

مسائل تسلط یعنی حتی اگر وزیران دولت یازدهم هم به مسائل آشنایی نداشته باشند، دکتر روحانی بر همه . جمهوری رسید

های  در دوره انتقالی دکتر روحانی در جریان جزئیات مسائل و مشکالت کشور بود و به همین دلیل در این دوره تأمین نهاده. داشت

در آن مقطع چند جلسه با دکتر روحانی و جلسات متعددی با . های اصلی کشور شد کشاورزی و تولید مواد غذایی یکی از اولویت

ریزی برای جبران کمبودهای  از همان زمان برنامه. ها و مواد غذایی بررسی شود گزار شد تا موضوع تأمین نهادهمشاوران ایشان بر

هایی از رانت استفاده کرده و کاالی اساسی وارد کشور  یکی از نمایندگان مجلس اخیراً اظهار کرده که گروه. اصلی کشور شروع شد

 .گوید چیزی نمی کردند، اما همین نماینده از واقعیت قضیه

 واقعیت قضیه چه بود؟ 

انبارها خالی بود، کود شیمیایی هم . در دوره انتقالی به این نتیجه رسیدیم که در مهر ماه در کشور نه تخم مرغ داریم و نه مرغ

در نتیجه دولت . نبودای جز تهیه فوری این اقالم  نداشتیم، بذر و نهاده هم تأمین نشده بود و با توجه به نزدیکی کشت پاییزه چاره

مجموعه دولت با انحصار مخالف است، این . ای هرچقدر توان دارد برای واردات این کاالها اقدام کند کننده اعالم کرد هر وارد

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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هیچ انحصاری در واردات . کنندگان در آن زمان کمک بزرگی به کشور و دولت کردند و دست دولت را در دوره انتقالی گرفتند وارد

آن زمان ارز در دست دولت . دولت اعالم کرده بود هر کسی توانایی دارد، برای واردات کاالهای مورد نیاز اقدام کند. الها نبوداین کا

اکنون موظف است طلب  کنندگان ارزی داده باشد، بلکه این افراد با اعتبار خود اقدام به واردات کردند و دولت هم نبود که به وارد

پذیر  ای که بویژه برای مردم و قشرهای آسیب های مختلف توانست مشکالت بسیار شکننده دولت با سیاست .آنان را پرداخت کند

کشاورزان مناطق سردسیر نتوانستند از کود برای کشت استفاده کنند، اما دولت به هر ترتیبی بود برای . بار بود را حل کند مصیبت

های تضمینی را اعالم کرد، این وظیفه قانونی دولت  در شهریورماه قیمت دولت. کشت پاییزه در مناطق گرمسیر کود تهیه کرد

دولت در همان روزهای اول آغاز کار بخوبی به این . های تضمینی هرگز بموقع اعالم نشد است، اما در چند سال گذشته، قیمت

دکتر روحانی در . ت کشاورزی استآال نتیجه رسید که یکی از مسائل و مشکالت کشاورزان بحث قوه محرکه و تجهیزات و ماشین

 .میلیارد تومان تسهیالت برای تأمین ادوات کشاورزی اختصاص داد 222همان مهرماه 

 35-30زمینی در سال  دانستیم چون بذر سیب ما می. البته دولت برخی کارها را هم نتوانست برای جبران کمبودها انجام دهد

 .آمد نمی شدیم، اما آن موقع دیگر کاری از دست ما بر ه میتدارک دیده نشد برای زمستان با مشکل مواج

کاری کرد موضوعی که در هیچ دولتی سابقه  دولت قبل در بخش کشاورزی در زمینه تدارکات الزم برای دولت جدید کامالً کم

دید با کمبود یا مشکلی شد که دولت ج های قبل هم حضور داشتم، در زمان پایان دولت نهایت تالش انجام می من در دولت. ندارد

بر سر کار  10وقتی دولت نهم در سال . در آغاز کار مواجه نباشد، ولی دولت قبل کاری کرد که دولت یازدهم مشکل داشته باشد

که آغاز  آمد، هیچ مشکلی نداشت، اما دولت روحانی وقتی کار خود را شروع کرد، بیشترین مشکل را در تدارکات داشت، بویژه این

دولت یازدهم در دوره انتقالی و دو ماه اول شروع کار خیلی تالش کرد تا  .ا آغاز کشت پاییزه و زمستانه همزمان بوددولت ب

. کند انصافی است بگوییم دولت جدید به جای کار کردن فقط از دولت قبل انتقاد می بی. مشکالت و مسائل تا حدودی حل شد

کنم که در آغاز دولت انگار وزارت کشاورزی در  تأکید می. اورزی را به ارث بردیممشکالت زیادی از دولت قبل بویژه در بخش کش

اکنون اگر وزیر کشاورزی بخواهد با مدیرانش نشست . دولت قبل وجود نداشت، حتی ساختمان وزارت کشاورزی از دست رفته بود

غیر از این . نقطه تهران پراکنده است 02در بیش از داشته باشد، باید در سراسر تهران و کرج مدیران را جمع کند، وزارت کشاورزی 

ند ماه اخیر مدیران مجربی را به کار در چ جهاد کشاورزیکه وزیر  موضوع، پیکره کارشناسی وزارتخانه آنقدر ضعیف شده که با آن

مؤسسه تحقیقات کشاورزی تضعیف شده، پیکره اجرایی آن تضعیف شده، پیکره . گرفته، اما در زمینه کارشناسی هنوز مشکل دارد

به عنوان نمونه دولت قبل شرکت . های وابسته به جهاد کشاورزی همه تضعیف شده است آموزشی تضعیف شده، نهادها و شرکت

سازی بود،  اسم این کار خصوصی. ات هواپیمایی سمپاشی در قزوین را به شهرداری قزوین فروخت و خلبان، راننده کامیون شدخدم

نهادهای پشتیبانی کشاورزی در دولت قبل  .اما عمالً هکتارها زمین این فرودگاه برای کارهای دیگر و ساخت و ساز اختصاص یافت

 .تر شد رفت و نه بخش دولتی کوچکاز هم پاشید، نه بخش خصوصی شکل گ

گویند  به مردم نمی. گوید ها را بطور شفاف به مردم نمی دانم، این است که واقعیت یکی از اشکاالتی که من به دولت یازدهم وارد می

ردم بخوبی امیدی بر مردم چیره شود، اما به نظر من م خواهد یأس و نا البته دولت نمی. دولت را در چه شرایطی تحویل گرفتند

دانند اوضاع در زمان آغاز دولت جدید چگونه بود، خزانه خالی، انبار خالی، در واقع چون دولت در یک نفر خالصه شده بود  می

 .بسیاری از کارها بر زمین مانده بود

تأثیر خشکسالی بر وضعیت کنونی . های چند سال اخیر است مهمترین مشکل بخش کشاورزی موضوع آب و خشکسالی 

  شاورزیچقدر است؟ک

بخش کشاورزی بدون آب . ترین مشکل بخش کشاورزی در گذشته نه چندان دور، در حال حاضر و در آینده مسأله آب است بزرگ

 .ای نیست کاره

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته اول خرداد       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

81 
 

 .کرد دولت قبل بارها خشکسالی را عامل بروز مشکالت در بخش کشاورزی عنوان می 

البته آن زمان این سخن به  !درصد در تولید کشاورزی اثر دارد 1ه خشکسالی اما وزیر کشاورزی در دولت نهم تأکید کرده بود ک

دانیم  خشکسالی یکی از مشکالت کشور است و کسی هم منکر آن نیست، ولی در شرایطی که می.اطالعی گفته شده بود دلیل بی

رخ  23تا  22های  دوران اخیر در سالبدترین خشکسالی کشور در . خشکسالی همواره با ما خواهد بود، باید برای آن چاره کنیم

 11رسید، ولی در سال  0به منفی  0درصد کاهش داد، یعنی از مثبت  1داد، اما در بدترین شرایط، خشکسالی رشد کشاورزی ما را 

 .رسید 02به منفی  0رو شدیم، یعنی رشد کشاورزی از مثبت  درصد در آمار تولید روبه00با منفی  13و 

 خشکسالی و کاهش تأثیر آن در آسیب به کشاورزی و تولید چه کار باید کرد؟برای مقابله با  

به عنوان نمونه در . شود های مقابله با آن نیز پیدا می حل بارشی همراه است، راه وقتی بپذیریم که کشور ما همواره با خشکسالی و کم

میلیمتر است و باید با این مقدار بارش  522کمتر از استان یزد همیشه بارش کم است، این استان پذیرفته که بارش ساالنه آن 

 .ریزی کند برای کشاورزی برنامه

تولید به هر قیمتی یعنی . ریزی باید بر این پایه باشد که ابتدا این سرزمین و منابع آن حفظ شود بعداً به فکر تولید باشیم برنامه

. درصد از منابع آب تجدیدپذیر را مصرف کند 02ایران حداکثر باید اند که  المللی تأکید کرده های بین سازمان. نابودی سرزمین

االن . کردیم درصد از این آب را مصرف می 12میلیارد مترمکعب است و تا  502های تجدیدپذیر در کشور  کردیم آب زمانی تصور می

درصد این  02یعنی اگر بخواهیم از . تمیلیارد مترمکعب رسیده اس 522های تجدیدپذیر کشور به زیر  آمار بیانگر این است که آب

میلیارد مترمکعب  522در حالی که االن حدود . میلیارد مترمکعب آب استفاده کند 02آب استفاده کنیم، کل کشور فقط باید از 

 .کنیم و این آغاز نابودی منابع آبی کشور شده است آب مصرف می

 هایی باید اجرا کنیم؟ چه برنامه  هره وری و تولیدبرای برقراری تعادل بین مصرف آب کشاورزی و افزایش ب 

اگر آمار و ارقام را در نظر بگیریم، به مرور باید مصرف . توانیم استفاده کنیم باید ببینیم چقدر آب در کشور داریم و چقدر آن را می

یستم کشاورزی را با آب کم بنابراین باید س. درصد برسد 02درصد به  12آب در کشاورزی به نصف کاهش یابد یعنی از حدود 

های پاییزه و زمستانه برای جلوگیری از تبخیر  بذر مقاوم، نهال کم مصرف، تغییر زمان کشت، روی آوردن به کشت. تطبیق دهیم

وری مصرف آن،  ای است که باید برای کاهش مصرف آب در کشاورزی و بهره مجموعه... ها و بیشتر، آبیاری نوین، گسترش گلخانه

ای باید در  های دگرگون شده های کاهش مصرف آب است، یعنی سیاست وزارت کشاورزی ناچار به تبعیت از سیاست. بریمبکار ب

 .کشاورزی اعمال شود

 هایی در کشور آماده است؟ مقدمات اجرای چنین برنامه 

ای که وزارت  کارهای اولیه یکی از. های خوبی با هم دارند  وزارت نیرو و وزارت کشاورزی برای کاهش مصرف آب تفاهمنامه

آمارهایی که دولت قبل از وضعیت تولید . ها در این بخش اجرا کرد، اصالح آمارهای غیرواقعی بود کشاورزی برای اصالح سیاست

ت اگر آمارهایی که دول. کرد کرد، اما هرگز با واقعیت همخوانی نداشت و کل کشور را با تضاد مواجه می محصوالت کشاورزی ارائه می

این محصوالت نداشتیم و حتی  وارداتکرد درست بود هرگز نیازی به  قبل مثالً در مورد تولید گندم، گوشت قرمز، شیر ارائه می

. میلیون تن گندم را وارد کردیم 1چند سال گذشته همواره ساالنه بیشتر از کردیم این در حالی است که در  باید صادر هم می

به دلیل . کند ریزی را واقعی می زیرا اصالح آمارها برنامه. وزارت جهاد کشاورزی این جسارت را داشت که آمارها را اصالح کند

 .شود گیرد، سال به سال کمتر می قرار می های زیرزمینی، آبی که در اختیار بخش کشاورزی ها و باالنس آب مصرف سایر بخش

تواند سهم زیادی در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد افزایش تولید ناخالص داخلی  همچنین چون بخش کشاورزی نمی

از در واقع . درصد از تولید ناخالص داخلی را خواهد داشت 2بخش کشاورزی در بهترین شرایط . کشور از بخش صنعت خواهد بود

تر شده بنابراین کاهش  های دیگر به آب که اولویت بر کشاورزی دارند، افزون یک طرف آب محدود شده و از طرف دیگر نیاز بخش

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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های کالن  های اصلی وزارت کشاورزی در راستای سیاست ناپذیر خواهد بود و یکی از سیاست مصرف آب در بخش کشاورزی اجتناب

باید به . یعنی تغییر نگرش در تولید بسیاری از محصوالت ضروری است. تر با آب کمتر باشدکشور در بخش آب، باید تولید بیش

وری باال برویم یعنی ناچاریم به خاطر کمبود آب و حفظ منابع، برخی محصوالت را وارد کنیم حتی  سمت آب مجازی و آب با بهره

 .اگر توان تولید این محصوالت را هم داشته باشیم

 کنید؟ های کالن کشاورزی را چگونه ارزیابی می ایط اقتصادی، توانمندی دولت برای ایجاد تغییر در سیاستبا توجه به شر 

دولت تاکنون در بخش کشاورزی نمره . ها کار راحتی نیست، بلکه وزیر جهاد کشاورزی کار سختی را پیش رو دارد تغییر سیاست

واقعیت این است که دولت . ارت کشاورزی وارث سیستم ورشکسته استمشکالت زیادی وجود دارد و وز .قابل قبولی گرفته است

 ها کار سختی پیش رو دارد از جمله در یازدهم در همه بخش

 .بخش کشاورزی

 ابزارهای دولت برای بهبود اوضاع کشاورزی کدام است؟ 

کنند اوضاع  یر جهاد کشاورزی تالش میدولت از نظر مدیریتی برای بهبود اوضاع کشاورزی مشکلی ندارد، مدیران مجربی در کنار وز

برای . قطعاً رئیس جمهوری و دولت یازدهم هرگز برنامه تولید بیشتر به قیمت نابودی منابع را در نظر ندارند .را بهبود بخشند

دلیل  بارش در کشور کم شده، منابع آب زیرزمینی رو به کاهش است و به همین. جلوگیری از تاراج آب باید مصرف را کم کنیم

مسئوالن بخوبی بر این موضوع واقفند که امنیت . از طرفی اولویت اول دکتر روحانی، آب است. امکان ادامه این وضعیت را نداریم

المللی و اصالح سیاست  غذایی فقط تولید داخلی نیست، واردات راه حل تأمین امنیت غذایی است و این بستگی به بهبود روابط بین

 .توانیم امنیت غذایی را در کشور تأمین کنیمخارجی دارد تا ما ب

 های اقتصاد مقاومتی همسو است؟ واردات با سیاست 

مقام معظم رهبری نیز نظرشان در . قطعاً اقتصاد مقاومتی هدفش این نیست که به بهای نابودی منابع داخلی، خودکفا شویم

   .وری حداکثری است بهره

ای تدوین شده است؟ کارهای اجرایی احیای  واگذار شده، آیا برای احیای آن تاکنون برنامه مسئولیت احیای دریاچه ارومیه به شما 

 شود؟ دریاچه از چه زمانی شروع می

ریزی برای احیای آن، بهترین راهکار این بود که از  ای که دریاچه دارد و پیچیده بودن برنامه با توجه به مسائل علمی ناشناخته

ها به این نتیجه  با بررسی دانشگاه. های ما توان باالیی برای این کار دارند دانشگاه .ین کار استفاده کنیمامکانات دانشگاهی برای ا

بهترین گزینه برای این کار است بنابراین،   رسیدیم دانشگاه صنعتی شریف از نظر نیروهایی مجرب و ابزاری که در اختیار دارد

 .التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف واگذار کردیم را به شرکت فارغتدوین برنامه و راهکار برای احیای دریاچه 

بندی شده که در خردادماه در  ای جمع متخصص داخلی و خارجی برنامه 012ماه گذشته با استفاده از نظرات بیش از  2در طول  

 .شود یی آغاز میآن کارهای اجرا  که پس از تصویب  کارگروه احیای دریاچه ارومیه با حضور دکتر روحانی ارائه

 محورهای اصلی این برنامه چیست؟ 

میلیارد متر مکعب آب  1/5ساالنه . بندی به این نتیجه رسیدیم که از خود حوضه آبریز دریاچه باید آب را تأمین کنیم در این جمع

میلیارد متر مکعب آب  1/5داشت، هر سال  میلیارد مترمکعب آب می 1/50این دریاچه کم شده است، حوزه اکولوژی دریاچه، باید 

میلیارد متر مکعب بیشتر آب در  0میلیارد متر مکعب شده است و االن  50سال مجموع آن حدود  1از آن کم شده در نتیجه در 

سهمی که بخش عمده آن در کشاورزی مصرف . این دریاچه نداریم، پس االن چه باید کرد؟ باید سهم دریاچه را به آن برگردانیم

توانیم برای احیای دریاچه، آب شهرها را  ناپذیر است، نمی استفاده آب در شهرها اجتناب. ش دیگر در شهرهای اطرافشود و بخ می
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 .بر است های دیگر به دریاچه ارومیه نیز امکانپذیر نیست و بسیار هزینه آوردن آب از حوضه.قطع کنیم

 احیای دریاچه در چه بازه زمانی امکانپذیر است؟ 

رسند برای  برداری می های اجرایی به بهره تا سه سال آینده که طرح .سه سال آینده حفظ وضع موجود است اولویت ما در

. کیلومتر اولیه برسد 0022کشد تا وسعت دریاچه به  سال طول می 50پردازیم  جلوگیری از کشت، به کشاورزان خسارت می

 .سال طول کشیده است 52شدن دریاچه نیز حدود  خشک

دانستند باید چه  توانستیم از وسعت خشک شدن دریاچه تا این حد جلوگیری کنیم، اما مسئوالن نمی ال گذشته میدر هشت س 

بعد از تصویب . شود با نسخه غلط بیمار را نجات داد داد، اما پیشنهادات غلط بود و نمی هر دستگاهی پیشنهادی می. کار کنند

 .نیم و امیدواریم احیای دریاچه را شاهد باشیمراهکارها، عملیات اجرایی را بالفاصله شروع ک

 های دولت در این بخش چیست؟ بینی شما از آینده کشاورزی با توجه به برنامه پیش 

توانیم منتظر باشیم که در چند سال آینده کشور از واردات  نمی. شود های غلط اصالح می ای اتفاق نخواهد افتاد، اما مدیریت معجزه

وری رشد خواهد داشت و  اما قطعاً بهره. خواهیم سیاست پایداری آب را دنبال کنیم ز شود، بخصوص اگر مینیا مواد غذایی بی

مدیران کشاورزی، تجربیات طالیی خوبی دارند و . شود شود، اما نه در حدی که فکرکنیم کل واردات قطع می تولیدات بیشتر می

نباید فشار بیاوریم که به خاطر اهداف کوتاه مدت . کنند مشکالت مقابله میروند و علمی و منطقی با  زیربار شعارهای بیهوده نمی

به عملکرد مدیریت جدید کشاورزی کامالً امیدوارم، اما به مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی . ریشه منابع را در بلندمدت بخشکانیم

های  خصوصی چه انحصار در صندوق دهم که انحصار در بخش کشاورزی دوباره شکل نگیرد چه انحصار در بخش هشدار می

های بازنشستگی باید دست از سر کشاورزی بردارند؛ توزیع بذر، کود و کاال در انحصار این  تشکل. بازنشستگی جهاد کشاورزی

 اگر اجازه دهیم روند منطقی کار پیش. های بازنشسته نیفتد وزیر کشاورزی باید مراقب باشد در دام تشکل. تشکالت بازنشسته است

  .رود قطعاً آینده کشاورزی روشن است
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 صادرات و واردات
 فودپرس- 1393خرداد ماه  7چهار شنبه 

 انوارد کننده بزرگ شکر در جه دهمينایران 

بالغ  2۱31در جهان معرفی و اعالم کرد ایران در سال  شکروزارت کشاورزی آمریکا ایران را دهمين وارد کننده بزرگ 

 .استدرصد کل تجارت جهانی شکر بوده  1ميليون تن شکر وارد کرد که معادل  3.۵بر 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت کشاورزی آمریکا در گزارشی از آمار تجارت جهانی شکر حجم تجارت شکر 

 .میلیون تن اعالم کرد 12.01را  0250جهان در سال 

 
 5.121گذشته ایران در سال میالدی . بر اساس این گزارش ایران دهمین واردکننده بزرگ شکر در جهان شناخته شده است

  .درصد کل واردات شکر در جهان بوده است 0این رقم معادل . میلیون تن شکر وارد کرد

درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود  0با رشد  0250یران در سال ا واردات شکر وزارت کشاورزی آمریکا پیش بینی کرده است

 .میلیون تن برسد 5.11و به 

میلین تن شکر وارد  0.3بالغ بر  0250چین در سال . این گزارش چین را بزرگترین واردکننده شکر در جهان معرفی کرده است

 .به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند میلیون تن 0.1میلیون تن و اتحادیه اروپا با  0.2اندونزی با  .کرد
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میلیون تنی و  2.1تایلند با صادرات . بوده است 0250میلیون تنی بزرگترین صادرکننده شکر جهان در سال  02برزیل با صادرات 

  .ندمیلیون تنی به ترتیب در رتبه های بعدی از این نظر قرار گرفته ا 0.5استرالیا با صادرات 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 "بازگشت به باال"

 صادرات و واردات
 فودپرس- 1393خرداد ماه  7چهار شنبه 

  2۱31هزار تن قهوه به ایران در سال  3۵واردات 

 ۱.2وارد کرد که معادل  قهوههزار تن  3۵بالغ بر  2۱31ی آمریکا اعالم کرد ایران در سال اداره آمار وزارت کشاورز

  .درصد کل واردات قهوه جهان بوده است

هزار تن قهوه در ایران  51آمریکا اعالم کرد در سال میالدی گذشته  وزارت کشاورزیبه گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره آمار 

 .شده است کل قهوه مصرفی ایران در این سال از محل واردات تامین. مصرف شده است

  .درصد کل واردات قهوه جهان بوده است 2.0میزان قهوه وارداتی ایران معادل 

میلیون تن از این رقم به  0.2میلیون تن بوده است که  1.2بالغ بر  0250بر اساس این گزارش کل قهوه مصرفی جهان در سال 

 .اتحادیه اروپا اختصاص داشته است

میلیون تن  5.0تن قهوه بزرگترین مصرف کننده قهوه در جهان شناخته شده و آمریکا با مصرف  میلیون 0.2اتحادیه اروپا با مصرف 

 .میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند 5.0و برزیل با مصرف 

نند و بر این اساس در جایگاه جالب این است که اتحادیه اروپا و آمریکا کل قهوه مصرفی خود را از محل واردات تامین می ک

 .نخستین و دومین واردکنندگان بزرگ قهوه در جهان قرار گرفته اند

 5.1شناخته شده است و ویتنام با صادرات  0250میلیون تنی نیز بزرگترین صادرکننده قهوه جهان در سال  5.1 صادراتبرزیل با 

  .میلیون تنی در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است
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 صادرات و واردات

 فودپرس- 1393خرداد ماه  7چهار شنبه 

 دهد کيلوگرم عسل می 3۱هر کندو /تقلبی  عسلواردات 

های تقلبی و فاقد کيفيت، پس از واردات به کشور و  عسل :عضو هيات مدیره اتحادیه سراسری زنبورداران گفت

 .گيرد ها، در اختيار مردم قرار می ی نامرغوب در کارگاهبند بسته

زنبور : با اشاره به وضعیت صادرات عسل اظهار کرد( ایسنا)وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران  حیدری در گفت

شورهای همسایه صادر های آذربایجان شرقی و غربی و مرزنشینان به دیگر ک عسل به کشور عراق و عسل نیز از طریق استان

 .شود می
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بندی نامناسبی و به صورت محدود به بازار ارائه  این محصول در بسته: بندی عسل اظهار کرد وی با اشاره به وضعیت نامطلوب بسته

 .شود که از کیفیت باالیی برخوردار نیست می

های ایران به شکل  شوند و در کارگاه ایران وارد می های تقلبی به عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری زنبورداران با بیان اینکه عسل

 .شوند های فاقد کیفیت در بازار به مردم عرضه می عسل: شوند، گفت بندی می نامرغوبی بسته

اگر دولت تدبیری برای : بندی شیک و شکیل عسل را عاملی برای کاهش صادرات این محصول عنوان و اظهار کرد وی نبود بسته

تواند به عنوان یکی از محصوالت اصلی ارزآور در ایران شناخته  بندی عسل در نظر گیرد قطعا این محصول می تهافزایش کیفیت بس

 .شود

ها و  سال گذشته به علت خشکسالی: عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری زنبورداران با اشاره به تولید عسل در سال گذشته گفت

 .دو عسل شش کیلوگرم بوده استورود ریزگردها تولید عسل ارگانیک در هر کن

رود دولت  انتظار می: کیلوگرم عنوان و اظهار کرد 52ها در هر کندو عسل  بینی تولید امسال را با توجه به بارندگی حیدری پیش

 .های بیشتری را از این محصول داشته باشد حمایت

به دلیل   :کنندگان زنبور عسل ضعیف دانست و افزودهای دولت را از تولید عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری زنبورداران حمایت

رود دولت حمایت  شوند که انتظار می بینی نشده، هر ساله زنبورداران با مشکالتی مواجه می ها و مخاطرات طبیعی پیش خشکسالی

 .ها داشته باشند بیشتری را از آن

بندی برای این محصول وجود ندارد،  همچنین قابلیت بسته که آموزش کافی برای تهیه گرده گل، شهد زنبور عسل و وی با بیان این

افشانی است به  گیری از گرده شود آشنایی و بهره یکی از مهمترین اقداماتی که موجب افزایش تولید محصوالت کشاورزی می: گفت

ان ترویج به کشاورزان رود کارشناسان کشاورزی در این زمینه اطالعات بیشتری را اخذ کنند و در جری همین دلیل انتظار می

  .آموزش دهند
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 اعتبارات
 فودپرس- 1393خرداد ماه  6سه شنبه 

 ای به جای یارانه نقدی شيرخام انهیار  برای توزیع علوفه پشتيبانیاعالم آمادگی شرکت 

به صورت غير نقدی در سال جاری و اعالم آمادگی شرکت پشتيبانی  یارانه شيرعليرغم پيشنهاد دامداران برای ادامه 

 .های توليد، هنوز تکليف شير خام و بازار آن مشخص نشده است دام برای توزیع نهاده امور

 
سال گذشته  شیر خاممیلیارد تومانی  022، در حالی که یارانه (ایسنا)به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران 

تر کند، مدیر عامل  ها را متعادل ن تواند تولید آ همچنان درحال پرداخت است و دامداران معتقدند یارانه غیر نقدی در سال جاری می

نقدی به صورت در صورت تصویب دولت و ستاد تنظیم بازار برای پرداخت یارانه غیر : شرکت پشتیبانی امور دام اعالم آمادگی کرد

 .های ارزان قیمت به دامداران، این شرکت آمادگی کامل تامین و توزیع این کاالهای اساسی را دارد نهاده

 
خام یا کنترل  شیرای از دولت برای آزادسازی قیمت و بازار  گرچه هنوز هیچ مصوبه: عبدالرحمن چراغعلی به خبرنگار ایسنا گفت

های مورد  سازی نهاده آن از طریق یارانه ابالغ نشده است اما شرکت پشتیبانی امور دام براساس توانمندی در راستای خرید و ذخیره

غیر نقدی این کاالی اساسی را  نیاز صنایع دام و طیور آمادگی کامل دارد که در صورت تصویب پیشنهاد دامداران برای ارائه یارانه
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 .تامین و در اختیار دامداران قرار دهد

ها خواستار این هستند که اگر  های دولتی است اما آن اولویت اول دامداران آزادسازی قیمت شیر و رها شدن از کنترل: وی افزود

های  تواند بازار تولید و هزینه های تولید ارزان قیمت می ها را دارد، یارانه غیر نقدی در قالب نهاده به آن یارانهدولت قصد اعطای 

 .ها را کنترل کند آن

میلیارد تومانی  022نقدی   یارانه: البته سعید سلطانی، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران نیز پیش از این در این باره اظهار کرد

که دولت در سال گذشته برای شیر خام در نظر گرفت نه تنها در مرحله پرداخت با مشکل مواجه شده و هنوز حدود نیمی از به 

ثابت نگه خواهد این یارانه برای  های آن را با نوسان مواجه کرده است و اگر دولت می دامداران نرسیده بلکه بازار شیر خام و نهاده

 .داشتن قیمت شیر خام و افزایش سرانه مصرف ادامه دهد بهتر است آن را در قالب نهاده تولید به دامداران بدهند

 
تواند با  آمیز هم نبوده است، دارد می رسد حال که دولت تجربه ارائه یارانه غیر نقدی شیر خام را که چندان موفقیت به نظر می

های موجود در دولت  ها و با توجه به پتانسیل های واقعی یارانه غیر نقدی را از طریق آن کلمشارکت دادن بخش خصوصی و تش

ای از سوی دولت برای  مانند شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار دامداران قرار دهد اما هنوز پس از گذشت دو ماه از سال مصوبه

  .رده دامی و دیگر محصوالت کشاورزی ابالغ نشده استگیری در خصوص کنترل و تنظیم بازار این فرآو چگونگی تصمیم
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 صنایع غذایی
 فودپرس- 1393خرداد ماه  6سه شنبه 

استانداردهای مایونز و سس های / ت غذایی و کشاورزیپيش نویس استاندارد محصوال 21تصویب 
 مصوبات ليستساالد ، نوشابه های انرژی زا و گز در 

ایران  سازمان ملی استانداردملی در اجالسيه های کميته ملی  رداستانداپيش نویس  13۱در دو ماهه اول سال جاری ، 

 .به تصویب رسيد

استاندارد مربوط به تجدید نظر استانداردهای  02ر تدوین استانداردهای ملی با بیان اینکه از این تعداد پیش نویس مدیر کل دفت

بیشترین تعداد مصوبه های استانداردهای ملی مربوط به کمیته های  :پیش نویس استاندارد جدید بوده است، گفت 012قدیمی و 

موضوع ، مکانیک و  01موضوع ، صنایع شیمیایی و پلیمر با  10ی ساختمانی با ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده ها

  از ابتدای سال جاری تاکنون،: وی افزود  .موضوع بوده است 00موضوع و خوراک و فرآورده های کشاورزی با  05فلزشناسی با 

خضرایی . پایگاه اطالع رسانی قرار گرفته استنسخه نهایی مصوب استانداردهای ملی برای بهره برداری کاربران بر روی همین  112

استانداردهای مایونز و سس های ساالد ، نوشابه های ورزشی و انرژی زا ، سنگدانه های مالت بنایی ، پتوی اکریلیکی : اظهار داشت 

تراش ها و الزامات ، موزاییک سیمانی ، ویژگی های سیمان ، تخته فیبر عایقی ، عملکرد جاروهای برقی خانگی ، الزامات ریش 

ستاره ،  1تا  5نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت ، گز ، آموزش های شغلی هتل های 

پارچه های پرده ای ، تعیین ناخالصی های عنصری در نانو لوله های کربنی ، سیستم های اندازه گیری سوخت گازی فشرده برای 

جین با نخ پود یکسره پلی استر ، ساالد اولویه ، کاغذ کرافت ، صنایع دستی ، بازرسی نصب و بازسنجی کیفیت  وسایل نقلیه ، پارچه

مخازن فشار زیاد ، پارچه های مخلوط پلی استر و پشم ، نانو لوله های کربنی تک جداره و راهنمای نشانه گذاری محصوالت نهایی 

ماه در اجالسیه های کمیته های ملی به تصویب  0های مهمی هستند که در این حاوی نانو اشیاء تولیدی از جمله استاندارد

  .رسیدند

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?I
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 "بازگشت به باال"
 سم

 خبرنگاران جوان – 1393خرداد  13: تاریخ

 تقلبی به اسپيرومسيفن "سم ابرون" توزیع

های غيرمجاز سم ابرون تقلبی به اسپيرومسيفن ، فارغ از اقدامات کنترلی و نظارتی بوده و بصورت قاچاق  عرضه نمونه

 .صورت گرفته است

سم ابرون تقلبی به اسپیرومسیفن، منتسب به شرکت تولید کننده  ،بدین وسیله توزیعگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

Bayer Crop Scienceگردد ، جهت اطالع رسانی همه جانبه، اعالم می. 

های غیرمجاز سم مذکور، فارغ از اقدامات کنترلی و نظارتی بوده و بصورت قاچاق صورت گرفته است،  از آنجایی که عرضه نمونه 

برداران  فروشنده، توصیه کننده و بهره( بخصوص)ناشی از کاربرد این ترکیب متوجه توزیع کننده و  بنابراین هر گونه خسارت

تصاویر نمونه سم مورد اشاره در سایت . های خسارتهای جنبی احتمالی نیز قابل پیگرد قانونی خواهد بود مسئولیت  مربوطه بوده،

 . باشد ل رؤیت میقاب www.ppo.irاینترنتی سازمان حفظ نباتات به نشانی 

http://www.yjc.ir/fa/news/0103111 

 "بازگشت به باال"

 تولیدات
 خبرنگاران جوان – - 1393خرداد  13: تاریخ

 کشور "تأمين امنيت غذایی"در گرو  "ثبات در بازار داخلی"

های الزم در خوداتکایی و تأمين نياز داخلی از سفره ایرانی، با  ریزی با اتخاذ تدابير و برنامه: جلس گفتیك نماینده م

افزایش قيمت محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی با مشکل چندانی مواجه نخواهيم شد و ثبات در بازار حاکم 

 .خواهد بود

چنانچه : ، افزودخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانالمی در گفتگو با سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اس

های روغنی و برخی از نهادهای اساسی کشاورزی حمایت شود  ها چون تولید سویا، کلزا و دانه تولیدات داخلی در تمامی زمینه

 .امنیت غذایی کشور تأمین خواهد شد

ها  با وابستگی به بازارهای جهانی در تأمین نیازهای اساسی هرگونه نوساناتی در تغییر قیمت: نماینده مردم خوزستان اظهار داشت

 .در تهدید امنیت غذایی کشور تأثیرگذار خواهد بود

اقتصاد است که به دور از اقتصاد مقاومتی نوعی از : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به بحث اقتصاد مقادمتی تصریح کرد

ها، فشار و  های تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه تقویت شود با تحریم تواند در اقتصاد وارد شود و چنانچه شاخص هر گونه تنش می

 .شود های جهانی چندان تغییر و تحولی در کشور حاصل نمی باال رفتن قیمت

الملل است که در  تی در کشور بهترین راهکار مقابله با مشکالت اقتصاد بینتقویت و تحقق اقتصاد مقاوم: وی در ادامه تأکید کرد

 .های الزم حائز اهمیت خواهد بود های جهانی با اتخاذ تدابیر و برنامه کنار آن ثبات در نظام اقتصادی، بازار ارز و قیمت

مندی و قانون کلی برنامه توسعه پنجم طبق قانون هدف: های حمایتی به بخش تولید اظهار داشت نوری در مورد اختصاص بسته

 .های حمایتی در راستای حمایت از کل بخش تولید در نظر گرفته شده است هایی تحت عنوان بسته یارانه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4849588
https://www.yjc.ir/fa/services/6
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توان با حمایت از بخش تولید، تولیدات داخلی را در قبال  با توجه به وابستگی بخش صنعت به خارج از کشور می: وی یادآور شد

 .ت بیمه کردبسیاری از مشکال

http://www.yjc.ir/fa/news/0102222 

 "بازگشت به باال"

 خدمات
 خبرنگاران جوان – - 1393خرداد  12: تاریخ

 های حمایتی هستند توليد کنندگان محصوالت ارگانيك نيازمند مشوق

های حمایتی توليد  در ایران، دولت موظف است با ایجاد مشوق "محصوالت ارگانيك"هش کشت با توجه به کا

 .کنندگان محصوالت ارگانيك را حمایت کند

: ، افزودشگاه خبرنگارانخبرنگار اقتصادی بااهلل میرمراد زهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  هدایت 

 . کشت محصوالت ارگانیک بیشتر است  تولید کنندگان محصوالت ارگانیک باید از سوی دولت حمایت شوند چرا که هزینه

با حمایت و فرهنگ سازی : وی با اشاره به نقش صدا و سیما در تبلیغ و ارتقاء فرهنگ مصرف محصوالت ارگانیک تصریح کرد 

میت محصول سالم عاری از کود و سموم شیمیایی برای مردم شناخته شود که محصوالت ارگانیک چقدر در صحیح باید ارزش و اه

 . ها تأثیرگذار است سالمت فرد و جلوگیری از بسیاری از بیماری

موم و نباید فقط به افزایش تولید همت گماشت بلکه بایدبه تولید محصول سالم و بدون به کارگیری س: مراد زهی خاطرنشان کرد

 . ای لحاظ کرد و این تولید کنندگان را حمایت کرد کود شیمیایی توجه ویژه

کشت محصوالت ارگانیک زحمت بیشتر و درآمد کمتری دارد و از نظر سالمت برای مصرف بهتر و مردم رغبت : وی یادآور شد 

اد کشاورزی و صنعت با همکاری تمام زیر بیشتری به مصرف دارند بنابراین الزم است که شهرداری سازمان میادین و وزارت جه

 . های مربوطه تالش کنند تا میوه سالم تولید و ارگانیک به دست مردم برسد مجموعه

http://www.yjc.ir/fa/news/0101005 

 "بازگشت به باال"

 شیر
 خبرنگاران جوان – - 1393د خردا 12: تاریخ

 به بخش توليد در تعدیل قيمت شير مناسب است "های حمایتی ارائه بسته"

تواند در  های حمایتی، اضرار ميليارد تومانی در بخش توليد با هدف حمایت از توليدکنندگان داخلی می اختصاص بسته

 .کنترل قيمت و جلوگيری از افزایش قيمت شير تأثيرگذار باشد

، با بیان اینکه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو بامحمد

در پی خواهد  های تولید در صنعت دامداری را  های انرژی در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی، افزایش هزینه افزایش قیمت حامل

یکی از راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان این است که دولت با هدف حمایت از این صنعت تالش کند تا افزایش : داشت افزود

 . ای در صنایع دامداری اعمال نشود هزینه

ان باید افزایش قیمت ها شدند طبیعتا در تولید و درآمدش چنانچه صنایع دامداری مشمول افزایش هزینه: توکلی در ادامه گفت 

 . ها، قیمت شیر را افزایش دهند داشته باشند و متناسب با افزایش هزینه

کننده به راهکار دولت نیازمند  ناپذیر است و حمایت از مصرف افزایش قیمت شیر اجتناب: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود 

 . است

http://www.yjc.ir/fa/news/4847766
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4848321
https://www.yjc.ir/fa/services/6
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قی دانست و راهکارهای حمایتی در جلوگیری از کاهش قدرت خرید و وی افزایش قیمت شیر را بر اساس نرخ تورم سالیانه منط 

 . حمایت از تولید را الزم و ضروری برشمرد

: ودافز خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراننیا نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  محمد اسماعیل 

  . تثبیت قیمت شیر در راستای حمایت از دامداران امکان پذیر خواهد بود

 . شود متناسب با افزایش قیمت جو، دان و کنستانتره قیمت شیر برآورد می: وی تصریح کرد

ان اختصاص یابد و یارانه شیر باید مستقیما به اتحادیه دامدار: نیا حمایت از تولید را در اولویت دانست و خاطرنشان کرد اسماعیل 

 . این اشتباه است که به صنایع داده شود و دام شیری و دام سبک را باید حمایت و مدیریت کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/0102152 

 "بازگشت به باال"

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – - 1393داد خر 11: تاریخ

 در بازار مصرف "مرغ تخم"نظارت راهکار جلوگيری از نوسان قيمت 

ها  مرغ را تعدیل و از نوسان قيمت توان قيمت تخم با مدیریت و نظارت در بازار مصرف می: سيد راضی نوری گفت

 .جلوگيری کرد

نظارت : ، افزودخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانگفتگو با سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در 

 . مرغ تأثیرگذار باشد و مازاد بر تولیدات را روانه بازارهای صادراتی خواهد کرد تواند در تعدیل قیمت تخم و کنترل در بازار می

ولید و مصرف نیازمند حمایت و مدیریت در بازار است که تولیدکننده بتواند به سود برسد چندگانگی قیمت بین ت: وی تصریح کرد 

  . کننده هم در خرید اطمینان خاطر داشته باشد و مصرف

شود از دستفروشی و خرده  کنترل و نظارت در بازار محصوالت کشاورزی باعث می: نماینده مردم شوش خاطر نشان کرد

  . کننده برسد لوگیری شود و محصول با قیمت مناسب به دست مصرفهای در سطح شهر ج فروشی

ها  نظارت در بازار و کوتاه کردن نقش دالالن در جلوگیری و نوسان قیمت: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی افزود

  . تأثیرگذار خواهد بود

رود در کنترل بازار،  های تولیدی انتظار می از مجموعه :ریزی را در کنترل بازار حائز اهمیت برشمرد و تأکید کرد وی برنامه

 . کننده دست دالالن را از بازار مصرف کوتاه کنند گذاری مناسب با حمایت از تولیدکننده و مصرف قیمت

های  کند مشوق ها عالوه بر اینکه سود بیشتری را عاید تولیدکنندگان می عرضه مستقیم محصول در نمایشگاه: نوری خاطرنشان کرد

 . حمایتی از تولید را تقویت خواهد کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/0102513 

 "بازگشت به باال"

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – - 1393خرداد  11: تاریخ

 "ميوهقيمت "سودآوری دالالن عامل افزایش 

کننده خواهد  تری به دست مصرف با حذف نقش داللگران و سودآوری آنان، ميوه با قيمت ارزان: علی ایرانپور گفت

 .های توليدکنندگان هم برطرف خواهد شد رسيد و دغدغه

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4847517
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4846189
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مدیریت و : افزود خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانعلی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

تواند حالل بسیاری از مشکالت در زمینه گرانی قیمت میوه و محصوالت باغی در بازار مصرف و خرید ارزان از  ریزی می برنامه

 . کشاورزان داخلی باشد

شود در بازار مصرف با چندین برابر  سود ناچیز خریداری می ای که از کشاورزان با قیمت پایین و متأسفانه میوه: وی تصریح کرد 

 . رسد ها به فروش می افزایش قیمت از سوی برخی واسطه

کننده داخلی به دلیل باال بودن  شود که تولیدکننده متضرر و مصرف این گونه اقدامات باعث می: نماینده مردم مبارکه اظهار داشت 

 . قیمت قدرت خرید نداشته باشد

شود و همچنین  نقش دالالن با عدم حضور مسئوالن نظارتی پررنگ می: ها در بازار افزود رانپور با اشاره به نقش داللگران و واسطهای 

در خرید محصوالت : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد . شود سود عایدی بدون دردسر نصیب آنان می

ای  و حمایت از تولیدکنندگان داخلی به خصوص تولیدکنندگان محصوالت باغی توجه ویژهکشاورزی باید به بحث خرید تضمینی 

ها را مشخص کرد چرا که گاهی به ضرر تولیدکنندگان، برخی  در عرضه و تقاضا باید قیمت: وی خاطرنشان کرد . اذعان داشت

سین حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در کنترل بازر: ایرانپور اظهار داشت . کنند ها سوءاستفاده می ها از این فرصت واسطه

های بیشتری را اعمال نمایند و اجازه ندهند که محصوالت کشاورزی در برخی نقاط با گرانی کاذب به سود برخی از  قیمت نظارت

بار  ه و ترهها گستردگی میادین میو در راستای کنترل و نظارت: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت . سودجویان عرضه شود

 . تر خواهد کرد ها را کمرنگ نقش واسطه

http://www.yjc.ir/fa/news/0102250 

 "بازگشت به باال"

 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان – - 1393خرداد  1۰: تاریخ

 "محصوالت کشاورزی"ی انرژی در افزایش نرخ ها بعد روانی مؤثرتر از حامل

های انرژی در چند الیه بر روی محصوالت کشاورزی تأثير  افزایش نرخ حامل: عضو کميسيون کشاورزی مجلس گفت

 .باشد    های انرژی می ونقل، تأثير بر روی افزایش هزینه گذارد که از جمله تأثير بر روی حمل می

اولین تأثیر بر روی : ، بیان کردخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانورزی مجلس در گفتگو با سکینه عمرانی عضو کمیسیون کشا

ها گران نشود و از خارج از کشور با همان قیمت  های کشاورزی خواهد بود حتی اگر قیمت نهاده ونقل و بر روی نهاده سیستم حمل

های انرژی استفاده  ها در داخل کشور تولید شوند از یکی از حامل ونقل تأثیرگذار خواهد بود؛ اگر نهاده  از هم در نرخ حملوارد شود ب

 . ها تأثیرگذار و به تبع آن هزینه محصوالت کشاورزی را افزایش خواهد داد کنند و این عامل بر روی قیمت نهاده می

های انرژی در کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،  یر حاملاین نماینده مردم درمجلس در خصوص تأث 

جمله پمپاژ آب  شود من های انرژی است که در بسیاری از موارد در بحث کشاورزی استفاده می در موارد دیگر هزینه: اظهار داشت

یابد و  تم گرمایشی و سرمایشی استفاده از آن ضرورت میها برای تهیه سیس خانه گیرد و یا در گل که با گازوئیل یا برق صورت می

 . ها بر روی محصوالت کشاورزی خواهد شد این امر موجب باال رفتن هزینه

بحث هدفمندی در بحث کشاورزی نمودی پیدا نکرد و فقط باعث تأثیر اندک بر روی افزایش هزینه : وی در ادامه تصریح کرد 

های انرژی افزایش  شود و با افزایش نرخ حامل هزینه کارگر که با توجه به روز و ساعت تعیین می های دیگر مانند خواهد شد؛ هزینه

توانند در  برند می آالت در بخش کشاورزی چه از لحاظ دستمزد و چه میزان مصرف انرژی که به کار می خواهد یافت و ماشین

 . های کشاورزی تأثیرگذار باشند چندین الیه در افزایش هزینه

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4846012
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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ها چندان زیاد نخواهد بود و بیشترین تأثیر بر  های انرژی در این بخش افزایش نرخ حامل: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود 

روی باال رفتن قیمت را بعد روانی این قضیه خواهد گذاشت که به مروز زمان این افزایش قیمت در سه ماه آینده و با توجه به شروع 

 . ها بیشتر خواهد شد فاز دوم هدفمندی یارانه

http://www.yjc.ir/fa/news/0110325 

 "بازگشت به باال"

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – - 1393خرداد  1۰: تاریخ

 سنندج به بازار "توت فرنگی"ورود / ارزان شد  "موز"

تومان کاهش  ۵۱۱های اخير به دليل گرمای هوا  قيمت موز طی هفته: تحادیه فروشندگان ميوه و سبزی گفترئيس ا

 .یافته است

بازار  روز است که توت فرنگی سنندج به 52حدود : افزود خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانسید حسین مهاجران در گفتگو با 

 .هزار تومان متغییر است 1هزار تا  0آمده و قیمت این محصول از 

روز آینده گیالس های خوب و با کیفیت وارد بازار  1طی : روزه و گیالس تلخک به بازار، اضافه کرد 22وی با اشاره به ورود هلوی 

 . می شود

 . تومان کاهش یافته است 122هوا  قیمت موز نیز طی هفته های اخیر به دلیل گرمای: مهاجران ادامه داد

 : بهای سایر میوه ها در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است: وی افزود

تومان،هندوانه،  0122تا  0هزار تومان ، گوجه سبز مختلط، ریز و آسیب دیده،بین  50هزار تا  1گوجه سبز با کیفیت و درشت، بین 

 هزار تومان 1زار تا ه 2تومان ،زردآلو، بین  122تا  022بین 

http://www.yjc.ir/fa/news/0115102 

 "بازگشت به باال"

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – - 1393خرداد  13: تاریخ

 اند ه خسارات فراوانی را متحمل شد "سيب درختی"توليد کنندگان 

کسانی که این ميوه را : ریيس اتحادیه فروشندگان ميوه و سبزی با اشاره به کاهش چشمگير قيمت سيب درختی گفت

 .اند ذخيره کرده بودند متحمل خسارت بسيار زیادی شده

بار  جات در میادین میوه و تره ها و صیفی قیمت میوه: ، افزودارانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگسید حسین مهاجران در گفتگو با 

 :به شرح زیر است

 قیمت میوه

 تومان 5022تا  122 زمینی سیب

 تومان 122تا  022 هندوانه

 تومان 50222تا  1222 سبز درشت گوجه

 تومان 50222 چغاله ریز

 تومان 0222 چغاله درشت

http://www.yjc.ir/fa/news/4852961
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4851826
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 تومان 50222 تا 50222 کرج  فرنگی گلخانه توت

 تومان 2222تا  0222 فرنگی گرگان و ساری توت

 تومان 0122 سیب با کیفیت عالی

 تومان 5122 سیب با کیفیت متوسط

 تومان 0222 پرتقال انباری

 تومان 0022 پرتقال کوهستان شمال

 تومان 5122 پرتقال واالنسی جنوب

کسانی که میوه سیب را ذخیره کرده بودند : ر کاهش یافته است تأکید کردوی در پایان با بیان اینکه قیمت سیب و پرتقال بسیا

 .اند متحمل خسارت بسیار زیادی شده

http://www.yjc.ir/fa/news/0112252 

 "بازگشت به باال"

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – - 1393خرداد  13: تاریخ

 نباید بيش از این کاهش یابد "سبزی"قيمت /  "زردآلو"کاهش دوبرابری قيمت 

رئيس اتحادیه فروشندگان ميوه و سبزی با بيان اینکه قيمت زردآلو نسبت به سال گذشته با کاهش زیادی روبرو بوده 

 .توليد فراوان دليل این امر است: است، گفت

قیمت زردآلو نسبت به سال گذشته با کاهش زیادی : افزود خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانر گفتگو با سید حسین مهاجران د

 .روبرو بوده است

هم اکنون هر کیلو : هزار تومان بوده است، ادامه داد 51وی با بیان اینکه بهای این میوه سال گذشته در چنین روزهایی نزدیک به 

 .زردآلو هشت هزار تومان به فروش می رسد 

 .مهاجران دلیل این امر را فراوانی تولید عنوان کرد

هم : دهی شده است، اضافه کرد با بیان اینکه وضعیت سبزی طی چند سال اخیر سامان  رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی

 .و ما باید کاری کنیم که قیمت این محصوالت بیش از این کاهش نیابد اکنون بین تولید و مصرف توازن برقرار شده

 .تومان عرضه می شود 222تا  122در حال حاضر هر کیلو سبزی بین   :مهاجران ادامه داد

http://www.yjc.ir/fa/news/0103102 

 "ت به باالبازگش"

 
 خدمات
 خبرنگاران جوان – - 1393خرداد  18: تاریخ

 تسهيالت ارزی بدهد "پسته"دولت به صادرکنندگان

شود ربطی به کيفيت کاال  آن چه در مورد جایگزینی پسته کاليفرنيا و ایران گفته می: دبيرکل انجمن پسته ایران گفت

 .نداشته و در مورد ميزان توليد است

آن چیزی که در مورد جایگزینی پسته کالیفرنیا و ایران گفته : ، افزودخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانگفتگو با  حمید فیضی در 

 . شود ربطی به کیفیت کاال نداشته و در مورد میزان تولید است می

http://www.yjc.ir/fa/news/4850010
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4849847
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 . افتد نسبت به ایران افزایش یافته است آمریکا که عمده آن در کالیفرنیا اتفاق می سال گذشته تولید پسته در 0طی : وی اضافه کرد

 . های زیرزمینی و کیفیت آب کاهش یافته است تولید این محصول در کشور ما به دلیل کاهش سطح آب: فیضی ادامه داد 

تولید این محصول طی سال گذشته در : گفتهای آب خشک شده است  از مناطق تولید پسته چاه  وی با بیان اینکه در بسیاری 

 . هزار تن پسته تولید کرده است 002هزار تن بود این در حالی است که در همین سال آمریکا  522ایران 

 012، 0202اند در سال  ها پیش بینی کرده آمریکایی: شود افزود های آینده بیشتر می فیضی با اشاره به اینکه این اختالف طی سال 

 . شود ن پسته در این کشور تولید میهزار ت

 . هزار تن بیشتر شود 022سال آینده میزان تولیدمان از  1دانیم که حداقل در  ما بعید می: وی افزود 

 . افتد بحث کیفیت نیست مسئله عرضه است آنچه که در بازارهای جهان اتفاق می: دبیرکل انجمن پسته ایران تصریح کرد 

های ایرانی به دلیل تورم و نوسانات نرخ ارز امکان عقد قراردادهای طوالنی مدت با  عدی این است که شرکتمسئله ب: افزود  فیضی 

 . را ندارند( حتی برای یک ماه)خریداران خارجی و تعیین قیمت معین 

ما از دیگر عوامل این های صادراتی  همچنین نقدینگی و توان محدود شرکت: وی با بیان اینکه قیمت ما تابع لحظه است اضافه کرد 

 . امر است

های ما به دلیل عدم نقدینگی قادر  طلبد و شرکت پسته کاالیی گران قیمت است که خرید آن نقدینگی باالیی را می: فیضی افزود 

 . به این کار نیستند

ولت این است که با توجه پیشنهاد ما به د: شود گفت درصد پسته آمریکا توسط یک شرکت تولید و عرضه می 22وی با بیان اینکه 

شود به صادرکنندگان این کاال از محل صندوق  درصد آن صادر می 12درصد ارز آور است و  522به این که محصول پسته کاالیی 

 . ذخیره ارزی تسهیالت ارزی اعطا کند 

 . یز به صورت ارز دریافت کندبه این معنا که دولت به صادر کنندگان پسته وام ارزی بدهد و بازپرداخت آن را ن: فیضی افزود

توانند از  های صادراتی ما حل شده و آنها می در صورتی که دولت چنین اقدامی را انجام دهد مشکل نقدینگی شرکت: وی ادامه داد

تر است اقدام به خریداری محصول و همچنین عقد قراردادهای طوالنی مدت با قیمت های  فصل برداشت که قیمت پسته ارزان

 . نمایندمعین 

ها در اختیار دارند بیشتر شده ، میزان صادرات آنها افزایش می یابد  همچنین با این اقدام حجم کاالیی که این شرکت: فیضی افزود 

 . کنند شوند و تسهیالت ارزی دولت را نیز با نرخ تسهیالت ارزی بازپرداخت می تر می المللی فعال ،در بازارهای بین

http://www.yjc.ir/fa/news/0110211 

 "بازگشت به باال"

 

 
 منابع مالی

 خبرنگاران جوان – - 1393خرداد  17: تاریخ

 نادیده گرفته شده است "کشاورزی" بخشتخصيص اعتبارات در 

های مختلف کشاورزی سبب شده ظرفيت و توليد  ت کافی به بخشعدم تخصيص اعتبارا: اهلل مير مرادزهی گفت هدایت

 .داخلی نادیده گرفته شود و انگيزه کشاورزان در زمينه توليد کاهش یابد

خبرنگار اقتصادی باشگاه اهلل میر مرادزهی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  هدایت

های مختلف کشاورزی سبب شده ظرفیت و تولید داخلی نادیده  عدم تخصیص اعتبارات کافی به بخش: ، اظهار داشتخبرنگاران

http://www.yjc.ir/fa/news/4854658
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 .گرفته شود و انگیزه کشاورزان در زمینه تولید کاهش یابد

 . ها واقعی سنجیده تا کشاورزان متضرر نشوندتولیدات و واردات کشاورزی داخلی ما باید براساس آمار: وی در ادامه افزود

شهر به دلیل عدم حمایت که در اول فصل زمستان برداشت شد بر  این نماینده با بیان اینکه هندوانه شهرهای چابهار، سرباز و نیک

 .روی دست کشاورزان ماند و حتی نتوانستند کرایه حمل را بپردازند

دکننده عمده نیستند و به همین دلیل نیاز به حمایت دارند پس وزارت جهاد با کشاورزان تولی: وی در پایان یادآور شد

 .گری را از بین ببرد و به خرید تضمینی بپردازد های دقیق واسطه ریزی برنامه

http://www.yjc.ir/fa/news/0110232 

 "ت به باالبازگش"

 صادرات و واردات
 1۰:1۰ - 1393خرداد  1۰: تاریخ

 برای نخستين بار تراکتورهای ایرانی وارد آفریقای جنوبی شد

 .نخستين محموله تراکتورهای ایرانی به همراه لوازم جانبی آن به دو کشور آفریقای جنوبی و بوتسوانا وارد شد

با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران و پرتوریا هم اکنون تشکیل و فعال   ،محمد فرجیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . دستگاه تراکتور ایرانی به همراه لوازم جانبی آن وارد آفریقای جنوبی شد 00برای اولین بار : شده است ، گفت

دستگاه از تراکتورهای  51: باال و مقرون به صرفه بودن قیمت تراکتورهای ایرانی در آفریقا گفتوی با تاکید بر استاندارد های 

 . ایرانی هم به تازگی به کشور بوتسوانا همسایه شمالی آفریقای جنوبی وارد شد

هم شده و مشتریان   تیقطعا ما بدنبال این هستیم که صرفا ورود تراکتور نباشد و مذاکرا: سفیر ایران در آفریقای جنوبی گفت  

تراکتورهای ایرانی هم بدنبال این هستند که بتوانند بعد از ورود قابل توجه تراکتورهای ایرانی، خط مونتاژ آن هم در این کشور 

   .احداث شود

پ تاون ، سفیر کشورمان در آفریقای جنوبی همچنین با اشاره به ارائه خدمات پس از فروش تراکتورهای ایرانی در چهار شهر کی

دستگاه  02اقدامات الزم برای سفارش خرید و آماده سازی قطعی : ژوهانسبورگ ، پرتوریا و بندر دوربان آفریقای جنوبی گفت

تراکتور و لوازم جانبی آن به مقصد آفریقای جنوبی نیز در حال هماهنگی بین خریداران با بخش های صادرات و امور مالی 

 . تراکتورسازی ایران قرار دارد

کشور دارای استعداد کشاورزی دنیاست ، به همین دلیل اعمال  02این کشور بزرگترین اقتصاد و بازار آفریقا و در ردیف : وی افزود

مقررات سخت و استاانداردهای باال وحضور و فعالیت دیرینه شرکت های بزرگ و متعدد در بازارهدف ، رقابت را خیلی جدی و در 

 .عین حال سخت کرده است

http://www.yjc.ir/fa/news/0110352 

 "بازگشت به باال"

 متفرقه
 ایسنا - 1393خرداد  2جمعه 

  نامه بيمه سرمد و سندیکای توليدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی تفاهم

ای بين بيمه سرمد و سندیکای  بيمه تفاهم نامه( توليد داخل)خستين داروی گياهی زنبورعسل همزمان با رونمایی از ن

  .منعقد شد توليدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی

http://www.yjc.ir/fa/news/4853090
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4852910


 3131اهم اخبار کشاورزی  هفته اول خرداد       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب

 

95 
 

دام وزارت جهاد کشاورزی و رییس سندیکای  ، در این مراسم که با حضور معاون امور(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

محصوالت به امضا  ای برای بیمه کردن این نامه دامپزشکی و مدیر عامل بیمه سرمد برگزار شد، تفاهم لیدکنندگان و صادرکنندگان داروهایتو

  .رسید

سالمت مردم و جامعه نقش داشته باشند امروز شاهد  توانند در همان گونه که پزشکان می: معاول امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد

داشته باشد تا از  تواند حضور های نوین در کنار سایر صنایع و خدمات می خصوص بیمه سرمد با ارائه طرح ین هستیم که صنعت بیمه کشور بها

های سالمت محور خود ادامه  ای به فعالیت درکنار این شرکت بیمه این گذر صنایع و از جمله صنعت دامپزشکی با اطمینان خاطر بیشتری

  .دهند

این روش موجب کاهش سود دریافتی کشور : گفت های کشورهای جهان سوم را صادرات مواد اولیه عنوان کرد و رکنی یکی از ویژگیحسن 

قابلیت کشت  دارویی چین حرف اول را می زند در حالی که ایران نیز به دلیل وجود تنوع اقلیمی شود اما می بینیم که در تولید گیاهان می

  .توجه شود زشمند دارویی را دارد لذا باید به این بخش بیشتربسیاری از گیاهان ار

دستاورد تحقیقاتی بسیاری در دانشمندان ایرانی است و  این داروی تولید شده  :وی با اشاره به داروی گیاهی ضد جرب واروا زنبور عسل گفت

  .شده داخلی باشداولویت تولیدکنندگان استفاده از داروهای تولید  به همین دلیل انتظار می رود

http://www.isna.ir/fa/news/30202022123 

 "بازگشت به باال"

 ایسنا - 1393خرداد  3شنبه 

  فائو در واکنش به سيل در منطقه بالکان وارد عمل شد

بوسنی و هرزگوین، صربستان و  در واکنش به سيل ویرانگر اخير در( فائو)متحد  سازمان خواربار و کشاورزی ملل

  .زیرساخت روستایی این کشورها پرداخت کرواسی به ارزیابی خسارت گسترده به دام، محصوالت و
کشورها در حال رسیدگی به  های ملی و همسایگان این گروه ، کارکنان سازمان ملل با همکاری(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

شده و شناسایی  فائو از کشورهای سیل زده برای بررسی خسارت، برآورد ضرر متحمل. ایمنی انسان هستند تهدیدات فوری برای سالمت و

  .کند فوری نیازها در بخش کشاورزی پشتیبانی می

همچنین در حال ارزیابی تامین غذای دام و داروهای  و صربستانهای فائو در بوسنی و هرزگوین  بر اساس گزارش بنیاد تامسون رویترز، گروه

  .کشاورزی، بذر و ابزارها هستند دامپزشکی اولیه، ماشین آالت

  .های آسیب دیده کشاورزان کوچک هستند خانواده به گفته مدیر دفتر منطقه اروپا و آسیای مرکزی فائو در بوداپست، بیشتر

http://www.isna.ir/fa/news/30202025521 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 ایسنا - 1393خرداد  7چهارشنبه 

  لزوم افزایش ضریب حفاظتی مناطق جنگلی کشور

ضروریات توسعه پایدار  صيانت از آب و خاک از حفاظت و: رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور گفت

  .است

http://www.isna.ir/fa/news/93030200579
http://www.isna.ir/fa/news/93030301168
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رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی منطقه یک کشور که  ، خداکرم جاللی در گردهمایی سراسری(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .محیطی است بیعی ریشه اصلی مسائل زیستبهره برداری بی رویه از منابع ط: استان برگزار شد افزود در سالن باغستان جهاد کشاورزی این

آبهای کشاورزی، کاهش آب شیرین و بیابان زایی  ها، از بین رفتن سفره های آب زیر زمینی، شور و قلیایی شدن وی خشک شدن آب رودخانه

  .منابع پایه و طبیعی برشمرد را ناشی از بهره برداری بی رویه از

کرد که این کاسته شدن سطح جنگلهای دنیا معطوف به  میلیارد هکتار برآورد 3/0میلیارد هکتار به  های دنیا را از پنج جاللی مساحت جنگل

  .های جهانی است توان اکولوژیک و اکوسیستم دخالتهای بی مورد و فراتر از حد

های  ل بان باید از هزار هکتار از عرصهاستانداردهای جهانی هر جنگ رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه بنا بر

وجود دارد که در سایر  هزار هکتار تنها یک جنگلبان 50در مناطق جنگلی کشور به ازای هر : کند، خاطر نشان کرد منابع طبیعی حفاظت

حفاظتی فاصله بسیار جنگلبان است که براین اساس، از لحاظ ضریب  هکتار یک 0222تا  5222کشورهای پیشرفته این سرانه به ازای هر 

  .جهانی داریم زیادی با استانداردهای

خشک، سرانه  ای خشک و نیمه کشور و قرار داشتن در منطقه دلیل موقعیت جغرافیایی به: جاللی درباره میزان سرانه جنگلی در ایران اظهار کرد

  .ه جنگلی پایینی داریممترمربع است که نسبت به دیگر کشورهای جهان سران 0222جنگلی در کشور نزدیک به 

طبیعی و اخالق زیست محیطی ، تامین زندگی و  های و مراتع کشور، فقدان منابع مالی سرزمین، ضعف فرهنگ منابع رئیس سازمان جنگل

ی اجرا تصرف سوخت هیزمی، فرسایش آب و خاک، شرایط اقلیمی، طرح های عمرانی ، معادن، عدم معیشت افراد ساکن در جنگلها، تخریب و

  .برون و درون بخشی منابع طبیعی برشمرد الگوی مناسب منابع طبیعی در کشور و نارسایی اعتبارات و امکانات را از چالشهای

ای از این تصرفات که توسط مردم انجام  بخش عمده :های کشاورزی برای ساخت ویال و ساخت و ساز اظهار کرد جاللی درباره تصاحب زمین

  .محسوب می شود نابع طبیعیمی شود جزو مستثنیات م

راستای حفظ منابع طبیعی و خدادادی، توجه بیشتر به مسائل  با برنامه ریزی مناسب و اصولی بتوان در: این مقام مسوول اظهار امیدواری کرد

  .ها گامهای اساسی تری برداریم اکوسیستم تعادل زیست محیطی و

http://www.isna.ir/fa/news/30202220005 

 

 "بازگشت به باال"

 
 

 

 

 

************************************************************* 

 گزارشات جهانی کشاورزی و غذا

 آیانا- 1393خرداد  15, دوشنبه

 زمان جهانی بهداشت دام کشور در سا 3۵۰حضور 
کشور جهان در 3۵۰هشتاد و دومين جلسه عمومی سازمان جهانی بهداشت دام با حضور نمایندگان دامپزشکی دولتی 

 .ادامه خواهد داشت( 2۱3۶مه  1۱)پاریس آغاز به کار کرد و تا نهم خردادماه سال جاری 

http://www.isna.ir/fa/news/93030703331
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رش های کمیسیون استانداردهای بهداشت دام حیوانات خاکزی و به گزارش ایرنا از سازمان دامپزشکی کشور، در این نشست گزا

آبزیان ارایه می شود و مهمترین اتفاقات و رویکردها و وضعیت بهداشت دام در جهان و وضعیت بیماری های دامی در کشورهای 

 .عضو مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

جلوگیری از انتقال بیماری های دامی از یک نقطه از جهان به میالدی توافق کردند که برای  5300کشور در سال  01مسووالن 

نقطه ای دیگر، دفتر بین المللی بیماری های همه گیر دامی را در پاریس تشکیل دهند که بعدها نام آن به سازمان جهانی بهداشت 

 .دام تغییر یافت

 .هانی بهداشت تشکیل شدهمچنین دفتر بین المللی بیماری های همه گیر دامی پیش از تاسیس سازمان ج

ارتقا و هماهنگی تمام اقدامات آزمایشگاهی و سایر کارهای تحقیقاتی مرتبط با آسیب شناسی و یا پیشگیری از بیماریهای واگیر دام 

که در خصوص آن همکاری بین المللی مطلوب می باشد، جمع آوری اطالعات و اسناد مربوط به گسترش بیماری های واگیر دام و 

ی کنترل آن و اعالم آن به دولت ها یا سازمان های بهداشتی و همچنین بررسی پیش نویس موافقتنامه های بین المللی در روشها

 .خصوص اقدامات بهداشتی دامی از مهمترین اهداف اصلی دفتر بین المللی بیماری های همه گیر دامی ذکر شده است

 

با همراهی مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی روز یکشنبه در مراسم براساس این گزارش، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی 

 .حضور یافت( OIE)افتتاحیه هشتاد و دومین جلسه سازمان جهانی بهداشت دام 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/52213-5.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393خرداد  17, چهارشنبه

 مردم کشورهای دیگر چگونه رژیم می گيرند؟ 
. کشور دنيا را معرفی می کنيم که در همان کشورها برای کم کردن وزن به کار می روند 3۵روش از  3۵در این مطلب 

 .با هم تفاوتی ندارداگر دقت کنيد می بينيد که اصول 

البته . مسئله ی چاقی مسئله ای نیست که فقط مردم کشور ایران دچار آن باشند ، بلکه در سرتاسر دنیا این مشکل همگانی است

 .شیوه های درمان در هر کشور طبق وضعیت تغذیه و آداب و رسوم مردم آنجا با دیگر کشور ها متفاوت است

مشابه جهانی در نظر بگیریم، آن وقت می توان گفت همه مردم دنیا برای کاهش وزن از روش اگر چاقی را به عنوان یک مشکل 

هایی کمابیش ثابت استفاده می کنند، مثل کم کردن کالری دریافتی یا خوردن میوه و سبزی یا ورزش منظم اما شیوه اجرای این 

ورها این روش های کلی مبارزه با چاقی و سالمت به شیوه در بسیاری از کش. روش های کلی در میان مردم تفاوت های زیادی دارد

کشور دنیا را معرفی  52روش از  52در این مطلب . هایی سنتی و آیینی تبدیل شده که کارایی شان در طول زمان ثابت شده است

 .هم تفاوتی ندارداگر دقت کنید می بینید که اصول با . می کنیم که در همان کشورها برای کم کردن وزن به کار می روند

 باغچه سبزی داشته باش: روسيه 

تقریبا در تمامی . درصد مردم تعطیالت تابستانی یا تعطیالت آخر هفته را به خانه های ییالقی خارج شهر می روند 15در روسیه 

برای استفاده  روس ها سبزی های مصرفی شان را خودشان کاشته و آن ها را. این خانه ها یک باغ بزرگ یا کوچک وجود دارد

با این کار رژیم غذایی »: پروفسور هیل، متخصص تغذیه و مدیر سابق انجمن تغذیه آمریکا می گوید. درازمدت کنسرو می کنند

 «!وقتی شما محصوالت باغ خودتان را مصرف کنید طبعا چاق نخواهید شد. طبیعی تر و سالم تر می شود

 کوچکش کن: انگلستان 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17789-1.html
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غذاهای این رستوران یکی از متهمان اصلی رواج فرهنگ فست فود و اضافه وزن . را که می شناسید رستوران های مک دونالد

است یعنی ابعاد همبرگر، سیب زمینی ( ابعاد بزرگ)یکی از گزینه های غذایی این رستوران غذاهای سوپرسایز . محسوب می شود

در انگلیس کارمندان مک دونالد برخالف تمام کشورهای دیگر این سرخ کرده و نوشابه آن از حالت عادی بزرگ تر و بیشتر است اما 

این عادت صرفه جویی در . گزینه را ارائه نمی کنند و خریداران هم به ندرت ممکن است سراغ غذاهای سوپرسایز را بگیرند

افتی کمتر شده و اضافه وزن غذاخوردن و خرید غذا که از زمان جنگ دوم جهانی در این کشور رواج یافته باعث شده تا کالری دری

 .نیز به نسبت متعادل تر باشد

 تندش کن: تایلند 

می شوند اما مهم ( سوخت و ساز)فلفل های تند باعث افزایش متابولیسم. غذاهای تایلندی در زمره تندترین غذاهای دنیا قرار دارند

پروفسور جیمز هیل، مدیر اسبق انجمن . غذا بخورد ترین فایده آن ها در زمینه کاهش وزن این است که فرد ناچار می شود کمتر

در نتیجه زمانی که بدن پیام سیر شدن را ارسال می کند شما . آمریکایی ها خیلی سریع غذا می خورند»: تغذیه آمریکا می گوید

م خوردن هم تند یک راه ساده برای آرا. آرام غذا خوردن یکی از بهترین روش های کاهش وزن است. بیش از حد غذا خورده اید

 «.کردن غذاست

 بيشتر در خانه غذا بخور: لهستان 

درحالی که آمریکایی ها . درصد از بودجه خود را صرف غذاخوردن در بیرون از منزل می کنند 1لهستانی ها به طور معمول فقط 

برای . های فست فود می روند درصد پول خود را صرف غذاخوردن در بیرون از منزل می کنند و بیشتر از هر چیز به رستوران02

این که پول تان بیهوده هدر نرود، بررسی کنید که هر چند وقت یک بار بیرون از منزل غذا می خورید و آرام آرام دفعات آن را 

به گفته متخصصان تغذیه، افرادی که در منزل غذا می پزند کمتر از افرادی که این کار را انجام نمی دهند غذای . کاهش دهید

 .تحقیقات نشان داده، کم شدن میزان طبخ غذا در منزل ارتباط مستقیمی با افزایش میزان چاقی در جامعه دارد. اسالم می خورندن

 هر چند وقت یك بار روزه بگير: اندونزی 

کشور جا  اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان دنیا است و به همین دلیل آداب و سنن اسالمی در تمام ابعاد زندگی مردم این

در کشور اندونزی مردم جدا از روزه واجب هر چند . یکی از این موارد روزه گرفتن است. یگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است

گرچه هدف اصلی روزه گرفتن چیز دیگری است اما تاثیرات تغذیه ای . وقت یکبار به دالیل مذهبی روزه های مستحبی می گیرند

الگوی هر چند وقت یک بار روزه گرفتن، از غذاخوردن عصبی و دیوانه وار »: پروفسور هیل می گوید. د استآن بسیار مهم و مفی

هنوز غذای قبلی . اما آمریکایی ها دقیقا برعکس هستند« .جلوگیری می کند و باعث می شود تا فرد کامال گرسنه نشده غذا نخورد

حتی اگر هر چند وقت یک بار فرد نصف روز هم روزه »: هیل می افزاید  پروفسور. کامال هضم نشده می روند سراغ غذای بعدی

 «.بگیرد تاثیرات فوق العاده ای روی سیستم فیزیولوژیک بدن خواهد داشت

 زردچوبه بزن: مالزی 

اصلی  یکی از. گیاه این ادویه به طور وحشی در جنگل های مالزی می روید و در اغلب غذاهای سنتی این کشور استفاده می شود

مطالعه ای که اخیرا در دانشگاه . ترین ترکیبات زردچوبه ماده ای است به نام کورکومین که بالقوه می تواند باعث کاهش وزن شود

تافتز آمریکا صورت گرفته نشان داده، موش هایی که تحت یک رژیم غذایی پرچربی و کورکومین بوده اند کمتر از موش هایی که 

محققان معتقدند، این ماده جلوی رشد بافت چربی را گرفته و باعث افزایش سوختن چربی . د چاق شدندکورکومین نمی خورده ان

 .می شود

 صبحانه بخور: آلمان 
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درصد آمریکایی ها هر روز  00مثال . درصد مردم هر روز صبحانه می خورند که آمار فوق العاده ای است 21در آلمان بیش از 

آلمانی ها به عنوان رفع تکلیف صبحانه نمی خورند بلکه این وعده غذایی را با صبر و حوصله  در عین حال. صبحانه می خورند

متخصصان تغذیه بارها و بارها تاکید کرده اند ، مردم صبحانه را . برگزار کرده و در آن نان، میوه، شیر و غالت را لحاظ می کنند

محققان انگلیسی نشان داده اند، مصرف صبحانه باعث . خود درنظر بگیرندکنار نگذاشته و حتما صبحانه کامل را در برنامه روزانه 

 .فعالیت بهتر مغزی در طول روز شده و جلوی اضافه وزن را می گیرد

 زیاد بشين، زیاد حرف بزن:فرانسه 

غذا می خورند درصد از خانواده های فرانسوی هر شب با هم  30به طور متوسط . فرانسوی ها در با هم غذاخوردن نمونه هستند

همین مسئله . در واقع برای فرانسوی ها غذا خوردن یک اتفاق هیجان انگیز است. درصد است 01درحالی که این رقم در آمریکا 

تحقیقات نشان داده مکالمه باعث کند . باعث افزایش طول مدت غذاخوردن می شود چون افراد خانواده مدام با هم حرف می زنند

 .فرد سریع تر احساس سیری می کندشدن غذاخوردن شده و 

 لوبيا پلو سرو کن:برزیل 

برزیلی ها جدا از انواع و اقسام جشن ها و رسومات شلوغ و پر سر و صدا تقریبا در کنار همه غذاهای شان برنج و لوبیا هم سرو می 

به چاپ رسیده نشان می دهد، مطالعه ای که در ژورنال تحقیقات چاقی . کنند و بابت همین سنت غذایی کمابیش الغر هستند

دلیل این امر پایین . درصد کاهش می دهد 50رژیم غذایی حاوی برنج و لوبیا در مقایسه با غذاهای رایج غربی خطر اضافه وزن را تا 

 در نتیجه می توان با این رژیم غذایی تناسب. بودن چربی و باال بودن فیبر این غذاست که باعث تثبیت سطح قند خون می شود

 .اندام را حفظ کرد

 یك کاسه موسلی بخور: سوئيس 

این ترکیب برای تامین سالمت و کنترل وزن بی . تهیه می شود( …بادام، گردو و)موسلی حریره ای است که از جو، میوه و مغز

اع شد اما این ترکیب توسط یک پزشک سوئیسی بیش از یک قرن پیش برای تقویت بیماران بستری در بیمارستان ابد. نظیر است

فیبر موجود در موسلی باعث می شود تا دیرتر هضم . امروزه سوئیسی ها این ترکیب را به عنوان صبحانه و عصرانه مصرف می کنند

شده و فرد به مدت بیشتری احساس سیری کند البته در این ترکیب شکر هم زده می شود و باید مراقب بود تا شکر زیاد تاثیرهای 

 .نبردمثبت آن را از بین 

 رکاب بزن: هلند 

در ضمن . میلیون عدد است یعنی بیشتر از تعداد آدم ها 51میلیون نفر زندگی می کنند اما تعداد دوچرخه ها  1/52در هلند 

برخالف مثال آمریکایی ها که دوچرخه را انگار فقط برای تزئین پارکینگ نگه می دارند، هلندی ها از دوچرخه در کارهای روزانه 

تقریبا )مایل  105به طور متوسط یک شهروند هلندی ساالنه . فاده می کنند، مثال با دوچرخه به خرید یا سر کار می روندخود است

حتی در آمستردام در برخی مناطق چراغ های راهنمایی براساس سرعت دوچرخه تنظیم . دوچرخه سواری می کند( کیلومتر 122

نتیجه . کالری می سوزاند 112رخه سواری با سرعت متوسط در هر ساعت یک آدم با قامت متوسط درصورت دوچ. شده است

 .کاهش وزن و تناسب اندام است

 چرت بزن: ژاپن 

مطالعات متعدد نشان داده کم خوابی . دقیقه چرت می زنند 02تا  02در این کشور بسیار منظم و با برنامه بسیاری از مردم روزانه 

هورمون نقش دارند؛ لپتین که باعث ایجاد احساس سیری در مغز می  0در این روند . شود مزمن باعث افزایش خطر اضافه وزن می

پروفسور جیمز ماس، مدیر مرکز تحقیقات خواب دانشگاه کورنل می . شود و گرلین که باعث ایجاد احساس گرسنگی می شود
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 .«اد به جای خوردن اسنک باید کمی بخوابنداین افر. بسیاری از مردم وقتی خواب آلود هستند احساس گرسنگی می کنند» :گوید

 چای روئيباس بخور: آفریقای جنوبی 

چای روئیباس نوشیدنی محبوبی در آفریقای جنوبی است که در مقایسه با چای سبز فواید بیشتری داشته و چون به طور طبیعی 

که توسط شرکت معروف استارباکس )ین چای مصرف روزانه یک لیوان از ا. شیرین است موقع خوردن نیازی به قند یا شکر ندارد

متخصصان تغذیه معتقدند، فرهنگ نوشیدن چای . باعث جذب نشدن هزاران کالری در ماه می شود( تهیه و وارد بازار جهانی شده

ید دلیل این مسئله شاید به خاطر محتویات ویژه چای مانند کاتچین باشد یا این که شا. به طور کلی میزان چاقی را کاهش می دهد

آن این باشد که خیلی ساده وقتی بدن دچار کمبود آب است احساس گرسنگی می کنیم و وقتی چای می نوشیم این مشکل 

 .برطرف می شود

 ناهار اساسی بخور: مکزیك 

. رفتار کنیدبه جای این که مثل آمریکایی ها عمده کالری روزانه را موقع تاریکی هوا وارد معده کنید، می توانید مثل مکزیکی ها 

اگر شب کمتر غذا بخورید صبح . بعدازظهر می خورند 0تا  0مکزیکی ها به طور سنتی یک وعده غذایی پر و پیمان را بین ساعات

به عنوان یک قانون سعی کنید . گرسنه از خواب بلند می شوید و صبحانه مفصلی می خورید که به کنترل وزن شما کمک می کند

 .را موقع صبحانه یا ناهار دریافت کنیدعمده کالری روزانه خود 

 خودت را گره بزن: هند 

به عنوان یک روش بی نظیر برای کاهش استرس و افزایش انعطاف « یوگا»بسیاری از مردم دنیا به حرکات کششی ذهن و جسم 

. کاهش وزن موثر باشدبدنی و ذهنی اعتقاد دارند اما خیلی از مردم نمی دانند حرکات کششی ذهن و جسم چقدر می تواند در 

دالیل این امر . پایین تر از ورزشکاران است( BMI)کسانی که حرکات کششی ذهن و جسم کار می کنند ایندکس توده بدنی شان

 .متفاوت است، مثال بهترین شرایط برای انجام حرکات کششی ذهن و جسم با شکم خالی است و می تواند باعث عضله سازی شود 

 هفته بزن بيرون تعطيلی آخر: نروژ 

همه افراد خانواده از کودکان خردسال تا ( تعطیلی آخر هفته)در نروژ یک سنت بسیار قدیمی و ریشه دار وجود دارد؛ روز یکشنبه 

درحالی که مثال آمریکایی ها روز یکشنبه معموال . پدربزرگ و مادر بزرگ تابستان ها به پیاده روی و زمستان ها به اسکی می روند

این رسم نروژی . ه هستند و حداکثر فعالیت بدنی شان حرکت از کنار یخچال به جلوی تلویزیون برای تماشای فوتبال استدر خان

 .برای شروع بروید و در خیابان های اطراف پیاده روی کنید. ها را در منزل تان پیاده کنید

 ترشی بخور: مجارستان 

این چاشنی های مختلف به شما کمک می کنند تا الغر بمانید . جه فرنگیمجارها عاشق ترشی هستند؛ خیار، فلفل، کلم و گو

تحقیقات جدید نشان داده اسید استیک که اصلی . دلیلش هم احتماال به خاطر سرکه است که باعث ساخته شدن ترشی می شود

اگر هم . چربی می شود ترین ماده تشکیل دهنده سرکه است باعث کاهش فشار خون، کاهش قند خون و جلوگیری از شکل گیری

 .چندان ترشی خور نیستید داخل ساالد خود روغن زیتون و سرکه بریزید

http://www.iana.ir/food/item/52150-5.html 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393خرداد  17, چهارشنبه

http://www.iana.ir/food/item/17813-1.html
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دیدار حجتی با گراسيانو داسيلوا در حاشيه اجالس / مدیرکل فائو مهرماه امسال به ایران می آید
 جهانی بهداشت دام 

در حاشيه افتتاحيه هشتاد و دومين اجالس کنفرانس سازمان جهانی بهداشت دام، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی 

 .دیدار و گفتگو کرد( فائو)مدیرکل سازمانی جهانی خواربار و کشاورزیکشورمان با گراسيانو داسيلوا، 

و به نقل از واحد مرکزی خبر از پاریس، در دیدار حجتی با مدیرکل فائو، آخرین ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

 .اقدامات در اجرای برنامه های مشترک بین ایران و فائو مورد بررسی قرار گرفت

حجتی در این دیدار با برشمردن اقدامات انجام شده درباره مبارزه با خشک شدن جنگل های بلوط زاگرس اظهار امیدواری کرد که 

 .طرح مشترک ایران با فائو در این رابطه در سریع ترین زمان اجرایی شود

نظام کشاورزی مبتنی بر آب قنات به عنوان میراث در این دیدار همچنین خوزه گراسیانو داسیلوا، مدیرکا فائو با شادباش بابت ثبت 

مهم کشاورزی جهان به نام ایران در ماه گذشته اظهار امیدواری کرد در مهرماه امسال به کشورمان سفر کند تا در این سفر 

 .مقدمات تاسیس مرکز منطقه ای آموزش کشاورزی فائو در ایران را با همکاری مقامات کشورمان فراهم کند

در دیدار دو جانبه وزیر کشاورزی اکوادور با وزیر جهادکشاورزی کشورمان، راهکارهای توسعه همکاری دو کشور به ویژه  همچنین

 .در تجارت محصوالت کشاورزی و نهادهای زراعی بررسی شد

 .کنددر این مالقات مقرر شد برای تعیین جزئیات همکاری ها در آینده نزدیک هیاتی از کشورمان به اکوادور سفر 

همچنین وزیر کشاورزی عمان در دیدار با حجتی از بازدید خود از ایران در اواخر خرداد ماه امسال در پاسخ به دعوت وزیر 

جهادکشاورزی کشورمان خبر داد و اظهار امیدواری کرد در طول این سفر پایه های همکاری کشاورزی بین دو کشور بیش از پیش 

 .تقویت شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/52153-5.html 

 

 "بازگشت به باال"
 آیانا- 1393خرداد  13, شنبه

 آمریکا در توليد پسته از ایران سبقت گرفته است 
 . ته، آمریکا از ایران سبقت گرفته استاز لحاظ کميت توليد پس

  
: وگو باایسنا، منطقه خراسان، توضیح داد منش رئیس اداره توسعه تجارت سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی در گفت فرهاد فرخ

ضر در حال حا. ها و شرایط بد اقلیمی استان سبب کاهش تولید سطح زیر کشت باغات پسته شده است ناهماهنگی بین دستگاه

 .آمریکا در حجم تولید از ما پیشی گرفته ولی از لحاظ کیفیت پسته ایران حرف اول را در دنیا دارد

  
خام فروشی نکردن، استاندارد سازی محصوالت کشاورزی و گسترش صنایع تبدیلی موجب افزایش صادرات : وی خاطرنشان کرد

  .شود محصوالت کشاورزی می

با توجه به اینکه صادرات : ری محصوالت کشاورزی و عدم خام فروشی در شرایط تحریم اظهار کردمنش با اشاره به اهمیت فرآو فرخ

های محصوالت کشاورزی با حجم باال، ارز آوری بیشتری به همراه دارد، به صورت جدی از تبدیل محصوالت خام کشاورزی  فرآورده

  .کنیم به محصوالت فرآوری شده حمایت می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/17819-1.html
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المللی، الزم است با همکاری سازمان جهاد  ه به اهمیت استاندارد بودن محصوالت کشاورزی در بازارهای بینبا توج: وی اظهار کرد

کشاورزی، اداره کل استاندارد، سازمان صنعت معدن و تجارت در قالب یک کمیته در زمینه استانداردسازی محصوالت اقداماتی 

  .انجام شود

براساس این تبصره، : های صادراتی در کمیته پایش صنعت، معدن و تجارت، بیان کردمنش با اشاره به تصویب تبصره مجوز فرخ

همچنین . شود های مربوطه داده می های صادراتی جهت تبدیل محصوالت خام به فرآوری شده به شرکت مجوزها و مشوق

  .شوند دار اعالم می کنند رتبه هایی که محصوالت خام ولی دارای ارزآوری باال را صادر می شرکت

رئیس اداره توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ارزآوری باالی زعفران در بین سایر محصوالت کشاورزی بیان 

گذاری پایین برای نرخ پایه زعفران از  ها و همچنین قیمت ها، کاهش ناوگان حمل ونقل استان، تحریم عدم انتقال ارز بین بانک: کرد

 .بوده است 30هش صادرات زعفران در سال عوامل موثر کا

باید برای صادرات سایر محصوالت کشاورزی همچون سیب تازه و فلفل سبزوار که کانون فلفل ایران و : منش تاکید کرد فرخ

 .خاورمیانه است برنامه منسجمی داشته باشیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/52200-5.html 

 "بازگشت به باال"
 - 93/13/17فارس

 گيرد استراليا تجارت دام زنده با ایران را از سر می

پس از موافقت ایران با پروتکل گواهی سالمت در نظر دارد صادرات دام   استراليا،  :روزنامه گاردین در خبری نوشت

 .ه به ایران را از سربگيردزند

سالمت ، در صدد پایان دادن   به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، استرالیا با امضای توافقنامه پروتکل خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ساله صادرات حیوانات به ایران است 02های  به تحریم

گواهی سالمت موافقت کرده   این پس صادرات گوسفند زنده به ایران را از سربگیرد و ایران نیز با پروتکل استرالیا در نظر دارد از

 .دهد تا گوسفند، گاو و بز زنده به ایران صادر کنند است که به صادرکنندگان استرالیایی اجازه می

همراه داشته است زیرا بر این باورند که این اقدام به رفاه  با اینحال این اقدام، انتقادات فعاالن مخالف صادرات حیوانات زنده را به

 .آورد حیوان آسیب وارد می

گاردین نوشت که این اولین بار بعد از چهار دهه است که صادرات گاو و گوسفند زنده به ایران از زمانیکه این تجارت به دنبال 

 .شود سرگرفته میمتوقف شد، مجدداً از  5322انقالب اسالمی ایران در اواخر دهه 

بارنابای »  هیچ جدول زمانی برای از سرگیری صادرات این دام ها به ایران تعیین نشده است اما به نقل از این روزنامه انگلیسی،

 .شود وزیر کشاورزی استرالیا گفته که در اولین فرصت و به زودی این تجارت از سرگرفته می« جویس

  از این حیوانات ممکن است با خود داشته باشند  بیماریهای احتمالی که  مواردی از جمله  واردات دام های زنده معموال بواسطه

که میهن عزیز ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و می طلبد مقامات  در این گونه تجارت ها است  جدی ترین مباحث مطروحه

 .مسئول این مالحظات را در نظر داشته باشند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302022222100 

 "بازگشت به باال"
 - 93/13/15فارس

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/17734-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930307000832
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 افزایش قيمت ذرت و کاهش قيمت گندم در بازارهای جهانی

 .دالر کاهش یافت ۴.۵۵دالر افزایش و قيمت هر گندم  3.2۵امروز در بازارهای جهانی قيمت هر بوشل ذرت 

دالر افزایش به قیمت  5.01، امروز در بازارهای جهانی قیمت هر بوشل ذرت با خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .سنت رسید 22دالر و  120دالری را تجربه کرد و به قیمت  5.5ش دالر معامله شد همچنین قیمت سویای خوراکی نیز افزای 021

سنت رسید، برنج  12دالر و  210دالر کاهش به قیمت  2.21ها کاهشی بودند قیمت گندم با  در سایر محصوالت گروه غالت قیمت

نت معامله شد که نسبت س 12دالر و  5151قیمت سویا نیز به . سنت کاهش داشت 1دالر معامله شد که  51.01سخت به قیمت 

 .دالر را تجربه کرد 0.01به آخرین روز هفته گذشته کاهش 

در . سنت را داشتند 22دالر و  0سنت و  01کانوال نیز به ترتیب کاهش  و گیاه روغنی بر اساس این گزارش قیمت سویای روغنی

 .زایش قیمت داشتندگروه کاالهای نرم نیز محصوالت شکر و کتان با کاهش قیمت و کاکائو، قهوه اف

 .سنت معامله شد که نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته اندکی کاهش داشت 02دالر و  52شکر در بازارهای جهانی به قیمت 

سنت کاهش  10دالر و  0سنت و دام پرواری  10ها کاهشی بود به طوری که قیمت دام زنده یک دالر و  در گروه دام نیز قیمت

 .سنت معامله شد 11دالر و  530سنت و  50دالر و  502ه قیمت داشت و به ترتیب ب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50302021222503 
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زنگ خطر قاچاق پياز زعفران به / ستان برای جایگزینی کشت خشخاش با زعفرانریزی افغان  برنامه
 صدا درآمد

خروج پياز زعفران از کشور یك خط قرمز برای کشور است : کنندگان زعفران کشور، بيان داشت رئيس اتحادیه صادر

 .ی کرده استریز زیرا افغانستان برای کشت زعفران و جایگزینی این محصول بجای کشت خشخاش برنامه

قاچاق  در مورد اثرات خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  کنندگان زعفران کشور در گفت غالمرضا میری رئیس اتحادیه صادر

آورند، قاچاق  فران را از زمین درمیاز اواسط خرداد تا نیمه مهرماه یعنی درست در ایامی که پیاز زع: گفت  پیاز زعفران به افغانستان،

 .شود شروع می آن هم

  .گرفته شود پیاز زعفران و باید جلوی قاچاق شود  محسوب می کشور یک خط قرمز خروج پیاز زعفران برای: وی افزود

ل به جای کشور افغانستان برای کشت زعفران و جایگزینی این محصو: بیان داشت کنندگان زعفران کشور رئیس اتحادیه صادر

 .ریزی کرده و به دنبال مطرح شدن در دنیا از نظر تولید و عرضه این محصول است کشت خشخاش برنامه

 فروش پياز زعفران آگاه شوند و خطرات  کشاورزان به زیان* 

ر این رابطه باید د: قاچاق پیاز زعفران از مرزهای ایران چه باید کرد، گفت میری در پاسخ به این سؤال که برای جلوگیری از

برد، ولی به مرور و در نهایت قطعا به  فقط در مقطعی سود می که با فروش پیاز زعفران سازی شود و کشاورز را آگاه کرد فرهنگ

 .دهد می کم بازارش را از دست قاچاق پیاز زعفران ایران کم ضررش است و در صورت ادامه

د در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و مسئوالن نیروی انتظامی قرار گیرد و پیاز زعفران از کشور بای با قاچاق مبارزه: وی افزود

 .روند شد این کاران از طرق مختلف مانع ادامه همچنین با ارشاد مردم و زعفران

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930305000129
http://www.farsnews.com/
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ن پیاز توانند برای درآورد نامه و دستورالعمل می ها با وضع آئین فرمانداری: رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران کشور، بیان داشت

این کار فقط با  درآوردن پیاز زعفران در صورت اقدام کشاورزی برای نامه وضع کنند، به طوری که زعفران دستورالعمل و آئین

 .شود، کامال مشخص باشد  محصول به چه کسی فروخته و در چه مسیر حمل می و اینکه این پذیر باشد مجوز امکان

ها به فروش  از زمین این محصول به راحتی در دسترس است به طوری که در کنار خیاباندر فصل درآوردن پیاز زعفران : وی افزود

رسد، بنابراین الزم است که تمهیداتی برای مبارزه با این مسئله اندیشیده شود و اگرچه با نظارت کل مسئله قابل حل نیست  می

  .شود  درصد از این مشکل حل می 12ولی حدود 

در دوران کشت : اظهار داشت کشور در پاسخ به این سؤال که مشکالت زعفران کاران چیست، ان زعفرانرئیس اتحادیه صادرکنندگ

  .شود  از هنگام برداشت آغاز می کاران مشکل خاصی ندارند و عمده مشکالت این قشر محصول زعفران، زعفران

ترین  شود و عمده  گرم شروع می 02شاورزان از محصول زعفران کشاورزان در حد تناژ نیست و معموال محصول ک: میری تصریح کرد

رسد بنابراین نوسان و کاهش قیمت بسیار بر درآمد کشاورز تأثیرگذار  کیلوگرم می 12شان به حدود  کاران محصول تولیدی زعفران

 .ریزی کشاورز تأثیرگذار است است و بر روی برنامه

  .رود کاران به شمار می راین عدم وجود این مسئله یکی از مشکالت زعفراندولت برای زعفران خرید تضمینی ندارد و بناب: وی افزود

برای برداشت محصول زعفران ابزار ماشینی وجود ندارد و مراحل برداشت این : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، بیان داشت

از  ع باعث هدر رفتن بخش زیادیکه این موضو شود انجام می محصول و همچنین جداسازی زعفران از گل آن به صورت دستی

  .آید کیفیت محصول هم پایین می و محصول و زحمات کشاورز

گرم زعفران را از گل جدا  52تواند برداشت کند و  هر نیروی انسانی در روز فقط سه کیلوگرم گل زعفران را می  :میری اظهار داشت

غیر اینصورت کیفیت محصول به  زیرا  ن از گل انجام شود،ساعت باید کار جداسازی زعفرا 00کند و پس از برداشت گل ظرف 

 .یابد شدت کاهش می

گرم زعفران به دست آید، در حالی که وقتی این کار به صورت دست انجام  50الی  50از هر کیلو گل زعفران باید : وی افزود

 .آید ان، زعفران به دست میگرم از هر کیلو گل زعفر 2شود و هم محصول کمتری و حدود  شود، هم کیفیت کم می می

 رود بخشی از محصول زعفران به علت عدم وجود ماشين آالت صنعتی هدر می* 

ای  کاران نبود ماشین یا وسیله ترین مشکالت زعفران رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با اشاره به این موضوع که یکی از عمده

این وسیله تاکنون ساخته نشده، ولی ایده و طرح آن موجود است که : تزعفران و زعفران است، بیان داش  برای جداسازی کل

بر بودن ساخت آن قادر به ساخت این دستگاه نیست و نیازمند همکاری بخش دولتی  بخش خصوصی به تنهایی به دلیل هزینه

 .است

ن دستگاهی برای افزایش کیفیت ساخت چنی  کند، بنابراین درصد زعفران دنیا را تولید می 30کشور ایران : میری بیان داشت

 .محصول تولیدی بسیار حائز اهمیت است

در بخش صادرات زعفران اصال : های تقلبی چه تأثیری بر کشت محصول دارد، گفت وی در پاسخ به این سؤال که رواج زعفران

 .گیرد ها به طور کامل آزمایش صورت می زعفران تقلبی نداریم زیرا روی آن زعفران

ای که بین اتحادیه صادرکنندگان زعفران و سازمان استاندارد  نامه براساس تفاهم :یه صادرکنندگان زعفران کشور گفترئیس اتحاد

کنند، به صورت رندومی  ارسال می آورند تا برای صادرات تمام واحدها موظفند از روزی که زعفران را به گمرک می  وجود دارد،

 .شود و در صورت تایید، اجازه صادرات داده می برداری قرار گیرد آزمایش و نمونه مورد
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اگرچه در بخش صادرات هیچ گونه زعفران تقلبی وجود ندارد، اما در بخش داخلی این مشکل به دلیل : میری بیان داشت

 .و نهاد نظارتی وجود دارد ارگان نبود

 کنندگان زعفران تقلبی وجود ندارد ابزار مبارزه مناسبی برای توليد* 

شود کم است و در مقایسه با سودی که این افراد از هر  ای که برای ارائه دهندگان زعفران تقلبی در نظر گرفته می جریمه: دوی افزو

 .ارزد آورند بسیار ناچیز است، بنابراین حتی در صورت پرداخت جریمه نقدی ادامه کار برای آن می کیلو زعفران تقلبی به دست می

اجباری شود   استاندارد، برای جلوگیری از تقلب در زعفران باید عالمت: عفران کشور، بیان داشترئیس اتحادیه صادرکنندگان ز

آورند که این مسئله واقعا به زیان  بسیار کم و فروش زعفران تقلبی سودهای سرشاری به دست می  زیرا متقلبان زعفران با هزینه

 .شود واحدهای مجاز و حتی بیکاری آنها منجر می

در دولت قبلی چند مشکل وجود داشت که با آمدن دولت فعلی مشکالت حل شد، یکی از این مسائل برداشتن عوارض : میری گفت

شکل همچنان  چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت روحانی این عوارض حذف شد، ولی تاکنون یک زعفران بود که خوشبختانه

 .باقی مانده است

ها را ملزم کرده که در صورت خرید زعفران از هر کشاورز کد ملی آن  ت دارایی صادرکنندهبراثر قاچاق زعفران وزار: وی افزود

کار دریافت شود، در حالی که کشاورز از پرداخت مالیات معاف است و به دالیل مختلف از جمله ترس از قطع یارانه و  زعفران

 .دکننده ارائه ده پرداخت مالیات حاضر نیست که کد ملی خود را به صادر

کننده هم قادر  کننده ندهد صادر بنابراین وقتی کشاورز کد ملی را به صادر: کنندگان زعفران کشور، بیان داشت رئیس اتحادیه صادر

کنند و کشاورز هم مجبور نیست  آید که اقدام به خرید زعفران کشاورز می ها به میان می به صادرات نیست و در اینجا پای واسطه

 .ئه کندکد ملی به آنها ارا

 شود زعفران ایرانی با برند افغانی در دنيا عرضه می* 

زعفران کشور ما در افغانستان با برند کشور افغانستان صادر   شود و ها خریداری می ها یا افغان زعفران توسط واسطه: میری گفت

 .شود می

بندی  ها به راحتی و با بسته حالی که افغانکنیم، در  است که که ما برای جذب بازارهای خارجی تالش می 01حدود : وی افزود

 .محصوالت تولیدی ایران در حال به دست آوردن بازارهای ما هستند

کاران نوسانات شدید قیمت و همچنین حمل و نقل  مشکالت دیگر زعفران: رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران کشور، بیان داشت

 .است

بندی این محصول  شود، مانع از صرف کردن هزینه برای بسته حمل و نقل زعفران میهای زیادی که صرف  هزینه: میری بیان داشت

 .تواند رقابت کند بندی زعفران تولید ایران با محصوالت تولیدی کشورهای دیگر نمی شود و بنابراین به لحاظ بسته می

زعفران کار در گذشته این پول حاصل  زیرا صادرکنندگان است، حذف جایزه صادراتی هم یکی دیگر از مشکالت: وی اظهار داشت

کرد در حالیکه با حذف این جایزه  شد، صرف جذب مشتری می هایی که در کشورهای خارجی برگزار می از این جایزه را در نمایشگاه

 .کنندگان گرفته شده است این امکان هم از صادر

برای توليد به آب بسيار کمی نياز دارد و  زعفران محصولی است که :رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تصریح کرد

کنند که  متر اقدام به کشت این محصول می 3۱۱۱الی  2۱۱های  کاران در قطعات کوچك زمين مثل زمين معموال زعفران
 .کنند ها و مهاجرت به سوی شهرها می اگر شرایط برای آنها مهيا نباشد قطعا کشاورزان مجبور به فروش زمين
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استان خراسان استان کم آبی است که کشاورزان آن اقدام به کشت زعفران که محصولی با مصرف کم آب است : وی اظهار داشت

ها با نبود آب و وسعت کم امکان کشت هیچ محصول دیگری  ها را رها کنند در این زمین کنند که اگر کشاورزان این زمین می

 .پذیر نیست امکان

ن مزارع زعفران در مجلس شورای اسالمی به تصویب هیئت دولت رسیده ولی تا زمانیکه دار کرد طرح شناسنامه: میری بیان داشت

فقط نام کشاورز را از  بخش صادرات این محصول لطمات به این طرح اجرایی و عملیاتی نشده وزارت دارایی برای جلوگیری

 .کننده طلب کند صادر
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