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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

 :دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار تهیه شده در سایت 
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***************************************************************************** 
 یلخاد رابخا

 آب

 - 93/04/03فارس

 قنات؛ میراث مهم کشاورزی به نام ایران ثبت جهانی شد

المللی قنات به عنوان میراث مهم کشاورزی جهان به نام  با وجود رقیبان زیاد در سطح بین: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ایران ثبت شد

قنات به عنوان میراث مهم  نظام کشاورزی مبتنی برثبت جهانی  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم تسلیم سند

قنات یک میراث : کشاورزی جهان که پیش از ظهر امروز در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت

 .کند جهانی کشاورزی که سازگار با محیط زیست و در تعادل با محیط زیست عمل می

نفره که در  03المللی در یک گروه  های بین اندرکاران و کارکنان و همکاری خوب سازمان همه دستخوشبختانه با تالش : وی افزود

این میراث جهانی به نام جمهوری  محل فائو تشکیل شده بود و بازدیدهای میدانی در ایران و دفاع نمایندگان جمهوری اسالمی

 .اسالمی ایران ثبت شد

های  امروز در این مراسم با حضور نمایندگان مختلف سازمان ملل متحد و روسای آژانس: شتوزیر جهاد کشاورزی در ادامه اظهار دا

قنات به  ای و ملی لوح سند ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر های منطقه سازمان ملل متحد در تهران و نمایندگان سازمان

 .اسالمی ایران تقدیم شدعنوان میراث مهم کشاورزی جهان توسط نماینده سازمان فائو به جمهوری 

در مسئله ثبت  :های کمیته ملی در زمینه ثبت قنات به عنوان میراث مهم کشاورزی جهانی در ایران گفت وی با اشاره به فعالیت

ن های فراوا رفت که این میراث به نام ما ثبت نشود ولی سرانجام با تالش بیم این می المللی بسیاری داشتیم و قطعا قنات رقبای بین

 .نمایندگان ایران و بازدید نمایندگان فائو قنات به عنوان میراث مهم کشاورزی جهان به عنوان کشور ما ثبت شد

برای آنها هستیم و باید   الگوی قابل ارائه  کشور ما دستاوردهای زیادی از نظر میراث جهانی دارد که دنبال: حجتی اظهار داشت

 .رفی در سطح جهانی به نام جمهوری اسالمی ایران آماده کندکمیته ملی آنها را شناسایی و برای مع

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030333911 

 
 آب

 - 93/04/02فارس

 یشرفتبررسی مبانی آب، کشاورزی و منابع در الگوی اسالمی ـ ایرانی پ

 ۱۹و  ۱۴های  نشست سال ۴۱دبیر کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت، نتایج 

 .کارگروه در مورد مبانی اختصاصی حوزه آب کشاورزی و منابع طبیعی را تشریح کرد

، محمدحسن روزی طلب دبیر کارگروه کشاورزی و مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

آب کشاورزی و منابع طبیعی با  مبانی اختصاصی حوزه مورد کارگروه در 19و  19نشست سال های ۴۱منابع طبیعی مرکز، نتایج 

های اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی و بر اساس رهنمودهای مرکز الگوی  توجه به اهداف و قلمرو فعالیت

  .اسالمی ایرانی پیشرفت تنظیم شده است

یشنهاد و توضیح حاضران در نشست، با استفاده از پ 9010  در نخستین نشست تخصصی گروه کشاورزی و منابع طبیعی در سال

 .موارد زیر به عنوان مبانی اختصاصی حوزه آب، امنیت غذایی و منابع طبیعی مورد تأکید قرار گرفت

 پایداری محیط زیست و تعادل در چرخه آب و طبیعت -

 تعامل پایدار انسان با بوم و مصونیت تنوع زیست و حقوق گیاهان و جانوران -

 بهینه از منابع و نعمت های الهی در چارچوب توان بوم شناختی اقالیم مختلفبهره برداری  -

 بهبود زندگی و درآمد تولید کنندگان و احترام به حقوق، آزادی و کرامت آنان -

 ویژه محصوالت اساسی امنیت غذایی و سالمت جامعه با اتکاء به تولید دانش بنیان به -

 اهش خطرات ناشی از بالیای طبیعیآبادانی و گسترش سرسبزی کشور و ک -

 استقرار متوازن جمعیت متناسب با منابع خدادادی شرایط اقلیمی و آمایش سرزمینی -

 توسعه رفاه اجتماعی و نشاط مردم -

 توسعه فضای کسب و کار و صادرات با توجه به مزایای رقابتی محصوالت -
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030333919 

 
 آب

 - 93/04/03فارس

 گیرد گیری از قنات در کشور گرم و خشک ایران جلوی تبخیر آب را می بهره

نیمه با توجه به شرایط آب و هوای خشک و : کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسالمی ایران گفت هماهنگ

 .کند گیری از قنات کمک مؤثری در جلوگیری از آب می خشک ایران بهره

کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسالمی ایران در مراسم تسلیم  ، گری لوئیس هماهنگخبرگزاری فارسبه گزارش 

عنوان میراث مهم کشاورزی جهان توسط سازمان فائو به محمود حجتی وزیر سند ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات به 

 .رود در مناطق گرم و خشکی مثل ایران تبخیر آب یک چالش بزرگ به شمار می: جهاد کشاورزی کشورمان گفت

گیری برای  ات کمک چشمگیری از قن رود، بنابراین بهره ها کشور ایران در اثر تبخیر از بین می بخش اعظمی از بارندگی: وی افزود

 .کند پیشگیری از تبخیر آب می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403000755
http://www.farsnews.com/
http://olgou.ir/index.php/fa/persiannews/799-بررسی-مبانی-اختصاصی-حوزه-آب،-کشاورزی-و-منابع
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930402000857
http://www.farsnews.com/
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نوع اول : کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسالمی ایران به انواع مصرف انرژی در قنات اشاره کرد و عنوان کرد هماهنگ

 .درو شود، انرژی و نیروی انسانی است که برای ساخت و حفظ قنات به کار می انرژی که در قنات مصرف می

نوع دوم مصرف انرژی در قنات انرژی ذهنی و نبوغ ذهنی است که سبب شده این ساختار ارزنده زیرزمینی به وجود : لوئیس گفت

 .آید

کند و پیام قنات یک پیام ساده است، بگذارید از منابع محدود و شکننده زمین به طور  قنات به توسعه پایدار کمک می: وی افزود

 .کنیم ثابت و پایدار استفاده
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030335531 

 
 آب

 آیانا 5070تیر  30, سه شنبه

 ها در مناطق جنوبی کشور  های آبیاری مزارع و باغ اعالم برنامه

سوختگی و گرمازدگی در مناطق جنوبی کشور، هواشناسی کشاورزی  با توجه به افزایش دمای هوا و احتمال آفتاب

 . های آبیاری کشاورزان را اعالم کرد برنامه

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

دلیل وزش باد در انجام عملیات محلول و  های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان به های شمال غرب کشور شامل آذربایجان استان

 .پاشی محدودیت وجود دارد سم

های قارچی  ها را برای کاهش رطوبت و جلوگیری از شیوع بیماری های هرز باغ در این مناطق کشاورزان علف: مسعود حقیقت افزود

 .ها را کنترل کنند ویژه سفیدک سطحی و شته های قارچی و باکتریایی درختان میوه به ات و بیماریو آف

های واقع در شمال کشور شامل گیالن و مازندران کشاورزان از روز چهارشنبه عملیات زراعی کود  در استان: وی خاطرنشان کرد

 .ه برنج را آغاز کنندپاشی علیه آفات برای محصوالت زراعی ازجمل سرک، محلول و سم

ها در تنظیم دما و  داران برای جلوگیری از بروز آفات و بیماری های شرقی و جنوب شرقی کشور گلخانه در استان: حقیقت ادامه داد

 .ها دقت کنند رطوبت گلخانه

اسپندک، علف شور،  های هرز اسپند، کشاورزان این استان برای جلوگیری از هجوم آفت سن پسته مانند علفت: وی تصریح کرد

 .ها حذف کنند هندوانه ابوجهل را از باغ

در مناطق جنوبی کشور دور آبیاری با توجه به افزایش دمای هوا و احتمال وزش : رئیس اداره هواشناسی کشاورزی ایران یادآور شد

یژه محصوالت جالیز بسزی، صیفی و سوختگی و گرمازدگی در محصوالت کشاورزی به باد به همراه گرد و خاک و احتمال بروز آفتاب

 .و نخیالت تنظیم شود

روز هشت  های منظم شبانه برای افزایش راندمان آب با رعایت دور آبیاری از قرار هر شبانه در این مناطق آبیاری: حقیقت تأکید کرد

 .ریزش میوه وجود دارد چکان و رعایت تناوب آبیاری برای جلوگیری از ساعت با دبی چهار لیتر در ساعت به ازای هر قطره

ها وجود  های قارچی در باغ در مناطق جنوب غربی کشور نیز با توجه به شرایط جوی احتمال پیشرفت بیماری: وی اظهار داشت

 ./دارد، لذا کشاورزان اقدامات کنترلی را در دستور کار داشته باشند

  
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59090-5.html 

 آب
 آیانا 5070تیر  30, دوشنبه

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403001165
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18284-1.html
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 های صنعتی توسط نماینده بابل در مجلس  تکذیب آبیاری شالیزارها با پساب

ویژه خرید کمباین و تراکتورهای ویژه برداشت برنج،  ای اعتبارات مکانیزاسیون در بخش کشاورزی به توزیع دو مرحله

 .سیر خودکفایی برنج را هموار کردم

  
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی و نماینده بابل امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 

ای صنعتی ه شوند و پساب های سالم آبیاری می های داخلی شمال کشور با آب برنج: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

 .شود وارد شالیزارها نمی

های صنعتی صحت ندارد و حتی اگر برای بخش کشاورزی از  های شمال کشور با پساب آبیاری برنج: حسین نیازآذری افزود

 .تواند اثر سوئی بر محصوالت تولیدی داشته باشد شده نیز استفاده شود، نمی های صنعتی یا خانگی تصفیه پساب

ه شکل طبیعی، از آب شیرین و قابل شرب برای بخش کشاورزی نباید استفاده کرد و استفاده منطقی از ب: وی خاطرنشان کرد

 .های کشور است های سرگردان بهترین گزینه برای آبیاری برنج شده و یا آب های تصفیه آب

  
 اعتبارات مکانیزاسیون مسیر خوداتکایی برنج را هموار کرد

ای برای خوداتکایی برنج ارائه  هرچند هنوز وزارت جهادکشاورزی برنامه: شورای اسالمی ادامه دادنماینده مردم بابل در مجلس 

وری، میزان  تواند ضمن افزایش بهره میلیارد تومانی می 033و  053ای اعتبارات مکانیزاسیون  نکرده است، اما تزریق دو مرحله

 .ضایعات را کاهش دهد

ترین راهکارهایی است که  ها و تراکتورهای مخصوص برداشت محصوالت کشاورزی از مهم ورود کمباین: نیازآذری تصریح کرد

 .رساند ویژه برنج را کاهش داده و درصد خردگی را به حداقل می ضایعات به

  
 شود واردات برنج بر اساس انتزاع محدود می

قانونی داشته است، اما از آنجا که نیاز کشور  های قبل شکل هزار تن طی سال 533واردات برنج در حجم کمتر از : وی یادآور شد

گرفته به کشور همواره رقمی بیش از یک  شود، واردات صورت میلیون تن آن در داخل کشور تولید می 9.9سه میلیون تن است و 

 .هزار تن بوده است 933میلیون و 

های رسمی کشور  واردات برنج توسط مرزنشینان و ارگانرود  با توجه به اجرایی شدن قانون انتزاع، انتظار می: نیازآذری تأکید کرد

 ./عمل آید ساماندهی شود و از واردات بیش از اندازه برنج به کشور جلوگیری به

 http://www.iana.ir/majles/item/59031-5.html 

 

 
 آب

 پرسفود 5070تیر ماه  0سه شنبه 

 بندی جدی است  آبی و جیره خطر کم/ نامه با وزارت نیرو برای تامین آب امضای توافق

های معدنی و آشامیدنی ایران از آمادگی این انجمن برای همکاری با وزارت نیرو به منظور تامین آب موردنیاز کشور  دبیر انجمن آب

ای را با وزارت نیرو با عنوان پدافند غیرعامل در زمان  نامه توافق در همین زمینه: بندی خبر داد و گفت آبی و جیره در صورت کم

 .ایم بحران آب تهران امضا کرده

 

http://www.iana.ir/majles/item/18265-1.html
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و  آب معدنی، با اشاره به اینکه معموال اوج مصرف (ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفت پیمان فروهر

توجه به شروع موج گرما و فرارسیدن فصل تابستان مصرف آب  با :آشامیدنی در کشور مربوط به نیمه نخست سال است، گفت

البته صنعت آب معدنی نیز مانند دیگر صنایع از بابت کاهش قدرت خرید مردم متضرر . معدنی نیز در کشور افزایش یافته است

همکاری خوبی بین  شده است اما واقعیت این است که بحران آب در کشور جدی است و به همین دلیل امسال برای نخستین بار

ای بین طرفین برای همکاری در شرایط کم آبی  نامه وزارت نیرو و تولیدکنندگان آب معدنی شکل گرفته و در همین زمینه نیز توافق

 .امضا شده است

 
اهد داشت، وی با اشاره به اینکه در صورت ادامه روند فعلی برداشت آب از ذخایر زیرزمینی، احتمال افت کیفیت آب تهران وجود خو

اند  سال است که شبکه آبرسانی کالنشهرهایی مانند تهران مورد بازسازی و نوسازی اساسی قرار نگرفته 50تا  03بین   :عنوان کرد

 .شود احتمال افت کیفیت آب شهری افزایش یابد که این باعث می

 

صنعت نامه همکاری بین وزارت نیرو و  ره مفاد توافقاستان کشور در معرض فروپاشی آبی قرار دارند، دربا 99او با اشاره به اینکه 

دهد صنعت آب معدنی به  آبی رخ می بندی و کم براساس این توافق نامه قرار است هر زمان که بحث جیره: توضیح داد آب معدنی

این . سرعت نیاز کشور را تامین کند و در همین زمینه نیز ارتباط تنگاتنگی بین وزارت نیرو و تولیدکنندگان آب معدنی ایجاد شود

 .همکاری در سایر شرایط از جمله حوادث غیرمترقبه نیز ادامه خواهد یافت

 
ان با بیان اینکه صنعت آب معدنی کشور به صورت پراکنده در اغلب نقاط کشور ایجاد های معدنی و آشامیدنی ایر دبیر انجمن آب

شده است، در پاسخ به این سوال که احتمال جیره بندی آب در تهران در فصل تابستان با توجه به شرایط کنونی چقدر است؟ 

اره اطالع دارند اما با توجه به اعداد و ارقام ارائه کنند و در این ب گیری می در این زمینه مسئوالن ارشد کشور تصمیم: توضیح داد

بندی  کنم ما در ابتدا با کاهش فشار و در ادامه با جیره شده درباره کاهش حجم آب پشت سدها و گرمای روزافزون من فکر می

یم توسعه و ارتقای صنعت از سوی دیگر ما دوست ندار. مواجه خواهیم شد البته امیدواریم با مدیریت مسئوالن این اتفاق رخ ندهد

 .آب معدنی کشور در شرایط بحرانی رخ دهد

 

یابد چون این  لیتری کاهش می 3.5در ماه رمضان معموال مصرف آب : فروهر درباره مصرف آب معدنی در ماه رمضان هم گفت

رمضان تعییر چندانی  لیتری در ماه 9.5شود اما مصرف آب  محصول معموال در خارج از منزل مصرف داشته و سریع مصرف می

  .نسبت به ماههای دیگر ندارد
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 
 

 اقتصاد کالن

 آیانا 5070تیر  30, دوشنبه

 ها  درخواست رییس جمهوری برای تقویت معامالت سلف در بورس کاالی ایران با هدف تأمین مالی بنگاه

 .د تأکید قرار دادها را مور رئیس جمهوری تقویت معامالت سلف در بورس کاالی ایران برای تأمین مالی بنگاه

  

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%A8+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D8%A2%D8%A8+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D8%A2%D8%A8+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D8%A2%D8%A8+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D8%A2%D8%A8+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D8%A8&Title=%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A2%D8%A8/%20%D8%AE%D8%B7%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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الملل بورس کاالی ایران، در جلسه ستاد هماهنگی  و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

اقتصاد مقاومتی که روز گذشته به ریاست حسن روحانی و با حضور اعضای این ستاد برگزار شد نقش بازار سرمایه در تأمین مالی 

 .های رونق اقتصادی و پیشنهادهای کارگروه تخصصی در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت برنامه

های خروج از  های اقتصاد مقاومتی در سال جاری، عملیاتی کردن برنامه اولویت دولت در اجرای سیاست: رئیس جمهوری گفت

های مسئول مورد مداقه و اهتمام جدی قرار گیرد، به  دها و دستگاهرکود و دستیابی به رونق اقتصادی است که باید توسط کلیه نها

 .اقتصاد کشور رشد مثبت را تجربه کند 9010نحوی که در سال 

ها از طریق ابزارهای مالی در این جلسه مباحثی مانند  مین مالی بنگاه بدیل بورس کاالی ایران در تأ گفتنی است، با توجه به نقش بی

های کاالیی با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد  های دولتی در این بورس، تقویت بورس ها و دستگاه انکفروش امالک مازاد ب

شفافیت در این امر، تقویت معامالت سلف در بورس کاال و همچنین تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی برای تأمین مالی 

 ./ها، مورد تأکید قرار گرفت بنگاه
http://www.iana.ir/majles/item/59039-5.html 

 
 اقتصاد کالن

 - 93/04/01فارس

 تغییر کاربری زمینهای کشاورزی با اقتصاد مقاومتی مطابقت ندارد
ها بر علیه اقتصاد مقاومتی است تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از فاکتور: عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت

 .و با اهداف اقتصاد مقاومتی مطابقت ندارد

و در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس

محصوالت کشاورزی دارد،  پاسخ به این سؤال که تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویال در آینده چه تأثیری بر روی تولیدات غذا و

برای مبارزه با این مسئله وجود دارد، حتما  باید با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شدت برخورد شود و اگر خالء قانونی: گفت

 .جبران شود

موضوع حتما به لحاظ مسائل زیست محیطی با فاجعه و خسارات غیر قابل جبرانی مواجه  در صورت عدم مبارزه با این: زودوی اف

 .خواهیم شد

عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سؤال که تغییر کاربری اراضی کشاورزی چه تأثیری در تولید محصوالت کشاورزی و 

 .کند عا این جریان ما را از خودکفایی در تولید محصوالت کشاورز دور میقط: رسیدن به خودکفایی دارد، گفت

در تدوین اقتصاد مقاومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابالغ آن توسط مقام معظم رهبری بر این : نوری اظهار داشت

 .موضوع که در تولید محصوالت کشاورزی به حد مطلوب برسیم، تأکید شده است

دستیابی به این مهم عالوه بر آب و خاک مناسب باید نسبت به از بین رفتن آن چیزی که االن در اختیار داریم،  برای: وی افزود

 .اثرگذار است ما کشور در تولید محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی اهتمام ورزیم، زیرا این مسئله تا حد زیادی روی خودکفایی

ربری اراضی کشاورزی یکی از عوامل موثر علیه اقتصاد مقاومتی است و با اهداف تغییر کا :عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت

 .مطابقت ندارد اقتصاد مقاومتی

و کشاورزان   امسال با عنوان عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است و عزم ملی یعنی مشارکت مردم: کرد تصریح نوری

 .هم جزئی از همین مردم هستند

 .کنند، موقت است و در آینده به ضررشان است  هایشان کسب می ن باید بدانند که سودی که از فروش زمینکشاورزا: وی افزود

http://www.iana.ir/majles/item/18267-1.html
http://www.farsnews.com/
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در حال حاضر ممکن است، دولت در جاهایی حمایت کافی از کشاورزان نداشته باشد، ولی : عضو کمیسیون کشاورزی بیان داشت

ن نباید به بهانه عدم حمایت دولت اقدام به تغییر کاربری و فروش همکاری و مشارکت مردم هم بسیار مورد اهمیت است و کشاورزا

 .هایشان بکنند زمین
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703035333010 

 
 اقتصاد کالن

 - 93/04/01فارس

 اند دالالنی که شریک دزد و رفیق قافله/ شمالچوب حراج به شالیزارهای 

توجهی دولت به کشاورزان و عدم حمایت از آنان دالالن به شالیزارهای شمال چوب حراج زده و با وعده  در سایه بی

 .ها دارند فروش زمین و ساخت ویال سعی در تغییر کاربری زمین

شود و کشاورزان و شالیکاران با  از کشاورزان حمایت کافی نمی ، در شرایطی کهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های فراوان خریداران را به سمت  وجود رنج و زحمت فراوان درآمد کافی ندارند، دالالن زمین در کمین آنها نشسته و با وعده

 .کنند شالیزارهای شمال روانه می

هزار تومان اعالم شده است که وقتی با فروشندگان  933تا  03ن زراعی در روستاهای انزلی مترمربعی بین اکنون قیمت زمی هم

است پس از اینکه بهای آن پرداخت شود، خود ما یا جزو شورای  ها دارای سند مادری گویند این زمین گیریم، می زمین تماس می

تان اخذ  وساز را برای اس هستیم و ضمانت تهیه طرح هادی روستایی در ساختشورای روستا در تم روستا بوده و یا اینکه با اعضای

 .کنیم، کافی است فقط پول را بپردازید می

هزار تومان  09متری به قیمت متری  033رود از توابع انزلی زمین  حاکیست، در روستای حسن خبرگزاری فارسگزارش میدانی 

متر در اختیار دارم که کنار جاده  033فروش رسیده اما فروشنده اظهار داشت اگر شما مشتری باشید زمین دیگری به مساحت  به

خودم جزو شورای اسالمی روستا هستم و و از نظر طرح  عالوه بر این. فروشم هزار تومان به شما می 933آسفالت بوده و متری 

 .کنم می هادی و مجوز ساخت و ساز شما را کمک

کنند عضو شورای روستا هستند، شریک دزدند و یا رفیق قافله، چرا که قرار بود که این افراد از  معلوم نیست این افراد که ادعا می

های کشاورزان را تکه تکه  حیثیت روستا که همان زمین کشاورزی است، دفاع کنند نه اینکه از موقعیت سوءاستفاده کرده و زمین

 .بفروشند

کردند و دوست داشتند اما امروز که به غیر از زحمت و  زارش فارس در گذشته کشاورزان زمین زراعی را با جدیت حفاظت میبه گ

شوند که پس  های خود به افرادی می رنج از کار کشاورزی عایدی ندارند، برخی از کشاورزان در نهایت مجبور به فروش زمین و باغ

زمینی که در حکم کارگاه تولید غذا برای مردم بود، تبدیل به  .می کنند ده و از حیّز انتفاع خارجاز خریدن آن را تبدیل به ویال کر

 .شود که صاحبان آن در سال یکی دو بار اگر وقت کنند، در آن به استراحت می پردازند ویالهایی می

. است زار تومان آگهی شدهه 53متر زمین به قیمت متری  0533در روستای دیگری  گزارش خبرنگار فارس حاکی است

و آن را  زمین را خریداری کنید، خودم به عنوان کارگر بر روی آن کار نیز بعد از تماس تلفنی اعالم کرد، اگر این زمین فروشنده

 .کنم تبدیل به ویال و ساختمان می

ط به ما بسپارید، مشکالت را با پول حل همه این امور را فق: وی در مورد اینکه آیا این زمین در طرح هادی روستا قرار دارد، گفت

 .کنیم می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930401000352
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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های رشته کوه البرز قرار دارد و به  جای سؤال است که آیا زمین کشاورزی و بویژه شالیزارهای شمال که در نوار باریکی از دامنه 

ا اگر کسی دو روز دستش به عنوان کارگاه تولید برنج دومین غذای جمعیت ایران هستند، آیا نیاز به حفاظت و نگهداری ندارد؟ آی

گذاری کند،  ای داشت بجای اینکه این پول را در مسیر درست مانند بازار سرمایه و یا تولید سرمایه دهانش رسید و پول کناره

آن را تبدیل به ویال کرده و زمین کشاورزی را برای همیشه از تولید بیندازد، پس وظیفه حاکمیتی برای حفظ منابع ملی و  باید

 رود؟ ین کشاورزی به عنوان جزئی از منبع تأمین غذا کجا میزم

گر برای حمایت از تولید  های کشاورزی و قوانین اقتصادی حمایت گیر و مؤثر برای حفظ زمین جا دارد از نظر قانونی قوانین سخت

شود که امکان تغییر کاربری این های زراعی و واقعی کشور سند رسمی با کاربری کشاورزی صادر  کشاورزی تهیه شود و برای زمین

دهند و  اگر دیر بجنبیم همین باقیمانده شالیزارهای شمال که طراوت و زیبایی خاصی به منطقه می. ها در حد غیرممکن باشد زمین

 .شود ماه یکبار هم در آن باز نمی 0شوند که هر  محل تولید برنج هستند، تبدیل به ویالهایی می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703035333001 

 
 اقتصاد کالن

 - 93/04/04فارس

فضای کسب و کار / کاهش قیمت میوه در پایتخت/ بازنگری دستورالعمل فعالیت صرافیها در شورای پول و اعتبار

 ترین دلیل سقوط شاخص اصلی

ارات معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی در مورد ارزش افزوده طالفروشان، ابالغیه معاون اول رئیس اظه

 .از مهمترین اخبار اقتصادی امروز است... جمهور در مورد بسته حمایت غذایی، اجرای طرح بیمه سهام از روز شنبه و

 :به شرح زیر است 9010ای از مهمترین اخبار اقتصادی امروز چهارشنبه چهارم تیرماه  ، گزیدهرگزاری فارسخببه گزارش 
شورای پول و ها در  بازنگری دستورالعمل تاسیس و فعالیت صرافی/ نرخ جدید سود تسهیالت هنوز اجرایی نشده است* 

 اعتبار
ها به زودی به شورای پول و  ساز و کار بازنگری در دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت صرافی : معاون نظارتی بانک مرکزی گفت

 .رود اعتبار می

گذشته به ای در  نرخ سود عقود مبادله :ای توسط شورای پول اعتبار گفت حمید تهرانفر در مورد علت افزایش نرخ سود عقود مبادله

 .ها ایجاد کرد و تقریبا این عقود در حال حذف شدن بود ای تنظیم شده بود که مشکالتی را برای بانک گونه
 اوراق در بورسعالمت مثبت نرخ کاهشی / تحلیل ناظر بازار از تأثیر مصوبه جدید شورای پول و اعتبار* 

ها در آخرین مصوبه شورای  های سازمان بورس با ارائه تحلیلی از نرخ جدید اوراق مشارکت و ذخیره قانونی بانک مدیر امور بورس

 .انتظارات از کاهش نرخ تورم موجب روند نزولی تعیین نرخ سود اوراق مشارکت شده است: پول و اعتبار گفت

یکی از بندهای این مصوبه انتشار اوراق : جدید شورای پول و اعتبار بر بازار سهام اظهار داشت خواجه نصیری درباره تأثیر مصوبه

دهی بانکها  درصد است و دیگری مربوط به کاهش ذخیره قانونی بانکهاست که قدرت وام 99مشارکت توسط بانک مرکزی به نرخ 

  .دهد را افزایش می
 تفویض اختیار آخوندی به مهرآبادی/ تمام های نیمه پرداخت تسهیالت مسکن مهر برای تکمیل طرح* 

لیون تومان می 03مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر با بیان اینکه پیگیر افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر تا سقف  قائم

شود، اختصاص  تمامی که با تأیید بنده به بانک مسکن معرفی می های نیمه از این پس تسهیالت مسکن مهر به پروژه: هستیم، گفت

 .یابد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930401000335
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404000807
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404000807
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404000807
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404000470
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404000331
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 9اند و با پرداخت  میلیون تومان وام گرفته 93هایی که مشکل دارند و به عنوان مثال اگر  مهرآبادی با این اقدام برخی از پروژه

 .میلیون تومان افزایش دهیم 99کنیم، سقف پرداخت آن را به  شوند، سعی می یون تومان دیگر مشکالت آنها حل و تکمیل میمیل

 نمیلیون تن گندم از کشاورزا 0.30خرید /کاران به طور کامل پرداخت شد مطالبات گندم* 
استان کشور  90تن گندم از کشاورزان  599هزار و  00میلیون و  0تاکنون : سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم گفت

 .خریداری و کلیه وجوه خرید تضمینی گندم به آنها پرداخت شده است

اورزان پرداخت کرده و تا به میلیارد ریال به کش 099هزار و  09کاران را به مبلغ  محسن ملکی بانک سپه کلیه مطالبات گندم

 .گونه طلبی بابت فروش گندم خود از این بانک ندارند امروز کشاورزان هیچ

شان از درصد طالفرو 13/ هزار تومان 003میانگین مالیات طالفروشان / اند نام نکرده هزار فعال طال ثبت 5* 
 گیرند کننده مالیات می مصرف

هزار تومان است،  003معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی با بیان اینکه میانگین مالیات بر ارزش افزوده هر طالفروش 

نده مالیات بر کن درصد طالفروشان از مصرف 13اند و نیز  نام نکرده هزار واحد صنفی ثبت 5طبق آمار اتحادیه طال و جواهر   :گفت

 .گیرند ارزش افزوده را می

به : شود، اظهار داشت درصد ظرفیت مالیاتی کشور از مودیان مالیات گرفته می 03تا  03بخش با بیان اینکه اکنون  علیرضا طاری

ر میلیارد هزا 90بیش از  13است و نیز سال  00های گذشته مربوط به سال  قیمت ثابت باالترین میزان درآمد مالیاتی طی دهه

 .هزار میلیارد تومان بوده است 09تومان مالیات کسب شده در حالی که قیمت دالر هزار تومان بود و سال قبل نیز میزان درآمدها 

 مشمول مرحله اول میلیون نفر 0.5/ دستورالعمل اجرایی سبد حمایت غذایی ابالغ شد* 
های  های سازمان به مستمری بگیران و پشت نوبتی 9010بر اساس ابالغ معاون اول رئیس جمهور بسته حمایت غذایی در سال 

 .گیرد حمایتی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی تعلق می

نوع خدمات دریافتی از سازمان های حمایتی،  مانند)همچنین با ضوابط تعیین شده از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 

حائز شرایط برای دریافت بسته حمایت غذایی ( بندی استحقاق افراد و خانوارها بر اساس شاخص های موجود در سازمان ها رتبه

 .تشخیص داده می شوند

 درصدی قیمت میوه در پایتخت 03تا  93کاهش * 
درصد کاهش  03تا  93های تابستان در دو سه روز اخیر بین  دهد، قیمت میوه گزارش میدانی فارس در سطح شهر نشان می

ها در نقاط دیگر شهر هم نسبت به چند روز گذشته روند کاهشی داشته، اما همچنان تفاوت قیمت  اگر چه قیمت. داشته است

 .محسوس است
 در انتظار برنامه بلندمدت  سهام پتروشیمی/ ترین دلیل سقوط شاخص وکار اصلی فضای کسب: مهدوی* 

کسب  ترین دلیل افت شاخص بورس آن است که دولت هنوز نتوانسته فضای عمده: دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت

 .و کار را به سمت آرامش ببرد

گذاری نباید  سنت تعیین شود این قیمت 90ها  به عنوان مثال اگر قرار است قیمت خوراک گاز پتروشیمی: احمد مهدوی اضافه کرد

یین ساله داشته باشد که بر اساس باال و پا 93تا  95مدت مشخص شود و یک فرمول  وارد بودجه ساالنه شود بلکه باید در دراز

 .کند رفتن قیمت گاز در جهان تغییر می
 جدول+ جزئیات طرح و فهرست سهام / اجرای طرح بیمه سهام از شنبه* 

درصدی روزشمار  93زده سالیانه ، حداقل با10شرکت از روز شنبه، هفتم تیر  91با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی برای سهام 

 .شود برای سهام این شرکت ها توسط ناشر اوراق تضمین می
 قیمت نفت کاهش یافت* 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403001286
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403001146
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403001146
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404000154
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404000156
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403001115
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404000223
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404000691
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هش یافت و هر بشکه از این کاالی قیمت نفت در بازارهای جهانی با آرام شدن اضطراب بازارها در مورد اختالل عرضه نفت عراق کا

 .دالر در هر بشکه معامله شد 990.00اساسی 

کیلومتری شمال بغداد از چهارشنبه گذشته تاکنون به  933ای بیجی در  هزار بشکه 033به نوشته گزارشی از رویترز، پاالیشگاه 

جدیدی برای تولید نفت این کشور به عنوان ها و ارتش عراق تبدیل شده است، اما به علت نبود تهدید  محل درگیری تروریست

 .ها کاهش یافت دومین تولیدکننده نفت اوپک، قیمت
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030335003 

 
 اقتصاد کالن

 فودپرس 5070تیر ماه  9شنبه 

 درصد به هفت درصد رسید 85نرخی که از / سابقه تورم غذایی بیمهار 

 .درصد سال گذشته به هفت درصد رسید 50تورم نقطه به نقطه مواد غذایی از 

 خروج تورم از قیمت مواد غذایی

 
، در ماه سال جاری دهد متوسط قیمت مواد غذایی در مناطق شهری کشور در اردیبهشت آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می

ای  مالحظه این موضوع، بیانگر کاهش قابل. ماه سال گذشته بوده است های این اقالم در اردیبهشت درصد باالتر از قیمت 0.0حدود 

، در 1392تا شهریورماه  9019ماه سال  مطابق آمارها، تورم مواد غذایی از دی. در تورم مواد غذایی در یک سال گذشته است

درصد گزارش شد؛ اما از شهریورماه  50ها مثل فروردین سال قبل، حدود  داشت و حتی در برخی از ماهدرصد قرار  53سطح باالی 

 .سال گذشته به بعد، تورم مواد غذایی وارد مسیر نزولی شد و در حال حاضر به کمتر از هفت درصد رسیده است

 
های  الم مصرفی خانوارهای کشور را به تفکیک گروهاین گزارش، تغییرات اق. بانک مرکزی جزئیات تورم اردیبهشت را اعالم کرد

کننده  آمارهای بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف. های کشور، مشخص کرده است اصلی، اختصاصی و همچنین به تفکیک استان

و خدمت، های کاال  کند که گروه تقسیم می "ها مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت"و  "خدمت"، "کاال"را به سه گروه اختصاصی 

 .شود گروه اصلی می 99کننده متشکل از  شوند که درمجموع، شاخص قیمت مصرف خود شامل چند گروه دیگر می

 

 درصد به هفت درصد 50از : تورم موادغذایی

 
رشد )ت با کاهش قیم "ها ها و آشامیدنی خوراکی"ماه تنها گروه  گانه، در اردیبهشت 99های  شده، در بین گروه مطابق آمارهای ارائه

در مقایسه با ماه  "ها ها و آشامیدنی خوراکی"نکته قابل توجه این است که رشد قیمت گروه . همراه بوده است( درصد 0.0منفی 

. های این گروه در یک سال اخیر دارد درصد بوده است که حکایت از ثبات قابل توجهی در قیمت 0.0مشابه سال قبل، تنها معادل 

درصد از متوسط قیمت مواد  0.0ین است که متوسط قیمت مواد غذایی در اردیبهشت ماه سال جاری، تنها بیان دیگر این موضوع ا

توان  با مقایسه روند یک سال اخیر قیمت مواد غذایی با روند پیشین آن، می. غذایی در اردیبهشت سال گذشته بیشتر بوده است

، 9019تا شهریورماه  9019ماه  مطابق آمارها، از دی. قالم رخ داده استای در روند قیمتی این ا نشان داد که تفاوت قابل مالحظه

این موضوع به این معنا است که به مدت هشت ماه،  .درصد قرار داشته است 53تورم نقطه به نقطه مواد غذایی باالی سطح 

طور متوسط  در مقایسه با سال قبل، به هایی در اقالم خوراکی و آشامیدنی مواجه بودند که کنندگان در کشور هر روز با قیمت مصرف

 50حتی در مقطعی در فروردین سال گذشته، تورم نقطه به نقطه مواد غذایی حتی به حدود . درصد بیشتر بوده است 53حداقل 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404001220
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مواد کاهش شدید تورم نقطه به نقطه . های پس از انقالب بوده است درصد نیز رسید که یکی از باالترین مقادیر این شاخص در سال

های گذشته بخش زیادی از قدرت خرید خود را به دلیل رشد اقتصادی منفی و  غذایی، این مزیت را دارد که افرادی که در سال

هر چند، هنوز . های باال تا حدودی حفظ کنند اند، از این پس بتوانند قدرت خرید خود را حداقل از تورم تورم شدید از دست داده

بسیار باال است و با توجه به افزایش تورم تولیدکننده از یکسو و رشد باالی نقدینگی در سال گذشته از  سطح تورم موجود در جامعه

تواند خطرات بسیاری برای اقتصاد  ویژه، موضوعی که می به .سوی دیگر، امکان بازگشت سطوح پیشین تورم همچنان وجود دارد

درصد  53و  03های باالی  گذاران کشور، فقط تورم خی سیاسترسد در ذهن بر نظر می کشور داشته باشد این است که به

 933این در حالی است که در بین نزدیک به . آید شمار می به "مطلوب"درصدی نیز برای آنان  93است و حتی تورم  "نامطلوب"

درصد نیز، برای   پنجهای باالی  های دورقمی دارند و حتی تورم شماری هستند که هنوز تورم کشور جهان، تنها تعداد انگشت

 .افتند گذاران به سرعت به فکر اقدامات فوری برای کنترل تورم می تلقی شده و سیاست "بحرانی"اقتصادهای باثبات 

 

پایدار بمانند و  9015رقمی تا سال  بر دستیابی به تورم تک صورتی که مسئوالن اقتصادی بر عزم خود مبنی رسد؛ در  نظر می به

کنندگان در کشور نیز بتوانند  ود که فشارهای بیرونی، نتواند رویکردهای انضباطی پولی را مخدوش کند، مصرفسازوکاری تمهید ش

 .مند شوند های باثبات بهره مثل دیگران، از مزایای زندگی در یک اقتصاد با قیمت

 
 اثر هدفمندی بر حمل و نقل و ارتباطات

 
دهد، حاکی  بر اینکه کاهش چشمگیر رشد قیمتی ساالنه مواد غذایی را نشان می وهآمار بانک مرکزی از جزئیات تورم اردیبهشت، عال

فاز دوم هدفمندی در هفته . نیز است "های مصرفی انعکاس بخشی از اثرات هدفمندی در قیمت"از یک موضوع مهم دیگر یعنی 

رفت تبعات این سیاست،  ن رسید و انتظار میهای انرژی باقیمانده مثل بنزین به پایا ماه با افزایش قیمت حامل نخست اردیبهشت

ماه،  کننده در اردیبهشت درصدی شاخص قیمت مصرف 9.9رشد . دهد اقالم مصرفی را تحت تأثیر قرار می  حداقل تا سه ماه قیمت

ت شاخص نشان با این حال، نگاهی به جزئیا. تر بود های بدبینانه قبلی، پایین بینی تا حدودی امیدوارکننده بود و از برخی پیش

های  متوسط قیمت: های دو گروه نشان داده است دهد که در اردیبهشت، اجرای هدفمندی اثرات زودهنگام خود را بر قیمت می

 99.1نیز در این ماه، معادل  "ارتباطات"درصد افزایش یافت و رشد قیمتی گروه  90.0در این ماه حدود  "حمل و نقل"گروه 

دهنده شاخص قیمتی  های دیگر در بین اقالم تشکیل های بعدی نیز، گروه یب، ممکن است در ماهبه این ترت. درصد گزارش شد

رود که حدود چهار درصد به سطح کلی شاخص بهای  کننده، تحت تأثیر تبعات هدفمندی قرار بگیرند و مجموعاً، انتظار می مصرف

، حدود چهار واحد درصد آن 9010عبارت دیگر، از تورم سال  هب .کننده، تنها در نتیجه اجرای فاز دوم هدفمندی اضافه شود مصرف

رود که  درصدی نقدینگی در سال گذشته نیز، انتظار می 95خواهد بود و با توجه به رشد حدودا ( فشار هزینه)فقط از این ناحیه 

بینی کرد که روند کاهشی  توان پیش یدر نتیجه، م. نیز تحت تأثیر قرار بگیرد( فشار تقاضا)ها از ناحیه افزایش نقدینگی  سطح قیمت

درصدی در اواسط پاییز سال جاری منجر شود، از اواسط پاییز متوقف شده و تورم در  93رود به تورم حدودا  تورم که انتظار می

ود که تا حد ر به همین دلیل، انتظار می. همین بازه، در نوسان بماند یا با اقدامات انبساطی بیشتر، روند تورم مجدداً معکوس شود

های کنونی عرضه، فقط رشد سطح عمومی  های تحریک تقاضا که با توجه به محدودیت های پیش رو نیز، از سیاست امکان در ماه

 .ها را در پی دارد، اجتناب شود قیمت

کننده بانک مرکزی، قسمتی است که آمارهای قیمتی ماهانه را  های شاخص قیمت مصرف های جالب توجه گزارش یکی از بخش

علت این تعدیل، این است که قیمت برخی کاالها و خدمات در مقاطع خاصی . کند ارائه می "پیش و پس از تعدیل نوسانات فصلی"
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به این تغییرات قیمت، در . گردد ولی در ادامه، مجدداً به روند کلی میانگین خود بازمی شود، رو می از سال با تغییرات مقطعی روبه

 .شود اصطالح نوسانات فصلی گفته می

ها و  خوراکی"های  های فصلی را برای گروه بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، گزارش جدید بانک مرکزی نیز، مقدار این نوسان

و  "بهداشت و درمان"، "تعمیرات و خدمات ساختمانی"، "های تازه سبزی"، "های تازه میوه"، "اه خوراکی"، "ها آشامیدنی

، از "ها ها و آشامیدنی خوراکی"بر اساس این گزارش، پس از تعدیل نوسانات حذفی، رشد قیمتی . محاسبه کرده است "خدمت"

نیز، پس از  "ها خوراکی"درصدی قیمت  0.0منفی رشد . یابد درصد کاهش می 0.5درصدی فعلی، به منفی  0.0مقدار منفی 

نیز که در اردیبهشت نسبت به  "های تازه میوه"عالوه بر این، قیمت . درصد خواهد شد 0.0حذف نوسانات فصلی، معادل منفی 

. دهد ها از خود نشان می درصدی را در قیمت 90درصد کاهش یافته، پس از تعدیل نوسانات رشد منفی  93.9فروردین، حدود 

این آمارها بیانگر این است که در مورد اقالم یادشده، کاهش قیمت واقعی صورت گرفته، بیشتر از کاهش قیمت صورت گرفته است؛ 

در مقابل، . یابد چرا که به دلیل نوسانات فصلی، قیمت کمی در این ماه باالتر از سطح مورد انتظار بوده و در ادامه، مجددا کاهش می

تعمیرات و خدمات "درصد،  90.0درصد به منفی  93.5از منفی  "های تازه سبزی"ات فصلی، رشد قیمت پس از حذف نوسان

 9.5درصد به  9.0از  "خدمت"درصد و  3.0درصد به  90.از  "بهداشت و درمان"درصد،  9.0درصد به  9.0از  "ساختمانی

شاخص قیمت "شود که رشد کلی  ر نهایت باعث میها، د در نتیجه، تعدیل نوسانات حذفی قیمتی گروه. شود درصد تعدیل می

 .درصد شود 9.0درصد، معادل  9.9ماه به جای  در اردیبهشت "کننده مصرف
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 اقلیم و منابع طیبعی
 آیانا5070تیر  39, شنبه

/ کاوی و حافظان منابع طبیعی در آستانه نهایی شدن های معدن برای حل چالش "پنجره واحد"طرح استقرار سیستم 

 کاو سارق برمال شد  راز سه شرکت معدن

های محیط زیست و سازمان جنگل  س توافق اخیر معاونت امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با معاونتبر اسا

های دراز مدت بخش های  جهت رفع چالش"پنجره واحد"ها و منابع طبیعی وزارت جهادکشاورزی، استقرار سیستم 

 .محیطی و منابع طبیعی در حال نهایی شدن است کاوی و زیست معدن

  
، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز در (ایانا)ارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گز

کاوان و دلسوزان  جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر آخرین تدابیر اتخاذشده جهت پایان منازعات معدن

های بلندمدت فعاالن محیط زیست و منابع طبیعی برای وزارت  دغدغه: این خبر گفت محیط زیست و منابع طبیعی ضمن اعالم

محیطی از هیچ کوششی  صنعت، معدن و تجارت نیز محترم است و لذا معاونت امور معادن این وزارتخانه جهت مالحظات زیست

 .دریغ نخواهد کرد

بر همسویی اظهارنظر اخیر معصومه ابتکار رییس سازمان  جعفر سرقینی، همچنین در واکنش به یادآوری خبرنگار ایانا مبنی

سابقه  حفاظت از محیط زیست با اظهارات معاون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین نشست خبری، پیرامون تعدد بی

محیط زیست و احتمال اجرایی شدن پیشنهاد معاون رئیس جمهوری در سازمان ( معدن 033هزار و  پنج)معادن کوچک در کشور 

طور که در اظهارات نخست  البته همان: که چندی پیش زمزمه اشکال نداشتن تعطیل کردن معادن کوچک را مطرح کرد، نیز افزود

مقیاس در کشور امکان بازرسی و نظارت بر عملکرد  دلیل آنکه تعدد معادن کوچک اینجانب در نشست مطبوعاتی نیز مطرح شد، به

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%2058%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%81%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF&Title=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%2058%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%81%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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مقیاس  ذا معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز از تعدد زیاد معادن کوچککند؛ ل آنها را دشوار می

کند، اما اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبادرت به تعطیلی این معادن کند، چنین اقدامی در دستور  در کشور استقبال نمی

 .کار نیست

مقیاس، متعاقباً معادن  وجود، با اجرای تدابیر در دستور کار و حمایت از معادن بزرگ با این: البته وی در ادامه خاطرنشان کرد

 .مقیاس در عمل از چرخه فعالیت خارج خواهند شد کوچک

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو پرسش تکمیلی خبرنگار ایسنا در راستای دغدغه 

های غیراصولی و جبران آسیب شدید برداشت ذخایر پالسری سنگ آهن سنگان به  کاوی معدن محیطی و منابع طبیعی زیست

برداری از معادن پالسری سنگان اراضی و مراتع منطقه دچار خسارت شد، لذا مقرر  از آنجا که پیرو بهره: محیط زیست نیز ادامه داد

 .محیطی و جبران خسارت به آنها اعطا شود ات زیستکاوان بر اساس ارزیابی پیشرفت مطالع شده تا همه امکانات معدن

شوند و نه بارنامه  مند می کاوان در هر نقطه طبق برنامه پیش نروند، نه از امکانات سوخت بهره به گفته سرقینی، در واقع اگر معدن

 .شود به آنها داده می

 ینگکشف سرقت بزرگ سه شرکت معدن کاو از بیت المال با استقرار سیستم مانیتور

های معاونت امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به فرار حقوق دولتی  وی در بخشی از اظهارات خود پیرامون فعالیت

با تعریف سیستم مانیتورینگ معادن، امکان اتصال باسکول معادن به : برداران معادن اشاره کرد و یادآور شد تعداد محدودی از بهره

متأسفانه پیرو همین مانیتورینگ سه مورد فرار حقوق دولتی کشف شده است که پس از رأی شورای سیستم کنترل ما هست که 

 .برداران خاطی اعالم عمومی خواهد شد حقوقی معادن، اسامی معادن و بهره

 .ول کردمعاون امور معادن وزارت صنعت اعالم میزان سرقت این شرکت ها را اعالم نظر نهایی شورای حقوقی معاونت معادن موک

اند، اظهار  کرده رغم برداشت معادن آن را به مرجع نظارتی اعالم نمی برداران که به سرقینی با کاربرد تعبیر سرقت برای این بهره

 .های آینده، امکان بازرسی و پایش دقیق از عملکرد تمام معادن کشور نیز مهیا شود امیدواری کرد تا با کاهش تعداد معادن در سال

یابند تا به جای مراجعه به  گذاران در حوزه معادن این امکان را می ، با استقرار سیستم پنجره واحد، مشتریان و سرمایهگفتنی است

های استاندارد به یک واحد ارائه و تمام مجوزها و موارد قانونی  چند کانال برای استعالم و دریافت خدمات، اطالعات الزم را در قالب

 .در همان نقطه دریافت کنندکاوی را  مرتبط با معدن

 ./الزم به ذکر است این نشست خبری به مناسبت آغاز هفته صنعت و معدن برگزار شد
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59007-5.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 5070تیر  30, سه شنبه

 میلیارد ریال بودجه گرفت  ۱دریاچه زریوار از مجلس 

روزه خود به استان کردستان از اعالم وضعیت هشدار برای دریاچه زریوار در هیئت  معاون رئیس جمهوری در سفر یک

 .میلیارد ریال برای نجات این دریاچه خبر داد ۱دولت و اختصاص 

  
اهمیت و : ، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسالمی گفت(ایانا)ن به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرا

قانون اساسی و هفت ماده از قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین متعددی در حوزه  53جایگاه محیط زیست تا جایی است که اصل 

 .ستها و نهادهای مرتبط با حوزه خود اختصاص داده ا وظایف و اختیارات سازمان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18329-1.html
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های پیرامون ما همچون  های الهی و آفریده های مطرح و شفاف کماکان حفاظت از نعمت رغم این قانون به: امید کریمیان افزود

 .شوند رو می روز با چالش جدی روبه شوند، روزبه های ملی محسوب می ها و مراتع که سرمایه ها، جنگل دریاچه

نهاد فعال و پرچمدار استفاده بهینه از منابع و  های مردم شتن مردم فرهنگی و سازمانوی با اشاره به اینکه استان کردستان با دا

هایی همچون وداع با شکار، آزادسازی پرندگان در قفس، اطفای حریق و  برنامه: حفاظت از محیط زیست بوده، خاطرنشان کرد

رد مثبت مردمی منجر به کسب جایزه نخست ملی ها ازجمله کارهای فرهنگی مردم این دیار بوده و همین عملک سوزی جنگل آتش

به انجمن چیای مریوان از استان کردستان در خردادماه از دست ریاست جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور 

 .شد

و هوا کریمیان مشکالت زیست محیطی استان کردستان دو مقوله حفاظت و نگهداری از منابع زیست محیطی و دیگری یک بام و د

 .بودن قانون و حفاظت از محیط زیست ذکر کرد

ها  ها، مراتع، رودخانه ها، جنگل ها، چشمه برداری و نگهداری از دریاچه تهدیدات جدی در ارتباط با حفاظت، بهره: وی تصریح کرد

 .است

ن نگین کردستان برشمرد و عنوا این نماینده مجلس خواست عمومی مردم کردستان رسیدگی به وضعیت اسفناک دریاچه زریوار به

ها مورد مطالعه و تهیه طرح جامع برای آن صورت گرفته و همگی در آرشیوها بایگانی شده و  های گذشته ده در دولت: یادآور شد

 .هیچ کار ملموسی برای جلوگیری از نابودی آن و مدیریت صحیح دریاچه صورت نگرفته است

های روستاهای حاشیه زریوار و  استان کردستان در حد حرف باقی ماندو فاضالب به گفته کریمیان تصویب گردشگری زریوار در

 .محالت شهر مریوان به داخل دریاچه جای تأسف دارد

تواند از مرگ این دریاچه جلوگیری  تشکیل شورای ویژه پیگیری و مدیریت دریاچه زریوار با ریاست دکتر ابتکار می: وی تأکید کرد

 .کند

  
 آبگیری سد داریان مرگ چشمه بل با

بل که در ( چشمه)بخشی کانی  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یکی دیگر از مطالبات مردم کردستان را نجات

بر اثر آبگیری سد و نیروگاه داریان الزم بوده که در غیر این : فهرست آثار ملی هم به ثبت رسیده، را عنوان کرد و اظهار داشت

 .شود زشمند مدفون میصورت این چشمه ار

دار تبدیل شده عنوان کرد و  های مریوان در آغاز هر سال به سریالی تکراری، ناتمام و دنباله سوزی جنگل کریمیان همچنین آتش

های مریوان و سروآباد صورت گرفته که صدها هکتار  سوزی در شهرستان مورد آتش 53از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از : گفت

 .حریق شده و نیاز به عزم جدی مسئوالن کشوری و استان دارد جنگل طعمه

ها تن پیت از دریاچه و فروش آن نگرانی کارشناسان را به نابودی  اخیراً هم با مجوز محیط زیست برداشت ده: وی در ادامه افزود

 .دریاچه بیشتر کرده است

توجه به قرار گرفتن در مجاورت با کشور عراق و میانگین باالی بحران ریزگردها و هوای ناسالم استان با : کریمیان خاطرنشان کرد

 .آلودگی ناشی از ریزگردها در سطح کشور باعث به مخاطره افتادن زندگی شهروندان و حیات گیاهی و جانوری منطقه شده است

  
 نهاد بازوی محکمی برای محیط زیست هستند های مردم سازمان

نهاد حالل  های مردم صرف اعطای مجوز فعالیت به سازمان: مجلس شورای اسالمی ادامه داد نماینده مردم مریوان و سروآباد در

 .مشکالت آنان نیست
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های  کمک: های مردم نهاد را بازوی محکم مشورتی و اجرایی برای محیط زیست کردستان برشمرد و تصریح کرد کریمیان سازمان

 .شود ا تهدید نیست بلکه فرصت مغتنمی است که باعث دلگرمی مردم میتنه مادی و معنوی و نگاه نکردن با عینک بدبینی نه

و درآمد سرانه  91کشور، بخش صنعت رتبه  90کشور، تولید ناخالص داخلی رتبه  95کردستان در بیکاری رتبه : وی یادآور شد

 .رو ساخته است کشوری را دارد که توسعه استان را با رکود روبه 90رتبه 

سد در دست مطالعه به همراه  90سد در دست اجرا و  99برداری،  وجود هفت سد در حال بهره: تأکید کردکریمیان در پایان 

رو  های محیط زیست روبه منظور صادرات به کشور عراق با مخالفت احداث کارخانه سیمان، احداث نیروگاه سیبل ترکیبی برق به

 .است

  
 توسعه مشاغل سبز از سوی محیط زیست

نامه با وزارت تعاون کار، رفاه و تامین اجتماعی برای توسعه مشاغل سبز خبر داد  مهوری در کردستان از انعقاد تفاهممعاون رئیس ج

 .دولت در صدد ایجاد مشاغلی در سطح کشور است که منجر به تخریب محیط زیست نشود: و گفت

ها را  ها غلط بوده است ابتدا باید ظرفیت در این سال های طبیعی نیز الگوی ما در بحث استفاده از ظرفیت: معصومه ابتکار افزود

 .ریزی کنیم تا منجر به نابودی محیط زیست نشود بشناسیم و بر اساس آن برنامه

 95طوری که ما در کشور تنها برای  برابر ظرفیت موجود است، به 0.5کشی از طبیعت  در کشور ما بهره: وی خاطرنشان کرد

 .داریممیلیون نفر تولید کشاورزی 

نیازهای بقیه جمعیت نیز از : ابتکار با اشاره به اینکه بدترین الگوهای مصرف آب شرب و کشاورزی و انرژی دنیا را داریم، ادامه داد

 .شود طریق واردات تأمین می

  
 خواهد ای منسجم می نجات زریوار برنامه

توانیم  ریوار هنوز دیر نشده است و با هزینه پایینی میبرای نجات دریاچه ز: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصریح کرد

 .ویژه شخص استاندار وجود دارد خواهد که در مجموعه مدیریتی استان به زریوار را نجات دهیم، اما برنامه و اراده می

یکی از : دآور شدوی با اشاره به اینکه زریوار زیستگاه بسیار ارزشمندی برای جذب گردشگر و حفظ اکو سیستم منطقه است، یا

های اجرایی نیز باید  نهاد است و دستگاه های مردم های دولت تدبیر و امید برای حفاظت از محیط زیست، حمایت از سازمان سیاست

 .ها حمایت کنند از این سازمان

علمی مورد نیاز برای  گذاری و مدیریت منسجم و فرابخشی، راهکارهای ریزی، کار کارشناسی، سیاست با برنامه: ابتکار تأکید کرد

 .دهیم نجات دریاچه زریوار را ارائه می

میلیارد ریال برای نجات دریچه زریوار اختصاص یافته  1امسال از طرف سازمان حفاظت از محیط زیست کشور : وی اظهار داشت

 .سازی دریاچه زریوار جلوگیری شود است و تالش ما این است که از ارومیه

ایم، وضعیت زریوار به مرحله دریاچه ارومیه نرسیده است  دامات الزم برای نجات دریاچه زریوار را آغاز کردهاق: ابتکار همچنین گفت

 .توان کارهای الزم را برای نجات این دریاچه انجام داد و می

ظت از محیط زیست سازمان حفا: وی از استاندار کردستان برای ایجاد کارگروه استانی نجات دریاچه زریوار قدردانی کرد و افزود

 .ها عملیاتی شود دهد و انتظار داریم با مدیریت استاندار کردستان برنامه برای نجات دریاچه زریوار برنامه ارائه می

اگر الزم باشد وضعیت دریاچه زریوار را همانند دریاچه ارومیه در دولت مطرح و موضوع را در سطح ملی : ابتکار خاطرنشان کرد

 .پیگیری خواهیم کرد
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صورت یک جریان  حاضریم با استانداری کردستان برای نجات دریاچه زریوار تفاهم نامه امضا کرده و این مسئله را به: وی ادامه داد

 .مستمر و پیوسته پیگیری کنیم

  
 عشق و دوستی پیام مردم کردستان به دنیا

ت، ملت ایران و مردم کردستان با آتش زدن ور اس در حالی که آتش جنگ در منطقه شعله: معاون رئیس جمهوری تصریح کرد

 .های شکار، پیام عشق، صلح دوستی و محبت را به دنیا ابالغ کردند ها، رهاسازی پرندگان و شکستن تفنگ قفس

اعطای : کند، یادآور شد های غیردولتی حمایت می ها و فعالیت انجمن ابتکار با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست از نقد رسانه

 .های مردم نهاد است یزه ملی محیط زیست از طرف رئیس جمهوری به انجمن سبزچیا نشان از حمایت قاطع دولت از سازمانجا

ها  های زیست محیطی قرار ندارد، اما در آستانه خطر است و برخی از استان کردستان در درون برخی از بحران: وی تأکید کرد

 .این استان حاد نیستمشکالت حادی دارند اما مشکالت موجود در 

آفرینان خواست در استان کردستان اتاق فکری تشکیل دهند و  ها و نقش نهاد، رسانه های مردم ابتکار از فعاالن مدنی، اعضای سازمان

 .محیط زیست را در این زمینه یاری رسانند

در این اصالحیه پنج : است، اظهار داشتوی با اشاره به اینکه این اصالحیه تجدید نظری جدی در رابطه با جرایم زیست محیطی 

ها برای سنجش جرایم  المللی ایران، وضعیت خاص و جمعیتی گونه ها، تعهدات بین ها، برداشت از گونه معیار بحرانی بودن گونه

 .زیست محیطی معیار قرار گرفته است

های در خطر  نظر گرفته شده است که گونهدر این اصالحیه چند سطح برای جرایم زیست محیطی در : ابتکار در پایان افزود

 .ها ازجمله سطوح جرایم زیست محیطی هستند شده با مخاطره کمتر و سایر گونه های حمایت شده، گونه های حفاظت انقراض، گونه

  
 نجات دریاچه زریوار نیازمند عزم ملی است

کار  استان تمام توان خود را برای نجات این دریاچه به :استاندار کردستان با اشاره به مشکالت جدی دریاچه زریوار مریوان گفت

 .تنهایی از توان استان خارج است و نیاز به یک عزم جدی و ملی در این زمینه هست گرفته است، اما نجات زریوار به

مه یابد زریوار نیز به ها ادا در زمینه حفاظت از دریاچه زریوار کوتاهی شده است و اگر این کوتاهی: عبدالمحد زاهدی خاطرنشان کرد

 .شود سرنوشت دریاچه ارومیه مبتال می

همه مدیران استان دغدغه حفظ محیط زیست را دارند و : عنوان یک چالش جدی دیگر یاد کرد و ادامه داد نیافتگی به وی از توسعه

 .معتقدیم باید با حفظ محیط زیست به توسعه پایدار برسیم

های مختلفی دارد، اما با این وجود، درآمد سرانه مردم  های بسیار خوبی در بخش ان ظرفیتبه گفته استاندار کردستان، کردست

 .استان نصف میانگین کشوری است و تبع آن مشکالتی از قبیل طالق و مهاجرت نیز در استان رو به افزایش است

 ./ز نیازهای جدی استان شدعنوان یکی ا اندازی پژوهشکده محیط زیست به زاهدی در پایان خواستار تسریع در راه
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/59093-5.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 5070تیر  30, چهارشنبه

 شود  درختکاری می ۱۱هکتار از دامنه جنوبی البرز تا پایان سال  5888

هزار هکتار را  08هزار مترمکعب عملیات آبخیزداری در شمال تهران انجام شده که سطح پوششی معادل  ۴88دود ح

 .دربر دارد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/18286-1.html
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هزار هکتاری  53از ادامه طرح ( ایانا)کل منابع طبیعی استان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیر اداره

هزار هکتار و  53هزار هکتار است که در دو فاز دامنه جنوبی که  993کل اراضی شمال تهران : گفتدامنه جنوبی البرز خبر داد و 

 .هزار هکتار را دربر دارد 03فاز دوم بخش شمالی 

 .انجامد، به پایان برسد ایم فاز نخست که تا پایان برنامه پنجم توسعه به طول می بینی کرده پیش: نژاد افزود غالمعباس عبدی

هزار هکتاری  53ها و فضای سبز شهرداری کمک گرفته شده است و سطح  در این راستا از سازمان پارک: رنشان کردوی خاط

هزار و  کاری شده و سه هکتار جنگل 533کاری دارد، حدود چهارهزار و  هزار هکتار آن قابلیت جنگل دامنه جنوبی البرز که هشت

 .هکتار مابقی در دستور کار است 533

هکتار مابقی، دوهزار هکتار به شهرداری سپرده شده و تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی  533هزار و  از سه: نژاد ادامه داد عبدی

 .هکتار دیگر نیز به انجام برسد 533هزار و  شود اقدامات عملیاتی برای یک بینی می سال آینده پیش

  
 ؤثرتر استهای جدید م کاری ای برای جنگل روش آبیاری قطره

هزار هکتاری اراضی شمالی تهران خبر داد و  03کل منابع طبیعی استان تهران از انجام عملیات آبخیزداری در سطح  مدیر اداره

های سطحی و  تر از آن، از آب منطقه شمال تهران از منابع آبی خوبی برخوردار است که در راستای استفاده بهینه: تصریح کرد

استخر  93چینی، آب به  چینی و خشکه بندی، سنگ فاده شده و با انجام عملیات آبخیز ازقبیل گابیونهای موجود، است چشمه

شده  ای، آبیاری درختان کاشته سازی از طریق عملیات آبیاری تحت فشار به طریق قطره شود و پس از ذخیره تر منتقل می بزرگ

 .شود انجام می

کنیم برای  آبی، الزم است از آب موجود حداکثر استفاده بشود، بنابراین تالش میبا توجه به محدودیت منابع : وی یادآور شد

 .برداری شود که باعث هدررفت آب نشود ای بهره گونه دهیم، از منابع آبی موجود به هایی که اخیراً انجام می کاری جنگل

هزار هکتار از  03مال تهران انجام شده که هزار مترمکعب عملیات آبخیزداری در منطقه ش 933بیش از : نژاد تأکید کرد عبدی

 ./گیرد اراضی این منطقه را دربر می
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/59039-5.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 5070تیر  30, دوشنبه

 کنیم  مسیر را برای مجریان پدیده شاندیز باز می/ شهر کشور 58ی یگان حفاظتی در اراضی افزایش تعداد نیروها

شده توسط مجریان پدیده شاندیز، در صورت طی مراحل قانونی، سازمان امور اراضی  بر اساس آخرین نامه ارسال

 .کند کشور نیز مسیر را برای ادامه پروژه باز می

  
عملکرد یگان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان امور اراضی کشور 

درصد افزایش یافته و  53شود، زیرا شناسایی تغییر کاربری بیش از  آمیز ارزیابی می حفاظت از اراضی کشور تا این مدت موفقیت

 .مگیری برخوردار استها و صدور حکم از افزایش چش عالوه بر آن، جلوی تخریب

شهر افزایش  03شهر دارای یگان حفاظت است که تا نیمه نخست سال جاری، به  93در حال حاضر حدود : قباد افشار افزود

 .خواهد یافت

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/18307-1.html
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های صادرشده،  کند و بر اساس حکم ها جلوگیری می های غیرمجاز و تغییر کاربری این نیروها از تمامی تخریب: وی خاطرنشان کرد

 .سوی مراجع قضایی عمل خواهند کرداز 

هر تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و باغی باید با : شود، ادامه داد ها و اماکن خارج از شهر انجام می افشار درباره هرآنچه که در باغ

 .شود کنندگان برخورد قانونی می اجازه این سازمان انجام شود و با تخریب

ق کن، سولوقون و فشم که در محدوده روستا و اراضی کشاورزی قرار دارد در معرض تغییر هایی از مناط بخش: وی تصریح کرد

 .های مختلفی تهیه و بخشی از آن به شورای شهر و مراجع قضایی ارسال شده است کاربری قرار گرفته و در این راستا گزارش

  
 هیچ مجوز جدیدی برای پروژه پدیده شاندیز صادر نشده است

بر اساس آخرین درخواست مجریان این پروژه، اعالم : امور اراضی کشور درباره وضعیت پدیده شاندیز یادآور شدرئیس سازمان 

 .شود آمادگی آنها برای قرار گرفتن در مسیر قانونی دیده می

عالیت دهند، این هر زمانی که مجریان مراجعه کنند تا از طریق قانون و پرداخت عوارض دولتی بخواهند ادامه ف: افشار تأکید کرد

 .کند سازمان مسیر را برایشان باز می

 .در حال حاضر هیچ مجوز جدیدی برای پروژه پدیده شاندیز صادر نشده است و وضعیت آن همچون گذشته است: وی اظهار داشت

شود که  اعث میسری از استانداردها توسط مجریان پروژه پدیده شاندیز ب اخذ مجوزهای الزم و رعایت یک: افشار همچنین گفت

 ./پروژه ادامه فعالیت دهد
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/59030-5.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 5070تیر  35, یکشنبه

 خشکی دریاچه ارومیه، وزیر نیرو را تا پای استیضاح خواهد کشاند : نماینده ارومیه

درصد دریاچه ارومیه  ۱9نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی در اخطار قانون اساسی خود مدعی شد 

 .رئیسه باید استیضاح وزیر نیرو را اعالم وصول کند خشک شده و هیئت

  
، صبح امروز نماینده مردم ارومیه در صحن علنی مجلس با اعالم (ایانا)ارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار پ

 .درصد دریاچه ارومیه خواستار استیضاح وزیر علوم شد 10خشک شدن 

 93خود و همچنین چیان طی زمان وزارت  معتقدم وزیر نیرو و شخص چیت: پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا گفت نادر قاضی

 .اندیشی اساسی کند سال فعالیت در وزارت نیرو نتوانسته برای دریاچه ارومیه چاره

درصد دریاچه ارومیه خشک شده و جلوگیری از خشک شدن  03در زمان رأی اعتماد، اینجانب به ایشان گفتم اکنون : وی افزود

مقامی و نه طی دوره وزارت خود اقدام مؤثری برای آبرسانی  ل قائمسا 93درصد باقیمانده در دستان شماست، اما ایشان نه طی  03

 .اند به دریاچه ارومیه انجام نداده

های آبرسانی به دریاچه ارومیه نیز خشک  بسیاری از کانال: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد

 .درصدی دریاچه است 10خشکی شده و یا عملیات آبرسانی متوقف شده است که نتیجه آن 

 ./رئیسه مجلس شده است امضاء تقدیم هیئت 93استیضاح وزیر علوم با : پور در پایان تصریح کرد قاضی
http://www.iana.ir/majles/item/59001-5.html 

 اقلیم و منابع طبیعی

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/18263-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/18245-1.html
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 آیانا 5070تیر  30, سه شنبه

 شود  ها طی امروز یا فردا تعیین تکلیف می دوفوریت ممنوعیت ویالسازی در جنگل

ها و ساخت و سازهای غیرقانونی باعث تدوین طرح ممنوعیت ویالسازی در  گرفته در جنگل رویه صورت تخریب بی

که طی امروز یا فردا تعیین رئیسه شده است  نفر از نمایندگان مجلس و ارائه آن به هیئت ۴90ها با امضای  جنگل

 . تکلیف خواهد شد

با اعالم ( ایانا)رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران  نایب

و سازهای  های شمال و ساخت گرفته در جنگل رویه صورت های بی هفته گذشته قوه قضاییه درباره تخریب: این خبر گفت

 .ها مطرح کرد غیرقانونی، اخطارهایی در رسانه

ویال  شهر و باغ های سبز و جنگلی و تبدیل شدن آنها برای احداث باغ تغییر کاربری اراضی زراعی و زمین: محسن علیمردانی افزود

 .ملی بودهای  ترین ثروت عنوان یکی از مهم ها به های نمایندگان مجلس برای حفظ جنگل یکی از نگرانی

رئیسه مجلس  نفر از نمایندگان مجلس با قید دوفوریت تقدیم هیئت 900بر همین اساس طرحی با امضای : وی خاطرنشان کرد

 .رود ظرف روزهای آینده و پیش از شروع تعطیالت تابستانی نمایندگان مجلس، تعیین تکلیف شود شد که انتظار می

طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده یک قانون حفظ کاربری : اسالمی ادامه داد نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای

ها و اصالح بعدی آن در صورت تصویب نهایی تفکیک و تغییر کاربری اراضی زراعی و بایر، باغی، منابع طبیعی  اراضی زراعی و باغ

ویال، باغ مسکونی و نظایر آنها مطلقاً در همه نقاط کشور  شهر، باغ جهت احداث باغ( های طبیعی ها و پارک ها، مراتع، بیشه جنگل)

 .ها ممنوع خواهد شد ویژه جنگل به

این : متری میزان بارش برشمرد و تصریح کرد میلی 953علیمردانی علت تأکید برای قید دوفوریتی بررسی طرح مذکور را میانگین 

فعلی برای حفظ محیط زیست و فضای سبز و توجه به آمایش  آبی سوم میانگین جهانی است و با توجه به کم میزان بارش یک

 ./عنوان یک ضرورت مرود توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد سرزمین و توان اکولوژیک محیط زیست باید به

 http://www.iana.ir/majles/item/59090-5.html 

 

 برنج

 آیانا 5070تیر  30, شنبه سه

 هزار تن شلتوک در مازندران  088بینی تولید یک میلیون و  پیش/ کمبود آب در مزارع برنج مرتفع شد

های  های دو هفته گذشته تا مقدار زیادی استرس کرد، بارندگی آبی مزارع برنج را تهدید می با وجود آنکه مشکل کم

 . ناشی از این مشکل را مرتفع کرده است

از تولید مناسب محصول ( ایانا)رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار تا یک میلیون و  933شود یک میلیون و  بینی می هزار هکتار، پیش 993در سطحی معادل : برنج در استان خبر داد و گفت

 .دهزار تن شلتوک برداشت شو 033

. زنی برنج هستیم در حال حاضر برنج در برخی شالیزارها به خوشه رفته و در برخی مزارع نیز شاهد پنجه: دالور حیدرپور افزود

 .روز آینده باشد 93شود که نخستین برداشت این محصول استراتژیک  بینی می بنابراین پیش

برداشت آنها نیز برای نشاء مجدد و کشت راتون زودتر انجام  شالیکارانی که محصول خود را زودتر کاشتند،: وی خاطرنشان کرد

 .خواهد شد

http://www.iana.ir/majles/item/18282-1.html
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ها  های دوهفته اخیر تا حدودی نگرانی آبی، شالیزارهای برنج را در خطر قرار داده بود، اما با بارش مشکل کم: حیدرپور ادامه داد

 .های مناسبی انجام شد برداران توصیه مرتفع و برای بهره

دهد، باعث شده است که  وری مصرف آب را افزایش می هایی که بهره گذاری و استفاده از سایر روش چاه، لوله حفر: وی تصریح کرد

 .استرس کمتری برای کمبود آب محصول برنج داشته باشیم

  
 های صنعتی تکذیب آبیاری مزارع برنج با پساب

برای آبیاری : ی صنعتی برای آب مزارع برنج یادآور شدها رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مازندران درباره استفاده از پساب

های صنعتی برای این محصول استراتژیک در گیالن و  شود و به هیچ عنوان از پساب ها استفاده می محصول برنج از آب چاه و چشمه

 .مازندران استفاده نشده است

های  های سموم شیمیایی و سایر آالینده از میزان باقیماندهای  صورت مرتب پایش لحظه دانشگاه علوم پزشکی به: حیدرپور تأکید کرد

 .کند دهد؛ بنابراین هیچ مشکلی این محصول استراتژیک را تهدید نمی محصول برنج را انجام می

توان نتیجه  پاشی بیش از حد ندارند، پس می از آنجا که قیمت سم باال رفته است، کشاورزان نیز رغبتی برای سم: وی اظهار داشت

 .گرفت که باقیمانده سموم در محصول برنج وجود ندارد

های جهادکشاورزی و سایر  های شمالی تغییر کاربری اراضی است که سازمان ترین مشکل استان بزرگ: حیدرپور همچنین گفت

 .شده است ها و تخریب ساخت و سازهای انجام دنبال جلوگیری از این تغییر کاربری مراجع به

  
 های مرکبات در حال ابالغ یارد تومانی بازسازی باغمیل 082تسهیالت 

بهره برای اصالح و بازسازی  عنوان وام کم میلیارد تومانی به 903رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مازندران از تصویب مبلغ 

ر این راستا مبلغ های مرکبات در مقابل حوادث قهری سال گذشته آسیب جدی دید که د باغ: های مرکبات خبر داد و افزود باغ

 .بهره در حال ابالغ است، اما هنوز این مبلغ اختصاص پیدا نکرده است میلیارد تومان تسهیالت کم 903

های خود  توانند برای اصالح و بازسازی باغ هر زمانی که این مبلغ اختصاص پیدا کند، باغداران می: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./ده اثر نامطلوبی وارد نشوداقدام کنند تا بر تولید سال آین

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59099-5.html 

 برنج
 آیانا 5070تیر  35, یکشنبه

 ! برنج خارجی با عطر برنج ایرانی عرضه:

مشخصی برای برنج ایرانی در بازار وجود ندارد و برندهای تبلیغاتی به نام ایرانی برند : دبیر کانون دانش و صنعت برنج اعالم کرد

 !خرند عمدتا خارجی هستند و برنج ایرانی را تنها برای عطر دادن به محصول خود می

( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفت -عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج  -پور  غالمرضا خانکشی 

شوند از آنجاکه  که اکنون به عنوان برنج ایرانی تبلیغ می... هایی مانند آوازه، محسن، تبرک، خاطره، گلستان و  برنج: اظهار کرد

 .توان اطمینان کرد که این محصوالت ایرانی هستند ها وجود ندارد نمی نظارتی بر فرآیند تولید و تبدیل آن

کننده برنج به نام ایرانی عمدتا خریدار برنج خارجی هستند و نهایتا مقداری از محصول داخلی را برندهای کنونی عرضه : وی افزود 

 .کنند نیز برای عطر دادن به محصول خود و البته تکمیل فرآیند ایرانی سازی تولیدشان خریداری می

  

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18277-1.html
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 کنندگان برنج ایرانی آمادگی برای شناسایی و حمایت از عرضه

خواهند ادعای خود  کنندگان برنج در بازار که می کانون دانش و صنعت برنج آمادگی دارد هر یک از عرضه: کرد پور اظهار خانکشی 

های خود را بر بازار و انبارهای آن برند انجام دهد که در  را برای ایرانی بودن محصولشان ثابت کنند به این کانون اجازه دهند نظارت

بودن این محصول، برند مورد نظر به صورت کامل مورد حمایت کانون دانش و صنعت برنج  این صورت پس از اطمینان از ایرانی

 .خواهد بود

بازار برنج ایران اساسا در حوزه برندسازی دچار مشکالت بسیاری بوده و این عقب ماندگی به دلیل تلفیق : دبیر کانون برنج افزود 

 .مالکیت و مدیریت در بازار ایران است

در ایران هر کسی دارای ثروت باشد در کنار مالکیت کارخانه، از نظر فنی و بازاری مدیریت را هم دست دارد در : دوی ادامه دا 

 .ای است های کامال تخصصی و تفکیک شده ها در بازار دنیا حوزه حالی که این حوزه

 استانداردسازی تولید برنج در دستور کار 

گذاری طی شود و ضمن استانداردسازی که هم اکنون  برای برندسازی برنج باید دوره: دبیر کانون دانش و صنعت برنج تاکید کرد 

 .درحال تکمیل در موسسه استاندارد به کمک موسسه تحقیقات برنج است باید ارقام مختلف برنج ایرانی نیز شناسایی شود

 رقم برنج ایرانی 03شناسایی بیش از   

شناسایی ارقام مختلف برنج ایرانی انجام شده که تاکنون در موسسه تحقیقات بیش از های بسیاری برای  تالش: پور گفت خانکشی

رقم بومی در کشور شناسایی شده است و درصدد هستیم به محض تکمیل تحقیقات، کتاب آن را نیز منتشر کنیم، آن وقت  03

ن برندسازی و کارخانجات عرضه کننده برنج توان مدیریت درستی در حوزه برندسازی برنج انجام داد چرا که متقاضیا است که می

دانند باید چه مواردی را رعایت کنند و چگونه به عنوان برند واقعی برنج ایرانی عرضه کننده این محصول در بازار کشور  ایرانی می

 .باشند

  
های دولتی تا بخش  از دستگاهنفعان در بازار برنج  در حال حاضر خأل مدیریت باعث شده هر یک از متولیان و ذی: وی اظهار کرد

 .خصوصی راه خودشان را بروند و هدف و مدیریت واحدی دنبال نشود
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/59003-5.html 

 برنج
 آیانا 5070تیر  30, چهارشنبه

 کنند  های ایرانی گواهی سالمت دریافت می برنج

دنبال سخنان وزیر بهداشت و درمان مبنی بر میزان آلودگی برخی از انواع محصوالت کشاورزی، نماینده ساری از  به

 .تدوین گواهی سالمت برنج ایرانی خبر داد

با اعالم این ( ایانا)مانی خبرگزاری کشاورزی ایران نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارل 

شود که پایه علمی نداشته و هنوز اثبات  هرچند اخبار غیرقابل استنادی درباره آلودگی برنج داخلی در کشور منتشر می: خبر گفت

 .های داخلی ضروری است نشده است، اما تدوین گواهی سالمت برای برنج

وارداتی آلوده به انواع فلزات سنگین مانند سرب و کادمیوم باید از چرخه مصرف خارج شوند و های  برنج: محمد دامادی افزود

 .ها عرضه شود های ایرانی نیز بر اساس خلوص و درجه کیفی اخذشده و با داشتن گواهی سالمت در فروشگاه برنج

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/18230-1.html
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ترین  های کیفی از مهم نج اختالطی به نام برنجها و فروش بر فروشی سوءاستفاده برخی از فروشندگان در خرده: وی خاطرنشان کرد

 .دالیل تدوین گواهی سالمت برنج ایرانی است

های وارداتی نیز کدگذاری و دارای  همچنین مقرر شده برنج: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در پایان تصریح کرد

 ./شده اقدام به خریداری آن کنند های عرضه برنج کنندگان با علم به کشور تولیدکننده و کیفیت شناسنامه شوند و مصرف
http://www.iana.ir/majles/item/59031-5.html 

 بازار و قیمت ها

 - 93/04/01فارس

 کند قیمت گوشت قرمز در ماه رمضان تغییر نمی/ درصد زیر قیمت ۹8عرضه روغن 

های تولید افزایش یافته، اما به دلیل همکاری  علیرغم اینکه هزینه: کنندگان گوشت گوساله گفت حادیه تولیدرئیس ات

 .کند کنندگان گوشت دارد، قیمت گوشت افزایش نیافته و برای ماه رمضان هم تغییر نمی خوبی که دولت با تولید

به  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ن تهران در گفتاستا  کنندگان گوشت گوساله رو رئیس اتحادیه تولید علی خندان

: بیان جزئیات مطرح شده در جلسه ستاد تنظیم بازار که صبح امروز در وزارت صنعت، معدن و بازرگانی برگزار شد، پرداخت و گفت

درصد زیر قیمت بازار برای  95تا  93ها با  در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار مقرر شد، تا تمام ارقام مواد غذایی، پوشاک و شوینده

 .های طرح ضیافت عرضه شود نمایشگاه ارائه به مردم در

تومان، گوشت منجمد داخلی با  533هزار و  90گوشت منجمد وارداتی برزیل با قیمت هر کیلوگرم  ها در این نمایشگاه: وی افزود

هر کیلو تومان، برنج اروگوئه با قیمت  533هزار و  5تومان، مرغ منجمد داخلی با قیمت هر کیلو  533هزار و  95 قیمت هر کیلو 

هزار تومان به شهروندان تهران ارائه  9ای با قیمت هر کیلو  درصد زیر قیمت بازار و شکر فله 93تومان، روغن  533هزار و  9

 .شود می

کنندگان گوشت گوساله استان تهران در پاسخ به این سؤال که گوشت تازه گوسفندی و گوساله با چه قیمتی  رئیس اتحادیه تولید

ها گوشت تازه گوساله و  به دلیل هوای گرم و کاهش کیفیت گوشت تازه در این نمایشگاه: شود، گفت ها عرضه می اهدر این نمایشگ

 .شود گوسفند عرضه نمی

تا  533هزار  90با کیفیت بسیار خوب با قیمت  قیمت و اکنون گوشت گوسفند با یک درصد کاهش هم: رو اظهار داشت خندان

 .شود عرضه می تومان در بازار 533هزار و  90تازه گوساله با قیمت  تومان و گوشت 533هزار و  90

عرضه گوشت نداریم و  مورد گونه مشکلی در هیچ رمضان علیرغم اینکه واردات گوشت از خارج کم شده است، برای ماه :وی افزود

  .انجام داده است ذخایر کافی در مورد گوشت قرمز و مرغ شرکت پشتیبانی امور دام

شرکت پشتیبانی امور دام و وزارت صنعت و معدن و تجارت : کنندگان گوشت گوساله استان تهران اظهار داشت تحادیه تولیدرئیس ا

کنندگان گوشت دارد علیرغم  دهد و با توجه به همکاری خوبی که دولت با تولید می ای کنندگان گوشت قرمز علوفه یارانه به تولید

  .کند فته، اما قیمت محصوالت تولیدی باال نرفته است و برای ماه رمضان هم تغییر نمیهای تولید افزایش یا اینکه هزینه

جمله حکیمه،  نقطه تهران از 5روز به مناسبت ماه رمضان در  95تیرماه به مدت  5های طرح ضیافت از  نمایشگاه: وی گفت

 .شود خاوران، مصلی امام خمینی،بوستان ارم و بوستان والیت برگزار می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703035333971 

 بازار و قیمت ها
 - 93/04/06فارس

http://www.iana.ir/majles/item/18305-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930401000795
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 شود نه نانوایان ها می آرد مرغوب نصیب شیرینی فروش/ یابد قیمت نان در ماه مبارک رمضان افزایش نمی

هایی که جمعیت کمتری دارند، در ماه مبارک رمضان ساعت پخت   های محله نانوایی: اتحادیه نان سنگک گفترئیس 

 .یابد قیمت نان هم فعالً افزایش نمی. کند تر تغییری نمی شود، ولی در محالت پرجمعیت نان کمتر می

های سنگکی و ساعت کاری  ساعت کار پخت نانواییفارس، در مورد  وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری محمدرضا نظرنژاد در گفت

ها در  ها در هر محل ساعت کار نانوایی با توجه به تراکم جمعیت در محالت شهر و نسبت نانوایی: آنها در ماه مبارک رمضان گفت

 .این ایام متغیر است

 های کم تراکم در ماه مبارک کاهش ساعت کاری نانوایی ها در محله

ها در ابتدای صبح کاهش داشته، ولی در برخی محالت به صورت یکسره از  در برخی محالت ساعت کار نانوایی: وی خاطرنشان کرد

 .صبح تا شب پخت با فواصل معین ادامه دارد

 093به وزن  13هر عدد نان سنگک طبق مصوبه فروردین سال : رئیس اتحادیه نان سنگک در مورد تغییر قیمت این نان نیز گفت

تومان فروخته شود، ولی در برخی موارد بنا به درخواست مشتری بر افزایش حجم نان و یا استفاده از کنجد افزایش  033گرم باید 

 .یابد می

 تومان شود 022نان سنگگ باید / یابد قیمت نان فعال افزایش نمی

های جانبی در  به دلیل افزایش هزینه :ای برای افزایش قیمت نان در دستور کار قرار دارد، گفت وی در پاسخ به اینکه آیا برنامه

درصد افزایش یابد  93ایم، که برای هر سال  اکنون به مسئوالن پیشنهاد کرده ایم و هم افزایش قیمت نداشته 19و  19های  سال

 .تومان برسد 133قیمت نان سنگک به  و

گرم و  053االن وزن چانه خمیر : گرم باشد، افزود 533نظرنژاد با تاکید بر اینکه طبق محاسبات ما استاندارد هر نان سنگک باید 

 .کنند ها نان را کوچکتر می ها برخی نانوایی گرم است که در برخی موارد به دلیل باال بودن هزینه 093نان پخته شده 

 هزار تومان 02ای  کیسه/ شود آرد مرغوب نصیب شیرینی فروشی ها می

بسیار خوبی که از سوی دولت به گندم   رغم یارانه علی: ها عنوان کرد و گفت ت نانواییوی توزیع آرد نامرغوب را یکی دیگر از مشکال

فروشند و آرد نامرغوب که  ها می فروشی هزار تومان به شیرینی 53ای  ها آرد نول و با کیفیت را کیسه اختصاص یافته، اما کارخانه

 .شود ها می چیزی جز پوست گندم نیست، سهم نانوایی

اگر قیمت آرد آزاد نشود، : ایم، افزود یه نان سنگک با اذعان به اینکه راجع به این مسئله بارها با مسئوالن صحبت کردهرئیس اتحاد

 .ها رقابتی کار نخواهند کرد و وضع به همین شکل خواهد بود کارخانه

برای ایام ماه  نانواییهای مکرر خبرنگار فارس، برای جویا شدن وضعیت ساعات پخت و قیمت نان در  علی رغم پیگیری

 .اتحادیه نانوایان از مصاحبه امتناع کرد و هر بار آن را به زمان دیگری موکول کرد سرپرست فعلی رمضان
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703031333953 

 ابازار و قیمت ه
 آیانا 5070تیر  31, پنجشنبه

 بازار محصوالت کشاورزی روی آرامش را به خود دید :

هایی که وزارت جهادکشاورزی برای مدیریت بازار محصوالت کشاورزی انجام داده، قیمت این  بر اساس فعالیت

 .برد سر می محصوالت در وضعیت مناسبی به

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930405000716
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با اعالم این خبر ( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  بار رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره 

 .گیرد کنندگان قرار می بار در وضعیت مناسبی بوده و با قیمت مناسب در اختیار مصرف عرضه انواع میوه در میادین میوه و تره: گفت

اکنون  لیل سرمازدگی یا خلع بین دو فصل باال رفته بود همد ها که در ماه گذشته به قیمت برخی از میوه: حسین مهاجران افزود

 .پنجم قیمت رسیده است ها تا یک طوری که نرخ برخی از میوه کاهش یافته، به

 033تا  533تومان، پیاز  933هزار و  تا یک 033زمینی  بار هر کیلوگرم سیب در میادین مرکزی میوه و تره: وی خاطرنشان کرد

هزار و  تومان، موز سه 933هزار و  تا یک 033تومان، خربزه  933هزار و  تا یک 033تومان، طالبی  553تا  933تومان، هندوانه 

هزار تومان، گیالس سونگون  93هزار تا  هزار تومان، زردآلوی شیرازی هشت  تا هفت 533هزار و  تا چهارهزار تومان، انبه پنج 533

تا چهارهزار  533هزار و  هزار تومان، انگور یاقوتی ورامینی سه هزار تا هشت هزار تومان، گیالس مشهدی شش 99هزار تا  هشت

 .رسد هزار تومان به فروش می هزار تا هشت تومان و سیب گالب سه

دلیل سرمازدگی که در منطقه شهریار وجود داشت قیمت زردآلو باال  به: بار ادامه داد رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره

 .و از میزان عرضه این محصول به بازار کاسته استافزایش 

عرضه محصوالت پرمصرف ماه رمضان شامل خرما و هندوانه نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد و : مهاجران تصریح کرد

 .های الزم برای عرضه آن انجام شده است بینی پیش

ما در انبارها ذخیره و برداشت خرمای میناب که برای تأمین خرمای مورد نیاز ماه رمضان حجم زیادی خر: وی یادآور شد

 .کننده بخشی از نیاز بازار بوده، آغاز شده است تأمین

عرضه هندوانه همدان در ماه رمضان اجازه : مهاجران در پایان با اشاره به آغاز برداشت هندوانه همدان نیز در ماه رمضان، تأکید کرد

 ./دهد افزایش قیمت این محصول را نمی

 http://www.iana.ir/tashakkol/item/59051-5.html 

 بازار و قیمت ها
 آیانا 5070تیر  35, یکشنبه

بار در تمام نقاط از شمال تا  بار در تمامی بازارهای سازمان میادین یکسان است قیمت میوه و تره قیمت میوه و تره:

 . شود نوب و از شرق تا غرب شهر تهران با قیمت یکسان و با حفظ کیفیت عرضه میج

بار، مدیرعامل سازمان میادین میوه  و به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

گیری از ابزارهای  ها در نقاط مختلف شهر، این سازمان با بهره با وجود تفاوت بسیار زیاد قیمت: بار با اعالم این خبر گفت و تره

مناسب کنترلی ازجمله حضور مستمر بازرسین کنترل نرخ در بازارها و نیز نرخگذاری مناسب و بر اساس اصول علمی توسط کمیته 

غرب با قیمت یکسان با حفظ کیفیت بار را در تمام نقاط شهر از شمال تا جنوب و از شرق تا  نرخ گذاری توانسته است میوه و تره

 .عرضه کند

ربط و کارشناسان این سازمان  های ذی ها و سازمان کمیته نرخگذاری که متشکل از نمایندگان وزارتخانه: سید احمد صفوی افزود

ی جدید را به تمامی ها گذاری اقدام و سازمان بالفاصله نرخ ها، نسبت به نرخ بار تشکیل و بر اساس آنالیز قیمت ای یک حداقل هفته

 03تا  03ها با کیفیت مشابه بین  کنند که این نرخ های نرخ جدید را اعمال می مراکز ابالغ و بازرسان کنترل نرخ همزمان اتیکت

 .درصد ارزانتر از سطح شهر است

که در سازمان میادین هزار تومان بوده  99هزار تا  طور مثال نرخ انگور یاقوتی در سطح شهر از هشت به: وی خاطرنشان کرد

هزار تومان، اما در سازمان چهارهزار و  1تا  533هزار و  شود و یا نرخ آلبالو در سطح شهر هفت تومان عرضه می 033هزار و  پنج

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18315-1.html
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تومان عرضه  033هزار و  هزار تومان در سطح شهر، اما در سازمان سه 99هزار تا  شود، سیب گالب شش تومان عرضه می 933

 .شود می

بار  توانند با مراجعه به سایت سازمان میادین میوه و تره شهروندان می: بار در پایان تصریح کرد رعامل سازمان میادین میوه و ترهمدی

 ./شهرداری تهران از آخرین تغییرات قیمت میوه در سطح بازارها مطلع شوند
http://www.iana.ir/tashakkol/item/59013-5.html 

 

 بازار و قیمت ها
 فودپرس 5070تیر ماه  3جمعه 

 درصد گران شد ۹5میوه / گزارش بانک مرکزی از قیمت مواد خوراکی

در هفته مورد . را اعالم کرد 9010.0.03متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به  بانک مرکزی

 .قلم نیز بدون تغییر بود 9کاهش و  قلم 0قلم کاال افزایش،  0بررسی، قیمت 

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی تغییرات هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران منتهی به 

 .را اعالم کرد 93.03.30

 لبنیات و تخم مرغ

درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت و بهای سایر اقالم  3.9قیمت کره پاستوریزه معادل  لبنیات در هفته مورد گزارش، در گروه

ریال فروش می  19333الی  00333درصد افزایش داشت و شانه ای  0.9قیمت تخم مرغ معادل . این گرون بدون تغییر بود

 .رفت

 ببرنج و حبو

در  .درصد افزایش یافت و قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود 3.0در این هفته در گروه برنج، بهای برنج دخله درجه یک معادل 

 .درصد کاهش داشت و قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغیر بود 3.0گروه حبوب، بهای لپه نخود معادل 

 میوه ها و سبزی های تازه

میادین زیر نظر شهرداری شلیل و شبرنگ عرضه نمی شد و سیب قرمز و سیب زرد تخم لبنان و پرتقال در هفته مورد بررسی، در 

درجه یک عرضه کمی داشت ولی سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به 

 .نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید

و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای سیب قرمز و  میوه یوه فروشی های سطح شهر اقالم مرغوبم

درصد  3.0درصد و گوجه سبز  99.9درجه یک  درصد، پرتقال 95.0درصد و  90.3سیب زرد تخم لبنان به ترتیب معادل 

 .درصد کاهش یافت 00.5درصد تا  9.0افزایش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 

 

درصد کاهش ولی قیمت سایر  0.3درصد و لوبیا سبز  1.7درصد، پیاز  5.5در گروه سبزی های تازه بهای سیب زمینی معادل 

 .درصد افزایش داشت 11.3درصد تا  3.0اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد  5.4 مرغدرصد و گوشت  3.5درصد، گوشت تازه گاو و گوساله  9.9در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 

 .کاهش یافت

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18250-1.html
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=%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%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%B1%D8%BA
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 تیقند، شکر، چای و روغن نبا

درصد افزایش داشت و بهای قند، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت  3.0معادل  قیمت شکربر پایه این گزارش، در این هفته 

 .بود

 .قلم نیز بدون تغییر بوده است 9قلم کاهش و  0قلم مواد غذایی افزایش،  0قیمت  10.30.03در هفته منتهی به 

درصد و برنج  4.2تخم مرغ . درصد افزایش یافته است 99.0قیمت لبنیات در هفته مورد بررسی نسبت به هفته مشابه سال قبل 

 .درصد رشد قیمت را تجربه کرد 0.0نیز 

. درصد رشد داشته است 90.9رصد کاهش یافته اما قیمت میوه های تازه د 90.5حبوبات نسبت به هفته مشابه سال گذشته 

 .درصد افزایش نشان می دهد 5.0درصد کاهش و گوشت قرمز  0.0همچنین سبزی های تازه 

  .درصد رشد نشان می دهد 0.1دهم درصد و روغن نباتی نیز  0درصد، چای  0.0درصد، قند و شکر  90.0گوشت مرغ 
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 

 برنامه و سیاست ها

 - 93/04/04فارس

 نداریمهای روغنی  ریزی برای تولید دانه نگری و برنامه آینده

های  ریزی برای افزایش تولید دانه نگری و برنامه عدم وجود و فقدان حلقه آینده: عضو کمیسیون کشاورزی گفت

 .های روغنی در کشور است روغنی مهمترین دلیل عدم افزایش تولید دانه

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت

برای رسیدن به کاهش وابستگی و یا حتی خودکفایی در روغن باید یک : درصدی کشور به واردات روغن، گفت 13وابستگی 

  .انداز برای خود تعریف کنیم چشم

گیرد به همین دلیل به  ا حرکت براساس برنامه صورت نمیریزی وجود دارد،ام روغن در کشور برنامه اکنون برای تولید: وی افزود

 .رسیم هدف تعیین شده نمی

های روغنی افزایش  کشت دانه  ساله باید هر ساله در برنامه توسعه پنج: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت

 .یابد در حالیکه چنین اتفاقی محسوس نیست

مشکالتی که ممکن است برای کشت این محصوالت وجود داشته باشد یک عده ذینفع از واردات عالوه بر مسائل و : گفت نوری

  .شوند می های روغنی افزایش کشت و تولید دانه ها برای ریزی مانع اجرای برنامه روغن هم

رین دلیل افزایش تولید های روغنی مهمت ریزی برای افزایش تولید دانه نگری وبرنامه عدم وجود و فقدان حلقه آینده: وی افزود

 .است های روغنی در کشور دانه

ساله  93ریزی منسجم و اجرای دقیق آن در یک مدت  با برنامه: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .درصد کاهش دهیم 53به  13های روغنی رشد چشمگیری داشته باشیم و این وابستگی را از  توانیم در تولید دانه می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030333090 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا 5070تیر  30, چهارشنبه

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%2028%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%AF&Title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C/%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%2028%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%AF
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404000474
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 مجلس با کلیات بازنشسته کردن عشایر و روستاییان موافقت کرد 

کردن عشایر و روستاییان که در سن بازنشستگی قرار داشته و سابقه پرداخت حق  مجلس با کلیات طرح بازنشسته

 .بیمه دارند، موافقت کرد

  
رأی موافق، موافقت خود  900، نمایندگان مجلس شورای اسالمی با (ایانا)به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ییانی که در سن بازنشستگی قرار داشته و سابقه حق بیمه دارند، اعالم کردرا با کلیات طرح بازنشسته کردن عشایر و روستا

بر اساس طرح فوق، دولت مکلف است روستاییان و عشایری که در سن بازنشستگی و زیر پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان 

سال بازنشسته کرده و به آنان حقوق  1و عشایر هستند را در صورت تقاضای آنها و با داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 

 .بازنشستگی پرداخت کنند

این طرح هرچند در کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس رد شده بود، اما کلیات آن در صحن علنی مجلس رأی 

 .آورد

وافقت کرد، اما موافقان طرح با اشاره توان با آن م مخالفان این طرح معتقد بودند، از آنجا که این طرح بار مالی برای دولت دارد، نمی

رئیسه  تن از نمایندگان مجلس که روز گذشته پیرامون حمایت از بخش کشاورزی و اجرای اقتصاد مقاومتی به هیئت 903به نامه 

 ./خانوار را در معرض تهویه جمعیتی دانستند و خواستار حمایت دولت شدند 93هزار روستای کمتر از  03مجلس تقدیم شد، 
http://www.iana.ir/majles/item/59030-5.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 فودپرس 5070تیر ماه  0سه شنبه 

 منتظر اعالم نظر وزارت بهداشت و جهاد هستیم / برای کنترل بازار "سازمان استاندارد"آمادگی 

سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد تا با وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی گشت و بازرسی مشترکی از  :پیروزبخت گفت

 .سطح بازار و میادین میوه و تره بار داشته باشد

طرح  05نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه از سال 

بر اساس شرایط خاص زمانی و : را جهت کنترل بازار به صورت روتین اجرا کرده ایم، اظهار داشت "طاها"همه جانبه 

 .و با هدف تامین امنیت غذایی و ایمنی مردم، سیاست ما برای کنترل بازار فرق می کند( جغرافیای منطقه مورد نظر)مکانی

به همین ترتیب : ی مرتبط با امنیت غذایی و ایمنی مردم در اولویت اول ما قرار دارد، گفتوی با اشاره به اینکه بازرسی از کاالها

 .کاالهای مشمول رده بندی انرژی در اولویت بعدی هستند که کنترل لیبل انرژی توسط بازرسان ما انجام می شود

بازار همواره به صورت همه جانبه و مدون انجام طرح بازرسی از : پیروزبخت در خصوص نظارت بر بازار در ایام تابستان تصریح کرد

 .می شود البته ممکن است گاهی اوقات به دلیل کمبود اعتبارات، از میزان بازرسی ها کاسته شود ولی این بازرسی همیشگی است

زی برای کنترل رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به آمادگی این سازمان برای همکاری با وزرات بهداشت و وزارت جهاد کشاور

بسیاری از کاالها همچون مواد غذایی بسته بندی شده و یا واحدهای عرضه کننده خدمات نقاط مشترک ما : بازار اشاره کرد و گفت

 .با وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی است

شترکی از سطح بازار و میادین میوه و از این رو آمادگی داریم تا در صورت تمایل، با این دو وزارتخانه گشت و بازرسی م: وی افزود

 .تره بار داشته بایم

  .به گفته پیروزبخت با استفاده از این طرح می توان کاالهای مشمول مقررات هر سه سازمان را کنترل کرد

http://www.iana.ir/majles/item/18304-1.html
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http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 
 برنامه و سیاست ها

 فودپرس 5070تیر ماه  0دو شنبه 

 شود ها ارائه می های تنظیم بازار وزارت جهادکشاورزی، عصر امروز به مجلسی برنامه

اه های این وزارتخانه برای تنظیم بازار م ، برنامهجهادکشاورزیمقام بازرگانی وزارت  با قائم کمیسیون کشاورزیدر جلسه مشترک 

 .رمضان به اطالع نمایندگان مجلس خواهد رسید

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی 

مقام امور  ، قائمسینکی حسن یونسای که غروب امروز اعضای کمیسیون کشاورزی با  در جلسه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

ی مربوط به مسائل ها شود، عملکرد این وزارتخانه برای تنظیم بازار ماه رمضان و شیوه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی برگزار می

 .گیرد های غله مورد بررسی قرار می شرکت

ر محصوالت کشاورزی در ماه رمضان بر اساس قانون معروف به انتزاع، وزارت جهادکشاورزی عالوه بر تنظیم بازا: افزود عباس رجائی

درصد کاهش داده و افزایش تولید در کشور را نیز  93را تا  اساسی واردات کاالهای ها موظف است ساالنه میزان و نظارت بر قیمت

 .دنبال کند

های دیگر ارزیابی عملکرد این وزارتخانه، میزان واردات در خارج از فصل و همچنین برنامه  همچنین از شاخص: وی خاطرنشان کرد

 .صادرات کاالهای اساسی در داخل کشور است

نحوه آزادسازی کاالها و کاهش دخالت دولت در بخش : داب در مجلس شورای اسالمی ادامه دادنماینده مردم اراک، کمیجان و خن

های اجرایی قانون انتزاع را مورد  توان ظرفیت هایی است که با آن می بازار و خارج شدن بازار از رهاشدگی فعلی از دیگر شاخصه

 .بررسی قرار داد

های قیمتی  کنندگان برای تعیین کاالها، بازار با تنش مضان و افزایش تقاضای مصرفهرساله با نزدیک شدن ما ر: رجائی تصریح کرد

ها جلوگیری شده و محصوالت  رود با مدیریت وزارت جهادکشاورزی از افزایش نامتعارف قیمت شود و امسال انتظار می رو می روبه

  .مورد نیاز مردم به وفور در اختیار آنان قرار گیرد
  http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 
 ها برنامه و سیاست

 فودپرس 5070تیر ماه  0چهار شنبه 

 زرای دولت سونامی استیضاح و سوال از و

ای مجلس، بحث استیضاح سه وزیر را مطرح کردند و از یک  نمایندگان مجلس در آخرین جلسه خود پیش از تعطیالت یک هفته

 .وزیر دیگر هم طرح سوال کردند

ر آخرین روز روند، اما د به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان با پایان جلسه امروز خود به یک هفته تعطیالت تابستانی می

وزرای جهاد کشاورزی، نیرو و علوم را کلید زدند و خواستار طرح سوال از وزیر  استیضاحکاری خود پیش از آغاز این تعطیالت، 

 .اقتصاد شدند

ان در جلسه صبح امروز، از باهنر که ریاست مجلس را برعهده داشت انتقاد کردند که چرا استیضاح وزرای علوم و پور و نادر قاضی

این بحث قدری بیشتر بررسی "کند؛ البته پاسخ باهنر این بود که استیضاح در دست نمایندگان بماند تا  نیرو را اعالم وصول نمی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%20&Title=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%A9%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF&Title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C%20%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD
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 .شدند بعدی خود تاکید کردند که اگر بنا بر قانع شدن بود، نمایندگان تا به حال قانع مینمایندگان در تذکرات   با این حال،. "شود

جهاد ، وزیر حجتیآوری امضا برای استیضاح  در ادامه جلسه امروز هم ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از جمع

، ضعف نظارت بر سالمت، ضعف شدید محصوالت ارگانیکهای دولت در تولید  به گفته او عدم تحقق برنامه. خبر داد کشاورزی

سرزمین و نیازسنجی میزان نیاز کشور به  مدیریت بر صنایع تبدیلی، عدم توسعه صادرات محصوالت کشاورزی، عدم آمایش

 .محصوالت مختلف و اجرا نشدن قانون نظام جامع دامپروری بخشی محورهای استیضاح وزیر کشاورزی است

به گزارش ایسنا، آخرین جلسه پیش از شروع تعطیالت تابستانی مجلس به بحث استیضاح این سه وزیر ختم نشد و در پایان جلسه 

  .نیا هم پاسخگوی سوال نمایندگان باشد پور نماینده ارومیه از وزیر اقتصاد اعالم وصول شد تا طیب ینیز سوال ملی قاض
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۳۱۳۱تیر  ۶۰: تاریخ

 ها" تعاونی"ریز حلقه گمشده توسعه  برنامه

دولتی شده پس ها به اقتصاد  های اقتصاد به ویژه بخش خصوصی سبب کاهش وابستگی همگرایی بین بخش تعاون با تمام زیربخش

 .ریزی است این مهم نیازمند برنامه

های اخیر  علت ضعف تعاون در سال: گفت خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران،رضا طاهری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با  غالم

 . ریزی کشور است عدم توجه به آن در نظام برنامه

تعاون و سهام آن   های اقتصادی شرایط مناسب بخش های توسعه و چه برنامه روی کشور چه برنامه های پیش  با برنامه: ادامه دادوی  

 . از اقتصاد به درستی تعریف نشده است

اونی با همگرایی بین بخش تع: این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همگرایی تعاون با دیگر بخشهای اقتصادی الزم است گفت 

  ها به اقتصاد دولتی شده سپس این مهم نیاز به برنامه خصوصی سبب کاهش وابستگی  های اقتصاد به ویژه بخش تمام زیربخش

 . ریزی دارد

های تعاونی به  باید درک درستی از تعاون در جامعه داشته باشیم و باتوجه به تجربه مردم در مشارکت در بخش: طاهری تأکید کرد 

 . توان این مهم را تقویت کرد ریزی اصولی می رسد با یک برنامه های اول انقالب به نظر می الویژه در س

از اصول بنیادین اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد : وی با بیان اینکه بخش توسعه تعاون در گرو اقتصاد مقاومتی است گفت 

 . پذیر است است که این امر فقط با تعاون امکان

تعاون برای توسعه نیازمند اقدامات انقالبی است که این مهم فقط در سایه اقتصاد مقاومتی : اس اقتصادی در پایان گفتاین کارشن 

 . پذیر است و مدیریت جهادی امکان
  http://www.yjc.ir/fa/news/0999193 

 
 ها برنامه وسیاست

 آیانا 5070تیر  30, سه شنبه

 های سازمان نظام مهندسی به مناسبت سالروز نظام مهندسی کشاورزی اعالم شد  اقدامات و برنامه

 08های کشاورزی به تصویب نهایی رسیده و هفت استاندارد هم در حال تصویب است و  استاندارد در بخش ۱0

 .رسد استاندارد دیگر نیز آماده شده و به مرور به مرحله تصویب می

  

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C
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
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
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
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
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD%20%D9%88%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20&Title=%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD%20%D9%88%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4887570
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، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز به (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های تولید، خدمات و پایش فرایندها است که  این استانداردها در حوزه: مناسبت سوم تیر ماه، سالروز تأسیس سازمان یادشده، گفت

 .وری خواهد شد ول و افزایش بهرهدر نهایت منجر به تولید محص

 09محسن موحدیان عطار با بیان اینکه با تفاهم سازمان نظام مهندسی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قرار است 

گذاری این طرح  بینی سرمایه پیش: ای اختصاص یابد، افزود هکتار در منطقه شمال کشور برای تولید بذر، نشاء و نهال گلخانه

 .میلیارد تومان است و پنج درصد تولید بذر، نشاء و نهال کشور را تأمین خواهد کرد 993هزار و  کی

وجود  شد و مشکالتی را برای متقاضیان به ها در سازمان نظام مهندسی انجام نمی گونه پروانه وی با بیان اینکه پیش از این صدور این

ها در سازمان نظام مهندسی عالوه بر ساماندهی این بخش به زنجیره تولید نیز  هبا تجمیع صدور پروان: آورده بود، خاطرنشان کرد

 .کمک خواهد کرد

به گفته موحدیان عطار، پیشنهاد اصالح قانون نظام مهندسی کشاورزی به مجلس داده شده، در کمیسیون کشاورزی در اداره کل 

 .تطبیق قانون تصویب شده و در نوبت صحن علنی مجلس است

ها بعد از انتخابات نظام  پاسخ به پرسش نوری همکارمان در فارس درباره اینکه وزارت علوم هنوز نماینده خود را در استانوی در 

ها خود را اجرایی  شود این وزارتخانه به دنبال نیروهای خاصی است تا سیاست مهندسی کشاورزی معرفی نکرده است و گفته می

 .شود زودی معرفی می ینده خود را معرفی کرده است و یک نفر دیگر نیز بهنما 09وزارت علوم : کند، ادامه داد

نوع  133هزار و  خوبی صورت گرفته است و نظام مهندسی کشاورزی توانسته برای یک در سه سال گذشته فرآیند تدوین تعرفه به

 .در بخش خصوصی ابالغ کند خدمت در حوزه کشاورزی، تعرفه و نرخ تدوین و بعد از تایید وزیر کشاورزی برای اعمال

ترین رویدادی را که در چهارساله گذشته برای  بنا بر این گزارش، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مهم

 533هزار و  عضو خود از میان یک 933نظام مهندسی کشاورزی رخ داده، انتخابات سراسری این سازمان برای انتخاب بیش از 

های نظارت و اجرایی،  ماه سال گذشته آغاز شد و بعد از تشکیل هیئت فرآیند انتخابت از دی: عنوان کرد و یادآور شدکاندید 

استان  90برگزار شد و در این مرحله تنها انتخابات هفت استان به حد قبولی رسید و  10ماه  نخستین دوره انتخابات در اردیبهشت

 .انتخابات مجدد برگزار کردند

جز اصفهان و تهران تأیید  ها به کنم، نتایج انتخابات در تمام استان تا این لحظه که با شما صحبت می: ان عطار تصریح کردموحدی

 .گیری در دو استان نام برده، نتایج کلی انتخابات اعالم خواهد شد شده و تا پنج روز آینده با تأیید رأی

زیرساخت : ی مشارکت در طرح تولید بذور در شمال کشور استفاده شود، تأکید کردوی با اعالم اینکه قرار است از توان سازمان برا

ای این  هکتار در شمال کشور مهیا شده است و قرار بر این است که نظام مهندسی برای اجرای فاز گلخانه 09این کار به مساحت 

 .طرح وارد کار شود

میلیارد تومان بوده است، اما اگر قرار به توسعه  993در بررسی اولیه،  گذاری برای مجتمع بذر سرمایه: موحدیان عطار اظهار داشت

 .گذاری افزایش پیدا خواهد کرد این طرح باشد، میزان سرمایه

گرفته با صندوق بیمه روستاییان قرار است  های انجام طبق توافق: وی در مورد نحوه مشارکت نظام مهندسی در این طرح نیز گفت

بینی ما با ساخت این  های تولید بذر است، مشارکت داشته باشیم و با پیش طرح که ساخت و تجهیز گلخانهبرای تکمیل فاز دوم 

 .شغل مستقیم ایجاد خواهد شد 535مجتمع بیش از 

ترین موضوع در مجتمع  رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تأکید بر این مطلب که تأمین نیرو، مهم

 .با تکمیل فاز اول تولید در مجتمع بذر، پنج درصد از کل نیاز بذور کشور در داخل تولید خواهد شد: ، افزودبذر است
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: نامه همکاری با پست بانک کشور، در مورد نحوه عملیاتی شدن این مهم، خاطرنشان کرد موحدیان عطار با اعالم خبر انعقاد تفاهم

الحسنه برای اعضای نظام  کرد که یکی از این موارد برای تأسیس یک صندوق قرضدر چندین فاز با پست بانک همکاری خواهیم 

 .مهندسی کشاورزی خواهد بود

های بزرگ و کوچک بخش کشاورزی از تجربه و  و تسهیالت طرح ICTدر گام بعدی قرار است در تشکیل دفاتر : وی ادامه داد

 .اعتبارات پست بانک استفاده شود

این خبر که با تصمیم معاونت امور دام از این پس سازمان نظام مهندسی برای صدور پروانه واحدهای  موحدیان عطار با اعالم

این یک مأموریت جدید است که با نظر معاونت امور دام و برای حل : ای تولید طیور گوشتی اقدام خواهد کرد، یادآور شد زنجیره

 ./در این صنعت گرفته شده استهای تولید  مشکالت صنعت طیور گوشتی و متصل کردن حلقه
http://www.iana.ir/tashakkol/item/59079-5 

 
 برنامه و سیاست ها

 ایسنا - ۳۱۳۱تیر  ۱شنبه  سه

  معاون وزیر کشاورزی تاکید کرد

  ت کشاورزی استتنظیم بازار سیاست خاص وزار
  .های خاص این وزارتخانه است از سیاست تنظیم بازار در سطح کشور برای مصرف کنندگان: معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

مراسم معارفه رییس جدید سازمان جهاد کشاورزی  منطقه کویر، محمدعلی جوادی در( ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

حکمت،  موضع سیاسی دولت یازدهم در سراسر جهان برخوردار از عزت،: حاکم بر کشور اظهار کرد کرمان با اشاره به آرامش کنونیاستان 

با حکمت و درایت کار را به پیش  5+9المللی با  جسارت، شجاعت و رو به پیش است و نمایندگان دولت جمهوری اسالمی در مذاکرات بین

  .ظالمانه و ناعادالنه برداشته می شود ریم هایخواهند برد و به زودی تح

ارائه کند و دولت یازدهم بودجه را به موقع تقدیم و  های گذشته دولت موفق نشده بود در زمان مشخص بودجه را به مجلس در سال: وی افزود

رونق اقتصادی، تولید،  خارج شدن از رکود ودرصد باشد که نوید  95امیدواریم تا پایان سال رشد تورم کمتر از  رشد تورم را کنترل کرد و

  .اشتغال، فعالیت و انبساط خاطر برای مردم ایران است

اعتدال و مصوب اقتصاد مقاومتی، مصمم است این  در این راستا وزارت جهاد کشاورزی به دنبال سیاست های دولت: جوادی تصریح کرد

تولید  های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است و در این سیاست ها اتکا بهشاه بیت سیاست  سیاست ها را در دوره خود عملی کند و

  .داخلی و نگاه به برون است

های اقتصاد مقاومتی اتخاذ شده و یکی بعد از  سیاست در وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دولت برنامه هایی برای اجرای: وی ادامه داد

  .دیگری جاری می شود

های بزرگ و با سرمایه گذاری خارجی و داخلی و  ها، در استان های سراسر کشور با بهره برداری طرح ا اجرای سیاستب: جوادی بیان کرد

  .کرمان تحول شگرفی در بخش کشاورزی صورت می گیرد همچنین نیروی فعال و کار در استان

جلوگیری از مشکالت قبلی داریم و تنظیم بازار در سطح  رایتوصیه موکد به همه تولیدکنندگان و دامداران ب: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

  .سیاست های خاص وزارتخانه است کشور برای مصرف کنندگان از

را از جلوی پای کارگزاران، تولیدکنندگان و  دولت موانع. رکن اصلی سیاست های وزارتخانه خرید خدمت از بخش خصوصی است: وی افزود

برنامه  در میدان عمل بتوانند به خوبی بازار را تنظیم کرده و هر جا نیاز به آموزش، دخالت و ج می کند کهسرمایه گذاران بخش خصوصی خار

  .ریزی باشد، دولت دخالت می کند

است، به صورتی که باید در بسته بندی مجهز و  در استان کرمان یکی از مطالب بسیار مهم صنایع تبدیلی و فرآوری: جوادی تصریح کرد

  .هم برای مصرف خود و صادر کردن به استان و کشورهای دیگر موفق باشد و اقتصادی در این صنایع استان بهداشتی

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18297-1.html?tmpl=component&print=1
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در هفته های اخیر سفری به : وجود دارد، تصریح کرد وی با اشاره به اینکه نکته دیگر مدیریت در مزیت هایی است که در محصوالت کشاورزی

  .برای ارسال مستقیم زیره کرمان به این کشور داشتند ویژه کشور فنالند داشتم و آنها درخواست

نادرترین گیاهان دارویی در استان کرمان قابل کشت و بهره  بهترین و: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد

  .پتانسیلی است کرمان استان بسیار پردوره مدیریت جدید بتوان از این پتانسیل استفاده کرد که  برداری است و امیدواریم در

است و درخواست ما از ریاست جدید سازمان جهاد  سرمایه اصلی همه کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته، نیروی انسانی: وی افزود

  .این سرمایه در درون سازمان بپردازیم کشاورزی استان کرمان این است که اول به

حقوقی و رفاهی کمتری برخوردار هستند و در دولت  ارت جهاد کشاورزی نسبت به دیگر سازمان ها از امکاناتکارکنان وز: جوادی اظهار کرد

ریزی در همه  کمبود رفع و فعاالن این بخش به سطح کارکنان دیگر دولت برسد و باید مدیر جدید برنامه یازدهم برنامه بر این است که این

  .کشاورزی را قطعا افزایش خواهد داد ی و روانی کارکنان راندمان بخشجهات انجام دهد زیرا انبساط خاطر روح

بهتر به عنوان سرمایه اصلی به آنها بنگریم که این امر  برای تشکل های غیردولتی، کشاورزان و تکریم ارباب رجوع باید با دید: وی تصریح کرد

  .در روند کار موثر است

کارکنان، ارباب رجوع و کشاورزی اخالق و انصاف، همدلی  مداری سرلوحه کارها قرار گیرد و ما در بینانتظار این است که اخالق : وی بیان کرد

  .و همراهی می خواهیم

باال بردن راندمان تولید در واحد سطح تالش زیادی شده  در. اگر همه با هم باشیم، تحول اتفاق خواهد افتاد: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

  .دوره جدید صورت گیرد ش مضاعف درو امیدواریم تال

  .کشاورزی است حمایت از سرمایه و سرمایه گذار بخش خصوصی در اولویت کار وزارت جهاد: وی افزود

کار اصلی ما در این دوره است و امیدواریم همه با  شجاعت در مدیریت، شجاعت ریسک، تحول خواهی و مدیریت نوین جزو: جوادی ادامه داد

  .است نوینی در جهاد کشاورزی استان کرمان ایجاد کنیم و امید به نیمه دوم سال بسیار زیاد ا همدلی و همراهی فصلهم بتوانیم ب

کرمان تقدیر و عباس سعیدی به عنوان رییس جدید  در این مراسم از خدمات عباس مالیی رییس سابق سازمان جهاد کشاورزی شمال استان

  .سازمان معرفی شد

  http://www.isna.ir/fa/news/70303030357 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا 5070تیر  39, شنبه

 شود  استاندارد کارآفرینی تدوین می: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

کارآفرینی استاندارد کارآفرینی ها و استانداردهای الزم توسط مؤسسه ملی مشاوره کسب و کار و  با تعریف شاخص

 .های آن مجموعه به مخاطبان معرفی شود تهیه و به کارآفرینان اهدا خواهد شد تا با نصب این آرم، ویژگی

  
، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نخستین جلسه اعضای کانون عالی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در مؤسسه ملی مشاوره کسب و کار و : ضمن اعالم این خبر گفت( ممکن)کسب و کار و کارآفرینی ایران مؤسسه ملی مشاوره و 

کارآفرینی در نظر است تا هرم منزلت اجتماعی کارآفرینی ایجاد شود و کارآفرینان سراسر کشور براساس استانداردهایی شناسایی 

های الزم هستند عضو کانون شده و دیگران  تا افرادی که دارای شاخص شده و کانونی از معتبرترین کارآفرینان کشور تشکیل شود

 .هم درصدد تالش برای تصاحب این شرایط برای ورود به کانون شوند

های الزم خواهد کرد،  محسن رضایی با اشاره به اینکه این مؤسسه هیچ فعالیت اقتصادی نخواهد داشت و تنها اقدام به ارائه مشاوره

تنها مشکالت داخلی، بلکه  های جدی از آنها صورت پذیرد، نه ای فعالیت دارند که اگر حمایت کارآفرینان شایسته در کشور: افزود

 .توان مرتفع ساختن مشکالت منطقه با همت کارآفرینان ایرانی وجود خواهد داشت

http://www.isna.ir/fa/news/93040302019
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وی تنها در راستای حمایت از  کند و نقش وی با تأکید بر اینکه این مؤسسه مستقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می

توانند  های کارآفرینی بسیار مفید است، چراکه کارآفرینان کشور بدون مشاوره نمی ایجاد مؤسسه: کارآفرینان است، متذکر شد

 .ها نقش مؤثری در توانمندسازی کارآفرینان کشور ایفا خواهد کرد گونه مؤسسه هایشان را به گوش مسئوالن برسانند و این حرف

عنوان عضوی از  تواند حتی به با توجه به اینکه این مؤسسه ثبت شده است می: بیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کردد

 .ها احساس رقابت کند اتاق بازرگانی فعالیت کند و از آنجایی که اتاق بازرگانی ماهیت شرکتی ندارد، نباید در مقابل سایر مؤسسه

های فنی  ارائه مشاوره به مسئوالن کشور، کارآفرینان و مشاوره: ای این مؤسسه ادامه داد مشاوره رضایی با تأکید مجدد بر ماهیت

گاه نباید مسئوالن در دولت، مجلس و دیگر متولیان مرتبط با کارآفرینان،  ازجمله وظایف این مؤسسه تعریف شده است، چراکه هیچ

حتی در تصویب قوانین از نقطه نظرات آنها استفاده شود و از این رو یکی از نیاز از نظرات مخاطبان خود بدانند و باید  خود را بی

 .گیران کشور است های اصلی این موسسه ارایه مشاوره در امور کارآفرینی به تصمیم اقدام

آفرینی که وقتی در کشور ما کار: وی ضمن بیان اینکه امروز معلوم نیست جایگاه یک کارآفرین در اقتدار ملی کجاست، تصریح کرد

زایی داشته است منزلتی کمتر از یک کاپیتان تیم فوتبال دارد، بدیهی است که این منزلت اجتماعی و  هزار نفر اشتغال پنج تا شش

 .اقتصادی نیاز به بازنگری دارد و این مؤسسه در این راستا گام خواهد برداشت
http://www.iana.ir/food/item/59007-5.html 

 
 
 

 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۳۱۳۱تیر  ۴چهارشنبه 

  شود ها اصالح می های اجرایی سازمان جنگل شیوه
تحقق بهینه از زمان و اعتبار موجود هستیم و باید جهت  دنبال استفاده: ریزی و بودجه مراتع و آبخیزداری کشور گفت مدیرکل دفتر برنامه

  .شود های اجرایی اصالح اهداف، شیوه

های  پیده در پنجمین کارگاه آموزشی هسته نوراهلل کوچ منطقه ایالم،( ایسنا)به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری دانشجویان ایران

های اجرایی کم هزینه جهت  شیوه دستیابی بهارزیابی برای : منابع طبیعی و آبخیز داری کشور در ایالم اظهار کرد نظارت و ارزشیابی ادارات کل

  .گیرد اجرایی و تعیین هدف و اولویت بندی آن صورت می های تحقق اهداف و بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست

اعتبار موجود ما امروزه دنبال استفاده بهینه از زمان و  :ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود ریزی و بودجه سازمان جنگل مدیرکل دفتر برنامه

  .های اجرایی اصالح شود شیوه هستیم و باید جهت تحقق اهداف

کمترین هزینه و بیشترین عملکرد را داشته باشد تصریح  هایی اجرایی صورت گیرد که پیده با بیان اینکه باید متناسب با هر منطقه شیوه کوچ

  .بخشی بر روی جامعه است هدف سازمان بیشترین اثر: کرد

های اجرایی که در راستای اهداف  ها،معرفی شیوه طرح ها، معرفی بهترین شیوه اجرای ها و پروژه های اجرای طرح کاهش هزینه: وی گفت

  .از یک ارزیابی است جلوگیری از انحراف طرح و پروژه و تطبیق آن با تکالیف سازمانی از نتایج مورد انتطار تواند موثر باشد و طراحی شده نمی

برداری بهینه از  فرهنگ حفط منابع طبیعی و بهره ها، کاهش عوامل تخریب،ارتقای ضریب خروج دام،ساماندهی جنگل نشینوی ساماندهی 

  .های برنامه نوسعه در این سازمان دانست ارزیابی،عملکرد طرح و پروژه های منابع طبیعی را از شاخص
  http://www.isna.ir/fa/news/70303030300 

 پنبه

 آیانا 5070تیر  31, پنجشنبه

 ای پنبه تراریخته  آغاز کشت مزرعه

http://www.iana.ir/food/item/18339-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/93040402623
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 .با ابالغ قانون ایمنی زیستی کشور، کشت پنبه در چند مزرعه تحقیقاتی استانی آغاز شده است

از زمان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  

 .ابالغ قانون ایمنی زیستی، تولید تراریخته پنبه جان دوباره گرفته است

پیش از اینکه این قانون ابالغ شود، حق فعالیت بر روی محصوالت تراریخته وجود نداشت، اما در حال حاضر : قربانعلی روشنی افزود

 .کند موجب آن پنبه تراریخته به مزارع تحقیقاتی راه پیدا می ه بیوتکنولوژی کشاورزی در حال انجام است که بهاقداماتی با پژوهشکد

توان بر روی آن کار آزمایشگاهی انجام داد و مشکل  خوری ندارد، می پنبه محصولی است که چون مصرف تازه: وی خاطرنشان کرد

 .خاصی وجود ندارد

توان  ویژه کرم غوزه پنبه ازجمله اقداماتی است که با تحقیقات می ها به از ارقام مقاوم به آفات و بیماریاستفاده : روشنی ادامه داد

 .رویه سموم شیمیایی را گرفت جلوی مصرف بی

ز بخش باشد و بتوانیم تولید تجاری آن را آغا تر نتاج حاصل از تولید پنبه تراریخته رضایت وی اظهار امیدواری کرد که هرچه سریع

 .کنیم

 درصد پنبه جهان 02چین و هندوستان، تولیدکنندگان  

میلیون هکتار برآورد شده است،  99.5دبیر کانون پنبه و گیاهان لیفی با اعالم اینکه سطح زیر کشت پنبه در کشور هندوستان 

را به یکی از کشورهای شده تراریخته و هیبرید بوده که این کشور  درصد محصول کشت 10در این سطح زیر کشت : تصریح کرد

 .بزرگ تولیدکننده پنبه تبدیل کرده است

شود، در حالی که افزایش تولید در ایران نیز وجود  درصد پنبه در دو کشور هندوستان و چین تولید می 03: روشنی یادآور شد

 .دارد

استان کشور عملیاتی شده است و در  در حال حاضر تولید پنبه تراریخته در سطح چند مزرعه تحقیقاتی و در چند: وی تأکید کرد

 .صورت نتایج مثبت، اجازه تولید انبوه داده خواهد شد

هزار هکتار برآورد شده است که نبود ارقام  935در حال حاضر سطح زیر کشت پنبه در کشور : روشنی در پایان اظهار داشت

 ./شود ترین مشکل پنبه کشور محسوب می مناسب بزرگ

  
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59050-5.html 

 
 پنبه

 آیانا 5070تیر  30, چهارشنبه

 ارقام پرمحصول و مقاوم پنبه در راه است / طرح خوداتکایی پنبه در حال نهایی شدن

رود بتواند بخشی از  حال نهایی شدن است که امید میطرح خوداتکایی پنبه در کنار هفت طرح خوداتکایی دیگر در 

 .نیازهای داخلی کشور را پاسخگو باشد

  
نگاه دولت : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .بنا نهاده شده که یکی از آنها پنبه استتدبیر و امید بر خوداتکایی هشت محصول عمده بخش کشاورزی 

بخشی از نیازهای  9030رود بتوانیم تا افق  طرح خوداتکایی پنبه در حال نهایی شدن است و امید می: قربانعلی روشنی افزود

 .داخلی را تأمین کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18314-1.html
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رو  کمبود بودجه سال گذشته روبهطرح جامع پنبه که بنا بود بخشی از مشکالت این محصول را مرتفع کند، با : وی خاطرنشان کرد

 .دستگاه بود، به بخش تزریق شد 93دستگاه کمباین، مقدار کمی که کمتر از  03شد و در زمینه مکانیزاسیون به جای اختصاص 

رود به بخش پنبه نیز مقدار  در حال حاضر اعتبارات مناسبی در بخش مکانیزاسیون اختصاص یافته که امید می: روشنی ادامه داد

 .ناسبی اختصاص یابدم

شده خوداتکایی جدید از طریق  های تدوین شود که در طرح درصد محصول پنبه از طریق واردات تأمین می 53: وی تصریح کرد

 .بینی افزایش تولید نیز شده است افزایش عملکرد در واحد سطح، پیش

 معرفی پنج رقم جدید پنبه 

های اخیر اقدامات خوبی برای افزایش عملکرد در واحد سطح محصول پنبه  سال در: رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور یادآور شد

 .گذاری خواهد شد زودی پس از طی مراحل اداری نام ای که پنج رقم جدید در دستور کار است که به گونه انجام شده است، به

تری دارد و  عالوه بر آن، دوره رشد کوتاهارقام جدید پرمحصول، مقاوم نسبت به تنش خشکی و شوری بوده و : روشنی تأکید کرد

 .پذیر است همچنین برداشت ماشینی برای آن امکان

 .تر به عرصه معرفی شود رود هرچه سریع سال کار تحقیقاتی به نتیجه رسیده و امید می 95این ارقام پس از : وی اظهار داشت

زایی رو به رشدی داشته باشد، به  رو باشد و اشتغال ر روبهتواند با رشد مناسبی در کشو محصول پنبه می: روشنی در پایان گفت

 ./ای قرار گیرد شرط آنکه مورد توجه ویژه
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59030-5.html 

 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 آیانا 5070تیر  30, چهارشنبه

 ! رونمایی دستگاهی که غذای مورد نیاز بدن را اسکن و تامین می کند

دستگاهی که بدن انسان را اسکن می کند و بر اساس نیاز و کمبود های بدن، غذای مورد نیاز را با باالترین کیفیت 

 .تهیه و به کاربر تحویل می دهد

دن انسان را اسکن می کند و بر اساس نیاز و کمبود های محققان یک شرکت غذایی آمریکا در حال ساخت دستگاهی هستند که ب 

 .بدن، غذای مورد نیاز را با باالترین کیفیت تهیه و به کاربر تحویل می دهد

و به نقل از ساینس، عملکرد این دستگاه شبیه به پرینتر های سه بعدی ( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران   به گزارش 

است؛ با این تفاوت که محصول نهایی تمام نیازهای بدن را تامین می کند؛ یعنی تمام طیف مواد غذایی از هیدروکربن گرفته تا 

 .با توجه به آن تولید می شودچربی در بدن بررسی می شود و غذای نهایی 

ماشین . است که در یک برنامه تلویزیونی در آمریکا استفاده می شود’ replicator‘عملکرد این ماشین دقیقا مشابه دستگاه  

 .نمایش داده شده در این برنامه قابلیت تولید و بازیافت غذاهای مختلف را دارد

 ./سال زمان نیاز دارد 93کامل این ماشین و رسیدن به مرحله تجاری حداقل به توسعه دهندگان این دستگاه معتقدند که ساخت  
http://www.iana.ir/food/item/59059-5.html 

 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان – ۳۱۳۱تیر  ۶۰: تاریخ

 شود در ماه رمضان گران نمی "مرغ تخم"

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18303-1.html
http://www.iana.ir/food/item/18318-1.html
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ریال باشد ولی به دلیل شرایط حاکم بر بازار داخلی  033هزار و  0مرغ باید حداقل هر عدد  گرچه قیمت واقعی تخم: فتطالکش گ

 03-05مرغ  ها در طول ماه مبارک رمضان برای هر عدد تخم فروشی مرغ در خرده و عدم تکافوی صادرات این محصول، نرخ تخم

 .کمتر از این میزان است  (ترین سایز مورد عرضه در بازار عمده)گرمی 

گذار ایران  دهندگان مرغ تخم ، سید فرزاد طالکش دبیرکل کانون سراسری پرورشخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

این محصول باید بوسیله صادرات از : ماه افزودمرغ مازاد در  هزار تن تخم 95با اشاره به شرایط حاکم بر تولید و وجود حداقل 

کننده تولیدکننده متعادل باشد ولی به دلیل عدم حمایت های دولتی در پرداخت  چرخه مصرف خارج شود تا قیمت برای مصرف

 .مرغ مازاد همچنان تولیدکنندگان در زیان قابل توجهی هستند سازی تخم مشوق صادراتی و یا ذخیره

ناپذیر به بدنه صنعت  اینکه متولیان دولتی در قالب جلسه ویژه ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از خسارت جبران با: وی ادامه داد

تصویب نمودند ولی متأسفانه  91/9/10کنندگان، مصوبات فوری را در تاریخ  گذار و حفظ شرایط بازار برای مصرف مرغ تخم

که هنوز فاصله زیادی تا نرخ برآوردی )مرغ در طی روزهای اخیر  زیی تخمترین اقدامی صورت نگرفته و افزایش قیمت ج کوچک

 . ترین نقشی ایفا ننموده است حاصل تالش مدیریتی صنفی بوده و دولت کوچک( مرغ در درب مرغداری دارد تخم

درصد  93سبه تنها مرغ، درب مرغداری در خرداد ماه در صورت محا از آنجایی که قیمت برآوردی هر کیلو تخم : طالکش افزود

تومان زیر قیمت و  033تومان است ولی این محصول در فروردین و اردیبهشت با میانگین هزار و  033هزار و  0سود برای مرغدار 

کننده که توسط واحدهای  تومان زیر قیمت به فروش رسیده و نوسان قمیت نزد مصرف 933در خرداد ماه نیز با میانگین هزار و 

 . پذیرد همخوانی مناسبی با نوسان قیمت درب مرغداری ندارد  فروشان صورت می هبنکداری و خرد

 . مرغ در ماه مبارک رمضان گران نخواهد شد با این حال بنا بر شرایط بازار، تخم: وی تصریح کرد

ترین نوسان ممکن،  کمکنندگان با  مرغ نزد مصرف اجرایی جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی بازار تخم -تنها راه فنی: طالکش گفت

درصد نوسان  93تواند در طول سال با حداکثر  کننده بر روی هر عدد از این محصول است که می اجرای طرح پرینت قیمت مصرف

 . های حاصل از آن در ایام مختلف سال جلوگیری شود های شدید و نگرانی ثباتی تنظیم شده و در نتیجه از بی

 19گذار ایران و اجرای آزمایشی این طرح در سال  ان تنظیم بازار بر اساس طرح کانون مرغ تخممتولی: وی اظهار امیدواری کرد

مرع رخ داده و آثار تبعی آن انباشتگی زیان  هایی که در قیمت مصرف کننده تخم نظمی ها بی نسبت به اجرای آن اقدام و پس از سال

 . سوی ایشان بوده جلوگیری نماییمداران و انگشت اتهام به مسئولین دولتی به ناحق به  مرغ

هزار ریال  51ریال یا هر کیلوگرم  033هزار و  0مرغ باید حداقل هر عدد  کننده تخم گرچه قیمت واقعی مصرف: طالکش افزود

باشد ولی به دلیل شرایط حاکم بر بازار داخلی و عدم تکافوی صادرات این محصول در شرایط فعلی و در طول ماه مبارک رمضان 

کمتر از این میزان است ( ترین سایز مورد عرضه در بازار عمده)گرمی  03-05مرغ  فروشی برای هر عدد تخم مرغ در خرده رخ تخمن

 . 

 . کنندگان خودداری کنند مرغ از هر گونه اجحافی به مصرف  فروشان تخم امیدواریم خرده: وی تاکید کرد

مرغ درایران   مرغ سرانه مصرف تخم ه در ستاد کشوری ترویج مصرف تخمهای صورت گرفت رغم تمام تالش شایان ذکر است علی

ای و تأمین پروتئین، سهم ناچیزی در سبد خانوار دارد که امید است در  بوده و ازدیدگاه هزینه( عدد 3.0)روزانه کمتر از نیم عدد 

 . تری پیدا کند آینده جایگاه مناسب
http://www.yjc.ir/fa/news/0997090 

 چای

 آیانا 5070تیر  30, سه شنبه

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4889383
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 حمایت ویژه دولت از صنعت چای باعث افزایش تولید بهاره شد 

های چای، میزان برداشت این محصول در دور دوم  عدم بارش نزوالت جوی در مناطق شمال کشور و هرس نکردن باغ

 .دهد را کاهش می

در دور نخست برداشت : گفت( ایانا)اتحادیه شرکت تعاونی چایکاران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس  

از مزارع چای کشور برداشت شد ( بینی کل برداشت درصد پیش 03تا  05برابر )هزار تن برگ سبز چای مرغوب  09( بهاره)چای 

 .اشته استکه نسبت به سال گذشته افزایش مناسبی د

هزار تن چای خشک تولید  95در صورتی که روند برداشت برگ سبز چای به همین صورت ادامه داشت : ایرج هوسمی افزود

 .شد، اما قطع نزوالت جوی و کاهش رطوبت در مزارع شمال کشور، در دور دوم برداشت چای دچار مشکل خواهیم بود می

شود که  روز بعد از پایان دور نخست آغاز می 53تا  05ید دور دوم برداشت چای بر اساس روال هرساله، با: وی خاطرنشان کرد

 .دلیل شرایط نامناسب جوی به تعویق افتاده است اکنون به هم

های آبیاری هستند، مشکلی جدی برای برداشت دور  مزارعی که دارای سیستم: رئیس اتحادیه شرکت تعاونی چایکاران ادامه داد

برداری در دور دوم پایین خواهد  شود، میزان بهره صورت دیم اداره می ما از آنجا که اولویت مزارع چای کشور بهدوم چای ندارند، ا

 .بود

دلیل مشکالت مالی کشاورزان ناشی از عدم پرداخت مطالبات چایکاران نتوانستند مزارع خود را برای  به: هوسمی تصریح کرد

 .یز در کاهش میزان برداشت تأثیرگذار خواهد بودبرداشت دور دوم هرس کنند که این موضوع ن

حمایت ویژه دولت تدبیر و امید از صنعت چای و افزایش نرخ خرید تضمینی توسط جهادکشاورزی باعث شد که : وی یادآور شد

 .ای داشته باشد میزان برداشت چای بهاره افزایش قابل مالحظه

تومان از مطالبات دامداران بابت برداشت مرحله نخست برگ سبز چای باقی میلیارد  03تا به امروز حداقل : هوسمی تأکید کرد

 .مانده است

چایکاران امیدوارند که بر اساس رویکرد وزارت جهادکشاورزی دولت یازدهم به موضوع چای و افزایش : وی در پایان اظهار داشت

 ./افزایش برداشت چای باشند دلیل باال رفتن خرید تضمینی، در سال آینده شاهد بهبود و انگیزه آن به
http://www.iana.ir/tashakkol/item/59091-5.html 

 چای
 فودپرس 5070تیر ماه  9شنبه 

 چگونه چای طبیعی و با کیفیت را بشناسیم؟

تن چای  933تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست و ساالنه حدود  های پرمصرف برای ایرانیان است اما چای یکی از نوشیدنی

 .شود به همین دلیل شناسایی چای با کیفیت و بدون مواد افزودنی یکی از نکات مهم هنگام خرید است وارد کشور می

 
همچنین چای که . تدرشت بودن چای، رنگ نزدیک به قرمز و عطر چای جزو مواردی است که هنگام خرید باید به آن توجه داش

شود به مراتب از کیفیت باالتری برخوردار است اما تشخیص واقعی چای مطلوب و سالم هنگام دم کردن  در فصل بهار برداشت می

دقیقه زمان الزم است و بعد از گذشت یک ربع در استکان ته  93شود؛ به طوری که برای دم کردن چای طبیعی تنها  میسر می

 .کند مدت کوتاه رنگ غلیظی پیدا نمیشود و در  نشین نمی

رسد تنوع فراوانی  ای در بازار به فروش می ، چای سیاهی که به صورت فله(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

وای مختلف اما باید دانست که که گیاه چای در همه نوع آن، یکی است اما وقتی در آب و ه... دارد؛ چای مورچه، ترش، باروتی و 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18285-1.html
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کند؛ به عنوان مثال  شود، تنوع ظاهری پیدا می کند و چون جزو گیاهانی است که خیلی سریع تغییراتی در آن حاصل می  رشد می

 .حتی در دو شهر شمال نیز گیاه چای بنابر آب و هوای محیط تغییراتی دارد

 انواع چای

شود و به شکل تازه برای عملیات پالسیدن یا  ی برگ گیاه چیده می وقت. شود در کل از گیاه چای در دنیا سه نوع عمده تولید می

شود و نتیجه خشک شدن این   بو و مزه آن نیز تغییر کرده و خشک می. شود شود، رنگ گیاه عوض و سیاه می   تخمیر فرستاده می

 .گیاه، چای سیاه است

کند اما   ی خشک، سبز است که رنگ کمتری تولید میاگر گیاه تازه سریعا خشک شود و تخمیر روی آن صورت نگیرد نتیجه چا

 .خواص آن بیشتر از چای سیاه است

ما   شود و خواص آن فی این چای تنها در چین تهیه می . نوع دیگر چای نیمه تخمیر شده است که با نام اورنگ شناخته می شود

 !بین چای سبز و سیاه است

 چای بهاره بهترین نوع چای

چین شده در تابستان و پاییز قرار می  ترین چای مربوط به چای بهاره است و بعد از چای دست  طعم ن و خوش تری بهترین، مرغوب

 .گیرند

 نکاتی درباره چای سیاه

آور هم هستند   تر باشد این مواد که یبوست شود هر چه برگ چای درشت  کننده آن بیشتر می چون در روند تخمیر چای مواد تلخ

 .شود اما هر چه چای خردتر و پودرتر باشد این مواد در آن بیشتر هستند  میدر آن کمتر یافت 

 چای درشت بهتر از چای ریز است

تر خواهد بود و به مذاق هر شخصی خوشایند نخواهدآمد؛ به طور  تر و مزه آن تلخ هر چه چای سیاه پودرتر باشد رنگ تولیدی تیره 

 .ریز و پودری است  از چایکلی باید گفت چای درشت از نظر کیفیت بهتر 

 چای طبیعی تقریبا قرمز است

  اگر به چای هیچ افزودنی اضافه نشود رنگ، بو و مزه خوبی داشته و بی. چای طبیعی در حالت طبیعی رنگ نزدیک به قرمزی دارد

 .شود  می ضرر است اما اضافه کردن رنگ و عطری کردن آن به شکلی که بوی تند و رنگ قرمز پررنگ پیدا کند، مضر

 .تر و بهتر است مطمئنا چای طبیعی بدون رنگ و بوی اضافه شده سالم . کند چای طبیعی در مدت کوتاه رنگ غلیظی پیدا نمی

 در فصل زمستان چای برداشت نمی شود

از بهار به  شود به این علت که هر چه چای در سه فصل بهار، تابستان و پاییز چیده می شود و در فصل زمستان چای برداشت نمی 

 .شود های چوبی برگ زیادتر می   شویم، قسمت فصل تابستان و زمستان نزدیک می 

 .ترین چای مربوط به چای بهاره است و بعد چای تابستان و پاییز قرار می گیرند  طعم ترین و خوش  بنابراین بهترین، مرغوب 

 چای های پرزدار عطر بیشتری دارند

طعم و   به همین دلیل چای برخی نقاط خوش. کننده موثر است  کمیت مواد معطر کننده و مواد تلخ منطقه جغرافیایی در کیفیت و

 .چای برخی نقاط بسیار پست است

هایی که روی آن ها  عنوان مثال، در ایران آزمایشاتی که روی چای پنج شهر شمالی انجام شده نشان داده اند، اصوال چای   به

هر چه پرز بیشتری داشته باشند چون داخل پرزها اسانس ( شود این پرز با چشم غیرمسلح دیده نمی البته )پرزهایی وجود دارد 

 .اند ها بهترین چای را چای الهیجان معرفی کرده  نتایج این بررسی. جمع می شود، عطر چای بیشتر است

 هنگام خرید چای به چه نکاتی توجه شود؟
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زند ولی به هر حال، قبل  بوی چای حرف اول را در حدس طعم و مزه چای می . استدرشتی چای یکی از نکات مهم و قابل توجه 

رنگ سیاه چای هم مشخصه دیگر مرغوب بودن آن . از دم کردن چای نمی توان میزان کیفیت آن را به طور کامل متوجه شد 

 .است

 !طبیعی بودن چای از روی ظاهر قابل تشخیص نیست

از نظر اسانس هم چای اگر . دهد ن طبیعی بودن آن را تشخیص داد چراکه چای طبیعی رنگ نمی تا قبل از دم کردن چای نمی توا

 .بوی غلیظی نداشته باشد، یعنی عطری نیست

 از عطریات طبیعی در چای استفاده شود

ود و عوارضی را تواند در کبد تجمع یافته و به سموم تبدیل ش از آنجاکه مصرف عطریات افزوده شده به چای در طوالنی مدت می 

 .برای مصرف کننده در پی داشته باشد، توصیه شده از عطردهنده های طبیعی در چای استفاده شود

 کشد دقیقه طول می 93دم کردن چای خوب 

دقیقه طول  93کردن آن است به طوری که دم کردن چای خوب تنها  یکی از راهکارهای شناخت چای خوب مدت زمان دم

دقیقه زمان الزم است تا حالت آن تغییر کند و اگر زودتر از این زمان  95ای خوب را در استکان بریزیم کشد و زمانی که چ می

 .نشین شد این چای، چای مطلوبی نیست رنگ چای تغییر کرد یا موادی در آن ته

نشین  موادی در آن ته کند و کردن زمانی که در استکان قرار گیرد بعد از یک ربع رنگ آن تغییر می  چای نامطلوب پس از دم

 .شود که این مساله نشانه غیرطبیعی بودن چای است می

تر است و هر چه بماند مواد تلخ آن بیشتر شده و بو   طعم بو و خوش  دم تر باشد، خوش  به طور کلی می توان گفت هرچه چای تازه 

 .دهد و مزه آن را تغییر می 

و دیگر رفع کننده خستگی نیست چون کافئین آزاد شده با دیگر مواد ترکیب  شود  خواص چای هم هر چه بیشتر بماند عوض می

 .دهد شده و خاصیت خود را از دست می 

 بهترین روش دم کردن چای

کردن چای ابتدا باید آب کامال به جوش آید و بعد از جوش آمدن آب شعله باید بسیار کم باشد تا حالت قلیان و جوش آب  برای دم

طوری که باید قسمتی از قوری خالی باشد و بعد از آن روی حرارت مالیم  کنیم به ک سوم قوری را آب جوش پر میی. از بین برود

  .قوری چینی نیز بهترین نوع جنس برای دم کردن چای است. کنیم چای را دم می
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 حبوبات

 آیانا 5070تیر  30, سه شنبه

 ابالغیه نرخ خرید تضمینی جو و نخود در کارتابل وزیر جهادکشاورزی 

در صورت پایین آمدن قیمت نخود و جو، سازمان تعاون روستایی مشروط بر ابالغ وزیر جهادکشاورزی، آمادگی خرید 

 .تضمینی این دو محصول را دارد

با اعالم این خبر ( ایانا)گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ریزی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی امروز در گفت معاون برنامه 

محصول گندم، جو، ذرت  95برای  19-10در سال ( زراعی)هیئت وزیران قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی : گفت

زمینی و پیاز خرید  لوبیا، سیب ای، پنبه وش، چغندرقند، دانه سویا، دانه آفتابگردان، دانه کلزا، دانه گلرنگ، برنج، عدس، نخود، دانه

 .است تضمینی دارد، اما تا به امروز تنها در گندم و کلزا ورود پیدا کرده

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85&Title=%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%9F
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تر از قیمت تضمینی در کرمانشاه، لرستان و  در صورت کاهش قیمت دو محصول نخود و جو به پایین: دوست افزود حسین مهدی

 .دی آغاز شودزو آذربایجان غربی خرید تضمینی این دو محصول نیز به

ابالغیه خرید نخود و جو در کارتابل وزیر جهادکشاورزی قرار دارد که در صورت ابالغ وزیر جهادکشاورزی : وی خاطرنشان کرد

 .شود خرید تضمینی این دو محصول نیز آغاز می

هزار و  تومان و نخود یک 003و نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم ج: ریزی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی ادامه داد معاون برنامه

 .کند تومان است که بر اساس ابالغیه وزارت جهادکشاورزی سازمان تعاون روستایی خرید آن را آغاز می 133

بر اساس : دوست در پایان درباره دالیل ورود سازمان تعاون روستایی در خرید تضمینی این دو محصول تصریح کرد مهدی

و محصول در حال نزدیک شدن به نرخ خرید تضمینی است، به همین منظور سازمان تعاون روستایی های استانی نرخ این د گزارش

 ./آورد عمل می های الزم را به های روستایی، کشاورزی و تولید برای حمایت از کشاورزان برنامه های شبکه تعاونی با توجه به ظرفیت
http://www.iana.ir/tashakkol/item/59070-5.html 

 خدمات دام

 - 93/04/07فارس

 با استیضاح وزیر موافق نیستم/ گیر رانت میلیاردی واردات خوراک دام است کمیسیون کشاورزی پی

و به نظرم  به دلیل شرایط کنونی کشور با استیضاح وزیر جهاد موافق نیستم: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .های نمایندگان فرصت بیشتری به وزیر داده شود باید برای رفع دغدغه

در مورد رانت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد سادات ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت

وزارت صنعت و   این رانت در قوه قضائیه مطرح است و جلوی این قضیه توسط پرونده: خوراک دام، گفت میلیاردی در واردات

 .شده بود معدن و تجارت گرفته

 .دهند همان کار را ادامه می اند و اخیرا دو شرکت دیگر به این موضوع ورود پیدا کرده اما: وی افزود

این موضوع بپردازند و جلوی این قضایا را بگیرند، البته  رود مسئوالن قوه قضائیه به انتظار می: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .وظیفه اجرایی مجلس، قطعا کمیسیون کشاورزی هم پیگیر این موضوع است با توجه به

گیرد که امتیازی خارج از مقررات و ضوابط داده شود که البته دولت یازدهم  رانت زمانی شکل می :سادات ابراهیمی بیان داشت

 .کنم، اراده جلوگیری از مفاسد در دولت وجود دارد ه که جلوی مفاسد اقتصادی را خواهد گرفت و احساس میبارها شعار داد

من جزء استیضاح کنندگان نیستم و : وی در پاسخ به این سؤال که استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در چه وضعیتی قرار دارد، گفت

ها به لحاظ تأمین نقدینگی و اعتبار  اورزی هم موافق نیستم، زیرا وزراتخانهبه دلیل شرایط کنونی کشور با استیضاح وزیر جهاد کش

 .دارای مشکالت فراوانی هستند

ای نیست،  های مالی فشار آوردن از طریق استیضاح وزیران کار شایسته به دلیل محدودیت: عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت

های اجرایی شهرستان و استان به نمایندگان وارد  اجع به تعامل بین دستگاهاگرچه برخی از ایرادات در بخش تعامالت به وزیر ر

 .است

رسد باید فرصت بیشتری به وزیر داد تا بتواند حجم  به نظر می: نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسالمی گفت

 .دغدغه نمایندگان را پاسخگو باشد
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703039333900 

 خدمات دام

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18293-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930407000724
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 - 93/04/07فارس

 افشای رانت میلیاردی در واردات خوراک دام

عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی،از رانت خواری میلیاردی یک شرکت انحصاری وارد کننده خوراک دام و طیور 

با وجود لغو امتیاز این شرکت و قرار گرفتن نام آن در لیست سیاه وزارت صنعت، به دلیل وجود : گفت خبر داد و

 .ها از بیت المال ادامه دارد هایی همچنان این سوء استفاده البی

خبرنگار  وگو با سید محمد سادات ابراهیمی در گفت ،خانه ملتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

توسط یک شرکت تکلون   (زمینه خوراک دام و طیور)دی ال متیونین   خبرگزاری ملت، از رانت میلیاردی در واردات محصول

کاالیی است که سالهای سال در انحصار شرکت تکلون ( زمینه خوراک دام و طیور)دی ال متیونین : خبر داد و افزود  انگلیسی

 .انگلیسی بوده است که پس از سالها انحصار با پیگیری های قابل توجه سازمان بازرسی کل کشور لغو انحصار شد

دآوری اینکه این شرکت با استفاده از ارز مرجع در سالهای گذشته نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسالمی با یا

در حالی که باید هر کیلو از این محصول را مطابق ارز : کرده است، تصریح کرد نسبت به واردات محصول دی ال متیونین اقدام می

 .مان به فروش رسیده استهزار تو 03تومان در بازار عرضه می شده است با چند برابر قیمت و گاهی تا  0133   مرجع

برابر قیمت واقعی  5  در واقع شرکت واردکننده تا: عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد

 .های زیادی بر مردم و دولت تحمیل شده است هزینه  از بیت المال سوء استفاده کرده که با این اقدام غیرقانونی  محصول

  ناچارا  مرغداران و دامداران که خریداران اصلی متیونین همان زمینه خوراک دام و طیور: مردم در مجلس نهم افزوداین نماینده 

 .کردند است، خریداری می با هر قیمتی که شرکت انحصاری وارد کننده تعیین می کرده  به دلیل انحصاری بودن آن  این کاال را

کشور   و در شرایطی که باید ارز  کت در شرایط تحریمی به وجود آمده در سالهای اخیرعمل این شر: سادات ابراهیمی تاکید کرد

باعث افزایش قیمت تولید مرغ و سایر گرانی ها شده   شد، های دامی مورد نیاز هزینه می در بخش های دارو و درمان و تامین نهاده

 .است

از آنجایی که : ادامه داد  تجارت در لیست سیاه قرار گرفته استوی با یادآوری اینکه شرکت تکلون توسط وزارت صنعت، معدن و 

این افراد به دنبال مطامع نامشروعی بودند با تاسیس دو شرکت با نام های دیگر و با البی هایی که شرکت انگلیسی فراهم کرده 

 .دهند است همچنان به کارهای غیرقانونی خود ادامه می

مقامات قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل : آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفتعضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، 

کشور پیگیری های خود در زمینه جلوگیری از رانت خواری میلیاردی این افراد متخلف را ادامه دهد و از اتالف بیت المال و سوء 

 .استفاده این افراد سودجو جلوگیری کنند
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703039333013 

 خدمات دام
 آیانا 5070تیر  30, سه شنبه

 کره پسته سرانجام به تولید تجاری رسید / سازی در بخش علوم دامی و باغبانی امضای دو قرارداد تجاری

 .سازی در زمینه علوم دامی و باغبانی با حضور معاونان وزیر جهادکشاورزی به امضاء رسید تجاریامروز دو قرارداد 

  
، امروز طی مراسمی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دو قرارداد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ء رسیدانتقال فناوری در حوزه علوم دامی و باغبانی به امضا

http://www.farsnews.com/
http://www.icana.ir/Fa/News/257603
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930407000250
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بنیان و با رویکرد انتقال نتایج تحقیقاتی به صاحبان صنایع و سرمایه برگزار  این مراسم در راستای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش

 .شد و دو شرکت خصوصی دانش فنی دو محصول ساخت کشور را خریداری کردند

پروژست و انتقال فناوری تولید کره، شکالت،  ام تجاری آریندر این مراسم، تولید تجاری اسفنج پرژستون واژنی گوسفند و بز با ن

 .حلوا و شیرپسته به بخش خصوصی منتقل شد

های  هزار قطعه از این اسفنج مورد نیاز است که مشابه این فناوری در سال 933الزم به ذکر است، در بخش علوم دامی، ساالنه 

دلیل قیمت  شد که به ها در دو سال اخیر، از کشور اسپانیا وارد می وجود تحریمشد و با  گذشته از هلند و نیوزیلند به کشور وارد می

نفر در بخش تولید و توزیع این نوع اسفنج،  53کند و برای  هزار دالر ارز ممانعت می 033باال، تولید داخلی آن از خروج ساالنه 

 .کند زایی ایجاد می اشتغال

های سربسته به مصرف  شود پسته سته نیز به شرکت خصوصی واگذار شد که باعث میانتقال دانش فنی کره، شکالت، حلوا و شیرپ

 .وجود آورد صنعت برسد و عالوه بر آنکه منبع خوبی از چربی غیراشباع و پروتئین است، فرآوری مناسبی را نیز برای این محصول به

عنوان شده است و حلوای پسته نیز ارزش درصد  001درصد و نرخ بازده داخلی ان  993همچنین ارزش افزوده کره پسته 

 .درصدی را دارا است 539درصد با نرخ بازده داخلی  990ای معادل  افزوده

 .درصد است 000درصدی داشته و نرخ بازدهی اصلی آن  900شکالت پسته نیز ارزش افزوده 

 .پسته کمتر استشده یک کیلوگرم از حلوای پسته از یک کیلوگرم مغز  شایان ذکر است، قیمت تمام

گفتنی است، در آیین امضای قرارداد انتقال فناوری، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سرپرست جدید معاونت 

باغبانی، معاون استاندار کرمان، فرماندار رفسنجان و تنی چند از معاونان و مدیران سازمان و مراکز تحقیقاتی سازمان تات حضور 

 ./داشتند
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59073-5.html 

 خدمات دام
 آیانا 5070تیر  30, دوشنبه

 لمپی اسکین، بیماری دامی سوغات عراق کنترل شد :

 ۱09راس دام و معدم سازی  ۹8از تلفات  بیماری دامی لمپی اسکین که برای اولین بار از عراق وارد کشور شد، بعد

 . راس دیگر، اکنون تحت کنترل در آمده است

  
استان کشور را  5خرداد از منطقه بانه وارد کشور شد،  0اسکین که  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیماری لمپی

جلوگیری از توسعه بیماری در این استانها معدوم شده راس گاو نیز برای  000راس گاو تلفات گرفته و  93درگیر کرد، تاکنون 

 .است

 .ها فروکش پیدا کرده و بیماری تحت کنترل درآمده است گویند خسارت مسئوالن می 

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ  محسن مشکوة معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در گفت 

راس دام در استان  1گیرد که جدیدترین گزارش تلف شدن  ی اسکین دامی همچنان در استانها تلفات میبه اینکه بیماری لمپ

 .های این بیماری کاهش یافته و بیماری تحت کنترل در آمده است ها حاکی است که خسارت گزارش: کرمانشاه است، گفت

باالخره : آیا امکان توسعه این بیماری وجود دارد؟ گفت معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به اینکه 

 .چون حشره عامل ناقل بیماری است، بنابراین احتمال دارد، بعدا ظهور کند، اما در شرایط فعلی بیماری کنترل شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18296-1.html


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول تیر   (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

43 
 

هزار رأس گاو  533د، استان کردستان، ایالم، کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی را درگیر کر 5این بیماری ابتدا : مشکوة گفت 

 .تزریق واکسن شد و سمپاشی علیه حشرات انجام گرفت

 .ها کاهش یافته و بیماری تحت کنترل درآمده است ها در این استان تعداد کانون: وی افزود 

جود داشت و هایی از این بیماری و های زنجان، قم، خوزستان، فارس، کرمان، بوشهر و همدان نیز تک کانون در استان: مشکوة گفت 

 .ها توسعه نیافت ها درگیر بودند، اما با انجام عملیات سمپاشی و تزریق واکسن بیماری در این استان یک یا دو تا از دامداری

های این  دهد که خسارت شواهد نشان می: روزه است، گفت 99( مدت زمان ظهور عالئم بیماری)مشکوة با بیان اینکه دوره کمون  

 .ا کرده استبیماری فروکش پید

با توجه به مرز مشترک ایران با عراق و وزش باد از غرب به : وی در پاسخ به اینکه این بیماری از کدام کشور وارد شده است، افزود 

 .های غربی را درگیر این بیماری کرد شرق ناقل بیماری یعنی حشرات، استان

در کشور زامبیا مشاهده شد، در  9191ن بیماری در سال ای: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور افزود 

 .های اخیر در خاورمیانه، لبنان و عراق مشاهده شده است فلسطین اشغالی و سال
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59090-5.html 

 

 گوشت قزمز
 آیانا 5070تیر  30, دوشنبه

 نیازی به واردات مرغ نداریم / شود های ماه رمضان امسال با گوشت گرم پر می سفره

درصد آن از مازاد تولید داخل تأمین شده است نیازی به واردات  ۱8هزار تن گوشت مرغ که بیش از  ۴۹8سازی  با زمینه

 . نداریم

با اعالم این خبر ( ایانا)ز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی امرو

 .بینی می شود های پروتئینی در کشور، بازار رمضان آرام پیش با توجه به تولید مناسب فرآورده: گفت

ید داخل تهیه شده درصد آن از مازاد تول 13هزار تن ذخیره مرغ داریم که بیش از  993در حال حاضر حدود : حسن رکنی افزود

 .است

دلیل مناسب  شد، اما در سال جاری به های گذشته بیشتر مرغ مصرفی ماه رمضان از واردات تأمین می در سال: وی خاطرنشان کرد

 .شود که بتوانیم بخشی از این بازار را از مرغ گرم تهیه کنیم بینی می بودن تولید، پیش

ای باال است که امکان صادرات  ازی به واردات هیچ مقدار مرغ نداریم، زیرا تولید به اندازهبرای ماه رمضان امسال نی: رکنی ادامه داد

 .نیز وجود دارد

وی اظهار امیدواری کرد که بخشی از نیاز ماه رمضان توسط گوشت گرم پوشش داده شود و اگر ضرورتی وجود داشت، از ذخایر 

 .خواهد شد موجود که تمامی آنها از محصوالت داخلی است، تأمین

  
 هزار تن گوساله آماده کشتار در آستانه ماه رمضان 02

در حال حاضر تولید گوشت قرمز نیز به قدر : معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی درباره گوشت قرمز نیز تصریح کرد

 .کفایت است و واحدهای پرواربندی تولید مناسبی دارند

 .شود که بازار مناسبی در ایام رمضان وجود داشته باشد بینی می گوشت قرمز گرم نیز پیشبرای عرضه : رکنی یادآور شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/18272-1.html
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سازی کرده است و واحدهای  هزار تن گوشت گرم ذخیره 95در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام حدود : وی تأکید کرد

شود که هیچ  بینی می را تحویل دهند؛ بنابراین پیشهای آماده کشتار  هزار تن از گوساله 53پرواربندی نیز آماده هستند که حدود 

 .کمبودی وجود نداشته باشد

های ماه رمضان مردم از گوشت گرم به جای گوشت منجمد پر  دهد که سفره وزارت جهادکشاورزی ترجیح می: رکنی اظهار داشت

 .شود

 ./ده خواهد شدای برای گوشت گوساله استفا در صورت نیاز، از منابع ذخیره: وی در پایان گفت
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59015-5.html 

 خدمات دام
 ایسنا - ۳۱۳۱تیر  ۳یکشنبه 

  سازمان دامپزشکی اعالم کرد

  رأس دام در پی شیوع بیماری دامی ۱98سازی  معدوم
های آلوده به این  رأس دام سنگین در استان 003تاکنون  :خبر داد و گفت "اسکین لمپی "شکی از مدیریت کامل بیماری معاون سازمان دامپز

  .پیگیری است خسارت بیش از دو میلیارد تومانی به دامداران از طریق ستاد مدیریت بحران در حال بیماری معدوم شدند و پرداخت

شیوع  طی سه هفته گذشته که نخستین گزارش :اظهار کرد( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران وگو با خبرنگار  محسن مشکات در گفت

و در تاریخ های الزم به موسسه رازی ارسال  برداری شد بالفاصله نمونه به سازمان دامپزشکی ارسال اسکین در استان ایالم بیماری لمپی

  .ماه بیماری تایید شد چهاردهم خرداد

کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی ستادهای ملی و  در پی شیوع همزمان این بیماری در پنج استان ایالم، کرمانشاه،  :وی افزود

  .های غیر بومی مورد نیاز بود انجام شد الزم که برای بیماری استانی تشکیل و اقدامات

بر جلوگیری از شیوع بیماری و حذف آن بود و بر همین  گذاری مبنی در ابتدا سیاست: ون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی ادامه دادمعا

آلوده معدوم و  رأس دام سنگین 003های درگیر این بیماری در دستور کار قرار گرفت و  مبتال در استان های های دام اساس شناسایی و حذف

  .ی شددفن بهداشت

گرفت  خوار صورت می که انتقال بیمای از طریق حشرات خون های آلوده تحت قرنطینه قرار گرفتند و از آنجا در ادامه کانون: مشکات اظهار کرد

های  نشده استان های آلوده آلوده و دام  های ای استان همچنین واکسیناسیون مناطق حاشیه. پاشی شدند مناطق آلوده به صورت کامل سم

  .درگیر این بیماری انجام شد

که تب و ظهور  با توجه به این: کیلومتر داده شد، گفت 93آلوده تا شعاع   های ای استان که هشدارهای الزم به مناطق حاشیه وی با بیان این

های خود را  استان ر مرزی غربهای غربی کشور اعالم کردیم تا نوا های همجوار استان بیماری بود به استان نودهای پوستی از جمله عالئم این

های زنجان، قم، فارس و کرمان به  به صورت تک کانونی در استان به صورت کامل واکسینه کنند که دراین راستا چند گزارش شیوع بیماری

  .اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در دستور کار قرار گرفت سازمان ارسال شد که

یا جلدی گاو به صورت کامل در کشور مدیریت شده  که بیماری لمپی اسکین کی با تاکید بر اینمعاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزش

ای  قرنطینه ای مشاهده شود اقدامات های آلوده متوقف شده و اگر دام آلوده های سنگین در استان دام در حال حاضر معدوم سازی: است، افزود

  .شود ها انجام می و درمانی روی آن

قیمت هر رأس دام سنگین : معدوم شده است، اظهار کرد های آلوده که اکثرا در مناطق روستایی هار تاسف از بیمه نبودن داممشکات با اظ

پرداخت غرامت  تومان در نظر گرفته شده که با احتساب چهار میلیون تومان به عنوان قیمت میانگین برای معدوم شده بین سه تا پنج میلیون

که تامین اعتبار برای پرداخت آن از طریق ستاد مدیریت بحران کشور  ده به بیش از دو میلیارد تومان اعتبار نیاز داریمبه دامداران خسارت دی

  .در حال پیگیری است
http://www.isna.ir/fa/news/70303533077 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/18251-1.html
http://isna.ir/fa/news/93032111356
http://isna.ir/fa/news/93032111356
http://isna.ir/fa/news/93032111356
http://www.isna.ir/fa/news/93040100399
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 خرما

 آیانا 5070تیر  35, یکشنبه

 ها  هزار تن خرمای بوشهری ۹8آمادگی بورس برای عرضه 

 .بورس آمادگی دارد که هر مقدار از خرمای باقیمانده در انبارهای بوشهر را با قیمت مناسب بر روی تابلو عرضه کند

  
ضعیت خرما با توجه به درباره و( ایانا)مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی، امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

امسال نیز همچون سال گذشته برداشت محصول خرما با یک ماه تأخیر همراه است و برای : نزدیکی ماه رمضان در انبارها گفت

 .تأمین خرمای ماه مبارک باید از محصوالت سال گذشته استفاده شود

هزار تن خرما در این استان باقی مانده که  95حاضر حدود با توجه به اعالم نماینده بوشهر، در حال : پور افزود محمدرضا گرامی

 .قرار است سازمان تعاون روستایی برای خرید آن اقدام کند

شده، روی  های انجام ها باقی مانده و بر اساس بررسی ها و کارخانه در حال حاضر خرمای بوشهر در دست واسطه: وی خاطرنشان کرد

 .وافقی با توجه به حجم موجود، توسط دستگاه متولی در حال انجام استدست باغدار نمانده است، اما خرید ت

گروهی در استان بوشهر از کارشناسان سازمان تعاون روستایی کشور مستقر : مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی ادامه داد

 .دها بفرستن صورت توافقی خرید و به تهران و سایر استان هستند تا محصول خرمای استان را به

بورس نیز در این راستا آماده است تا محصول خرمای باقیمانده در این استان را خریداری کند و هیچ مانعی : پور تصریح کرد گرامی

 .نیست

هزار تن از خرمای سال گذشته بوشهر در انبارهای این استان باقی مانده  93تا  95شده، حدود  گفتنی است، بر اساس برآورد انجام

دلیل از دست رفتن بازار اوکراین بوده و بخش دیگری نیز به فروش نرفته است که  شود بخشی از این محصول به میاست که گفته 

بندی قرار است در  سازمان تعاون روستایی کشور با استقرار تیمی در این استان محصوالت انباری را خریداری و پس از بسته

 ./مناسبت ماه مبارک رمضان و طرح ضیافت برپاست، به فروش برساندبار که به  های سازمان میادین میوه و تره غرفه

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59007-5.html 

 خرما
 آیانا 5070تیر  35, یکشنبه

 هزار تن خرما در ماه رمضان  ۴8عرضه دولتی 

ایم که از طریق  هزار تن خرما خریده 95برای تامین و تنظیم بازار خرما در ماه رمضان : مرکزی تعاون روستایی گفتمعاون سازمان 

 .شود بار استان تهران در این ماه عرضه می غرفه سازمان میادین تره 90های این سازمان در  اتحادیه

سازمان تعاون : با اعالم مطلب باال اظهار کرد( ایسنا)ران وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ای دوست در گفت حسین مهدی 

هزار تن از خرمای انبار شده در استان بوشهر را  95کنندگان حدود  روستایی برای ورود به بازار خرما و کنترل آن به نفع مصرف

  .خریداری کرده تا بتواند آن را پس از بسته بندی و فرآوری به بازار عرضه کند

های روستایی کشاورزی کیلویی حدود هزار  یمت خرید توافقی خرما از استان بوشهر توسط اتحادیه مرکزی تعاونیق: وی افزود

 .بندی دارد تومان نیز هزینه فرآوری و بسته 053تومان بوده که حدود 

رمضان بتوانیم خرید توافقی  های الزم انجام شده تا در صورت نیاز ماه هماهنگی: معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی ادامه داد

 .های خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان را انجام دهیم خرما از استان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18239-1.html
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کنندگان  های صورت گرفته سازمان تعاون روستایی ضمن اقدام به تامین خرمای مورد نیاز مصرف با هماهنگی: مهدی دوست گفت

بار استان تهران برای اجرای طرح ضیافت ویژه عرضه خرما در اختیار  غرفه از سازمان میادین تره 90با هدف تنظیم بازار حدود 

 .گرفته است

های  های خود این طرح را دیگر استان های کشاورزی روستایی استان سازمان تعاون روستایی از طریق اتحادیه تعاونی: وی اظهار کرد

 .مت این محصول در ماه رمضان کنترل شودای در بازار خرما جلوگیری و قی کند تا از سودجویی عده کشور اجرا می

گفته بود برخی سودجویان خرمایی را که در فصل  -دبیر کل انجمن خرما  -به گزارش ایسنا، پیش از این علی اصغر موسوی 

تومان از نخل دار خریداری کرده بودند در بازار عمده فروشی خیابان خیام کیلویی  0533تا  9533برداشت سال گذشته حدود 

 .فروشند و وزارت جهاد کشاورزی باید به بازار خرما در آستانه ماه رمضان ورود پیدا کند هزار تومان می 93تا  1333
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/59005-5.html 

 
 خرما

 آیانا 5070تیر  31, پنجشنبه

 های کشور  شیوع زنجره خرما در نخلستان:

های  های گذشته بروز احتمالی آن به کشاورزان هشدار داده شده بود، در بیشتر استان زنجره یا عسلک خرما که از ماه

 .تولیدکننده این محصول اپیدمی شد

  
دلیل عدم  به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس انجمن ملی خرمای هرمزگان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گیر و باعث آلودگی  های کشور همه های کارشناسان جهادکشاورزی، بیماری زنجره، در بیشتر نخلستان توجه نخلداران به توصیه

 .درختان و محصوالت شده است

دلیل عدم مبارزه  ستان خرماخیز کشور بههای هر شش ا های انجمن ملی خرما، نخلستان بر اساس گزارش: ابراهیم پورحیدری افزود

 .کنند مؤثر، اکنون با این حشره دست و پنجه نرم می

های مسئوالن جهاد  دلیل مشکالت مالی و باال رفتن قیمت سموم، برخی از کشاورزان با وجود هشدار به: وی خاطرنشان کرد

 .اند های الزم را انجام نداده پاشی کشاورزی سم

پاشی هوایی وجود دارد،  محیطی با سم هایی که از لحاظ زیست خاطر مخالفت به: خرمای هرمزگان ادامه دادرئیس انجمن ملی 

 .ماند کشاورزان توان و ابزار الزم برای مبارزه را نداشته و الرو آفات در نقاط باالیی نخل باقی می

ها زندگی  یر جاندارانی که در فضای نخلستانفعاالن محیط زیستی با در نظر گرفتن احتمال مرگ سا: پورحیدری تصریح کرد

 .ها گسترش داده است کنند که این امر شیروع آفات را در نخلستان پاشی هوایی مخالفت می کنند، با سم می

دلیل ناآگاهی  های چهارمتری را ندارند، همچنین در بسیاری موارد، به نخلداران ابزار الزم برای دسترسی به نخل: وی یادآور شد

 .شود راد، میزان و زمان مصرف سموم اصولی رعایت نمیاف

گفتنی است، خسرو عمرانی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر ماه گذشته در جمع خبرنگاران به کشاورزان 

 !هشدار داده بودویژه نخلداران منطقه فاریاب دشتستان درباره احتمال ظهور و بروز آفت زنجره خرما و لزوم کنترل آن  به

بوده و وظیفه مبارزه با آن بر عهده  ماده چهار سازمان حفظ نباتات از آفات عمومی( ب)زنجره یا عسلک خرما طبق قانون بند 

 .برداران است بهره

 ./ندگونه زنجره تا به امروز در دنیا شناسایی شده که عمدتاً در مناطق معتدل گرم تا گرمسیر حضور دار 533هزار و  حدود یک

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/18231-1.html
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  http://www.iana.ir/tashakkol/item/59053-5.html 

 خرما
 آیانا 5070تیر  30, دوشنبه

 بار اعالم شد  نرخ انواع خرما در میادین میوه و تره

 . ماه رمضان نسبت به گذشته بدون تغییر اعالم کردبار نرخ انواع خرما را برای فروش در  سازمان میادین میوه و تره

با اعالم اینکه نرخ خرما در ( ایانا)بار امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیر بازرگانی سازمان میادین میوه و تره

تومان، رطب زرد طالیی چهارهزار و  053هزار و  انواع خرما بر اساس نرخ مصوب پیارم یک: ماه رمضان افزایش نخواهد داشت، گفت

تومان، زاهدی چهارهزار و  033هزار و  پنج( رج سه)تومان، رطب مضافتی بم  033تومان، دشتستان و کبکاب دوهزار و  933

 .رسد تومان به فروش می 033هزار و  تومان، رطب مضافتی ممتاز بم شش 933

های  مرغ و فرآورده گروه کاالیی شامل مرغ، گوشت، تخم 99شهروندان  در ماه رمضان برای رفاه حال: سیدحسین اعرابی افزود

 .رسد بار به فروش می با تخفیف در میادین میوه و تره... لبنی، قند، شکر، روغن و

های تعاونی  بار شهر تهران برای عرضه مستقیم خرما از طریق شبکه غرفه در سطح میادین میوه و تره 90: وی خاطرنشان کرد

 .و کشاورزی در نظر گرفته شده که دارای قیمتی مناسب وتنوع بیشتر در مقایسه با سطح شهر هستند روستایی

ای برای ماه  تا پایان هفته جاری کارگروه تنظیم بازار جلسه: بار در پایان تصریح کرد مدیر بازرگانی سازمان میادین میوه و تره

 .شود های گذشته ایجاد نمی نرخ کند، اما بر اساس شواهد تغییری در رمضان برگزار می

دلیل عدم بازاررسانی مناسب و کمبود تقاضا تبدیل به  هزار تن خرما به 053گفتنی است، بر اساس اعالم انجمن خرما، امسال 

 .شود ضایعات می

ار تن خرمای کبکاب هز 95ریزی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی نیز روز گذشته در گفتگو با ایانا خبر از خرید  معاون برنامه

 ./بار داده بود منظور حمایت از تولیدکننده و فرآوری و عرضه خرمای این استان در طرح ضیافت و میادین میوه و تره بوشهر به

 http://www.iana.ir/tashakkol/item/59010-5.html 

 خرما
 آیانا 5070تیر  35, یکشنبه

 غرفه میادین  ۴1عرضه زیر قیمت خرما در / کند داران را شیرین می وزارت جهادکشاورزی کام روزه

داران در آستانه ماه رمضان شیرین  بار اصلی تهران، کام روزه غرفه میادین میوه و تره ۴1با عرضه زیر قیمت خرما در 

 .شود می

  
، در حالی که هرساله شاهد افزایش قیمت خرما در ماه رمضان به بهانه تأخیر (ایانا)کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری 

ماهه این محصول هستیم، وزارت جهادکشاورزی در سال جاری با همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور  در برداشت یک

هزار تن خرمای مضافتی کرمان که روی دست  95ارس و هزار تن رطب ف هزار تن خرمای کبکابی، شش 93اقدام به خریداری 

 .نخلداران بوشهری مانده، کرده است

ریزی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی در گفتگو با ایانا از استقرار تیم این سازمان در بوشهر برای خریداری و فرآوری  معاون برنامه

شده نخلداران را با قیمت مناسبی  ر گرفته شده تا بتوانیم محصول خریداریبا غرفه از میادین میوه و تره 90: خرما خبر داد و گفت

 .عرضه کنیم

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18310-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/18252-1.html
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رود تا بدین ترتیب محصولی روی دست  عالوه بر آن، بخشی از این خرما نیز بر روی تابلوی بورس می: دوست افزود حسین مهدی

 .نخلداران نماند

رمان نیز تدابیری اندیشیده شده تا اگر خرمایی در دست نخلداران های دیگری همچون فارس و ک در استان: وی خاطرنشان کرد

های  بار و یا بازارچه بندی در میادین میوه و تره صورت توافقی خریداری شده و پس از فرآوری و بسته باقی مانده، توسط سازمان به

 .طرح ضیافت عرضه شود

  
 آغاز طرح ضیافت از پنجم تیرماه

هایی که قرار است از پنجم تیرماه  های روستایی و کشاورزی کشور درباره آغاز به کار غرفه ه مرکزی تعاونیدر ادامه مدیرعامل اتحادی

طرح ضیافت از پنجم تیرماه در چهار نقطه تهران دایر : محصول خرما را با قیمت مناسب عرضه کنند، خبر داد و اظهار داشت

 .ر آنها با قیمت مناسب عرضه خواهد شدشود و مایحتاج مورد نیاز مردم برای ماه رمضان د می

بار به  غرفه میادین میوه و تره 90محصول خرمایی که توسط : گذاری خرما در سال جاری ادامه داد عباس بنازاده درباره قیمت

 .تر از آنچه که اعالم شده عرضه خواهد شد رسد، با قیمتی پایین دست مردم می

تومان  933صورت عمده و دوهزار و  تومان به 033هزار و  حال حاضر به قیمت یکخرمای کبکاب بوشهری در : وی تصریح کرد

 .رسد فروش می فروشی در تهران به صورت خرده به

تومان برای  053هزار و  رطب فارس نیز با قیمت سه: های روستایی و کشاورزی کشور یادآور شد مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

 .است فروشی در نظر گرفته شده خرده

 033هزار و  و برای درجه یک پنج 533هزار و  رطب مضافتی کرمان برای هر کیلوگرم رقم ممتاز پنج: دوست تأکید کرد مهدی

 .رسد که کرایه حمل به آن اضافه خواهد شد تومان در استان به فروش می

شود  هانه محصوالتی که در این میادین عرضه میبار هستیم تا قیمت ما منتظر اعالم سازمان میادین میوه و تره: وی در پایان افزود

 .مشخص شود

صورت کتبی اعالم  بار که ابتدای هر ماه به های این خبرگزاری درباره قیمت محصوالت میادین میوه و تره گفتنی است، در پی بررسی

رسانی  هفته مشخص و اطالعشود، مطلع شدیم که قرار است قیمت خرما و سایر محصوالت برای تیرماه سال جاری تا اواخر  می

 .شود

نامه خود، قیمت هر کیلوگرم رطب زرد طالیی درجه یک را  بار در آخرین نرخ الزم به ذکر است، سایت سازمان میادین میوه و تره

و خرمای زاهدی را  033تا دوهزار و  033و خرمای کبکاب و دشتستان دوهزار و  533هزار و  ، درجه دو سه933چهارهزار و 

 .درجه دو عنوان کرده است 533هزار و  درجه یک و سه 933هزار و چهار

نامه  تومان در این نرخ 133و درجه دو چهارهزار و  033هزار و  همچنین قیمت هر کیلوگرم رطب مضافتی بم درجه یک پنج

 ./نخواهد داشتهای گذشته  تعیین شده است که به گفته مسئوالن این سازمان، ارقام ماه جدید تفاوت چندانی با ماه
  http://www.iana.ir/tashakkol/item/59003-5.html 

 

 زعفران
 - 93/04/03فارس

 قاچاق پیاز زعفران به افغانستان تهدیدی برای تولید و صادرات کشور

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18246-1.html
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پیاز زعفران به افغانستان تهدیدی برای تولید و صادرات کشور به قاچاق : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت

 .رود و تصوری واهی است که بگوییم این کشور توان رقابت با ما را ندارد شمار می

با آغاز فصل برداشت : فارس گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری غالمرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت

 .هم آغاز شده است باز به کشور افغانستان اواسط خردادماه، قاچاق این محصول ران ازپیاز زعف

کشور افغانستان در حال : گذارد، افزود وی در پاسخ به این سؤال که قاچاق پیاز زعفران چه تأثیری بر روی صادرات کشور می

ملل و کشورهایی مثل هلند، اسپانیا، ایتالیا و سازمان  به همین دلیل از سوی جایگزینی کشت زعفران به جای خشخاش است و

 .فرانسه مورد حمایت قرار گرفته است

برای صادرات  رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در پاسخ به این سؤال که قاچاق پیاز زعفران به کشور افغانستان چه عواقبی

در ایران ساکن بودند، بنابراین کسانی که در    دی افغانهای اخیر تعداد زیا به دلیل جنگ طی سال:دارد، تصریح کرد کشور زعفران

 .کاری سکونت داشتند، با نحوه کاشت، داشت و برداشت زعفران کامال آشنا هستند مناطق زعفران

ها به کشورشان آنها با قاچاق پیاز زعفران، شرایط کشت زعفران را  پس از جنگ افغانستان و بازگشت افغان: میری تصریح کرد

 .مشغول تولید این محصول هستند در این کشور و با نیروی ارزان قیمت انستان بوجود آوردند و هم اکنونافغ در

تن، در اختیار کشور افغانستان قرار داده و با این شرایط احتمال از دست دادن بازارهای  03آمریکا هم بازاری با ظرفیت : وی افزود

 .آمده استما بوجود  المللی و بیکار شدن کشاورزان بین

تن زعفران در سال اولین تولید کننده زعفران  993سه دهه پیش اسپانیا با تولید : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران بیان داشت

 .تن زعفران دومین کشور تولید کننده زعفران در دنیا بود 03در جهان و ایران در همان زمان با تولید 

کننده زعفران دنیا  تن زعفران در سال اولین تولید 033شت حدود سی سال، با تولید ایران در حال حاضر و با گذ: میری گفت

 .کند کیلو زعفران در سال تولید می 033اسپانیا اکنون فقط حدود   است، در حالی که

هی است و ما باید در تواند با کشور ما رقابت کند، یک تصور وا بنابراین تصور اینکه افغانستان به لحاظ تولید زعفران نمی: وی افزود

 .برخورد با این مسئله کامال هوشیارانه عمل کنیم و نگذاریم که این شرایط برای کشور افغانستان فراهم شود

سالی است که بروز کرده و این موضوع با  95پدیده قاچاق پیاز زعفران تقریبا : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تصریح کرد

 .کامال قابل کنترل است یک سری قوانین بازدارنده

 و داشت پیاز زعفران با مجوز قانونی انجام شود کاشت* 

زعفران باید کاشت و برداشت پیاز زعفران با مجوز انجام شود و این کار عالوه بر کنترل  برای جلوگیری از قاچاق پیاز: میری گفت

  .مثبت در این راستا باشدتواند گامی   مرزها برای جلوگیری از قاچاق پیاز زعفران از کشور می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030333973 

 

 زعفران
 - 93/04/07فارس

 ۹8۹۴برنامه افزایش تولید زعفران در ایران به یک میلیارد دالر تا سال 
تن برساند که ارزش صادراتی آن به یک میلیارد  888میالدی به  ۹8۹۴تولید زعفران خود را تا سال  ایران در نظر دارد

 .دالر خواهد رسید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930402000896
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مشابه از آنجایی که شرایط آب و هوایی افغانستان  "یوراسیا رویو "، به نقل ازخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .ایران است این احتمال وجود دارد که این کشور در تولید زعفران رقیب جدی برای ایران باشد

 .برای بقا در بازار زعفران دنیا، باید ایران به دنبال تولید زعفران اورگانیک باشد و با برند ملی این کشور محصوالتش را صادر کند

در همین زمان میزان  درصد درصد افت داشته است، 59مقایسه با سال قبل از آن در سال گذشته میزان صادرات زعفران ایران در 

تن  901.9میلیون دالر بوده است میزان صادرات زعفران ایران دو سال پیش  9.9تن به ارزش  900.0زعفران صادراتی ایران 

 .بود

قیمت پایین این محصول ارزش صادراتی آن درصد کاهش داشت اما به دلیل  9.0میزان وزن صادرات زعفران ایران سال گذشته 

 .میلیون دالر رسید 090.0درصد کاهش یافت و به  59

 شود کشور جهان انجام می 03صادرات زعفران ایران به 

تن برساند که ارزش صادراتی این کشور نیز به یک  533میالدی به  9399تولید زعفران خود را تا سال  ایران در نظر دارد تا

 .ر خواهد رسیدمیلیارد دال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703039333017 

 

 زعفران
 فودپرس 5070تیر ماه  0سه شنبه 

 قاچاق پیاز زعفران به افغانستان تهدیدی برای تولید و صادرات کشور

رود و  قاچاق پیاز زعفران به افغانستان تهدیدی برای تولید و صادرات کشور به شمار می: صادرکنندگان زعفران گفترییس اتحادیه 

 .تصوری واهی است که بگوییم این کشور توان رقابت با ما را ندارد

 
با آغاز فصل : وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت غالمرضا میری

 .از اواسط خردادماه، قاچاق این محصول به کشور افغانستان باز هم آغاز شده است نزعفرابرداشت پیاز 

 
کشور افغانستان در حال : گذارد، افزود وی در پاسخ به این سؤال که قاچاق پیاز زعفران چه تأثیری بر روی صادرات کشور می

لل و کشورهایی مثل هلند، اسپانیا، ایتالیا و جایگزینی کشت زعفران به جای خشخاش است و به همین دلیل از سوی سازمان م

 .فرانسه مورد حمایت قرار گرفته است

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در پاسخ به این سؤال که قاچاق پیاز زعفران به کشور افغانستان چه عواقبی برای صادرات 

در ایران ساکن بودند، بنابراین کسانی که در    ی افغانهای اخیر تعداد زیاد به دلیل جنگ طی سال:زعفران کشور دارد، تصریح کرد

 .کاری سکونت داشتند، با نحوه کاشت، داشت و برداشت زعفران کامال آشنا هستند مناطق زعفران

ها به کشورشان آنها با قاچاق پیاز زعفران، شرایط کشت زعفران را در  پس از جنگ افغانستان و بازگشت افغان: میری تصریح کرد

 .نستان بوجود آوردند و هم اکنون و با نیروی ارزان قیمت در این کشور مشغول تولید این محصول هستندافغا

تن، در اختیار کشور افغانستان قرار داده و با این شرایط احتمال از دست دادن بازارهای  03آمریکا هم بازاری با ظرفیت : وی افزود

 .مده استالمللی و بیکار شدن کشاورزان ما بوجود آ بین

تن زعفران در سال اولین تولید کننده  993سه دهه پیش اسپانیا با تولید : رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران بیان داشت

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930407000459
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 .تن زعفران دومین کشور تولید کننده زعفران در دنیا بود 03زعفران در جهان و ایران در همان زمان با تولید 

کننده زعفران دنیا  تن زعفران در سال اولین تولید 033ت حدود سی سال، با تولید ایران در حال حاضر و با گذش: میری گفت

 .کند کیلو زعفران در سال تولید می 033اسپانیا اکنون فقط حدود   است، در حالی که

ی است و ما باید در تواند با کشور ما رقابت کند، یک تصور واه بنابراین تصور اینکه افغانستان به لحاظ تولید زعفران نمی: وی افزود

 .برخورد با این مسئله کامال هوشیارانه عمل کنیم و نگذاریم که این شرایط برای کشور افغانستان فراهم شود

سالی است که بروز کرده و این موضوع با یک  95پدیده قاچاق پیاز زعفران تقریبا : رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تصرح کرد

 .امال قابل کنترل استسری قوانین بازدارنده ک

 کاشت و داشت پیاز زعفران با مجوز قانونی انجام شود *

برای جلوگیری از قاچاق پیاز زعفران باید کاشت و برداشت پیاز زعفران با مجوز انجام شود و این کار عالوه بر کنترل : میری گفت

  .ت در این راستا باشدتواند گامی مثب  مرزها برای جلوگیری از قاچاق پیاز زعفران از کشور می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 

 روغن
 فودپرس 5070تیر ماه  1پنج شنبه 

 ۱/وابستگی به روغن وارداتی از نگاه کارشناسان

 شود ای که انتخاب می ترین گزینه واردات؛ راحت/ ای های توسعه فاصله زیاد تولید روغن با برنامه

که مسئوالن برای  طلبد در حالی میتولید روغن مصرفی داخلی کشور عزم و اراده جدی : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .کنند ترین گزینه یعنی واردات را انتخاب می تأمین روغن راحت

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد دالیل  ، آب و منابع طبیعی در گفت  پور عضو کمیسیون کشاورزی علی ایران

شویم که در تولید برخی محصوالت  ای کشور متوجه می ای توسعهه با نگاهی به برنامه :وابستگی کشور به واردات روغن، گفت

  .طلبد هستیم، یکی از این محصوالت روغن است که افزایش تولید آن عزم و اراده جدی می  تر از برنامه کشاورزی عقب

را مکلف به تمهیداتی در راستای افزایش تولید و  کشاورزیای که بخش  ساله 5های  و یا برنامه 9030انداز  سندچشم: وی افزود

  .ها فاصله زیادی داریم دهد ما با برنامه کند، نشان می های مشخص در این بخش می رسیدن به شاخصه

رود  روغن یکی از مهمترین مواد غذایی و کاالهای اساسی به شمار می: داشتعضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی اظهار 

  .که افزایش تولید و افزایش وابستگی به واردات آن در کشور اثرات مثبت و منفی دارد

ح قرار بود طی چند سال برای افزایش تولید محصوالت اساسی افزایش سطح زیر کشت، اصالح الگوی مصرف، اصال: پور گفت ایران

ترین گزینه را  ژنتیکی و همه موضوعات مربوط به صنایع تبدیلی را بررسی کنیم در حالیکه معموال وزارت جهاد کشاورزی راحت

  .کنند و چشمشان به صندوق توسعه ملی و درآمدهای صادراتی است انتخاب می

تولید و تأمین  جهاد کشاورزیوزیر  مالک ما برای سنجش عملکرد :عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت

  .اساسی مانند گوشت قرمز، گندم، برنج و حتی روغن در یک پروسه چند ساله استکاالهای 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id 

 

 سم
 آیانا 5070تیر  30, سه شنبه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&Title=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85&Title=%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86/5%7d,%7b%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&Title=%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86/4
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 های صنعتی در برخی مزارع  درخواست عضو کمیسیون کشاورزی برای کنترل جدی پساب

واردات غیرقانونی برخی از سموم پرخطر کشاورزی که توسط وزیر بهداشت نیز مورد توجه و تایید قرار گرفت، 

های امنیتی  های کشاورزی است که باید مورد توجه دستگاه توجه به سالمت محصوالت و فرآوردهدهنده ضرورت  نشان

 .قرار گیرد

  
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی 

های کشاورزی که  ر کشاورزی، خطرات و عوارض مصرف محصوالت و فرآوردهقاچاق سموم پرخط: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .کند دهنده زنگ خطری است که سالمت جامعه را تهدید می وزیر بهداشت قرار گرفت، نشان  زاده هاشمی مورد تأکید قاضی

کشاورزی، صنعت، معدن و های جهاد های ملی استاندارد و حفاظت محیط زیست و وزارتخانه سازمان: سیدشکرخدا موسوی افزود

تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همه در تأمین امنیت غذایی مردم سهیم هستند و باید با افزایش اعتبارات برای تولید 

 .مواد غذایی سالم پدیده قاچاق سموم پرخطر کشاورزی را حذف کنند

های بسیار دور توسط مسئوالن در پایتخت و حتی  سالآبیاری مزارع سبزی و صیفی با فاضالب شهری از : وی خاطرنشان کرد

 .های صنعتی صورت نگرفته است های کشور مورد تأکید قرار گرفته است، اما هنوز اقدام مؤثری برای کنترل پساب شهرستان

حصول خیار، بر اساس گزارش رئیس سازمان غذا و دارو، هفت م: نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

 .اند زمینی مورد بررسی برای ردیابی کودها و فلزات سنگین قرار گرفته فرنگی، پیاز، برنج، کاهو، سیب درختی و سیب گوجه

ویژه از کشورهایی  جای کودهای شیمیایی و جلوگیری از قاچاق سموم به توجه برای استفاده از کودهای آلی به: موسوی تصریح کرد

 .تواند امنیت غذایی کشور را فراهم کند حلی است که می نظیر چین بهترین راه

قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است بررسی  00ماده ( و)بر اساس بند : وی یادآور شد

را به نمایندگان مجلس  ها و سموم در محصوالت کشاورزی را مورد آنالیز قرار دهد و گزارش آن کش وضعیت موجود باقیمانده آفت

 .ارائه کنند

رغم مصرف داخلی آن، در  زمینی در کشور به قدری باال است که به باقیمانده نیترات موجود در پیاز و سیب: موسوی مدعی شد

شود؛ این در حالی است که هنوز زنگ خطر مصرف این محصوالت برای ایران  مبادی ورودی کشوری نظیر عراق، مرجوعی می

 ./ده استروشن نش

 http://www.iana.ir/majles/item/59095-5.html 

 

 سم
 فودپرس 5070تیر ماه  5یک شنبه 

 !مردم میوه و سبززی بخورند یا نه؟/ سموم کشاورزی بالی جان ایرانیان

هاست که با این موضوع درگیرند؛  ها سال را آماده خوردن کنند؟ تعداد زیادی از ایرانیمردم میوه بخورند یا نه، و اگر بله، چطور آنها 

های آلوده پیش آمد تا حاال که آلوده بودن  از چندسال پیش که با هر تابستان، نگرانی از ابتال به وبا به دلیل آبیاری سبزی با آب

 .ها، دردسرساز شده کش جات به سموم و آفت ها و صیفی میوه

، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و کارشناس باقی مانده سموم، یکی از «محسن مروتی»ه گزارش شهروند، ب

 .دهد های آلوده به سموم بر سالمت مردم هشدار می افرادی است که هرچند وقت یک بار درباره تاثیر میوه

http://www.iana.ir/majles/item/18281-1.html
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ای همین دیگر وقت آن است وزارت بهداشت به وظایفش برای نظارت ها ثابت شده و بر زا بودن این میوه گوید که سرطان او حاال می

دنبال دارد؛  زایی، مشکالت دیگری را هم به های آلوده به سموم، غیراز سرطان به گفته او، مصرف میوه  .ها عمل کند بر مصرف میوه

 .از افزایش ناباروری گرفته تا مشکالت عصبی

جات ایجاد  ها و صیفی هایی درباره مسموم بودن بعضی میوه ار در میان مردم نگرانیشود که هر چند وقت یک ب حاال چندسالی می

ها چطور بوده و چرا اساسا این موضوع تبدیل به  های مربوطه در این سال روند رسیدگی به این موضوع در دولت و دستگاه. شود می

 یک مشکل الینحل شده؟

طور ویژه آن را  سال است که به ۴۱ای است که ما حدود  ، مسالهکشاورزی ها و سموم در محصوالت کش مساله باقی ماندن آفت

طور  بار جلسه کمیسیون کدکس ایران برگزار شد و ایران ملزم شد تا این موضوع را به که برای نخستین ۴۴۱۱سال  . کنیم بررسی می

  .، ایران هیچ کاری در این زمینه نکرد۱۱و  ۱۴های  سال  رسمی پیگیری کند ولی از آن زمان تا

سازمان دامپزشکی ایجاد کرد تا بتوان تولیدات  تر شد و ایران با همکاری فائو، دو آزمایشگاه در بعد از آن، این موضوع کم کم جدی

برای این کارها، یکسری   .دامپزشکی را که زیرنظر این سازمان است، از نظر تاثیر باقی ماندن سموم در بدنشان بررسی کرد

تانداردها، چون تا آن شد و باقی اس استاندارد نیاز داشتیم که تا آن زمان وجود نداشت، بنابراین از استانداردهای کدکس استفاده می

محصوالت پایش   هایی که کردیم متوجه شدیم طبق قانون که ما با پیگیری تا این. شد طورکلی پایش انجام نمی زمان به

شود، به عهده وزارت بهداشت است ولی تولید محصوالت سالم و بدون آالینده به  زمانی که برای مصرف مردم آماده می کشاورزی

  .عهده وزارت کشاورزی است

 یعنی االن وزارت جهاد کشاورزی نظارتی بر چگونگی رسیدن محصوالت کشاورزی به مردم و مصرف آن ندارد؟

  .کند زارت بر مرحله تولید این محصوالت نظارت میخیر، این و

 

اند که وزارت جهاد کشاورزی هم باید مانند وزارت بهداشت بر  اخیرا کارشناسان حوزه کشاورزی مانند خانه کشاورز اعالم کرده 

 .مراحل تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی نظارت داشته باشد

رسیدن به بازار به عهده وزارت جهاد کشاورزی است ولی وقتی که وارد بازار شود، به به هرحال آنطور که مقرر شده از تولید تا 

  .گیرد چون سالمت مردم قطعا به عهده وزارت بهداشت است عهده وزارت بهداشت قرار می

نظارت بر سالمت رسد، وظیفه  کند؟ چون آنطور که به نظر می باره عمل می اش دراین حاال با این اوصاف، وزارت بهداشت به وظیفه

  .شود های مختلف دست به دست می محصوالت کشاورزی مانند سبزیجات و میوه و درجه سالمت آنها بین سازمان

طور منظم و  به زبان دیگر، پایشی که باید به. کند باره عمل نکرده و هنوز نمی اش دراین خیر، وزارت بهداشت هیچ گاه به وظیفه

 .چ وجه وجود نداردمنسجم وجود داشته باشد، به هی

 کند؟ اش عمل می و از نظر شما وزارت جهادکشاورزی در مرحله تولید محصوالت کشاورزی، کامال به وظیفه

که وزارت بهداشت درحال حاضر  درحالی. دهد هایی را انجام می ها و فعالیت طور کامل ولی در این حوزه، پایش توان گفت به نمی

کند ولی نظارت دایم بر محصوالت کشاورزی در میادین میوه  کنسروها را گاه گداری چک می محصوالت غذایی فرآوری شده مانند

  .بار برای تخمین سالمت آنها به هیچ وجه وجود ندارد و در این زمینه ضعف زیادی دارد و تره

مهمی مانند محصوالت کنید دلیل این نظارت نکردن چیست؟ چرا این وزارت که متولی سالمت مردم است بر موضوع  خب فکر می

 کند؟ میوه و سبزی که مستقیما با سالمت مردم ارتباط دارد، نظارت نمی

وزارت کشاورزی اولین سری  ۱۱سال  که در گویند ما استاندارد ملی نداریم درحالی باره این است که می بهانه وزارت بهداشت دراین

ای برای وزارت بهداشت نبود که بگوید من  استانداردهای ملی حداکثر میزان مجاز باقی مانده سبز را ارایه داد؛ یعنی دیگر بهانه

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%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%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
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ت هنوز تا حاال، یعنی چهارسال، وزارت بهداش ۱۸سال  از   .هم این استانداردها را بازبینی کردیم ۱۸سال  ما در. استاندارد ندارم

  .بهانه دوم آنها این است که ما امکانات الزم را برای این موضوع نداریم  .باره انجام دهد نتوانسته کاری دراین

 این امکانات دقیقا چیست؟

های محصوالت کشاورزی را  امکانات اصلی موردنیاز برای این موضوع، چند آزمایشگاه مرجع است که هر چند وقت یک بار نمونه

آلودگی دید، چه باید کند؟ واقعیت این است که سیستم  وزارت بهداشتمساله دیگر این است که اگر . و آزمایش کنندبیاورند 

رقمی  ۴۱ریزی کرده که محصوالت کشاورزی با یک کد  وزارت کشاورزی درحال حاضر برنامه. داردبرگشت به تولیدکننده وجود ن

گردد و تا  وارد بازار شود و بر اساس آن اطالعات تولیدکننده ثبت است؛ براساس آن اگر محصولی آلوده باشد به تولیدکننده برمی

های خوبی  ما از سهم خودمان که تولید سالم است حرکت  .ندارد زمانی که نتواند محصول سالم تولید کند، اجازه تولید محصول

های بهتری انجام دهد و همکاری بهتری در این زمینه داشته  انجام شده ولی ما بیشتر از وزارت بهداشت انتظار داشتیم که پایش

  .باشد

باره ایجاد  های بزرگی است، تغییری دراین گامها درحال برداشتن  که وزارت بهداشت در بعضی حوزه در دولت جدید و با توجه به این

 نشده؟

شود ولی آنطور که باید  هایی انجام می کند و هر از گاهی حرکت هایی برگزار می االن مدتی است که وزارت بهداشت جلسات و برنامه

هایی را  وزارت بهداشت باید نمونهکه ما استانداردهای الزم را داریم،  االن با توجه به این  .شود و شاید، این موضوع پیگیری نمی

ممکن است اجازه کند تا جایی که  سعی می جهاد کشاورزیوزارت   .بردارد و از نظر استانداردهای مختلف، آنها را بررسی کند

کنیم که از مواد غیرسمی آلترناتیو که تحت عنوان مواد و عوامل بیولوژیک است  ندهد آلودگی بیش از حد مجاز شود و پیشنهاد می

گوییم که درست کنترل شود  ما می  .ایم ولی این کافی نیست تا حدی هم موفق بوده  .استفاده شود که تاثیر سویی بر انسان ندارد

  .ای ندارد ها فشار نیاید، فایده از بیرون و از بازار برای این کنترل ولی وقتی

گردد، در مرحله تولید محصوالت کشاورزی و سمپاشی آنها هم هنوز  البته همه موارد هم به وزارت بهداشت و نظارتش برنمی

کیفیت به ایران، باعث دو  هندی بیهای چینی و  ها و سم کش سال گذشته ورود آفت مثال در چند  .مشکالت زیادی وجود دارد

  .های مختلف و چگونگی استفاده از آنهاست مشکل دیگر هم ناآشنا بودن کشاورزان با سم  .چندان شدن این مشکل شده است

 .های محصوالت کشاورزی همین است یکی از عمده دالیل آلودگی. درست است

 های وارداتی بیشتر شد؟ از چه زمانی این مشکل سم

ها بیشتر شد، یا  از وقتی تحریم  .ها بیشتر شدند، این مشکل هم شدت بیشتری پیدا کرد هرچه این تحریم .ها ان شروع تحریماز زم

ای باال  ها به اندازه های آن شد، قیمت تر آن را به ما فروختند یا اگر هم وارد می ها هم سخت کش های اروپایی فروشنده آفت شرکت

صورت عمده  کنند و آنها را به ها را از چین و هند وارد می های داخلی تولیدکننده، سم شرکت. آن را بخردتواند  است که کشاورز نمی

 .فروشند به کشاورزها می

 مشکالت این سموم دقیقا چیست؟

زنند از  آنها می عنوان مواد همراه به ثانیا آن چیزی که به. های استاندارد نیست شود، تکنیک هایی که در آنها استفاده می اوال تکنیک

بینیم  مثال در خیلی موارد ما می. شود کیفیت الزم برخوردار نیست و این دو موضوع باعث کارا نبودن این سموم به اندازه کافی می

بار هم  ۴۱که چون کیفیت این سموم به اندازه کافی نیست، کشاورزان اگر مثال قرار است یکی دو بار از این سموم استفاده شود تا 

  .شود آن استفاده می از

 ها برای محصوالت کشاورزی ساالنه در ایران به چه اندازه است؟ کش مصرف ساالنه آفت

هزار  ۱۸به  ۸۴و  ۸۸های  سال سال بود که در  هزار تن در  ۱شد، باالی  که بررسی نمی ۱۱تا  ۱۸سال   ها در ایران از کش مصرف آفت

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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
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  .میلیون تن است مصرف سموم در دنیا ساالنه چهار. هزارتن است۱۸تا  ۴۱صرف دقیقا توان گفت که این م تن رسید و حاال هم می

عنوان  در هیچ جای دنیا اینطور نیست که محصوالت کامال عاری از سموم تولید شود و مقدار کمی از این محصوالت عاری تحت

   .نیست درصد استفاده آن زیاد شود که چون قیمتشان خیلی باالست،  ارگانیک تولید می

 .شود شود درباره تولید این محصوالت در ایران هم صحبت می چندسالی می 

  .عنوان محصوالت ارگانیک نداریم، محصوالت سالم داریم که استانداردهای الزم در آنها رعایت شده است ما در ایران چیزی به

 و تولید و مصرف آنها هنوز در ایرن فراگیر نشده، درست است؟

در   .بیند درصد، خسارت می ۱۸تا  ۴۸شود بین  چون در حالت عادی هم وقتی محصولی تولید می. شود هم که فراگیر شود نمی

فروشم ولی این  دهم ولی محصوالت ارگانیک را دو برابر می شود که اشکال ندارد من این خسارت را می جایی مانند آمریکا گفته می

شود برای تعداد زیادی از مردم سخت  رید همین محصوالت عادی کشاورزی هم که تولید میموضوع در ایران کشش ندارد چون خ

توان تولید و مصرف این محصوالت را گسترش داد بنابراین استفاده از سم  و گران است و بنابراین مسلم است که در ایران نمی

  .کماکان در اولویت است

 ای بیشتر از بقیه محصوالت، مشکل آلوده بودن به سموم را دارند؟ ت گلخانهدر بقیه کشورهای دنیا هم مانند ایران محصوال

اگر به آنها سر بزنید . ای داریم؛ یکی در جیرفت است و بقیه در تهران و کرج ما درحال حاضر چند قطب تولید محصوالت گلخانه

اما در   .شوند های هلندی از هر نظر کنترل می نهمثال گلخا  .های مناسب و استانداردی ندارند شوید که آنها اصال سازه متوجه می

  .ایران این موضوع برعکس است

 ها و محصوالت آنها ندارد؟ ای برای کنترل این گلخانه خب وزارت جهاد کشاورزی تصمیم جدی

 توان کشاورزان را کنترل کرد؟ هایی وجود داشته است ولی به هرحال مگر تا چه حد می های مختلف نظارت در دوره

 ها وجود دارد؟ اگر اینطور است پس چرا در همین کشورهای خارجی که خودتان گفتید این نظارت

در کشورهای اروپایی محصوالت فله خیلی کم است و کد رهگیری دارند،   .ها وجود دارد هایی این نظارت در این کشورها با مکانیسم

  .ها را در ایران نداریم ا ما این سیستمشود ام که آنها را بزنیم، تولیدکننده پیدا می به محض این

داند آلوده بودن محصوالت کشاورزی به سموم، مستقیما با  که می ها چقدر سخت است؟ وزارت جهاد کشاورزی با این مگر این نظارت

موضوع در  ها یک سیستم نظارتی درست برای این رساند، چرا در طول همه این سال سالمت مردم در ارتباط است و به آن ضرر می

 اش پای کار نکشیده است؟  نظر نگرفته و وزارت بهداشت را برای عمل به وظیفه

موضوع دیگر این است که در ایران، بیشتر . خواهد ها می های خیلی مهمی مانند تجهیزکردن آزمایشگاه اوال این موضوع زیرساخت

هکتار  ۱۸۸تا  ۴۸۸اینطور نیست و یک کشاورز ممکن است خرده کشاورز وجود دارد تا کالن کشاورز، ولی در کشورهای پیشرفته 

. رود هایی است که محصوالتشان به بازار ایران می تر از نظارت بر خرده زمین زمین داشته باشد و بنابراین نظارت بر آنها خیلی آسان

سته با کشاورزان در ارتباط باشند، به دهد و از آنها خوا های کشاورزی انجام می سازمان حفظ نباتات این کار را با همراهی کلینیک

  .آنها کد دهند اما هنوز تمام نشده چون تعداد کشاورزان ما باالست

 مانند؟ ها بیشتر در کدام محصوالت کشاورزی باقی می کش این سموم و آفت

ای  بیشتر محصوالت گلخانه متاسفانه. فرنگی ترین محصوالتند و در تولیدات باغی، توت ای خیار و گوجه عمده در محصوالت گلخانه

ترین این محصوالت خیار است و بیشترین آسیب را در آن  یکی از خطرناک  .فرنگی اند مانند خیار و گوجه ما، محصوالت تازه خوری

  .داریم

 .ها مربوط به خیار است درصد آلودگی ۱۸تا  ۴۸پیاز چطور؟ چون قبال اعالم شده که حدود 

  .برد شود و این موضوع آلودگی آن را با میزان زیادی از بین می ایم، چون بیشتر اوقات پخته می نکردهما چندان روی پیاز کار 
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 رود، درست است؟ شود مشکل سمی بودن محصوالت کشاورزی با درست شستن آنها از بین می اینکه گفته می

برای آنها که کمترند، با شستن این مشکل   .شوند نوع سم هم خیلی مهم است، بعضی از آنها کمتر و بعضی از آنها بیشتر جذب می

   .توان کاری برای آنها کرد شود ولی خیلی مواقع نمی کم می

 اند؟ ها آلوده کش ها و سبزیجات به آفت درصد میوه آمار کلی وجود دارد که چند

  .باره آمار اعالم کرد توان دقیقا دراین رسد ولی باز هم نمی درصد می ۱۸تا  ۴۸ای به حدود  در محصوالت گلخانه

های مختلف در  ها در محصوالت کشاورزی، تاثیر آنها بر سالمت مردم و ایجاد سرطان کش بحث مهم درباره باقی ماندن سموم و آفت

 ها بر سالمت مردم چیست؟ کش دقیقا تاثیر این آفت. مردم است

تنها راهی که در دنیا این دو را به هم ربط   .د کنیمها و سرطان ایجا کش توانیم هیچ رابطه مستقیمی بین مصرف آفت ما نمی

قطعا یکی از دالیل عمده سرطان . ها باال است، سرطان بیشتر شیوع پیدا کرده کش گویند در مناطقی که مصرف آفت اند، می داده

 .این سموم است

 کنند؟ غیر از سرطان، چه مشکالتی را ایجاد می

این   .شوند شرایط مزمن و غیرمزمن دارند که اگر تکرار شوند باعث چند بیماری میها که تکلیفشان معلوم است  مسمومیت

اختالل در . ترین آنها است شوند؛ پرخاشگری یکی از اصلی های عصبی مختلفی می ها وقتی تکرار شوند باعث بیماری مسمومیت

ودکان، پارکینسون و آلزایمر از دیگر تبعات آن اختالل یادگیری و فراگیری در ک  .های مختلف است حافظه کوتاه مدت و فراموشی

ایم و در  سازی و نابارور شدن است که ما روی آن کار کرده مساله دیگری که در ایران و به ویژه در تهران با آن مواجهیم، عقیم. است

ید آمار ناباروری و عقیم شدن در شو را ببینید، متوجه می   ...سازی و اگر آمارهای مراکز عقیم  .توان آن را دید کوتاه مدت هم می

  .شود سری از سموم باعث عقیم شدن، سقط جنین و ناباروری می ما در اطالعاتمان داریم که یک. ها بسیار باالست زوج

 نوع این سموم مشخص است؟

 .های ارگانوفسفرها و ارگانوکلرها هستند که دسته دوم منع مصرف دارند آنها از خانواده

 .شود در ایران مصرف می ولی با این وجود

کند یا همراه با دیگر سموم و به صورت قاچاقی  شود که انبارهایی داریم که این سموم را دارد ولی استفاده نمی بله گاهی دیده می

 سری سموم هورمونی هم وجود دارد که بیشتر در آمریکا و کانادا استفاده یک. شوند شود و در زمینهایی مصرف می وارد ایران می

  .اند کنند دچار اختالالت هورمونی و جنسی کسانی که از این سموم استفاده می. شود و در ایران کمتر می

 
بهترین راه برای  .توانند میوه و سبزی استفاده نکنند سوالی که شاید تعدادی از مردم داشته باشند این است که به هرحال آنها نمی

 های این سموم چیست؟ کمتر کردن آسیب

ها را خوب و با آب نمک  ترین کار این است که میوه مهم. کننده باید تا جایی که ممکن است حداقل نکات را رعایت کند مصرفخود 

  .در غذاهایی که باید پخته شوند، توجه شود که مواد کامال پخته شوند، با دمای کم و مناسب و به مدت زیاد. وشو دهند شست

کننده باید رعایت کند و وظیفه وزارت جهاد کشاورزی و  اینها نکاتی است که مصرف  .ت بکنندهایی ماند خیار را حتما پوس میوه

  .بهداشت به جای خودش است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%86%D9%87&Title=%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D9%88%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%86%D9%87%D8%9F%21
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 شیالت
 آیانا 5070تیر  35, یکشنبه

 آلودگی حاصل از مجتمع پرورش ماهی پالنگان چالش برای گردشگری منطقه 

های پرورش ماهی در منطقه نمونه گردشگری پالنگان و جلوگیری  مجتمعآمده درباره آلودگی  با توجه به مسئله پیش

 .هایی صورت گیرد تا به گردشگری این منطقه لطمه وارد نشود ریزی از ورود گردشگران به این منطقه باید برنامه

برنگار خبرگزاری کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان امروز در گفتگو با خ معاون گردشگری اداره 

آمده مورد  باید بهداشت و سالمت گردشگران در این منطقه با توجه به مسئله پیش: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

 .توجه قرار گیرد

ایم،  های استیجاری این منطقه کرده های استیجاری اقدام به ساماندهی خانه در بحث ساماندهی خانه: دوست افزود آرمان وطن

ها فراهم  ساز و کارهایی برای ایجاد این اقامتگاه گردی نیز متناسب با فرهنگ و معماری منطقه های بوم همچنین در بحث اقامتگاه

 .شود می

 .محیطی برای گردشگران جلوگیری کند ها از بروز مشکالت زیست کل در نظر دارد با احداث این طرح این اداره: وی خاطرنشان کرد

ظرفیت و تحمل منطقه : لسه از صدور مجوز برای تعدادی کمپ گردشگری در روستای پالنگان خبر داد و تصریح کرددوست ج وطن

 .ها جهت رفاه حال مسافران و گردشگران منطقه خواهد بود برای جذب و جلب گردشگر مشخص است و احداث این کمپ

گذاری سنگین ندارد و باید در اولویت کاری این  یاز به سرمایههای گردشگری در منطقه پالنگان ن احداث این کمپ: وی ادامه داد

 .کل است اداره

ها شده است و این  متأسفانه آلودگی مجتمع پرورش ماهی موجب تعطیل شدن این مجتمع: معاون گردشگری کردستان یادآور شد

 .ناپذیری وارد کند تواند به گردشگری منطقه لطمات جبران می

های پرورش ماهی و اینکه گردشگران باعث این آلودگی و انتقال  آمده در مجتمع با توجه به آلودگی پیش: دوست تأکید کرد وطن

اند یا نه؟ باید دانست که این مسئله قابل توجیه نیست و ما باید شرایطی را برای اسکان و اقامت گردشگران فراهم  ویروس شده

 .ندکنیم تا گردشگران با رفاه حال بهتری وارد منطقه شو

ها باعث تعطیلی آنها و جلوگیری از ورود  ایجاد این آلودگی در مجتمع: در ادامه مدیرعامل مجتمع شیالت پالنگان اظهار داشت

 .گردشگر به داخل محدوده شیالت شده است

محیطی ما با گردشگری در این منطقه مشکلی نداریم و هدف ما این است که به دالیل بهداشتی و زیست : فرهاد نعیمی گفت

 .های شیالت شوند گردشگران نباید وارد حوزه مجتمع

گردشگری منطقه پالنگان با شیالت آن رونق گرفته است و اگر شیالت آن به تعطیلی کشیده شود دیگر گردشگری وارد : وی افزود

 .این منطقه نمی شود، چرا که گردشگری با شیالت و شیالت با گردشگری در پالنگان رونق گرفته است

های پرورش ماهی باعث جذب گردشگر، ایجاد اشتغال در منطقه و  ایجاد مجتمع: یرعامل مجتمع شیالت پالنگان خاطرنشان کردمد

های پرورش ماهی  های مناسب باید از تعطیلی و ورود گردشگر به مجتمع ریزی رونق گردشگری شده است که با ساز و کار و برنامه

 .جلوگیری شود

کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اعضای کارگروه استان باید برای احداث  اداره: کرد نعیمی در پایان تصریح

 ./های گردشگری وارد کار شده تا به گردشگری منطقه لطمه وارد نشود های بهداشتی، پارکینگ و کمپ سرویس

http://www.iana.ir/archive/item/59000-5.html 

 

http://www.iana.ir/archive/item/18242-1.html
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 شیالت

 آیانا 5070تیر  30, چهارشنبه

 ! هزار تن 088میلیون تن ماهی در قفس پرورش می دهند و ما ایرانی ها فقط  ۹نروژی ها : قائم مقام شیالت ایران

را در پرورش ماهی  در آیین معارفه مدیرکل جدید شیالت استان گیالن، قائم مقام سازمان شیالت کشور جایگاه ایران

 .هزار کیلومتر طول ساحل شایسته کشور ندانست 8در قفس به رغم داشتن 

  
و به نقل از روابط عمومی شیالت گیالن، در آئین معارفه مدیرکل جدید شیالت ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

مدیرکل حراست شیالت ایران و سایر  -معاون آبزی پروری شیالت ایران -سازمان شیالت ایران  گیالن که با حضور قائم مقام

مسئولین کشوری و استانی در اداره کل شیالت گیالن انجام گرفت ، سیف اهلل حقیقی قائم مقام سازمان شیالت ایران اظهار کرد 

ایسته در پرورش ماهی در قفس را پیدا کند حقیقی با اشاره به هزار کیلومتر طول ساحل نتوانسته جایگاه ش 5کشور ما با بیش از 

پرورش آبزیان از راه های . میلی لیتر متوسط بارندگی در کشور بعنوان یکی از عوامل محدود کننده کشاورزی ادامه داد 953حدود 

 .مهم و مطمئنی برای خودکفایی در زمینه غذایی است

در حالی که کل تولید آبزی پروری در . یلیون تن از پرورش ماهی در قفس تولید داردکشوری مانند نروژ قریب دو م. وی افزود

 .هزار تن است 053هزار تن و با صید و غیره  053کشور 

قائم مقام سازمان شیالت ایران ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی و مدیریت کمک و تخصیص بودجه از سوی استانداری گیالن  

وری در تولید آبزیان و همچنین پرورش ماهی در قفس در این استان دارای مزیت های فراوان آبزی پروری  شاهد افزایش بهره

 .باشیم

یکی از بحث های مهم توسعه استان برنامه ریزی برای تولید بر پایه : در ادامه مراسم معاون برنامه ریزی استانداری گیالن گفت 

به کیفیت ، ارزش افزوده باال ، انطباق با مزیت استان و عدم آالیندگی محیط زیست  مزیت های طبیعی و خدادادی است و با توجه

اصغریان افزود گیالن با مزیت های فراوان و منابع . و همچنین اشتغالزایی و تامین غذای سالم بهترین زمینه تولید در گیالن است

 .شدآبی می تواند چند برابر وضعیت فعلی تولیدات آبزی پروری داشته با

مدیرکل جدید شیالت گیالن نیز بازسازی ذخایر را از وظایف پایه ای و ذاتی شیالت عنوان کرد و افزود با توجه به آلوده بودن  

 .رودخانه ها و کاهش تکثیر طبیعی به ناچار باید به تکثیر مصنوعی روی بیاوریم

یده اند و این میزان صید و مشاغل حاصل زحمات این مراکز تکثیر در گیالن زحمات زیادی را کش: اسحاق شعبانی اظهار کرد 

 .مراکز است

وی بازسازی این مراکز ، تجهیز و تامین اعتبار الزم برای حفظ ذخایر را برای کمک به شغل صیادی و همچنین آبزی پروری در  

مصرفی ، بازسازی ذخایر و احیای استان الزامی خواند و برنامه ریزی برای افزایش تولید و گسترش فرهنگ آبزی پروری و آبزی 

در این مراسم . زیستگاها ، پرورش ماهی در قفس و پرورش ماهی خاویاری را از جمله برنامه های مهم و پیش رو عنوان کرد 

 اسحاق شعبانی به عنوان مدیرکل جدید شیالت گیالن معرفی و از زحمات حجت سعیدی قدردانی شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/59077-5.html 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/18299-1.html
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 شیر
 آیانا 5070تیر  31, پنجشنبه

 سازی را برای همیشه از دست داد  صنعت شیر کشور، یک پژوهشگر فعال فرهنگ:

سال فعالیت جدی در حوزه پژوهش و  99سازی صنایع شیر ایران که سابقه  یاد مهرناز حجتی، مسئول فرهنگ پیکر زنده

زهرای تهران تشییع و به آرامگاه ابدی  شنبه در بهشت امروز پنج 99های لبنی را دارد، ساعت  سازی مصرف شیر و فرآورده فرهنگ

 .شود سپرده می

گذشت که فقط بابت ، این فعال حوزه پژوهش و ارتباطات دیروز در حالی در(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

توان مدعی شد که  آوری به کما رفت و پس از فوت ناگوارش، می طور شوک دلیل حساسیت دارویی به یک معاینه ساده پزشکی و به

 .های آن محروم شده است سازی شیر و فرآورده صنعت شیر کشور از یک نیروی انسانی زبده و فعال در حوزه فرهنگ

هاهزار ایرانی گرایش  تنها امروز هزاران یا ده مهرناز حجتی در حالی برای همیشه دنیا را ترک کرد که نهیاد  بنا بر این گزارش، زنده

های شیری را مدیون او و همکارانش هستند که وقتی خبرنگار ما برای گفتگو با همکاران او در دفتر صنایع  خود به مصرف فرآورده

 .ین ضایعه، از گویش تمام آنها آشکار بودگرفت، تأثر شدید ا شیر ایران با آنها تماس می

های شیری را در کارنامه  سال فعالیت متعصبانه و کارشناسی در جهت ترویج مصرف فرآورده 99یاد مهرناز حجتی که سابقه  زنده

ات صنعت شیر شناس در حوزه پژوهش و ارتباط عنوان پرسنلی مسئولیت تنها به کاری خود دارد، به زعم قریب به اتفاق همکارانش نه

یاد حجتی به  شود زنده تا آنجا که گفته می. آمیزی بوده است های ستایش شهره بوده، بلکه به لحاظ اخالق شخصی نیز واجد ویژگی

 .داری و سنگ صبور بودن زبانزد است لحاظ خلق و خوی مهربان، مردم

الدینی  نده است که ماحصل ازدواج او با مهندس نادر تاجساله نیز به یادگار ما 99یاد مهرناز حجتی یک دختر  گفتنی است، از زنده

تنها باید همسری مهربان و فداکار، بلکه  طور قطع امروز وی نیز نه مدیر و متخصصی که به. معاون فنی و مهندسی پگاه تهران است

 .همکاری محبوب و پرافتخار را نیز به اتفاق همکارانش به آرامگاه ابدی بدرقه کند

  
http://www.iana.ir/food/item/59003-5.html 

 

 شیر
 فودپرس 5070تیر ماه  5یک شنبه 

 اطالعی از افزایش نرخ شیرخام نداریم 

ای از هیات وزیران یا ستاد تنظیم بازار دریافت نکنند، تغییری در نرخ خرید  طور رسمی بخشنامه صنایع لبنی تا زمانی که به

 .کنند از دامداران ایجاد نمی شیرخام

درصدی نرخ  03درباره افزایش ( ایانا)صنفی صنایع لبنی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن

 انجمن صنایع لبنی :یافت، گفت باید از امروز افزایش می جهادکشاورزیشیرخام که بنا بر اعالم معاون بهبود تولیدات دامی وزارت 

ای از جانب هیات وزیران یا کارگروه ستاد تنظیم  ز افزایش رسمی نرخ شیرخام ندارد، زیرا تا به امروز ابالغیهتا این لحظه اطالعی ا

 .بازار به ما نرسیده است

طور رسمی از هیئت وزیران با ستاد تنظیم بازار دریافت نکنند،  ای به های صنایع لبنی تا زمانی که نامه کارخانه: افزود رضا باکری

 .کنند تغییری در نرخ خرید شیرخام از دامداران ایجاد نمی

http://www.iana.ir/food/item/18320-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%85
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
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C+
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C+
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
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 .تومان از دامداران خریداری شد 993هزار و  امروز نیز هر لیتر شیرخام یک: وی خاطرنشان کرد

 003هزار و  درصدی نرخ شیرخام و باال رفتن قیمت این محصول تا یک 03با افزایش : نفی صنایع لبنی ادامه داددبیر انجمن ص

 .درصد افزایش خواهد داشت 93های لبنی نیز به تبع آن  تومان، نرخ فرآورده

دلیل باال  یش فعلی نیز صرفاً بهبوده که افزا 19های لبنی مربوط به تیرماه سال  آخرین افزایش قیمت فرآورده: باکری تصریح کرد

 .رفتن نرخ شیرخام است

رسد که تا پایان سال تغییری در قیمت این  نظر می رساند و به های لبنی را به سقف می این افزایش قیمت فرآورده: وی یادآور شد

 .ها نداشته باشیم فرآورده

رو خواهد شد و سرانه مصرف شیر را  کنندگان روبه عمل مصرفال های لبنی با عکس هرگونه افزایش قیمت فرآورده: باکری تأکید کرد

 .دهد در بازار کشور کاهش می

گیری روزگذشته ستاد تنظیم بازار و وزارت جهادکشاورزی، از تاریخ یکم تیرماه سال جاری قیمت هر  گفتنی است، بر اساس تصمیم

  .تومان شده است 003هزار و  کیلوگرم شیرخام یک

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 شیر
 ایسنا- ۳۱۳۱تیر  ۳یکشنبه 

  :افزایش قیمت شیر و درخواست صنایع لبنی

  یابدقیمت لبنیات هم باید افزایش 
کیلوگرم شیر خام خبر داده است هنوز تصمیمی برای  قیمت خرید هر( درصد 03)تومانی  003در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از افزایش 

  .اند شده درصد قیمت این محصوالت نیز 03گرفته نشده که مسئوالن صنایع لبنی خواستار افزایش  تغییر قیمت شیر پاستوریزه و لبنیات

چگونه است که   :اظهار کرد( ایسنا)دانشجویان ایران  با اعالم این مطلب به خبرنگار خبرگزاری -مشاور صنایع شیر ایران  - حسین چمنی

قیمت  های افزایش یافته و توجهی به هزینه درصدی قیمت شیر خام 03افزایش  رغم طرفه نگاه کرد و علی توان یک معادله ساده را یک می

  محصول نهایی در صنایع لبنی نکرد؟

همچنین صادرات این محصوالت . کاهش مصرف آن شود های لبنی و تواند منجر به افزایش قیمت فرآورده افزایش قیمت شیر خام می: وی افزود

رغم  علی های گذشته صنایع لبنی این در حالی است که طی سال. کند میالمللی نیز کاهش پیدا  بین به دلیل کاهش قدرت رقابت در بازارهای

  .تامین نیاز داخلی به شیرخشک توانستند این محصول را نیز صادر کنند

 کمترین سود صنایع مربوط به صنعت لبنیات است
تومانی قیمت خیلی با  903اعمال افزایش  همچنان حتی با در تولید شیر و دیگر محصوالت لبنی دامداران و صنایع تبدیلی: چمنی اعالم کرد

صنایع مختلف  که بر اساس گزارش کارشناسان دادگستری در پایان سال گذشته کمترین میزان سود در میان شرایط مطلوب فاصله دارند چرا

تولید خود حدود چهار  صنایع لبنی در بهترین شرایط از های درصد سود اختصاص داشت و بهترین کارخانه 9.5کشور به صنعت لبنیات با 

  .برند درصد سود می

درصدی قیمت خرید شیر از دامداران تاکید دارند که قیمت  03رغم افزایش  چگونه است که مسئوالن علی  :مشاور صنایع شیر ایران ادامه داد

دهند باید  انجام می ا به صورت روزانهباید ثابت بماند؟ این در حالی است که صنایع لبنی که خرید شیر خام ر محصول نهایی تا اطالع ثانوی

  .در قیمت محصول نهایی خود نیز اعمال کنند بتوانند در صورت افزایش قیمت این ماده اولیه تغییرات منطقی را

 درصدی شیر 03با افزایش قیمت : شود، گفت شامل می های تولید محصوالت لبنی را درصد هزینه 03وی با اشاره به اینکه قیمت شیر خام 

افزایش  درصد قیمت محصول نهایی از شیر تا دیگر محصوالت لبنی باید 99تومان حداقل  1440 تومان به کیلویی 9993خام از کیلویی 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%20&Title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C
http://isna.ir/fa/news/93040100448
http://isna.ir/fa/news/93040100448
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های تولید محصوالت  ها به هزینه فاز دوم قانون هدفمندی یارانه های افزاتیش یافته ناشی از اجرای درصد بابت هزینه 1از سوی دیگر نیز . یابد

  .درصد افزایش دهد 03نهایتا دولت باید به صنایع لبنی اجازه دهد قیمت محصول نهایی خود را نیز حداقل  شود که اضافه میلبنی 

 بالتکلیفی صنایع لبنی پس از انتزاع

 جهاد کشاورزی اجرا شده صنایع لبنی از ابتدای امسال که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از سوی وزارت: چمنی اظهار کرد

کند همه وظایف مربوط به صنعت لبنیات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار  می هستند چراکه از سویی وزارت تجارت اعالم  بالتکلیف

  .داند جهاد کشاورزی تنها خود را متولی دامداران می شده و وزارت
http://www.isna.ir/fa/news/70303533090 

 

 صادرات و واردات
 - 93/04/01فارس

 واردات غیرقانونی گوسفندان خارجی به همدان و تهدید امنیت غذایی

های مختلف گوسفند از کشورهای مختلف در منطقه همدان باعث کاهش تولید  واردات نژاد: یک دامپزشک هشدار داد

 .شود و تغییر برخی صفات مناسب گوسفندان بومی می

در منطقه همدان نژاد بسیار مناسب : با اعالم این خبر گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  نژاد در گفت حشمت مظفر

نژاد  این  های آنها از ویژگی های گذشته با پرورش نژادهای مختلف خارجی در گله وجود دارد که طی سال« مهربانی»گوسفند 

 .کاسته شده است

  .گیری مناسبی دارد نژاد مهربانی پشم مناسب برای بافت قالی، هیکلی درشت و گوشت: این دامپزشک افزود

در منطقه همدان از کشورهای همجوار، عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و حتی چین گوسفندان زنده توسط : این دامپزشک افزود

 .یابند ها پرورش می دامداری  ده و در گلهو از مرزها وارد ش ها واسطه

شود بعد از چند سال نژاد داخلی خلوص ژنتیکی خود را  های ایرانی باعث می های خارجی در داخل نژاد پرورش دام: مظفر نژاد گفت

قرار هم تحت تاثیر  تولید گوشت کم شده و سایر صفات از جمله طول پشم، گوشت گیری، دوقلوزایی و غیره. از دست دهد

 .گیرد می

 .های گوسفند شال، بلوچ و مهربانی وجود دارد و الزم است گله همه اینها جداگانه پرورش داده شوند در کشور انواع نژاد: وی گفت

شود  های وارداتی عالوه بر اینکه موجب اختالط ژنتیکی می دام: مسئول درمانگاه دامپزشکی سینا استان همدان تصریح کرد

 .های وارداتی بود کنند که تب برفکی چند سال پیش سوغات همین دام فی را نیز به کشور وارد میهای مختل بیماری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703035333005 
 

 صادرات و واردات
 - 93/04/01فارس

 هزار راس دام زنده 50واردات /شود اندازی می صادرات در سازمان دامپزشکی راهکمیته ملی 

سال :شود، گفت اندازی می رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه کمیته ملی صادرات در سازمان دامپزشکی راه

ان، ارمنستان و کشور برزیل، گرجست ۱هزار راس دام زنده وارد کشور شد و اکنون نیز واردات از  50گذشته 

 .شود هندوستان انجام می

http://www.isna.ir/fa/news/93040100484
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930401000431
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شود و از چه  انجام می گوشت چه میزان واردات ، در پاسخ به اینکهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مهدی خلج در گفت

ست که تا سقف تعیین شده هر کسی بخواهد فرمول واردات گوشت به کشور به این صورت ا: گفت شود، کشورهایی انجام می

 .شود، اما کشور مبدأ باید از نظر بیماری مشکلی نداشته باشد وارد کند، مجوز صادر می گوشت

شود بخشی هم از گرجستان و ارمنستان  گوشت تولیدی به صورت منجمد از برزیل وارد می: رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود

های  بخشی هم واردات از هندوستان از باقیمانده ثبت سفارش. شود نمی انجام م تولید در آن کشورهابه دلیل عد داریم که االن

 .شود سال گذشته است که انجام می

شود و اگر در محدوده ارزیابی خطر نباشد  بعد از تقاضای واردات کشوری که قرار است گوشت وارد شود بررسی می: خلج افزود

 .شود اجازه ورود داده می

 شود اندازی می کمیته ملی صادرات در سازمان دامپزشکی کشور راه*

برای تسهیل در صادرات هم کمیته ملی صادرات با همکاری معاونت امور . مرغ به صف آزاد است صادرات مرغ و تخم: وی ادامه داد

 .شود، تا صادرات را افزایش دهد دام در سازمان دامپزشکی تشکیل می

 .شود، اما با تشکیل کمیته صادراتی جهشی در صادرات ایجاد خواهد شد مرغ اکنون نیز انجام می و تخمصادرات مرغ : خلج گفت

سال گذشته واردات دام زنده از : شود؟ گفت از ارمنستان انجام می وی در پاسخ به اینکه چرا به رغم مشکالت واردات دام زنده

 .شد، اما االن واردات دام زنده از ارمنستان وجود ندارد زی ذبح میهای نوار مر ارمنستان وجود داشت که در همان کشتارگاه

 هزار راس دام زنده در سال گذشته88واردات نزدیک به *

هزار تن  1هزار تن گوشت مرغ منجمد،  90هزار تن گوشت منجمد و سرد گوساله و گوسفند،  03سال گذشته حدود : خلج افزود

هزار تن  100میلیون و  9هزار تن جو دامی،  500رأس دام زنده،  100هزار و  09 هزار تن ماهی صنعتی، 90ماهی خوراکی، 

 .هزار تن کنجاله سویا وارد کشور شد 0میلیون و  9ذرت دامی، 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703035333007 

 درات و وارداتصا
 فودپرس 5070تیر ماه  0دو شنبه 

 افزایش چشمگیر واردات کاکائو 

هزارو  009 میلیون و 14تن کاکائو و فراورده های آن به ارزش  051در دو ماهه سال جاری چهار هزارو  گمرک بر اساس آمار

 .دالر به کشور وارد شد 105

 

تن کاکائو و فراورده  051به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران بر اساس آمار گمرک در دو ماهه سال جاری چهار هزارو 

 .دالر به کشور وارد شد 105هزارو  009میلیون و  90های آن به ارزش 

 

 .درصد افزایش را نشان میدهد 50.90درصد و از نظر ارزشی  15.53از نظر وزنی  وارداتاین میزان 

 

هزارو  593میلیون و  1و فراورده های آن به ارزش  کاکائوتن  000بر اساس این گزارش در اردیبهشت ماه سال جاری دو هزار و 

درصد افزایش را نشان  100.22درصد و از نظر ارزشی  901.03دالر به کشور وارد شد که این میزان واردات از نظر وزنی  005

  .میدهد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930401000229
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/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88%20&Title=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88
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 صنایع غذایی
 فودپرس 5070تیر ماه  0دو شنبه 

 شود  بافی می شده نصیب پارچه های تصفیه نمک/ بندی برای سالمت انسان های بسته خطر نمک

: ایران با انتقاد از کیفیت پایین نمک توزیعی در کشور و خطر آن برای سالمت انسان، گفت نمک تصفیهکنندگان  عضو انجمن تولید

شده این محصول است و به همین دلیل عرضه این نمک در  تر از نرخ تمام ه شده باشد، پایینقیمت نمکی که به صورت واقعی تصفی

 .کشور صرفه ندارد

 

اخیراً مدیران انجمن تولیدکنندگان نمک، : و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت  فرد در گفت محسن علوی 

 .تر از نرخ تمام شده تولید نمک تصفیه است ها پایین این قیمتهای تصفیه شده را اعالم کرده که  قیمت جدید نمک

با توجه به قیمت تمام : تومان تعیین شده است، گفت 133شده   تصفیهنمک وی با بیان اینکه قیمت جدید هر بسته یک کیلویی 

 .شد تا پاسخگوی قیمت تمام شده تولید این نوع نمک باشد تومان برای آن تعیین می 9933حصول، باید نرخ باالتر از شده این م

به گفته علوی فرد، هزینه حمل و نقل، افزایش هزینه دستمزد و مالیات و همچنین باال رفتن قیمت انرژی در مرحله دوم هدفمندی 

 .شده است که باید در تعیین قیمت جدید این محصول مد نظر قرار گیرد ها باعث افزایش قیمت تولید نمک یارانه

 
درجه نیاز است که  903برای تولید یک کیلو نمک تصفیه شده، سه لیتر آب و همچنین انرژی گاز برای ایجاد بخار : وی ادامه داد

 .و در نتیجه قیمت تولید نمک افزایش یافته است  های انرژی ، قیمت این حاملها هدفمندی یارانهبا توجه به اجرای مرحله دوم 

این : های داخلی، گفت بندی شرکت های عرضه شده در بسته نمک عضو انجمن تولیدکنندگان نمک تصفیه با انتقاد از کیفیت پایین

درج شده است، از امالح « نمک تصفیه شده»بندی آنها عنوان  ها یا از نوع کوبشی هستند و یا با وجود اینکه بر روی بسته نوع نمک

 .گذارد می ها زیادی برخوردار هستند که این امالح تأثیر نامناسبی را بر بدن انسان و به ویژه کلیه

گذاری اشتباه برای نمک تصفیه شده باعث شده که این نوع نمک برای مصرف مردم توزیع نشود و در مقابل،  قیمت: وی ادامه داد

 .کنند بافی و رنگرزی از این نمک استفاده می های پارچه کارخانه

وزارت ها در جلسات مسئوالن  و سالمت انسان های توزیع شده در کشور برای بدن به گفته علوی فرد، موضوع خطرات ناشی از نمک

  .و سازمان استاندارد مطرح شده ولی در نهایت، ترتیب اثری در این مورد داده نشده است بهداشت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 عسل
 آیانا 5070تیر  31, پنجشنبه

 میلیارد ریال  ۹88افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه زنبورداری به : خبر خوش برای زنبورداران

 .دمیلیارد ریال رسی ۹88میلیارد ریالی دولت به حدود  ۴88سرمایه صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور با کمک 

  
با اعالم ( ایانا)مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار ریال  003میلیون و  903میلیارد و  910میلیارد ریال به  953سرمایه زنبورداری کشور از روز گذشته با : این خبر گفت

منظور افزایش سرمایه صندوق حمایت از  صورت بالعوض و به میلیارد ریال به 953بر این اساس دولت : زودپور اف بهزاد بانکی.رسید

 .توسعه صنعت زنبورداری کشور و برای حمایت از صنعت زنبورداری کشور اختصاص داد

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D9%85%DA%A9+%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D9%85%DA%A9
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
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%86%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20&Title=%D8%AE%D8%B7%D8%B1%20%D9%86%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/%20%D9%86%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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ری مصوب کرده بود، دولت گذشته این مبلغ را برای پرداخت به صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبوردا: وی خاطرنشان کرد

 .دلیل مشکالت اداری مالی به حساب صندوق واریز نشد، اما با پیگیری ها و مساعدت دولت یازدهم این امر محقق شد به

های زنبورداری  ها و اتحادیه این سرمایه تماماً بین تعاونی: مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور ادامه داد

 .شود دمات و پشتیبانی مالی و اعتباری توزیع میمنظور خ کشور به

 53ماه سال گذشته به  میلیارد ریال بود که بعد از یک مرحله افزایش در بهمن 05سرمایه اولیه این صندوق : پور تصریح کرد بانکی

 .میلیارد ریال رسید که اکنون افزایش چهار برابری یافته است

 ./های زنبورداری سراسر کشور هستند ها و اتحادیه نفر و از تعاونی 903سهامداران این صندوق : وی یادآور شد

 http://www.iana.ir/tashakkol/item/59050-5.html 

 فرآورده های لبنی
 آیانا 5070تیر  35, یکشنبه

 اطالعی از افزایش نرخ شیرخام نداریم : دبیر انجمن صنایع لبنی

ای از هیئت وزیران یا ستاد تنظیم بازار دریافت نکنند، تغییری در نرخ  طور رسمی بخشنامه صنایع لبنی تا زمانی که به

 .کنند خرید شیرخام از دامداران ایجاد نمی

درصدی نرخ  03درباره افزایش ( ایانا)نگار خبرگزاری کشاورزی ایران دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی امروز در گفتگو با خبر

انجمن صنایع لبنی : یافت، گفت شیرخام که بنا بر اعالم معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی باید از امروز افزایش می

ای از جانب هیئت وزیران یا کارگروه ستاد تنظیم  هتا این لحظه اطالعی از افزایش رسمی نرخ شیرخام ندارد، زیرا تا به امروز ابالغی

 .بازار به ما نرسیده است

طور رسمی از هیئت وزیران با ستاد تنظیم بازار دریافت نکنند،  ای به های صنایع لبنی تا زمانی که نامه کارخانه: رضا باکری افزود

 .کنند تغییری در نرخ خرید شیرخام از دامداران ایجاد نمی

 .تومان از دامداران خریداری شد 993هزار و  امروز نیز هر لیتر شیرخام یک: خاطرنشان کردوی 

 003هزار و  درصدی نرخ شیرخام و باال رفتن قیمت این محصول تا یک 03با افزایش : دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ادامه داد

 .د داشتدرصد افزایش خواه 93های لبنی نیز به تبع آن  تومان، نرخ فرآورده

دلیل باال  بوده که افزایش فعلی نیز صرفاً به 19های لبنی مربوط به تیرماه سال  آخرین افزایش قیمت فرآورده: باکری تصریح کرد

 .رفتن نرخ شیرخام است

یمت این رسد که تا پایان سال تغییری در ق نظر می رساند و به های لبنی را به سقف می این افزایش قیمت فرآورده: وی یادآور شد

 .ها نداشته باشیم فرآورده

رو خواهد شد و سرانه مصرف شیر را  کنندگان روبه العمل مصرف های لبنی با عکس هرگونه افزایش قیمت فرآورده: باکری تأکید کرد

 .دهد در بازار کشور کاهش می

تاریخ یکم تیرماه سال جاری قیمت هر گیری روزگذشته ستاد تنظیم بازار و وزارت جهادکشاورزی، از  گفتنی است، بر اساس تصمیم

 ./تومان شده است 003هزار و  کیلوگرم شیرخام یک

http://www.iana.ir/tashakkol/item/59009-5.html 

 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18312-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/18247-1.html
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 فرآورده های لبنی
 آیانا 5070تیر  30, دوشنبه

 های لبنی را رها کند  گذاری فرآورده دولت قیمت: ابوالحسن خلیلی

 .برای جلوگیری از افزایش قیمت لبنیات دولت بازار را به حال خود رها کند

  
درباره ( ایانا)دبیر کارگروه صنایع غذایی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های لبنی جامعه ما از گذشته به  اولویت مصرف فرآورده: ناشی از باال رفتن نرخ شیرخام گفت افزایش احتمالی قیمت صنایع لبنی

 .دهند گذاری، نرخ این محصوالت را افزایش می های نظارتی هرساله در قیمت چند کاالی مشخص محدود بوده و دستگاه

تری ایجاد شود و صنایع بتوانند محصوالت خود را با های لبنی تنوع بیش در صورتی که در تولید فرآورده: ابوالحسن خلیلی افزود

 .یابد بندی متفاوت در بازار عرضه کنند، عالوه بر جلوگیری از افزایش قیمتی، نرخ این محصوالت نیز کاهش می تنوع و بسته

ه عرضه و تقاضا باعث ایجاد تنوع و تعدد تولیدات بخش صنایع لبنی همراه با آزادسازی قیمت و سپردن بازار ب: وی خاطرنشان کرد

 .کننده برسد تری به دست مصرف شود که این محصوالت با کیفیت و قیمت مناسب می

رو و برای  های تولید روبه تورم ساالنه کشور نیز باعث شده بخش دامپروری با افزایش هزینه: این کارشناس صنایع غذایی ادامه داد

های لبنی  طور مستقیم در قیمت تمام شده فرآورده ام شود که این امور بهداشتن تولیدی پایدار مجبور به افزایش قیمت شیرخ

 .تأثیرگذار است

پذیر رسیده و افزایش قیمت جدید این  اکنون به سقف قیمتی خود برای اقشار آسیب قیمت صنایع لبنی هم: خلیلی تصریح کرد

 .محصوالت سرانه مصرف را دوباره کاهش خواهد داد

آورند  عمل می هایی به ها یارانه و حمایت اری از کشورهای دنیا برای حمایت از مصرف مواد غذایی لبنی، دولتدر بسی: وی یادآور شد

 .های لبنی دارد های حمایتی برای عرضه فرآورده که در ایران نیز دولت تدبیر و امید برنامه

ولیدکنندگان را به سمت صادرات بیشتر متمایل های لبنی ت خلیلی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ فرآورده

دهند و اولویت آنها  صنایع لبنی بخش کمی از محصوالت خود را برای صادرات به خارج کشور اختصاص می: کند، تأکید کرد نمی

 ./تأمین نیاز بازار مصرف است

http://www.iana.ir/food/item/59039-5.html 

 

 فرآورده های لبنی
 فودپرس5070تیر ماه  5یک شنبه 

 درصد افزایش یافت 5۹در اردیبهشت ماه  "کره"واردات 

 .دهد درصد افزایش را نشان می 00.00درصد و از نظر ارزشی  09.09از نظر وزنی  واردات کرهبر اساس آمار گمرک، 

 

تن کره بسته بندی شده به هزار  0در دو ماهه سال جاری  گمرکبه گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بر اساس آمار 

 .میلیون دالر به کشور وارد شد 93.0گرم به ارزش  533صورت بسته های بیش از 

 

 .دهد درصد افزایش را نشان می 90.30درصد و از نظر ارزشی  99.90این میزان واردات از نظر وزنی 

 

http://www.iana.ir/food/item/18268-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
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 .ده استاین گزارش می افزاید این میزان واردات از کشور امارات متحده عربی انجام ش

 
میلیون  90.0گرم به ارزش  533هزار تن کره بسته بندی شده به صورت بسته های بیش از  9.0ماه   گفتنی است در اردیبهشت

درصد افزایش را نشان  83.63درصد و از نظر ارزشی  09.09دالر به کشور وارد شده است که این میزان واردات از نظر وزنی 

  .دهد می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
 

 فرآورده های لبنی
 فودپرس 5070تیر ماه  0چهار شنبه 

 اسامی شرکتها+ هزار عدد محصوالت لبنی غیراستاندارد در تهران توقیف شد  10

اعالم خبر غیراستاندارد بودن محصوالت لبنی با نام های تجارتی ونداد ، شیرکم چرب پلور و مدیرکل استاندارداستان تهران با 

عدد فرآورده های لبنی ، در بازرسی های کارشناسان اداره کل از واحدهای تولید و عرضه مواد لبنی  1003: بستنی دادلی ، گفت 

 .، در خردادماه ، کشف و توقیف شد

با اعمال نظارت های منظم و برخورد : ه کل استاندارد استان تهران ، بیات در تشریح این خبر افزود به گزارش روابط عمومی ادار

هزار عدد محصوالت لبنی شامل دوغ  1جدی با متخلفان ، کارشناسان در بازرسی از کارخانه تولید محصوالت لبنی در اسالمشهر ، 

را به علت جعل عالمت استاندارد و نداشتن پروانه کاربرد عالمت استاندارد  لیوانی ، پنیرسفید تازه ، خامه عسلی ، ساده و شکالتی

 .توقیف کردند

ام تجارتی دادلی ، به کیلو انواع بستنی میوه ای با ن 003کم چرب کیسه ای با عالمت تجارتی پلور و شیر همچنین : بیات افزود 

 .جمع آوری شد( جاده قدیم کرج)علت غیراستاندارد بودن ، در کارخانه ای در عباس آباد 

به رغم هشدارهای ما به مصرف کنندگان و برخوردهای قانونی با متخلفان ، هنوز هم : مدیرکل استاندارد استان تهران تاکید کرد 

لذا توصیه می شود ، هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان به رعایت الزامات موارد تخلف و بی احتیاطی مشاهده می شود ،

  .استاندارد ، توجه نمایند تا از بروز مشکالت و حوادث متعاقب پیشگیری شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 

 گندم
 - 93/04/01فارس

 تن گندم از کشاورزان خریداری شد ۹1هزار و  ۱88میلیون و  ۹

تن گندم از کشاورزان خریداری  ۹1هزار و  ۱88میلیون و  ۹تاکنون  :سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم، گفت

 .و کل وجه خرید تضمینی به حساب کشاورزان واریز شده است

میزان : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت محسن ملکی سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم بانک سپه

تن بوده است و کل وجه خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت  90هزار و  135میلیون و  9خرید تضمینی گندم تا به امروز 

 .شده است

 .هزار میلیارد ریال است 09کل مبلغی که تاکنون به حساب کشاورزان واریز شده است، معادل : وی افزود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%87%2082%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA&Title=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%2010%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81%20%D8%B4%D8%AF%20&Title=%2010%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81%20%D8%B4%D8%AF%20+%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://www.farsnews.com/
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 109هزار و  000تن گندم تاکنون طی  90هزار و  135میلیون و  9: گندم اظهار داشتسخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی 

 .استان کشور خریداری شده است 95مرکز در  000محموله و در 

 .تن بوده است 109هزار و  155استان خوزستان پیشتاز فروش تضمینی گندم با : ملکی اظهار داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703035335501 

 گندم
 - 93/04/07فارس

 های جدید رایزنی برای حل مشکل مالیات عرضه کنندگان و پذیرش انبار/ جزئیات نحوه عرضه گندم در بورس کاال

ریزی بورس کاالی ایران با اشاره به جزئیات عرضه عمده گندم خریداری شده توسط دولت به  برنامهمدیر مطالعات و 

 .های عرضه عمده هستیم در حال پذیرش انبارهایی برای محل: صورت تضمینی گفت

با اشاره به اینکه عرضه عمده گندم همچنان از طریق بورس کاال  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی پناهی در گفت

انجام  خرید تضمینی گندم را های قبل پس از آنکه شرکت بازرگانی دولتی کار خوشبختانه در سال: شود، اظهار داشت انجام می

 .ها از طریق بورس کاال انجام شد داد، عرضه می

تضمینی به ذخایر مطمئنی دست پیدا کند، روند عرضه عمده را از طریق بورس آغاز بعد از آنکه دولت در مرحله خرید : وی افزود

 .خواهد کرد

با توجه به طرح انتزاع : ریزی بورس کاالی ایران با اشاره به ابهام عرضه عمده گندم در سال جاری گفت مدیر مطالعات و برنامه

ندم در بورس کاال را انجام خواهد داد و امکان دارد، وزارت جهاد وظایف کشاورزی از صنعت باید دید کدام یک از متولیان عرضه گ

 .کشاورزی از طریق شرکت بازرگانی دولتی این کار را انجام دهد

این امر باید تا زمان عرضه شفاف شود و امکان اینکه بازرگانی دولتی تحت عنوان وزارت صنعت و معدن وارد عرضه شود : وی افزود

 .نیز وجود دارد

ایم، اکنون در حال پذیرش  مان تعیین کرده با توجه به اینکه چارچوبی را در وظایف: در رابطه با پذیرش انبارهای جدید گفتپناهی 

 .از جمله کرمانشاه و خوزستان هستیم گذاری مرکزی در محل عرضه عمده انبارها به کمک شرکت سپرده

سال گذشته به نسبت میزان گندم : آمادگی خواهد داشت، گفت وی با اشاره به اینکه به محض اعالم عرضه گندم، بورس کاال

 .ها افزوده شود ها در بورس کم بود، اما امسال امیدواریم با هماهنگی و اعتمادی که به بورس وجود دارد، عرضه خریداری شده عرضه

در اجرای این ماده : طبیعی تاکید کردوری محصوالت کشاورزی و منابع  قانون افزایش بهره 00پناهی در رابطه با نحوه اجرای ماده 

التفاوت  به صورت پایلوت ذرت، کنجاله سویا، کلزا، سیب زمینی، پیاز و جو در نظر گرفته شدند و در صورت تامین اعتبار مابه

 .ستاحتمالی در بودجه عملیاتی خواهد شد، اما با توجه به استراتژیک بودن محصول گندم فعال در دستور کار قرار نگرفته ا

گیرد و با توجه به اینکه این محصوالت  کاالی کشاورزی در بورس کاال عرضه و مورد معامله قرار می 90اکنون : پناهی ادامه داد

 .پذیرد، مگر آنکه محصوالت وارداتی باشند اکثرا فصلی هستند، معامله آنان به صورت مدون انجام نمی

عرضه محصوالت وارداتی چند مزیت دارد : کنیم، گفت ق بورس کاال را پیگیری میوی با بیان اینکه عرضه محصوالت وارداتی از طری

و یکی از آنان عدم ایجاد دامپینگ قیمتی است، چرا که کشف قیمت محصول در بورس کاال متناسب با بازار داخلی خواهد بود، مگر 

 .آنکه کیفیت آن متفاوت باشد

با اشاره به اینکه شفافیت مالیاتی دیگر مزیت عرضه محصوالت وارداتی در بورس  ریزی بورس کاالی ایران مدیر مطالعات و برنامه

گذاری شود، در صورت ورود به داخل کشور با همان قیمت مالیات  هر کاالیی که در گمرک کمتر از میزان واقعی ارزش: است گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930401001135
http://www.farsnews.com/
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س کاال کشف قیمت شود، مالیات نیز به تناسب آن محصوالت با توجه به وجود شفافیت مالیاتی در بور خواهد پرداخت، اما اگر این

 .خواهد بود  واقعی

 .در صورت معامله محصوالت وارداتی از طریق بورس به صورت عمده اشکاالت جدی نیز برطرف خواهد شد: وی افزود

ولت ابتدا به صورت د: شود، گفت های گندم توسط کشاورزان در بورس کاال انجام نمی پناهی در پاسخ به این سوال که چرا عرضه

  .آورد های عمده را به بورس کاال می کند و تنها عرضه خرد با توجه به حجم وسیع اقدام به خرید می

بینی شده که  در این ماده مکانیزمی پیش: وری کشاورزی تاکید کرد قانون بهره 00بینی شده در ماده  وی با اشاره به مکانیزم پیش

 .س کاال فراهم باش،د اما با توجه به استراتژیکی بودن آن امسال امکان این امر فراهم نیستهای خرد نیز از طریق بور عرضه

گران حقیقی امکان خرید در تاالر محصوالت  ریزی بورس کاالی ایران همچنین تصریح کرد که معامله مدیر مطالعات و برنامه

 .کشاورزی را دارد

 کنندگان رایزنی برای حل مشکالت مالیاتی عرضه* 

پناهی با اشاره به اینکه امور مالیاتی هر فرد حقیقی و حقوقی پیش از انجام معامله در بورس کاالی ایران باید به صورت شفاف 

گر پس از عرضه در  کنندگان دارند این است که اسامی افراد معامله یکی از اشکاالت جدی که عرضه: تعیین و تکلیف شود گفت

 .شود مالیات اخذ میسیستم مالیاتی ثبت و از آنان 

 .شود بیش از مالیات متعلق به آنهاست هایی که انجام می کنندگان معتقدند که ممیزی عرضه: وی افزود

گران معتقدند که  معامله: گران برای پرداخت مالیات گفت ریزی بورس کاالی ایران با اشاره به پیشنهاد معامله مدیر مطالعات و برنامه

محصول همانند کارمزد در زمان معامله اخذ شود و پس از آن مالیاتی بابت این موضوع به این افراد تعلق مالیات مربوط به عرضه 

 .نگیرد

 .گران مشمول مالیات شوند سازمان امور مالیاتی نیز معتقد است به هر میزان عملیات انجام شده باید معامله: وی گفت

هایی از طریق  اخیرا رایزنی: کنندگان در بورس کاال هستیم، گفت مالیاتی عرضهپناهی با بیان اینکه در حال رایزنی برای حل مشکل 

 .وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده که امیدواریم شفاف شده و به نتیجه برسد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703039333010 
 

 

 منابع مالی
 - 93/04/03فارس

 گذار بخش خصوصی اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی حمایت از سرمایه

گذار بخش خصوصی در  حمایت از سرمایه و سرمایه: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .اولویت کار وزارت جهاد کشاورزی است

از کرمان، محمدعلی جوادی ظهر امروز در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های گذشته دولت موفق نشده بود در زمان مشخص بودجه را به مجلس ارائه کند و دولت یازدهم  در سال: کرمان اظهار داشت

 .قع تقدیم و رشد تورم را کنترل کردبودجه را به مو

درصد باشد که نوید خارج شدن از رکود و رونق اقتصادی، تولید،  95امیدواریم تا پایان سال جاری رشد تورم کمتر از : وی گفت

 .اشتغال، فعالیت و انبساط خاطر برای مردم ایران است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930407000252
http://www.farsnews.com/
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موضع سیاسی دولت یازدهم در سراسر جهان برخوردار از عزت، : با اشاره به آرامش کنونی حاکم بر کشور تصریح کرد این مسئول

با حکمت و  5+9المللی با  حکمت، جسارت، شجاعت و رو به پیش است و نمایندگان دولت جمهوری اسالمی در مذاکرات بین

 .شود های ظالمانه و ناعادالنه برداشته می زودی تحریم برند و به درایت کار را به پیش می

ها را در  های دولت اعتدال و اقتصاد مقاومتی، مصمم است این سیاست وزارت جهاد کشاورزی به دنبال سیاست: ردجوادی عنوان ک

 .دوره خود عملی کند

های اقتصاد مقاومتی در بخش  بیت سیاست شاه: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد

 .اتکا به تولید داخلی و نگاه به بیرون است ها کشاورزی است و در این سیاست

های اقتصاد مقاومتی اتخاذ شده و یکی  هایی برای اجرای سیاست در وزارتخانه جهاد کشاورزی با همکاری دولت برنامه: وی ادامه داد

 .شود بعد از دیگری جاری می

از مشکالت قبلی داریم و تنظیم بازار در سطح  توصیه ویژه به همه تولیدکنندگان و دامداران برای جلوگیری: این مسئول گفت

 .های خاص وزارتخانه است کنندگان از سیاست کشور برای مصرف

های وزارتخانه خرید خدمت از بخش خصوصی است، دولت موانع را از جلوی پای کارگزاران، تولید  رکن اصلی سیاست: جوادی افزود

ارد که در میدان عمل بتوانند به خوبی بازار را تنظیم کرده و هر جا نیاز به د گذاران بخش خصوصی خارج برمی کنندگان و سرمایه

 .کند ریزی باشد، دولت دخالت می آموزش، دخالت و برنامه

سرمایه اصلی همه کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته، نیروی انسانی است و درخواست ما از ریاست جدید : وی ابراز داشت

 .ستان کرمان این است که نخست به این سرمایه در درون سازمان بپردازیمسازمان جهاد کشاورزی ا

ها از امکانات حقوقی و رفاهی کمتری برخوردار  کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به دیگر سازمان: این مسئول اضافه کرد

بخش به سطح کارکنان دیگر دولت برسد و  هستند و امیدوارم در دولت یازدهم برنامه بر این است که این کمبود رفع و فعاالن این

 .ها انجام دهد ریزی در همه زمینه باید مدیر جدید برنامه

رجوع  های غیردولتی، کشاورزان و تکریم ارباب برای تشکل: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد

 .بنگریم که این امر در روند کار مؤثر استباید با دید بهتر به عنوان سرمایه اصلی به آنها 

مداری سرلوحه کارها قرار گیرد و ما در بین کارکنان، ارباب رجوع و کشاورزی اخالق و انصاف،  باید اخالق: این مسئول بیان داشت

 .خواهیم همدلی و همراهی می

و امیدواریم تالش مضاعف در دوره جدید صورت  برای باال بردن راندمان تولید در واحد سطح تالش زیادی شده: جوادی یادآور شد

 .گیرد

 .گذار بخش خصوصی در اولویت کار وزارت جهاد کشاورزی است حمایت از سرمایه و سرمایه: وی خاطر نشان کرد

خواهی و مدیریت نوین جزو کار اصلی ما در این  شجاعت در مدیریت، شجاعت ریسک، تحول: معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

دوره است و امیدواریم همه با هم بتوانیم با همدلی و همراهی فصل نوینی در جهاد کشاورزی استان کرمان ایجاد کنیم و امید به 

 .نیمه دوم سال بسیار زیاد است

بندی مجهز،  در استان کرمان یکی از مطالب بسیار مهم صنایع تبدیلی و فرآوری است به صورتی که باید در بسته: جوادی گفت

 .بهداشتی و اقتصادی در این صنایع استان هم برای مصرف خود و صادر کردن به استان و کشورهای دیگر موفق باشد

برداری است و امیدواریم در دوره مدیریت   بهترین و نادرترین گیاهان دارویی در استان کرمان قابل کشت و بهره: وی متذکر شد

 .رمان استان بسیار با ظرفیتی استجدید بتوان از این ظرفیت استفاده کرد که ک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030333799 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403000988
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 منابع مالی
 - 93/04/03فارس

 های میلیاردی بدون ضمانت برای کشاورزان وام

میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی و بر اساس  888با اختصاص : گفتبانک ایران  عضو هیأت مدیره پست

میلیارد تومان وام و  ۴8میلیون تومان تا  88های کشاورزی از  تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی، برای طرح

 .شود آن هم بدون ضمانت داده می

، علی نعمتی امروز در نشست خبری در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های  به طرح میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی برای اختصاص تسهیالت 533: طبیعی کشور با اعالم این خبر اظهار داشت

 .یافته استکوچک و بزرگ بخش کشاورزی در روستاها به این بانک اختصاص 

ای با سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور منعقد شده است که این  نامه تفاهم: افزود عضو هیئت مدیره پست بانک ایران

 .ها و روستاها پرداخت شود شهرستان این سازمان در تسهیالت با معرفی شعبات

 .میلیارد تومان پرداخت خواهد شد93 تا  میلیون تومان 53این تسهیالت بستگی به کوچکی و بزرگی طرح از : نعمتی گفت

 .درصد متغیر خواهد بود 99تا   95به گفته این مسئول، نرخ سود این تسهیالت از 

شد آیا  درصد پرداخت می 0و با سود  0های کشاورزی از محل تبصره  وی در پاسخ به سؤال فارس درباره اینکه قبال تسهیالت طرح

الحسنه نیز  البته در کنار این کار صندوق قرض: تواند توجیه اقتصادی داشته باشد؟گفت ا میه چنین نرخ سودی برای اجرای طرح

 .کند ای نیز پرداخت می شود که تسهیالت قرض الحسنه اندازی می راه

بات میزان سود اث این میزان نرخ سود بررسی شده است و اصوال توجیه اقتصادی این: رئیس سازمان نظام مهندسی کشور نیز افزود

 .تصویب رسیده است شده و به همین دلیل به

گیرید زیرا  در پاسخ به سؤال دیگر فارس که چه تضامینی برای پرداخت این تسهیالت می عضو هیئت مدیره پست بانک ایران 

تفاهمنامه با  شود و براساس ضمانتی دریافت نمی: های مورد مطالبه بانک را ندارند، گفت بسیاری از کشاورزان توان تحویل ضمانت

 .سازمان نظام مهندسی کشاورزی پرداخت خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030333931 

 منابع مالی
 - 3/04/04فارس

 ساله تسهیالت کشاورزی جمهور برای تنفس دو  درخواست نمایندگان مجلس از رئیس

جمهور تقاضا کردیم برای حمایت از بخش کشاورزی، کشاورزانی که  از رئیس: نماینده مردم ساری در مجلس گفت

 .اند و اکنون به بانک بدهی دارند، تا دو سال تنفس داشته باشند تسهیالت بانکی دریافت کرده

نماینده مجلس  903ای را با امضای  نامه: در ساری، اظهار داشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  محمد دامادی امروز در گفت

 .شورای اسالمی تنظیم و به رئیس مجلس تقدیم کردیم

نی که تسهیالت جمهور تقاضا کردیم برای حمایت از بخش کشاورزی، کشاورزا در این نامه از رئیس: وی درباره مفاد این نامه گفت

 .اند و اکنون به بانک بدهی دارند، تا دو سال تنفس داشته باشند بانکی دریافت کرده

شد در  التفاوت حمل و نقل محصوالت کشاورزی به کشاورزان پرداخت نمی در دولت گذشته مابه: نماینده مردم ساری ادامه داد

 .شد یارانه پرداخت می ای قانون هدفمندیاز محل درآمده حالی که طبق قانون برنامه، این مبلغ باید

 .از مفاد دیگر این نامه، تقاضای پرداخت این مبلغ به کشاورزان است: دامادی گفت

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403000805
http://www.farsnews.com/
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های برنج  کند و کیسه از سال آینده برنج ایرانی، گواهی سالمت دریافت می: و گو، خاطرنشان کرد وی در بخش دیگری از این گفت

 .دار شوند شناسنامهوارداتی هم باید کدگذاری و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030335003 

 

 منابع مالی
 آیانا 5070تیر  35, یکشنبه

 پرداخت مطالبات دامداران گزینشی نیست 

پرداخت گزینشی وزارت صنعت در پرداخت "ای، خبر  ا ارسال جوابیهروابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ب

 .را رد کرد "مطالبات دامداران

  
رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به خبر  ، مرکز روابط عمومی و اطالع(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

، (مدیره مهاد به نقل از وکیل گیالنی، رئیس هیئت)در ایانا  "پرداخت گزینشی وزارت صنعت در پرداخت مطالبات دامداران"

ای به شرح زیر به دفتر این خبرگزاری ارسال کرد که ضمن تشکر از حسن توجه و پیگیری دقیق اخبار این خبرگزاری توسط  جوابیه

 :کنیم می آن وزارتخانه و فارغ از محتوای ادعای رئیس مرکز مهاد و پاسخ روابط عمومی عین آن را منتشر

 با سالم و احترام

صورت گزینشی عمل کرده و این پول را تنها به  وزارت صنعت، معدن و تجارت در پرداخت مطالبات دامداران به"عطف به خبر 

خواهشمند است مقرر . شود جوابیه ذیل ارسال می 10خردادماه  99منتشره در تاریخ  "ها واریز کرده است حساب برخی از کارخانه

 .فرمایید نسبت به انتشار آن در اسرع وقت اقدام شود

 رسانی رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع محمدرضا غفوری

التفاوت قیمت شیرخام به دامداران مربوط به چهار ماهه پایانی سال  الزم به ذکر است، علت عدم پرداخت بخشی از مطالبات مابه

ریزی و  در همین راستا مراتب از طریق معاونت برنامه. جه وزارت متبوع است، عدم تخصیص کامل اعتبارات این بخش در و9019

نظارت راهبردی رئیس جمهوری در حال پیگیری بوده که به محض تأمین مابقی اعتبار در نظر گرفته شده نسبت به پرداخت 

اقدام الزم صورت ( هزار میلیارد ریال سه)التفاوت قیمت شیرخام دامداران کل کشور ازجمله آن استان در سقف اعتبار مصوب  مابه

 .خواهد پذیرفت

ها به  ها درباره چگونگی و میزان پرداخت مطالبات از طریق کارخانه های صنعت، معدن و تجارت استان گزارش عملکرد سازمان

 .نای کارشناسی استربط ارائه شده و هرگونه اظهارنظر درباره پرداخت گزینشی مطالبات فاقد مب دامداران تاکنون به مراجع ذی

نامه  الزم به ذکر است، در سال جاری با توجه به اجرای قاون تمرکز وظایف بخش کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی و ابالغ آیین

 .گذاری مربوطه به شیرخام بر عهده وزارتخانه مذکور است اجرایی آن، سیاست

گفتگو با خبرنگار ایانا مدعی شده بود که وزارت صنعت، معدن و در ( مهاد)های امور دام  گفتنی است، مدیرعامل مرکز همکاری

ها واریز کرده  صورت گزینشی عمل کرده و این پول را تنها به حساب برخی از کارخانه تجارت در پرداخت مطالبات دامداران به

 ./است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/59007-5.html 
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 فودپرس 5070تیر ماه  9شنبه 

 رسد  هزار تن می ۹88تولید کلزا در سال جاری به /"کلزا"هزار تن  98خرید تضمینی بیش از 

بینی شده است  هزار تن پیش 933در سال جاری حدود  کلزامدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه میزان تولید 

 .ایم هزار تن کلزا را از کشاورزان خرید تضمینی کرده 03ما تاکنون بیش از : گفت

 
ماه  در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی از اوایل فروردین حسین صفایی

استان کشور کشاورزان در حال برداشت کلزا  91 هم اکنون در: خرید تضمینی کلزا را از مناطق گرمسیری شروع کرده است افزود

 .اند هستند یا محصول خود را برداشت کرده

 

هزار تن  03ما تاکنون بیش از : های کشور کشت کلزا به میزان متغییر وجود دارد اضافه کرد وی با اشاره به اینکه در اکثر استان

 .ایم های روغن کشی داده تحویل کارخانه کنجالهغن و کلزای عرضه شده توسط کشاورزان را خریده و برای استحصال رو

 

قی بینی شده است اما باید منتظر ماند و دید در عمل چه اتفا هزار تن پیش 933تولید کلزا در سال جاری حدود : صفایی افزود

 .افتد می

 

  .است بانک کشاورزیبه گفته وی، بانک عامل خرید تضمینی کلزا 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
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 هزار ساله بشر است 0قنات شاهکار مهندسی 

اهکار مهندسی است که در ساخت قنات یک ش: هیراناند پورکایت نماینده یونسکو در جمهوری اسالمی ایران گفت

 .هزاره هنوز کارآیی خودش را حفظ کرده است 0خالل 

هیراناند پورکایت نماینده یونسکو در جمهوری اسالمی ایران در مراسم تسلیم سند ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات به 

که پیش از ظهر امروز در سازمان جهاد  عنوان میراث مهم کشاورزی جهان توسط سازمان فائو به وزیر محترم جهاد کشاورزی

 .هزاره هنوز کارایی خودش را حفظ کرده است 0ساخت قنات یک شاهکار مهندسی است که در خالل : کشاورزی برگزار شد، گفت

 .شود و در این ارتباط قنات نقش مهمی را داشته است ها و منابع زیرزمینی تأمین می درصد منابع آب از آبخوان 03: وی افزود

تواند  های جدید کارایی بیشتری را می گیری از فناوری این میراث با بهره:نماینده یونسکو در جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد

 .داشته باشد

 .مرکز در ایران به این قضیه توجه نشان داده است 5بسیار خرسندم که دفتر یونسکو با ایجاد : پورکایت گفت

 .کند اکز نمونه تحت مدیریت یونسکو است که در زمینه کاربرد قنات کار میمرکز یزد یکی از مر: وی افزود

من به جمهوری اسالمی ایران و وزارت جهاد کشاورزی به خاطر : نماینده یونسکو در جمهوری اسالمی ایران در پایان بیان داشت

 .گویم به عنوان میراث مهم کشاورزی جهان تبریک می ثبت قنات ایران

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030333795 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B5%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%2070%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%20%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7&Title=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%2070%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403000981
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 های مرتبط های کشاورزی با حضور دستگاه تشکیل کمیته ملی میراث نظام

یابی  ی بر آب قنات تبلور مشارکت و همسویی جوامع محلی برای دستنظام کشاورزی مبتن: وزیر جهاد کشاورزی گفت

اندازهای برجسته از  زای معیشت و توسعه پایدار است و این نظام عالوه بر تأمین امنیت غذایی، چشم به الگوهای درون

 .لحاظ دانش بومی و تنوع زیستی دارد

نی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات به عنوان میراث مهم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم تسلیم سند ثبت جها

های سازمان ملل  مقام، رؤسای آژانس  شو، آسیستان دبیر کل سازمان ملل متحد، سفرای عالی کشاورزی جهان که با حضور هائولیانگ

برای : رگزار شد، گفتپیش از ظهر امروز در وزارت جهاد کشاورزی ب ای و ملی های منطقه متحد در تهران، نمایندگان سازمان

المللی مرتبط با  های ملی و بین جای خوشحالی دارد که امروز در جمع شما فرهیختگان، اندیشمندان و مسئوالن سازمان من

 .کشاورزی، محیط زیست و توسعه پایدار حضور دارم

نخستین میراث مهم کشاورزی جهان به نام مراسم امروز به مناسبت ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات به عنوان : وی افزود

 .جمهوری اسالمی ایران توسط فائو ترتیب داده شده است

گیری و قوام یافتن فن کشاورزی و آبیاری در جهان  این رویداد شروع خوبی برای معرفی جایگاه ایران در شکل: حجتی تصریح کرد

 .طی قرون و اعصار گذشته و طوالنی است

فصل مشخص از نظر آب و هوایی، تنوع شرایط آب و خاک و  0کشور پهناور ایران با دارا بودن : یان داشتوزیر جهاد کشاورزی ب

برداری پایدار از منابع آب و خاک و  های دور مهد ایجاد و توسعه فنون مختلف، بهره اقلیم و مردمانی سختکوش و دانا از گذشته

 .های نو و تازه کشاورزی بوده است شیوه

برداری سنتی که حاصل به کارگیری نبوغ ایرانی است به فراوانی در جای جای کشور پهناور ایران قابل  های بهره نظام: وی افزود

 .اشاره کرد... های تولید خرما ، زعفران، پیله ابریشم، انار، گل محمدی، پسته و  توان به نظام شناسایی است که می

نظام کشاورزی مبتنی بر استحصال آب به ویژه در منطق خشک و نیمه خشک ایجاد و معرفی : وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .رود که میراث جهانی کشاورزی به شمار می یکی از خدمات برجسته ایران است

شود  قنات در کلیه مناطق ایران مانند کاشان، خراسان و یزد در بخش کشاورزی دیده می کشاورزی مبتنی بر: حجتی اظهار داشت

 .برداری است سال پیش در کشور ما به کار گرفته شده و هنوز هم در حال بهره 033هزار و  9از حدود و این نظام 

زای معیشت  نظام کشاورزی مبتنی بر آب قنات تبلور مشارکت و همسویی جوامع محلی برای دستیابی به الگوهای درون: وی افزود

اندازهای برجسته از لحاظ دانش بومی، تنوع زیستی،  ایی چشمو توسعه پایدار است و این نظام عالوه بر تأمین امنیت غذ

 .شناسی و غنای فرهنگی ترسیم کرده است زیبایی

به عنوان میراث جهانی کشاورزی تنها به گذشته   های کشاورزی شناسایی شده های نظام ارزش: تصریح کرد وزیر جهاد کشاورزی

 .آید های آینده بشری نیز به شمار می ه و مطمئنا ثروتی بزرگ برای نسلهای امروزی بود بخش فناوری تعلق ندارد بلکه الهام

 9339برداری پایدار از میراث مشترک جهانی است که از سال  رویکرد فائو در جهت شناسایی، حفظ، احیا و بهره: تصریح کرد  وی

 .ها خواهد داشت آغاز شده قطعا کمک شایانی به ادامه حیات اینگونه نظام

المللی به ویژه برنامه عمران ملل متحد، یونسکو، برنامه محیط زیست ملل متحد و  های بین سایر سازمان: داشت حجتی بیان

 .تسهیالت جهانی محیط زیست نیز در این حرکت نقش فعالی دارند

میت زیادی از نظر جمهوری اسالمی ایران جنبش کنونی برای ثبت میراث جهانی کشاورزی دارای اه: وزیر جهاد کشاورزی گفت

برداری پایدار  ریزی عملیاتی جهت احیا و بهره ها زمینه برای برنامه است که بارزترین ارزش این روند آن است که با ثبت اینگونه نظام
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هایی که شاید به دست فراموشی سپرده شده باشند  شود و نظام مبتنی بر دانش بومی و مشارکت محلی بیش از پیش فراهم می

 .گیرند جه قرار میدوباره مورد تو

المللی و استفاده مطلوب از ظرفیت  های بین های کشاورزی باعث تشویق همکاری ثبت و پاسداشت میراث: تصریح کرد  وی

ای و  المللی در کنار نهادهای دولتی و غیردولتی در جهت کمک به توسعه متوازن و پایدار در سطح منطقه ها و نهادهای بین سازمان

دادن به معیشت مردم محلی، دانش بومی، فرهنگی و کشاورزی، تأمین امنیت غذایی پایدار و جلب توجه مردم به  جهانی با اولویت

 .شود های تمدن کشاورزی می پیشینه و ظرفیت

وزارت جهاد کشاورزی در تهیه پرونده نظام کشاورزی با آب قنات که با مثال موردی کاشان صورت   به دنبال تالش: حجتی گفت

المللی به تصویب رسید و کشورمان عزم  های علمی و راهبردی فائو در شهر رم و آراء داوران بین در نشست اخیر کمیته گرفت و

 .جدی دارد تا به تداوم این روند کمک کند

با های کشاورزی دارای اهمیت جهانی  برای ادامه کار تشکیل کمیته ملی میراث نظام: بیان داشت وزیر جهاد کشاورزی در ادامه

های نیرو، امور  توجه به چند بعدی بودن موضوع که مرتبط با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، حفاظت محیط زیست، وزارتخانه

 .کار راهگشا خواهند بود خارجه و سایر نهادهای مسئول است در این

المللی در این حوزه برای ادامه کار الزم  برداری از ظرفیت کلی نهادهای محلی، ملی و بین شناسایی، سازماندهی و بهره: وی افزود

 .است

تهیه و اجرای برنامه اقدام ملی برای پاسداری از میراث ثبت شده با اولویت دادن به پایلوت : وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

قابل طرح به عنوان  های المللی و بررسی، شناسایی و تهیه پرونده سایر نظام اندرکاران ملی و بین کاشان با همکاری کلیه دست

 .میراث مهم جهانی نیز از جمله مواردی است که برای ادامه این کار الزم است

جمهوری اسالمی ایران به عنوان اولین و تنها کشور دارای میراث ثبت شده در منطقه خاورمیانه و کشورهای عضو اکو : وی افزود

ت فرهنگی و تمدنی در این منطقه تجربیات خود را برای حفظ و اشاعه تجربیات خوبی دارد که آمادگی داریم با توجه به اشتراکا

 .ای و کشورهای عالقمند بگذاریم های منطقه میراث و تمدن کشاورزی منطقه در اختیار سازمان

گفتنی است در مراسم تسلیم سند ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات به عنوان میراث مهم کشاورزی جهان لوح این سند 

 .وزیر جهاد کشاورزی شد توسط سرگی ناکوزی نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران تقدیم محمود حجتی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030333919 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 93/04/03فارس

 یابد کشاورزی ایران و سودان گسترش می  همکاری
های جدید همکاری بین  وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با وزیر کار و منابع انسانی سودان بر ضرورت شناسایی ظرفیت

 .ایران و سودان تاکید کرد

وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با خانم  روابط عمومی به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

های جدید همکاری بین  اشراقه سید محمود وزیر کار و منابع انسانی سودان و هیأت همراه با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت

های مناسب همکاری دو کشور شناسایی و به  های کارشناسی موانع موجود و زمینه الزم است با بررسی: ایران و سودان اظهار داشت

 .توسعه روابط بیانجامد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403000858
http://www.farsnews.com/
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های نوین آبیاری داشته که آماده انتقال  های مختلف کشاورزی به ویژه توسعه روش های خوبی در زمینه ایران پیشرفت: وی افزود

 .این تجارب به کشور سودان است

باید به دنبال برگزاری هر چه زودتر : ت قبلی همکاری دو کشور گفتوزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر لزوم اجرایی شدن توافقا

 .کمیسیون مشترک ایران و سودان باشیم

کشور سودان : های ایران در زمینه کشاورزی گفت همچنین در این دیدار وزیر کار و منابع انسانی سودان با اذعان به پیشرفت

 .باشد ایران میهای جدید کشاورزی از  گیری از فناوری نیازمند بهره

 .تواند از جمله توافقات همکاری آموزشی بین دو کشور باشد ای در زمینه کشاورزی می های فنی و حرفه آموزش: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030335009 
 

 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 - 3/04/03فارس

 شود های اجرایی موجب ارائه خدمات مطلوب می افزایی دستگاه هم

های اجرایی  افزایی دستگاه تعامل و هم: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور گفت

 .کند رسانی به مردم هموار می راه را برای خدمت

های  از کرمانشاه، سیدحمید کالنتری بعد از ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه خبرگزاری فارسبه گزارش 

های اجرایی راه را برای  افزایی دستگاه تعامل و هم: اجرایی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کرمانشاه اظهار داشت

 .کند نی به مردم هموار میرسا خدمت

هر اندازه این : های شورای هماهنگی را تعامل و هماهنگی در رفع مشکالت مردم دانست و افزود وی هدف از برگزاری نشست

 .یابد مندی مردم افزایش می شود و سطح رضایت درستی انجام می همکاری بیشتر باشد کارها به

ریزی  تحقق شعار سال تفکر خالق و برنامه: وستاییان و عشایر کشور تصریح کردمدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، ر

 .طلبد مناسب را می

توان از حداقل منابع و  با خرد جمعی می: ریزی اشاره کرد و گفت کالنتری به اثرات فکر و خرد جمعی در سطوح مختلف برنامه

 .ادرسانی به مردم ارائه د امکانات حداکثر استفاده را در خدمت

ها امکان استفاده از  برگزاری این نشست: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز در این نشست اظهار داشت

 .برد های اجرایی را به نحو مطلوب باال می ظرفیت دستگاه

مخاطبان وزارت تعاون، کار و های اجرایی تکریم ارباب رجوع و مرتفع کردن مشکالت  به گفته داوود یاوری، هدف مشترک دستگاه

 .دهند که بیش از نیم درصد جمعیت کشور را تشکیل می رفاه اجتماعی است

حفظ اشتغال موجود، معرفی : های صورت گرفته، ادامه داد ریزی وی با اشاره به اهداف مشترک اعضای شورای هماهنگی و برنامه

های تابعه وزارت تعاون، کار و  ه ارباب رجوع اولویت کار تمام دستگاهرسانی ب مشاغل پایدار، بسترسازی مناسب و تسهیل در خدمت

 .رفاه اجتماعی است

های دقیق سعی شود که مردم در ادارات با کمترین بوروکراسی به خدمات مورد نیاز خود  ریزی به گفته این مسئول، باید با برنامه

 .دست پیدا کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030335033 
 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403001248
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 مصاحبه ،سخنرانی، بازدیدها
 - 93/04/05فارس

 های صنفی کشور هستند هزار نفر عضو نظام 8۹8

دارای نظام شهرستان  ۱00در کشور : های کشاورزی سازمان تعاون روستایی ایران گفت معاون دفتر امور تشکل

 .هزار نفر نیز در آن عضو هستند 8۹8صنفی هستند و 

از همدان، مرتضی ادیب ظهر امروز در مراسم افتتاح هیئت داوری حل اختالف و رسیدگی به مشکالت  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ها در کشور است که به عنوان یک بخش پایه در  ترین بخش کشاورزی از جمله مهم: کشاورزان شهرستان همدان اظهار داشت

 .شود اصناف نیز شناخته می

به دلیل کمبود آب، کشاورزان ما با بیشترین : گردد، گفت ورزان به بحث آب بر میوی با بیان اینکه بیشترین اختالفات کشا

 .اختالفات بر سر این موضوع درگیر هستند

هنگام تدوین قوانین مربوط به داوری در صنف : های کشاورزی سازمان تعاون روستایی ایران خاطرنشان کرد معاون دفتر امور تشکل

 .بینی شده است اسایی و راه حل آن پیشکشاورزی، تمام این اختالفات شن

های  با تالش :کردند، بیان داشت گری می وی با بیان اینکه در گذشته در روستاها، بزرگان روستا به حل اختالفات پرداخته و میانجی

برای اجرای خوبی که برای تشکل هیئت داوری اصناف در شهرستان همدان انجام شده، امیدواریم همدان به عنوان پایلوت خوبی 

 .این برنامه در کشور باشد

 .هزار نفر نیز در آن عضو هستند 593شهرستان نظام صنفی دارند که  000در کشور : ادیب تصریح کرد

 .های صنفی عضو شوند ساله آینده تمامی کشاورزان ما در سطح کشور در نظام 5امیدواریم در برنامه : وی ادامه داد

داوران باید با عدالت رفتار کنند چرا : اورزی سازمان تعاون روستایی ایران در پایان سخنانش گفتهای کش معاون دفتر امور تشکل

 .راضی باشند که کشاورزان ولی نعمتان ما هستند و باید از ما

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703031333930 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 5070تیر  31, پنجشنبه

 ماهه نخست سال  درصدی حجم معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال طی سه ۴۴۴رشد 

ماهه نخست امسال خبر  مدیر آمار و ارزیابی عملکرد بورس کاالی ایران از رشد معامالت محصوالت کشاورزی طی سه

 .داد

ساز در این  الملل بورس کاالی ایران، پژمان ساعت و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به  

میلیارد ریال  910تن انواع محصوالت کشاورزی به ارزش بیش از  03هزار و  90طی سه ماه نخست سال جاری، حدود : باره گفت

درصد  900درصد و از نظر ارزش  999در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر حجم  در بورس کاال داد و ستد شد که

 .افزایش داشته است

شمش طال نیز طی این مدت به میزان : درصدی معامالت شمش طال طی این مدت افزود 033هزار و  وی با اشاره به رشد یک

ال مورد معامله قرار گرفت که در مقایسه با سال گذشته یک هزار میلیارد ریال در بورس کا 959کیلوگرم و به ارزش بیش از  990

 .درصد افزایش حجم را تجربه کرد 033و 

در سه ماه : مدیر آمار و ارزیابی عملکرد بورس کاالی ایران درباره افزایش حجم معامالت در تاالر صادراتی کیش خاطرنشان کرد

 03ر صادراتی کیش خرید و فروش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هزار تن انواع کاال در تاال 090نخست امسال حدود 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930405000763
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ضمن آنکه ارزش معامالت دالری در تاالرهای صادراتی کیش و . درصد رشد ارزش را تجربه کرده است 90درصد رشد حجم و 

 .میلیون دالر فراتر رفته است 009تهران در مجموع از رقم 

 9.5بیش از : های نفتی و پتروشیمی در این مدت گفت و ارزش معامالت فرآوردهساز با بیان رشد هشت درصدی حجم  ساعت

هزار میلیارد ریال در سه ماه اول امسال در بورس  01میلیون تن انواع فرآورد ه های نفتی و محصوالت پتروشیمی به ارزش بیش از 

میلیون تن عبور  9.0ز در این مدت از مرز ضمن آنکه حجم معامالت محصوالت صنعتی و معدنی نی. کاال داد و ستد شده است

 .هزار میلیارد ریال بالغ شده است 01کرده و ارزش معامالت این دسته از کاالها نیز طی این مدت به حدود 

ارزش : هزار قرارداد آتی سکه طال و زیره سبز در بورس کاال طی این مدت تصریح کرد 005وی در ادامه با اشاره به انعقاد بیش از 

هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با  59معامالت قراردادهای آتی سکه طال و زیره سبز در طول سه ماه نخست سال بیش از 

 .درصدی حجم و هشت درصدی ارزش معامالت برخوردار شده است 09مدت مشابه سال قبل، از رشد 

فیزیکی و مشتقه بورس کاالی ایران به حدود پنج میلیون گفتنی است، طی سه ماه نخست سال جاری، حجم معامالت در بازارهای 

 ./هزار میلیارد ریال رسیده است 959هزار تن و ارزش معامالت به بیش از  910و 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59037-5.html 

 
 یدهامصاحبه، سخنرانی، بازد

 آیانا 5070تیر  30, سه شنبه

 تشکیل کمیته ملی شناسایی میراث ارزشمند کشاورزی ایران 

ای ملی شناسایی و به کمیته راهبردی سازمان جهانی فائو برای ثبت  میراث غنی بخش کشاورزی باید توسط کمیته

 .ایران معرفی شود کشاورزیجهانی به نام میراث 

  
، وزیر جهادکشاورزی در حاشیه مراسم تسلیم سند ثبت جهانی نظام کشاورزی (ایانا)کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری 

رتبه کشوری و نمایندگان  عنوان میراث جهانی کشاورزی جمهوری اسالمی ایران که با حضور نمایندگان عالی مبتنی بر قنات به

نات یک میراث جهانی کشاورزی سازگار با محیط زیست در برداشت ق: المللی برگزار شد در جمع خبرنگاران، گفت های بین سازمان

 .اللمللی به ثبت جهانی رسید های بین رود و با تالش کارشناسان و همکاری خوب نمایندگان سازمان شمار می ذخایر به

قرار گرفت و پس از  در ابتدا میراث جهانی کشاورزی قنات ایران توسط کمیته ملی مورد شناسایی و معرفی: محمود حجتی افزود

نفره کمیته راهبردی در ایران  03عنوان پایلوت در کاشان مورد بررسی کارشناسی و بازدیدهای میدانی یک گروه  آن این میراث به

 .قرار گرفت و با توجه به دفاع نمایندگان ایران در نهایت این میراث جهانی به نام جمهوری اسالمی به ثبت رسید

المللی داشتیم که کمی بیم  عنوان میراث جهانی تنها نبود، بلکه رقبایی در سطح بین یران در معرفی قنات بها: وی خاطرنشان کرد

رفت که این میراث جهانی به نام ایران به ثبت نرسد، اما تالش کارشناسان و محققان در دفاع خوب و حضور نمایندگان  آن می

 .عمل آمد که تصویب و مورد تأیید قرار گرفت و این لوح تقدیم ایران شد ی بهالمللی از لحاظ بازدیدهای میدان های بین سازمان

ایران دارای میراث غنی در بخش کشاورزی است که باید توسط کمیته ملی شناسایی و به کمیته : وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد

 ./شودراهبردی سازمان جهانی فائو برای ثبت جهانی به نام میراث کشاورزی ایران معرفی 

 http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59070-5.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 5070تیر  30, چهارشنبه

 وزیر جهادکشاورزی خواستار تغییر موضع انفعالی به ابتکاری در مورد تصرف اراضی شد 

 . توان آن را جبران کرد از دست رفتن اراضی کشاورزی، خسارتی است که هرگز نمی

، وزیر جهادکشاورزی که گردهمایی مدیران امور اراضی سراسر کشور حضور (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دالالن و حتی خود : رسند، گفت ه سودهای کالن میهای کشاورزی ب زیادی از تغییر کاربری زمین  یافته بود، با اعالم اینکه عده

 .اندازد برند در حالی که این کارها مصالح ملی ما را به خطر می های کشاورزی سود می کشاورزان از تغییر کاربری زمین

شد، با اشاره به محمود حجتی در این گردهمایی که سوم تیرماه با حضور رئیس، معاونان و مدیران سازمان امور اراضی کشور برگزار 

این کار اتفاق بد و ناپسندی است که شاید هرگز نشود آن را : های ناشی از تغییر اراضی کشاورزی افزود ناپذیر بودن خسارت برگشت

رفته داریم؟ عامل محدودکننده  های از دست شود خسارات شمال کشور را جبران کرد و جایگزینی برای زمین آیا می. جبران کرد

 .ایم شمال، خاک است که اگر آن را از دست بدهیم کشاورزی را از دست داده کشاورزی در

ام و خوشبختانه همه این  این موضوع را به رهبر معظم انقالب، به رئیس جمهوری و دیگر سران قوا هم گفته: وی خاطرنشان کرد

 .بزرگواران نسبت به این موضوع حساس هستند

 .امانت طی قرون و اعصار در اختیارمان قرار گرفته است که باید آن را حفظ کنیماین : وزیر جهادکشاورزی ادامه داد

طوری که هم  رفت از مشکالت باشید به حل برون دنبال راه شما که در این زمینه تخصص و تجربه دارید به: حجتی تصریح کرد

 .مشکل مردم حل شود و هم مشکلی برای مصالح ملی ایجاد نشود

حال اگر حل . شود، پیگیر آن باشیم ای مشکل چند هزار نفر از مردم حل می دانیم با دستور، ابالغ یا بخشنامه می اگر: وی یادآور شد

خداوند از ما . توانیم وارد شویم می... مشکل در حوزه اختیارات دولت باشد از طریق دولت، اگر در دست مجلس باشد از طریق آن و

نوعمان رفتار کنیم که هم او که ارباب رجوع ماست راضی به خانه برود، هم اینکه قانون را  مخواهد یعنی اینکه چطور با ه اخالق می

 .رعایت کنیم و مشکلی برای کشور ایجاد نکنیم

 .چیزی که برای ما حیاتی و مقدمه الگوی کشت است، اجرای طرح کاداستر است: حجتی تأکید کرد

در دولت به تصویب رساندیم و ردیف  09هزار هکتار است، در سال  993را که طرح احداث باغ در اراضی شیبدار : وی اظهار داشت

امروز با نابودی خاک این مناطق تولید . بعدها غیرفنی و بد اجرا شد و بعد هم رها شد مصوب سازمان برنامه و بودجه هم داشت که 

کشت نکن و نهال بکار و چند سال صبر کن تا بلکه ها  توانیم به کشاورز بگوییم که در این زمین کشاورزی کم شده است، حال نمی

 .ثمر دهد

را رونق بیشتری ببخشیم و این کمیسیون باید  00خواهیم کمیسیون ماده  در این دوره می: این عضو کابینه یازدهم همچنین گفت

 .ها باشد های موجود در استان تر شود و پیگیر پرونده فعال

تواند برای دریافت وام از  که مشکل اسناد اراضی را حل کنیم چون کشاورز با داشتن سند میخودمان را موظف بدانیم : حجتی افزود

 .تواند ها و حل مشکالتش اقدام کند ولی به علت نداشتن سند نمی بانک

ا که های کشاورزی به حریم شهر یا روست وی با اشاره به مصوبات شوراهای شهرها و روستاها در زمینه وارد کردن مناطق و زمین

سازمان امور اراضی باید برای جلوگیری از چنین کاری : تغییر مقررات مربوط به این اراضی را در پی دارد، خاطرنشان کرد

ما هم در دولت اگر این کار احتیاج به به مصوبه یا الیحه داشته باشد، مقدماتش را فراهم خواهیم . ریزی کند و راهکار بدهد برنامه

 .ینه هم بین سران قوا حساسیت خوبی وجود د اردخوشبختانه در زم. کرد
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باید از موضع ابتکاری به   نباید نگاه ما در سازمان صرفاً انفعالی و مقابله باشد، بلکه در خیلی از زمینه: حجتی در پایان تصریح کرد

باید ابتکار . االن برایش فکر کنیمقضایا نگاه کنیم، یعنی اینکه چه مشکلی ممکن است در فالن زمینه در آینده پیش بیاید و ما از 

 .آید کاهش پیدا کند وجود می عمل در دست ما باشد تا مشکالتی که برای جامعه به

ساختار جدید ستاد سازمان مشخص و ابالغ شده است : روزه همچنین رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت در این گردهمایی یک

 .ریف شودها تع و معادل ساختاری ستاد باید در استان

از نظر مالی نیز امسال سازمان به استقالل رسیده است و هدف ما از این کار این بوده که بتوانیم وظایفمان را بهتر : قباد افشار افزود

 .انجام دهیم

شرط بقا و توسعه سازمان این است که نیروهای زیرمجموعه را هم : ها خاطرنشان کرد وی خطاب به مدیران امور اراضی استان

 .توانید کارتان را ارتقا بدهید داخل دایره مدیریتی کنید که در این صورت می

از موضوعات مهم دیگر، کاداستر اراضی، سنددار کردن و مدیریت بر زمین است که باید : رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد

 .ها کار کنید با مدیریت قوی در این زمینه

داشته باشد و الزم UTM(Universal Transverse Mercator )ها نقشه  اید تمام واگذاریاز این پس ب: افشار تصریح کرد

در زمینه تکمیل اطالعات هم باید تالش کنید تا بتوانیم براساس اطالعات کل . است پایگاه اطالعات استان را هم تشکیل بدهید

 .ریزی کنیم کشور در سطح کالن برنامه

 .ها فعال شود و این کار برای ما ضروری است بری اراضی باید در استانهای حفظ کار گشت: وی یادآور شد

باید او . ما وکیل مدافع کشاورزیم و باید از او دفاع کنیم: ها تأکید کرد ها و رفع تداخل افشار با اشاره به اهمیت تعامل با دیگر سازمان

 .قدم برداشتن برای کمک به کشاورز ها یعنی رفع تداخل. کمک کنیم... را در نوشتن الیحه، تهیه مدارک و

 .ها خواست تا در این زمینه فعال شوند ای تأکید کرد و از مدیران امور اراضی استان های منطقه وی بر احیای جلسات و گردهمایی

 ./طبق توافق صورت گرفته، گردهمایی بعدی مدیران ستادی و استانی امور اراضی در استان اردبیل برگزار خواهد شد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/59050-5.html 

 

 مصاحبه،سخنرانی،بازدیدها
 آیانا 5070تیر  35, یکشنبه

 دالیل نداشتن جذابیت نظام صنفی برای کشاورزی از زبان رئیس سازمان نظام صنفی 

شغل مختلف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی شناخته شده، اما صنف کشاورزی از  ۹88امروز در حالی که تا به 

 .های مرتبط با بخش خود برخوردار نیست سازی گیری و تصمیم جایگاه مشخصی در تصمیم

  
های  سال: اصناف گفتدرباره روز ( ایانا)رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ایم، اما به عنوان یک صنف از حقوق الزم برای حمایت از  بسته معرفی شده کش با دستان پینه عنوان یک تولیدکننده زحمت سال به

 .کشاورزان برخوردار نیستیم

، اعضای این صنف اجرایی شد 00تصویب و در سال  03با وجود اینکه قانون نظام صنفی کشاورزی در سال : موسی رهنمایی افزود

 .از حقوق و مزایای صنفی برخوردار نیستند( کشاورزان)

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/18313-1.html
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ها برخوردار نیستیم و  سازی گیری و تصمیم در مقایسه با سایر اصناف از حقوق اولیه ای مانند حضور در تصمیم: وی خاطرنشان کرد

 .نماینده صنف کشاورزی حتی از حضور در جلسات ستاد تنظیم بازار نیز محروم است

های غیرمجاز باعث عدم توان برداشت کشاورزان عضو صنف و  رویه از چاه برداشت بی: رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی ادامه داد

 .های مجاز و پروانه دار شده، اما نظام صنفی کشاورزی ابزاری برای برخورد با آنها را ندارد دارای چاه

های کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی  شغل در بخش 953داشتن اصناف مربوط به کشاورزی با : رهنمایی تصریح کرد

 .ترین حقوق اولیه محروم هستند آید که از داشتن کوچک حساب می ترین اصناف کشور به مرتبط از بزرگ

ای حمایت از بخش کشاورزی نیازمند لوایح قانونی محکمی است که مانند یک صنف از توان اجرایی و قانونی الزم بر: وی یادآور شد

 .حقوق کشاورزان و کمک به تأمین امنیت غذایی برخوردار نیست

شود، بخش کشاورزی کشور از داشتن یک نظام صنفی  گفتنی است، فردا بر اساس تقویم در حالی روز اصناف گرامی داشته می

 .شوند گیری و اداره می رای خود تصمیمطور مستقل ب های مرتبط با این بخش هرکدام به قدرتمند و یکپارچه محروم بوده و اتحادیه

گذرد، اما این سازمان جایگاه مشخصی در میان فعاالن این بخش تا  با وجود اینکه چهار سال از تأسیس نظام صنفی کشاورزی می

 .به امروز نداشته است

ضمانت اجرایی قوانین، سرمایه  توان به نداشتن از مشکالت این نظام صنفی که باید بخش وسیعی از افراد را درگیر خود کند، می

 ./الزم و جذابیت برای جذب و حضور کشاورزان یاد کرد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/59003-5.html 

 

 محصوالت باغی
 - 93/04/04فارس

 ترین دلیل سقوط شاخص اصلیفضای کسب و کار / کاهش قیمت میوه در پایتخت
اظهارات معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی در مورد ارزش افزوده طالفروشان، ابالغیه معاون اول رئیس 

 .از مهمترین اخبار اقتصادی امروز است... جمهور در مورد بسته حمایت غذایی، اجرای طرح بیمه سهام از روز شنبه و

 

 میلیون تن گندم از کشاورزان 0.30خرید /کاران به طور کامل پرداخت شد مطالبات گندم* 

استان کشور  90تن گندم از کشاورزان  599هزار و  00میلیون و  0تاکنون : سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم گفت

 .یداری و کلیه وجوه خرید تضمینی گندم به آنها پرداخت شده استخر

میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت کرده و تا به  099هزار و  09کاران را به مبلغ  محسن ملکی بانک سپه کلیه مطالبات گندم

 .گونه طلبی بابت فروش گندم خود از این بانک ندارند امروز کشاورزان هیچ

 میلیون نفر مشمول مرحله اول 0.5/ دستورالعمل اجرایی سبد حمایت غذایی ابالغ شد* 

های  های سازمان به مستمری بگیران و پشت نوبتی 9010بر اساس ابالغ معاون اول رئیس جمهور بسته حمایت غذایی در سال 

 .گیرد امام خمینی و سازمان بهزیستی تعلق می حمایتی کمیته امداد

مانند نوع خدمات دریافتی از سازمان های حمایتی، )همچنین با ضوابط تعیین شده از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 

ایت غذایی حائز شرایط برای دریافت بسته حم( بندی استحقاق افراد و خانوارها بر اساس شاخص های موجود در سازمان ها رتبه

 .تشخیص داده می شوند

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18240-1.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403001286
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404000154
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 درصدی قیمت میوه در پایتخت 03تا  93کاهش * 

درصد کاهش  03تا  93های تابستان در دو سه روز اخیر بین  دهد، قیمت میوه گزارش میدانی فارس در سطح شهر نشان می

ها در نقاط دیگر شهر هم نسبت به چند روز گذشته روند کاهشی داشته، اما همچنان تفاوت قیمت  اگر چه قیمت .داشته است

 .محسوس است

 برنامه بلندمدتدر انتظار   سهام پتروشیمی/ ترین دلیل سقوط شاخص وکار اصلی فضای کسب: مهدوی* 

ترین دلیل افت شاخص بورس آن است که دولت هنوز نتوانسته فضای کسب  عمده: دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت

 .و کار را به سمت آرامش ببرد

ی نباید گذار سنت تعیین شود این قیمت 90ها  به عنوان مثال اگر قرار است قیمت خوراک گاز پتروشیمی: احمد مهدوی اضافه کرد

ساله داشته باشد که بر اساس باال و پایین  93تا  95مدت مشخص شود و یک فرمول  وارد بودجه ساالنه شود بلکه باید در دراز

 .کند رفتن قیمت گاز در جهان تغییر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030335003 
 

 محصوالت باغی
 - 93/04/04فارس

 درصدی قیمت میوه در پایتخت 08تا  ۹8کاهش 

درصد  08تا  ۹8های تابستان در دو سه روز اخیر بین  دهد، قیمت میوه گزارش میدانی فارس در سطح شهر نشان می

 .کاهش داشته است

های تابستان  بار سطح شهر قیمت میوه گرمتر شدن هوا و فراوانی میوه در بازار ترهفارس، با  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری

 .درصدی روبه رو شده است 03تا  93کاهش  با

تومان، سیب گالب درجه  0333 (ع)در بازار میدان امام حسین  زردآلو قیمت هر کیلوگرم گیالس تکدانه، شلیل و

 .تومان است 9533ای  تومان و خیار بوته 0333تومان، موز 0333 یک

 .رسد تومان در این بازار به فروش می 9933 فرنگی یک هزار تومان و بادمجان  همچنین هر کیلو گوجه

 .ها در نقاط دیگر شهر هم نسبت به چند روز گذشته روند کاهشی داشته، اما همچنان تفاوت قیمت محسوس است اگر چه قیمت

تومان  0533، سیب گالب  1533، زردآلو  0033تومان، شلیل 0033 انقالب اسالمیقیمت هر کیلو گیالس تکدانه در خیابان 

 .است

 .اند تومان برچسب قیمت خورده 0033طال   تومان، آلوی قطره 0333تومان، انبه  0533 همچنین هر کیلو انگور یاقوتی

تومان در این منطقه 9133  یمت آن بهتومان هم رسید، اما اکنون ق 9533 زمینی طی هفته اخیر به رغم آنکه قیمت سیب علی

 .کاهش یافته است

تومان به فروش 9033و هویج هر کیلو 9533، بادمجان 9953گوجه فرنگی 903ای  تومان، خیار بوته9053قیمت هر کیلو پیاز 

 .رسد می

 .شود تومان به مشتریان عرضه می9033و ملون  9033تومان، طالبی  033هندوانه هم هر کیلو 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030333513 
 
 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404000156
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403001115
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404001220
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404000156
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 محصوالت باغی
 - 93/04/04فارس

 بار، گران در بازار ارزان در میدان تره/یک بام دو هوایی قیمت میوه

درصد به دست مصرف  ۴88فراوان است، در سطح شهر با افزایش در حالی که میوه در میدان بزرگ تره بار ارزان و 

کنند و  درصدی را رعایت نمی 08برخی فروشندگان قانون افزایش : گوید رسد، دبیر اتحادیه بارفروشان می کننده می

 .کسی هم بر آنها نظارت ندارد

قیمت میوه در میادین میوه بسیار ارزان است، حتی کشاورزانی که برای فروش بار خود به  ، این روزهاخبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیون تومان به  0به قیمت  هزینه ماشینی که از جنوب پول پایین است که گویند قیمت آنقدر می اند، میدان بزرگ میوه آمده

تومان آن هزینه  953رسد که  تومان به فروش می 033کیلویی  ربا هندوانه در میدان بزرگ تره.کند آید، را نیز کفاف نمی تهران می

 .ماند تومان برای کشاورز می 953حمل است و تنها 

برابر پولی  0بار، و  تره برابر قیمت میدان 9.5تا  9یعنی  رود، تومان به فروش می 9333تا  033هندوانه در بازار کیلویی  همین

به پای این بهای ناچیز میوه  اش رود، اما کشاورز یک سال با خانواده می جیب فروشنده این سود یک شبه به.گیرد کشاورز می که

   .یعنی زمینش را در این راه گذاشته است و تمام سرمایه آباء و اجدادی  سوخته است،

 بار تهران قیمت انواع میوه در میدان بزرگ میوه و تره*

قیمت انواع پرتقال، هندوانه، طالبی خیار و گوجه فرنگی و  اتحادیه بارفروشان به گفته دبیر ها هم به همین سیاق است، سایر میوه

 بار تهران کیلویی کمتر از یک هزار تومان است، زمینی در میدان بزرگ میوه و تره سیب

 533طالبی تومان،  533 تا 033تومان، هندوانه  033تا  533خیار  هزار تومان، 0زردآلود  هزار تومان، 0تا  0قیمت گیالس از 

 .هزار تومان است 0هزار تومان، و موز  0تا  9.5هزار تومان، انگور  0تا  9شلیل  تومان،

 درصدی 002تا  022قیمت انواع میوه در سطح شهر با افزایش *

 .درصدی دارد 953تا  933  قیمت در سطح شهر افزایش  اما گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است،

 033تومان، هندوانه  9533هزار تومان، خیار  0هزار تومان، زردآلو  0کیلویی  نطقه جنوب شرق تهران،هر کیلوگرم گیالس در م

هزار  0هزار تومان، کیوی  5هزار تومان، انگور  0تومان، شلیل  9933تومان، بادمجان  9533تومان، کاهو  033تومان، طالبی 

 .رود تومان به فروش می 0533تومان موز

 کنند درصدی قیمت را رعایت نمی 82افزایش  فروشندگان قانون*

کنند، آنها  درصدی را رعایت نمی 03فروشندگان میوه قانون افزایش : گوید علی حاج فتحعلی در باره دلیل گرانی میوه در بازار می

 .ها نظارتی ندارد دهند و کسی هم به این قیمت هر قیمتی که دوست داشته باشند، به فروشنده می

درصد به قیمت  03کنند، تنها مجازند  بار مرکزی دریافت می  شندگان میوه برا اساس فاکتور خریدی که از میدان ترهفرو: وی گفت

 .رسد درصد هم می 953میوه اضافه کنند، در حالی که این نرخ به بیش از 

تا بازار، از  ی و میدان میوهها از زمین کشاورز حد و حصرها قیمت به هر حال سالهاست خبرنگاران بخش کشاورزی از تفاوت بی

 .گویند، اما گوش شنوایی نیست سخن می -شود و مردم ستم می که چنین به تولید کننده- ها و عدم اجرای قانون نظارتی بی

 .شود  تر می کلفت تر و گردن ها و برخی فروشندگان فربه مصرف کننده متضررتر و دالالن و واسطه  تر، کشاورز ضعیف روز به روز

 .است، اما قیمت میوه در بازار گران و در توان خرید همه اقشار مردم نیست میدان میوه ارزان  خره امسال میوه در مزرعه وباال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030335307 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403001029
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 محصوالت باغی
 آیانا 5070تیر  35, یکشنبه

 تومان  0888هر کیلوگرم موز / قیمت انبه شکسته شد 

با توجه به آزادسازی واردات انبه و آناناس، قیمت هر کیلوگرم : رئیس اتحادیه فروشندگان میدان میوه و تره بار گفت -ایرنا  -تهران 

 .یافته استهزار تومان کاهش  53انبه به نصف قیمت و هر کارتن آناناس حدود 

هزار تومان به  95هم اکنون قیمت هر کیلوگرم انبه از : حسین مهاجران عصر شنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود

 .هزار تومان رسیده است 933تا  13هزار تومان به  903تایی آناناس از  0هزار تومان و قیمت هر کارتن  0تا  5.5

هزارتومان،  99تا  93هزار تومان، گیالس درجه یک بین  93هر کیلوگرم توت فرنگی و زردآلو  همچنین قیمت: وی اظهار داشت

تا  533هزار تومان، هلو  0تا  0هزار تومان، آلوی شابلون  0تا  0533هزار تومان، آلبالو  93تا  0سیب گالب، انگور یاقوتی بین 

 .ر تومان به فروش می رسدهزا 0تا  0533هزار تومان و موز  0تا  0تومان، شلیل  0533

وی با بیان آنکه هم اکنون انجیر سیاه موجود در بازار مربوط به مناطق بروجرد و آبادان است و از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست، 

 .روز دیگر به بازار عرضه خواهد شد 95انجیر با کیفیت هنوز وارد بازار نشده و حدود : گفت

تومان، خیار بوته  9933تا  033تومان، خربزه و طالبی بین  533تا  033لوگرم هندوانه بین قیمت هر کی: مهاجران تصریح کرد

 .تومان عرضه می شود 033تا  033تومان و گوجه فرنگی بین  9933تا  9333ای و گلخانه ای بین 

انواع سبزی خوردن، پلویی و هم اکنون : رئیس اتحادیه فروشندگان میدان میوه و تره بار درخصوص نرخ سبزیجات نیز اظهار داشت

 .تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می شود 9333تا  033سبزی قررمه و آش با قیمتی بین 

 033تا  533در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم پیاز به قیمت : وی به کاهش مجدد قیمت سیب زمینی و پیاز اشاره کرد و افزود

تومان به فروش می رسد که این نرخ ها نسبت به هفته گذشته با کاهش اندک  9933تا  033تومان و سیب زمینی به قیمت 

 .روبرو بوده اند

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/59000-5.html 

 

 محصوالت باغی
 آیانا 5070تیر  39, شنبه

 ! ها فقط با باغداران جنوبی حساب و کتاب خواهند داشت فروش امسال پرتقال

در حالی که در سال گذشته تولید پرتقال در وضعیت مازاد بر مصرف قرار داشت، امسال برای تأمین نیاز مصرف کشور 

 .به واردات هستیم رمجبو

  
با تأکید اینکه عمده ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران بار امروز در گفتگو با خبرنگار  رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره

سرمازدگی و بارش برف سنگین سال گذشته، : شود گفت های گیالن و مازندران تأمین می پرتقال مصرفی از شمال کشور و باغ

 .الشعاع قرار داده است وضعیت تولید امسال را تحت

های شرق و غرب مازندران شد که نتایج آن در مقطع فعلی و  به باغسرمای سال گذشته باعث آسیب جدی : حسین مهاجران افزود

 .دهی درختان قابل مشاهده است زمان گل

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/18232-1.html
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وجود آمد، گل و برگ درختان مرکبات ریخته و  بر اثر سرمایی که در سال گذشته در مناطق شمالی کشور به: وی خاطرنشان کرد

 .پوست درختان کنده شد

اساس امسال در زمان برداشت پرتقال و نارنگی محصولی از شمال کشور به بازار عرضه نخواهد شد، زیرا بر این : مهاجران ادامه داد

 .کند تولید به حدی ناچیز است که نیاز مصرفی خود باغداران را نیز تأمین نمی

اشت، اما امسال نباید روی طور معمول از شهریورماه آغاز و تا پایان اسفندماه ادامه خواهد د برداشت پرتقال به: وی تصریح کرد

 .آید محصول شمال کشور حساب کرد و تنها محصول جنوب کشور به بازار می

مردم هنوز پیش بینی مشخصی از وضعیت تولید این محصول در : بار یادآور شد رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره

 .رداشت باشندزمان برداشت ندارند، اما باید منتظر کاهش قابل توجه میزان ب

دلیل ریختن  به: دهند، تأکید کرد ماه شکوفه می مهاجران با اشاره به اینکه درختان پرتقال شمال کشور در فروردین و اردیبهشت

 .های خود را ریختند ها را نداشتند و شکوفه برگ و کنده شده پوست درختان، درختان توان نگهداری شکوفه

 .ای اندیشیده شود یا اقدام به واردات کرد ویژه در شب عید امسال باید تدابیر ویژه ازار بهبرای تأمین نیاز ب: وی اظهار داشت

میلیارد  903گفتنی است، بر اساس اعالم وزارت جهادکشاورزی برای جبران بخشی از خسارت کشاورزان دولت تقبل کرده بود که 

 ./بهره در اختیار کشاورزان منطقه قرار دهد ریال تسهیالت کم

http://www.iana.ir/tashakkol/item/59003-5.html 

 

 ماشین آالت
 - 93/04/06فارس

 آالت مستعمل کشاورزی به کشور نوع ماشین ۴8شرایط ورود 

 .م کردنوع ماشین آالت مستعمل کشاورزی را اعال ۴8گمرک جمهوری اسالمی شرایط واردات 

نوع  93ناطق آزاد ویژه اعالم کرد که ، مرکز واردات و امور مایران  جمهوری اسالمی گمرکبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ماشین آالت مستعمل کشاورزی با شرایط خاص و تا پنج سال ساخت قابل ورود است و فقط مارک های خاصی که عمده 

 .شود ماشین آالت کشاورزی اروپایی و آمریکایی را مشمول می آن

عالم و به گمرکات سراسر کشور جهت اجرا ابالغ شده بنابراین گزارش، این مصوبه که از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک ا

غیره  است ، شامل تراکتور کشاورزی چرخدار الستیکی و انواع کمباین برای برداشت غالت ، ذرت ، گوجه فرنگی ، سیب زمینی و

واردات موافقت می شود که با ورود این ماشین آالت به شکل مستعمل در کمیته ماده یک آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و 

 .شده است 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703033333050 
 

 ماشین آالت
 آیانا 5070تیر  39, شنبه

اعتراض وزارت جهادکشاورزی به / میلیارد ریال اعتبار 5888ساله ارتقاء کیفی مکانیزاسیون با  ۴۹ابالغ برنامه جامع 

 آالت مستعمل  مصوبه اخیر واردات ماشین

 . ها ابالغ شد هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرا به استان ساله ارتقاء کیفی مکانیزاسیون با هشت ۴۹برنامه جامع 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18330-1.html
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=d9fca8bf-253d-45a9-bf00-e4df931bce1b
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930406000213
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ساله  99از نهایی شدن طرح جامع ( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ساله در چهارم تیرماه سال جاری در  99این طرح : ارتقاء کمی و کیفیت وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و گفت

 .طیور و شیالت نهایی شد های محصوالت زراعی، باغی، دام، زیرشاخه

های اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید محصوالت کشاورزی تدوین شده است و نقشه  طرح مذکور با رویکرد طرح: کامبیز عباسی افزود

 .ساله توسعه مکانیزاسیون کشور را در دو بازه زمانی مشخص کرده است 99راه 

 .های زمانی برنامه فوق است پنج سال نخست و هفت سال دوم بازه: وی خاطرنشان کرد

شود که در هریک از عملیات فرایند تولید محصوالت کشاورزی، وضع موجود و  ای اجرایی می گونه این برنامه به: عباسی ادامه داد

 .صورت شفاف و تخصصی ترسیم شده است مطلوب به

گرای بخش کشاورزی و  که به همت وزیر عملهزار میلیارد ریال از خط اعتباری در سال جاری  با تخصیص هشت: وی تصریح کرد

 .ها ابالغ شد ساله برای اجرا به استان 99برای دومین سال پیاپی استمرار یافته است، سال نخست این برنامه 

های زراعت، باغبانی،  تسهیالت خط اعتباری دربرگیرنده نیازهای کشاورزان در حوزه مکانیزاسیون و در زیربخش: عباسی یادآور شد

 .گذاری برای خرید هریک از ادوات مورد نیاز است درصد سرمایه 03م، طیور و شیالت بوده و دا

 .مند شوند ها از تسهیالت مذکور بهره های جهادکشاورزی در استان توانند با مراجعه به سازمان متقاضیان می: وی تأکید کرد

 کشاورزی برای وارداتعمر زیر پنج سال و دارا بودن خدمات پس از فروش، شرط وزارت جهاد

نوع  93رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون درباره مصوبه جدیدی که از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک درباره شرایط ورود 

آالت مستعملی که دارای عمر زیر پنج سال بوده و  ماشین: آالت مستعمل کشاورزی به کشور اعالم شده، اظهار داشت ماشین

توانند به کشور وارد شوند؛ در حالی که در مصوبه اخیر، در این باره هیچ مطلبی عنوان  شته باشند، میخدمات پس از فروش دا

رود مصوبه با شرایط  اعتراض وزارت جهادکشاورزی برای مصوبه اخیر اعالم شده است که امید می: عباسی همچنین گفت.نشده است

شود از دست دوم آن در  ای گران است که می آالت کشاورزی به اندازه ماشین برخی از: وی در پایان افزود.این وزارتخانه اصالح شود

 .مزارع استفاده کرد و مشکلی هم وجود ندارد، به شرط آنکه عمر آن کمتر از پنج سال بوده و دارای خدمات پس از فروش باشد

آالت  نوع ماشین 93ای اعالم کرد که  مصوبهگفتنی است، گمرک جمهوری اسالمی ایران، مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه در 

های خاصی که عمده آن  مستعمل کشاورزی دارای شرایط خاصی بوده که تا پنج سال ساخت قابل ورود است و فقط مارک

از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات : افزاید این مصوبه می.شود آالت کشاورزی اروپایی و آمریکایی را مشمول می ماشین

ای صادر شده که ورود تراکتورهای کشاورزی چرخدار الستیکی، انواع کمباین برای برداشت غالت،  ر کشور جهت اجرا ابالغیهسراس

نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات موافقت شده  به شکل مستعمل در کمیته ماده یک آیین... زمینی و فرنگی، سیب ذرت، گوجه

 ./است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59009-5.html 

 مرغ
 - 93/04/03فارس

 شود تولید، توزیع و بازار مرغ ساماندهی می

اندازی  تولید مرغ در کشور راه  واحدهای زنجیره: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت

 .دهد تولید، توزیع و بازار مصرف را سامان میشود که  می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18327-1.html
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یکی از : ، محسن موحدیان عطار امروز در نشست خبری با اعالم این خبر اظهارداشتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .های تولید است های گذشته بخش تولید انفصال حلقه مشکالت سال

های تولید، توزیع و بازار بدون  ها، بخش با جدا بودن زنجیره: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزودرئیس 

 .کنند اینکه تأثیر مثبتی از همدیگر داشته باشند وضعیت نامطلوبی را برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می

 .تر خواهد شد مد تولیدکنندگان افزایش و قیمت برای مصرف کنندگان نیز مطلوباندازی زنجیره تولید مرغ درآ با راه: وی افزود

 درصد بذر، نشاء و نهال کشور 0برنامه تولید * 

هکتار در منطقه  09با تفاهم سازمان نظام مهندسی و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر قرار است : موحدیان عطار گفت

 .ای اختصاص یابد نشاء و نهال گلخانهشمال کشور برای تولید بذر، 

درصد تولید بذر، نشاء و نهال کشور را تأمین خواهد  5میلیارد تومان است و  9993گذاری این طرح  بینی سرمایه پیش: وی افزود

 .کرد

 های صنایع تبدیلی و تکمیلی به سازمان نظام مهندسی واگذار شد صدور پروانه* 

ها در  پیش از این صدور اینگونه پروانه: زی و منابع طبیعی کشور با بیان این مطلب گفترئیس سازمان نظام مهندسی کشاور

 .شد و مشکالتی را برای متقاضیان بوجود آورده بود سازمان نظام مهندسی انجام نمی

 .یز کمک خواهد کردها در سازمان نظام مهندسی عالوه بر ساماندهی این بخش به زنجیره تولید ن با تجمیع صدور پروانه: وی افزود

 استانداردهای کشاورزی در سازمان نظام مهندسی گردآوری شد* 

 03استاندارد هم در حال تصویب است و  0های کشاورزی به تصویب نهایی رسیده و  استاندارد در بخش 00: موحدیان عطار گفت

 .رسد استاندارد دیگر نیز آماده شده و به مرور به مرحله تصویب می

وری  های تولید، خدمات و پایش فرایندها است که نهایتاً منجر به تولید محصول و افزایش بهره این استانداردها در حوزه: وی افزود

 .خواهد شد

 شود قانون نظام مهندسی کشاورزی اصالح می* 

اداره کل تطبیق  به گفته موحدیان پیشنهاد اصالح قانون نظام مهندسی کشاورزی به مجلس داده شده، در کمیسیون کشاورزی در

 .قانون تصویب شده و در نوبت صحن علنی مجلس است

 نمایندگان وزارت علوم برای سازمان نظام مهندسی کشور معرفی شد*

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پاسخ به سؤال فارس درباره اینکه وزارت علوم هنوز نماینده خود 

شود این وزارتخانه به دنبال نیروهای خاصی  انتخابات نظام مهندسی کشاورزی معرفی نکرده است و گفته میها بعد از  را در استان

نماینده خود را معرفی کرده است و یک نفر دیگر نیز به زودی معرفی  09وزارت علوم : گفت ها خود را اجرا کند، است تا سیاست

 .شود می

 .علوم، تعداد نمایندگان آنها تکمیل خواهد شدبا آخرین معرفی نماینده وزارت : وی افزود

دراساسنامه زمان مشخصی برای این معرفی : از موحدیان در خصوص دلیل تأخیر معرفی نمایندگان وزارت علوم سؤال شد و گفت

یندگان خود درصد نما 53است، همچنان که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نزدیکترین وزارتخانه به این سازمان هنوز  اعالم نشده

 .را معرفی نکرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030333910 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403000854
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 مرغ

 فودپرس 5070تیر ماه  0سه شنبه 

 شود تولید، توزیع و بازار مرغ ساماندهی می

شود که  اندازی می در کشور راه مرغتولید   واحدهای زنجیره: رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت

 .دهد تولید، توزیع و بازار مصرف را سامان می

یکی از : ی خبرگزاری فارس، محسن موحدیان عطار امروز در نشست خبری با اعالم این خبر اظهارداشتبه گزارش خبرنگار اقتصاد 

 .های تولید است های گذشته بخش تولید انفصال حلقه مشکالت سال

بدون  های تولید، توزیع و بازار ها، بخش با جدا بودن زنجیره: رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود

 .کنند اینکه تأثیر مثبتی از همدیگر داشته باشند وضعیت نامطلوبی را برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می

 .تر خواهد شد اندازی زنجیره تولید مرغ درآمد تولیدکنندگان افزایش و قیمت برای مصرف کنندگان نیز مطلوب با راه: وی افزود

 نهال کشور درصد بذر، نشاء و 5برنامه تولید  *

هکتار در منطقه  09با تفاهم سازمان نظام مهندسی و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر قرار است : موحدیان عطار گفت

 .ای اختصاص یابد شمال کشور برای تولید بذر، نشاء و نهال گلخانه

 

تولید بذر، نشاء و نهال کشور را تأمین خواهد  درصد 5میلیارد تومان است و  9993گذاری این طرح  بینی سرمایه پیش: وی افزود

 .کرد

 های صنایع تبدیلی و تکمیلی به سازمان نظام مهندسی واگذار شد صدور پروانه *

ها در  پیش از این صدور اینگونه پروانه: رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان این مطلب گفت

 .شد و مشکالتی را برای متقاضیان بوجود آورده بود نمیسازمان نظام مهندسی انجام 

 
 .ها در سازمان نظام مهندسی عالوه بر ساماندهی این بخش به زنجیره تولید نیز کمک خواهد کرد با تجمیع صدور پروانه: وی افزود

 

 استانداردهای کشاورزی در سازمان نظام مهندسی گردآوری شد *

 

 03استاندارد هم در حال تصویب است و  0به تصویب نهایی رسیده و  کشاورزیهای  د در بخشاستاندار 00: موحدیان عطار گفت

 .رسد استاندارد دیگر نیز آماده شده و به مرور به مرحله تصویب می

وری  های تولید، خدمات و پایش فرایندها است که نهایتاً منجر به تولید محصول و افزایش بهره ین استانداردها در حوزها: وی افزود

 .خواهد شد

 شود قانون نظام مهندسی کشاورزی اصالح می *

به مجلس داده شده، در کمیسیون کشاورزی در اداره کل تطبیق  نظام مهندسی کشاورزیبه گفته موحدیان پیشنهاد اصالح قانون 

 .قانون تصویب شده و در نوبت صحن علنی مجلس است

 ن نظام مهندسی کشور معرفی شدنمایندگان وزارت علوم برای سازما*

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پاسخ به سؤال فارس درباره اینکه وزارت علوم هنوز نماینده خود 

ی شود این وزارتخانه به دنبال نیروهای خاص ها بعد از انتخابات نظام مهندسی کشاورزی معرفی نکرده است و گفته می را در استان

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%B1%D8%BA
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%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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نماینده خود را معرفی کرده است و یک نفر دیگر نیز به زودی معرفی  09وزارت علوم : ها خود را اجرا کند، گفت است تا سیاست

 .شود می

 .با آخرین معرفی نماینده وزارت علوم، تعداد نمایندگان آنها تکمیل خواهد شد :وی افزود

دراساسنامه زمان مشخصی برای این معرفی : از موحدیان در خصوص دلیل تأخیر معرفی نمایندگان وزارت علوم سؤال شد و گفت

درصد نمایندگان خود  50به عنوان نزدیکترین وزارتخانه به این سازمان هنوز  جهاد کشاورزیاعالم نشده است، همچنان که وزارت 

  .را معرفی نکرده است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=  
 مرغ

 خبرنگاران جوان - ۴۴۸۴تیر  ۸۰: تاریخ

 شود تومان باعث زیان تولیدکنندگان می 9888مرغ، کمتر از کیلویی / نگران کاهش بیش از اندازه قیمت مرغ هستیم 

دام به مناسبت ماه رمضان دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور  رییس هیات مدیره انجمن صنفی پرورش

 .ما نگران کاهش بیش از اندازه قیمت این کاال هستیم: ذخایر مرغ خود را به بازار عرضه می کند، گفت

گذشته تفاوتی نکرده  با بیان اینکه قیمت مرغ نسبت به یک ماه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران محمد یوسفی در گفتگو با

قرار بود سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام شده مرغ را بررسی کنند برای این کار به چند شرکت : است، افزود

 .تولیدی هم سر زدند اما تاکنون چیزی در این رابطه اعالم نشده است

د سلسه مراحل کار همچنان در دست وزارت صنعت، معدن و رس به نظر می: وی با اشاره به اجرا شدن قانون انتزاع اضافه کرد 

 . کنند ها هستند که مسائل را فرماندهی می تجارت بوده و هنوز آن

خانه را به اجرا  کند و دستورات این وزارت وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه با اهداف وزارت صنعت کار می: یوسفی ادامه داد

 .گذارد می

مند هستیم، وزارت جهاد کشاورزی متولی امر تولید است و باید  دیدا به این مسله اعتراض داریم و از آن گلهما ش: وی تصریح کرد 

 . از آن حمایت کند

 .شود های آینده نمایان می تولید در حال آسیب دیدن است و عواقب این امر در ماه: یوسفی ادامه داد

تا  0533فروش این کاال به قیمت : تومان است، گفت 5933داری  درب مرغوی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید مرغ زنده  

 . شود تومان انجام می 0033

 

این در حالی است که اگر قیمت مرغ برای : تومان است، ادامه داد 0933یوسفی با بیان اینکه هم اکنون قیمت مرغ زنده نیز حدود 

 .کنند ندگان زیان میتومان باشد تولیدکن 0533مصرف کننده کمتر از کیلویی 

 . ها متفاوت و بیش از این میزان باشد البته ممکن است در سطح شهر قیمت: وی تصریح کرد 

به مناسبت ماه رمضان دولت به شرکت پشتیبانی امور دام : دهندگان مرغ گوشتی افزود رییس هیات مدیره انجمن صنفی پرورش

 . ار عرضه کند و ما نگران هستیم قیمت مرغ از میزان فعلی نیز کمتر شودهای ذخیره شده خود را به باز دستور داده که مرغ

http://www.yjc.ir/fa/news/0999710 

 

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
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF&Title=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4888954
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 متفرقه
 آیانا 5070تیر  30, دوشنبه

 بررسی نقش دانش آموختگان کشاورزی در علمی شدن تولید 

 مسعود طایفه سلطانخانیامیر  -ایانا-تبریز

پذیر شدن آنها در بازارهای جهانی نیز افزایش  ها در کشاورزی علمی کاهش یافته و کمیت و کیفیت این محصوالت و رقابت هزینه

 .یابد  می

سالم و گذاری برای تولید محصوالت  های تولیدکنندگان گنجانده شود، چراکه سرمایه تولید محصوالت با کیفیت باید سرلوحه برنامه

 .ارگانیک رو به افزایش است

 .تولید امکانپذیر خواهد بود  افزایش درآمد تولیدکنندگان با نظارت کارشناسان کشاورزی در عرصه

 .کننده دارند تولید در افزایش کمّی و کیفی محصوالت نقشی تعیین  آموختگان کشاورزی با ورود به عرصه دانش

عدم آگاهی بهره برداران از دانش روز، سن باالی آنها و : اد کشاورزی آذربایجان شرقی گفتمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جه

 .پتانسیل های الزم برای خودکفایی ضرورت استفاده از فارغ التحصیالن را ایجاب می کند

گیری از دانش آموختگان  ضمن بازگو نمودن مزایای بهره( ایانا)ایوب ایرانی فام در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

 .دانش آموختگان کشاورزی با ورود به عرصه تولید در افزایش کمّی و کیفی محصوالت نقشی تعیین کننده دارند: کشاورزی افزود

 .کاربرد تکنولوژی و دانش روز به طور قطع خودکفایی را محقق می سازد: ایرانی فام اظهار داشت

ح خودکفایی الزم است تا کارشناسان به عرصه های زراعت وارد شده و دوشادوش برای عملیاتی شدن طر: وی تصریح کرد

 .کشاورزان فعالیت کنند

: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به یکی از عوامل موفقیت کشاورزان نمونه ادامه داد

 .ان کشاورزی را از عوامل موفقیت خود می دانندکشاورزان نمونه بهره گیری از متخصصان و کارشناس

کارشناسان کشاورزی توانایی های خود را : وی ضمن بیان یکی از پایگاه های بهره گیرنده از دانش آموختگان کشاورزی یادآور شد

 .در شرکت های فنی و مهندسی به اثبات رسانده اند

 .ه طور قطع خودکفایی را محقق می سازدکاربرد تکنولوژی و دانش روز ب: ایرانی فام اظهار داشت

سرمایه گذاری های قابل قبول در بخش کشاورزی از سوی مسئوالن، جذب نیروهای کار و متخصّص برای مشارکت : وی تاکید کرد

 .بیشتر برای افزایش تولید ملّی بالمانع خواهد نمود

مصرف کنندگان با مصرف محصوالتی سالم در پی : گفت مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به خبرنگار ایانا

 .علمی شدن تولید و بهره گیری از دانش آموختگان کشاورزی خیالی آسوده خواهند داشت

هدف سازمان علمی نمودن فرآیند تولیدات کشاورزی، تضمین سالمت محصول و افزایش درآمد : سعید سلیمانی افزود

 .شاورزی استتولیدکنندگان با نظارت کارشناسان ک

خاک، آب و گیاه موجوداتی زنده هستند و : وی ضمن بازگو نمودن تهدید سالمت انسان با استفاده از محصول غیرسالم تصریح کرد

 .ازطرفی محصول تولیدی را نیز انسان مصرف می کند و اگر محصول سالم نباشد، سالمت انسان را تهدید می کند

معیار و استانداردهای فنّی برای تولید محصول در کشور وجود : ربایجان شرقی ادامه دادمدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذ

 .ندارد و کشاورزان به سلیقه خود محصوالت را تولید می کنند

 .دانش آموختگان کشاورزی با ورود به عرصه تولید در افزایش کمّی و کیفی محصوالت نقشی تعیین کننده دارند: وی یادآور شد
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اگراستانداردی در این خصوص داشته : با اشاره ای به لزوم ایجاد استانداردی برای نظارت کارشناسان کشاورزی تاکید کردسلیمانی 

 .باشیم، کارشناسان مطابق با همان استاندارد نظارت می کنند

انتقال یافته های : مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در گفت گو با خبرنگار ایانا اذعان داشت

 .تحقیقاتی با همکاری نیروهای انسانی جوان و ماهر انتقال یافته های تحقیقاتی امکانپذیر است

پرورش نیروی انسانی ماهر و متخصّص به عنوان سرمایه های انسانی در افزایش بهره وری در بخش های : علی اکبر نژادرضا افزود

 .مختلف کشاورزی نقشی بی بدیل دارد

برای پاسخگویی مناسب فعاالن بخش : با اشاره به نقش برنامه های ترویجی در تامین نیازهای غذایی کشور تصریح کردوی 

 .کشاورزی و تامین نیازهای روز افزون غذایی کشور نباید برنامه های آموزشی و ترویجی را در تحقق این امر دخیل ندانست

 .اورزی، سودآوری واحدهای بهره برداری را به دنبال خواهد داشتفرآوری بهینه محصوالت کش: نژادرضا ادامه داد

تولید محصوالت باکیفیت و کاهش ضایعات از اثرات : مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد

 .ارزشمند بهره بردن از نیروهای دانش آموخته کشاورزی خواهد بود

گسترش روش های پیشرفته تولید و فرآوری بهینه محصوالت کشاورزی : ه برداران گفت و تاکید کردنژادرضا از مزایای آموزش بهر

 .را باید گوشه ای از اثرات آموزش بهره برداران قلمداد نمود

ترین  ای نیروی انسانی شاغل در این بخش، از مهم های فنی و حرفه بر اساس این گزارش، فقر علمی و سطح نازل دانش و مهارت

 .وری نیروی کار در کل کشور است وری نیروی انسانی در کشاورزی، یک سوم بهره وانع ارتقاء کشاورزی، است و بهرهم

http://www.iana.ir/archive/item/59090-5.html 

 
 متفرقه
 آیانا 5070تیر  35, یکشنبه

 شود  زان تا اوایل تیرماه صادر میکارت سوخت کشاور

 . شود آالت کشاورزی تا اوایل تیر به کشاورزان ارائه می کارت سوخت ماشین

این خبر خوب برای کشاورزان را رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در حاشیه ورود به جشنواره توسعه و 

برای عملیاتی شدن : اعزامی روزنامه اطالعات به شیراز اعالم کرد و گفت کیفیت صنایع شیر ایران در شیراز به هاشمی، خبرنگار

گذاری کرده و میزان سهمیه سوخت کشاورزان هم در ستاد  آالت کشاورزی را شماره کارت سوخت باید راهنمایی و رانندگی ماشین

 .ندسوخت کشور به تصویب برسد تا کشاورزان اقدام به ثبت نام برای دریافت کارت سوخت کن

شوند  دار می آالت کشاورزی پالک با ارائه این کارت ماشین: های ارائه کارت سوخت به کشاورزان افزود عباس رجائی با اشاره به مزیت

دنبال این است که بخش کشاورزی سوخت را  همچنین دولت به. های خود را خرید و فروش کنند توانند ماشین و کشاورزان می

 .ند تا تولید محصوالت کشاورزی به صرفه باشدصورت ترجیحی دریافت ک به

 .کننده است رسد که ظلم به کشاورز و مصرف صورت غیرواقعی به آنها می در حالی که اکنون سوخت مورد نیاز کشاورزان به

 .د کردای با وزیر نفت با تأکید بر این موضوع برگزار خواه این هفته اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس جلسه: وی خاطرنشان کرد

رجائی در بخش دیگر این گفتگو، خبر از ارائه پیشنهاد تبدیل سازمان تعاون روستایی به سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران داد 

 .تا بتواند بازار داخل و صادرات تولیدات کشاورزی را تنظیم کند و ایران بتواند تولید برای صادرات داشته باشد

ایم و منتظر اعالم نظر هستیم و اگر دولت برای آن الیحه ارائه  با وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرده این پیشنهاد را: وی ادامه داد

 .کنیم صورت طرح آن را در مجلس تصویب می نکند، به

http://www.iana.ir/archive/item/18274-1.html
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های  که سال گذشته سرما و برف بخشی از زمین نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی با اشاره به این

و باغی کشور را آسیب جدی رساند و باعث شد بخشی از باغداری و کشاورزی از بین برود و خسارات زیادی ببیند، تصریح زراعی 

 .دیدگان پرداخت نشده است تاکنون یک ریال هم بابت جبران خسارت: کرد

 .ذشتندگ راحتی از کنار آن نمی داد، مسئوالن به این در حالی است که اگر در تهران این حادثه رخ می

ها جبران نشده است و معنایش این  هزار میلیارد تومان خسارت برجا گذاشت که این زیان ۴۸سیل اخیر گلستان : رجائی یادآور شد

برداری بخش کشاورزی هم به  آید بنابراین اقتصاد و بهره است که بخش کشاورزی در جایگاه خود قرار نگرفته و به حساب نمی

ریزی ندارد و  کننده و تولیدکننده برنامه شود و حاصلش این است که فاصله میان مصرف ریزی نمی برنامهآید و برایش  حساب نمی

برابر قیمت محصول عرضه شده توسط کشاورز است که این  ۱۸کننده  بعضاً تفاوت قیمت محصول خریداری شده توسط مصرف

 .کننده ناراضی است ورز و هم مصرفبرد، در این حالت هم کشا برابری را نظام داللی کشور می ۱۸سود 

: های تولید وارد کشور شده است، تأکید کرد میلیارد دالر کاالهای اساسی کشاورزی و نهاده ۴۱که سال گذشته  وی با اشاره به این

ون آمده است ایم، در حالی که در قان میلیارد تومان به اشتغال و اقتصاد آن کشورها کمک کرده ۴۱این بدان معنا است که ما حدود 

کند، وارد شود که این قانون جز در یک برهه کوتاه زمانی  ای که وزیر جهاد کشاورزی تعیین می واردات باید بر اساس نظامات تعرفه

 ./ایم، اما آثاری از نتایج برخورد با آن دیده نشده است اجرا نشد که این را بارها در مجلس گزارش کرده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/59009-5.html 

 
 متفرقه

 آیانا 5070تیر  39, شنبه

 شود  می ۹8۴8استانداردهای جدید اتحادیه اروپا، مانع صادارت خشکبار ایران از سال 

یدی تدوین کرده که عمالً منجر به ممنوعیت صادرات برخی خشکبار تولیدی تازگی اتحادیه اروپا استانداردهای جد به

 .شود می ۹8۴8ایران از سال 

  
با اعالم این خبر درباره ( ایانا)رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دلیل باقیمانده سمومی که بر روی آنها  صادرات خشکبار تولیدی ایران به: ی شدوضعیت استانداردهای بهداشتی خشکبار ایران مدع

 .کند های آینده مشکالتی جدی برای ارزآوری کشور از این بخش ایجاد می وجود دارد، در سال

اقیمانده دلیل نوع سم مصرفی یا نحوه استفاده، میزان ب پاشی محصوالت کشاورزی به در زمان سم: فرد افزود محمدحسین شمس

 .ها قابل تشخیص است راحتی در آزمایشگاه سموم بر روی محصول باال و به

چندین سال است که موضوع باقیمانده سموم و امکان برگشت خوردن خشکبار ایران مطرح است، اما به تازگی : وی خاطرنشان کرد

به ممنوعیت واردات برخی خشکبار تولیدی ایران منجر  9395اتحادیه اروپا استانداردهای جدیدی تدوین کرده که عمالً از سال 

 .شود توسط اتحادیه اروپا می

ترین  در میان کشورهای واردکننده خشکبار، انگلیس سختگیرانه: رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران ادامه داد

 .ات به این کشور دچار مشکل هستیماکنون نیز در صادر طوری که هم استانداردهای بهداشتی را برای باقیمانده سموم دارد، به

بر اساس آخرین آمار گمرک در دو ماه : بخش دانستن وضعیت صادرات خشکبار در سال جاری تصریح کرد فرد با رضایت شمس

هزار دالر صادرات داریم که نسبت به سال گذشته  000میلیون و  953تن خشکبار به ارزش  090هزار و  01ابتدای سال جاری 

 .هزار دالر به خارج از ایران صادر شده بود 053میلیون و  903تن خشکبار به ارزش  053هزار و  51

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18248-1.html
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اولویت صادرات خشکبار ایران مربوط به سه محصول پسته، کشمش و خرما است که به ترتیب در دو ماه ابتدای : وی یادآور شد

هزار دالر و  900میلیون و  09تن به ارزش  055 هزار و 90هزار دالر،  190میلیون و  950تن به ارزش  990هزار و  90سال 

 ./هزار دالر صادرات داشته است 035میلیون و  05تن به ارزش  000هزار و  90

http://www.iana.ir/tashakkol/item/59009-5.html 

 
 متفرقه

 آیانا 5070تیر  39, شنبه

 ساعته باز هستند  ۹۱ها در ماه رمضان  پرمارکتسو

درصدی کاالهای مورد  ۴8تا  8تیر ماه با تخفیفات  ۴۱تا  8در راستای رفع موانع موجود بر سر رانمایشگاه ضیافت از 

 . نقطه تهران عرضه خواهند کرد ۱نیاز مردم را در 

  
 .ها در ماه رمضان خبر داد ساعته سوپرمارکت ۱۱پایان سال و فعالیت ها تا  نائب رییس اول اتاق اصناف تهران از ادغام اتحادیه

وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص ادغام مجامع پس از انقالب اظهار  ابراهیم درستی، نائب رییس اول اتاق اصناف تهران در گفت

با تصویب مجلس شورای  ۸۴یبهشت ماه ارد ۴۴مجامع پس از انقالب به دو رسته تولیدی و توزیعی تقسیم شدند و در تاریخ : داشت

 .اسالمی نام مجامع به اتاق اصناف ایران مبدل شد

شناسی شود که بدین  این موضوع باید کار: ها چیست؟ افزود وی در پاسخ به این پرسش که برنامه اتاق اصناف برای ادغام اتحادیه

مخابرات و صوتی و تصویری و تلفن همراه و غیره با یکدیگر های همگن مانند پیراهن دوزان، و پوشاک و اتحادیه  منظور اتحادیه

 .ادغام خواهند شد

در راستای رفع موانع موجود بر سر راه مردم موضوع ادغام : ها خاطر نشان کرد درستی در ادامه با اشاره به موازی کاری این اتحادیه

  .ها تا پایان سال نهایی خواهد شد اتحادیه

به منظور رفاه حال مردم در این ایام : ها در ماه مبارک رمضان افزود ف کشور در مورد برنامه سوپرمارکتنائب رییس اول اتاق اصنا

درصدی  ۴۱تا  ۱تیر ماه با تخفیفات  ۴۱تا  ۱ساعته فعال خواهند بود، همچنین نمایشگاه ضیافت از  ۱۱ها به صورت  سوپرمارکت

 .خواهند کردنقطه تهران عرضه  ۱کاالهای مورد نیاز مردم را در 

http://www.iana.ir/food/item/59005-5.html 
 

 متفرقه
 آیانا 5070تیر  30, چهارشنبه

 رییس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان منصوب شد :

 . عباس سعیدی به عنوان رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان منصوب شد

  
و به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی،طی حکمی از سوی محمود حجتی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .نصوب شدوزیر جهاد کشاورزی، عباس سعیدی به عنوان رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان م

  
 :در بخشی از این حکم آمده است

  

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18337-1.html
http://www.iana.ir/food/item/18331-1.html


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول تیر   (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

93 
 

امیداست با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از استعداد و توان نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان، اعمال نظارت »

 «.مستمر بر اجرای سیاست ها و برنامه های وزارتخانه در استان و نیل به اهداف بخش کشاورزی گام های موثر بردارید

http://www.iana.ir/majles/item/59057-5.html 

 
 متفرقه

 آیانا 5070تیر  30, سه شنبه

 فقیه در وزارت جهادکشاورزی  درگذشت مشاور عالی نمایندگی ولی:

 ۴۱فقیه در وزارت جهادکشاورزی صبح امروز در قطعه  ولیای همدانی، مشاور عالی نمایندگی  هزاوه... ا پیکر آیت

 .آرام گرفت (س)بهشت زهرا

  
سیدحسن  ای همدانی فرزند مرحوم حاج االسالم والمسلمین سیدمحسن هزاوه ، حجت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شمسی، در شهرستان همدان بود ۴۴۸۱ای متولد  هزاوه ( گو مسئله )واعظ 

خورشیدی در مدرسه آخوند همدان مشغول تحصیل علوم  ۴۴۱۰تحصیالت کالسیک را تا در سطح سیکل گذراند و از سال وی 

عنوان خاطرات وی  آنچه به. حوزوی شد و پس از یک سال با جمعی از طالب همدانی به قم آمد و در مدرسه دارالشفاء ساکن شد

بعداً در . در مدرسه فیضیه بود (ره)صیل در قم است که در درس اخالق اماممطرح شده بهترین ساعات عمرش همان روزهای اول تح

میرعبدالرزاق و مطهری و صدر و عالمه طباطبایی  عبدالجواد و حاج شیخ های حضرات آیات مشکینی، صدوقی و سلطانی و حاج درس

 .به تهران آمد ۱۴سپس در سال . ردالعظمی بروجردی تا آخر و فقه و اصول امام تا آخر شرکت ک... ا و بالمال حضرت آیت

وی پس از پیروزی انقالب اسالمی، مدتی با کمیته انقالب و سپس با کمیته امداد همکاری داشته و سپس در حوزه نمایندگی 

د فقیه در وزارت جها عنوان مشاور عالی نمایندگی ولی فقیه در جهادسازندگی به کار جدی مشغول شدند و بعد از بازنشستگی به ولی

 .کشاورزی سمت داشت

شنبه با حضور مسئوالن، کارکنان جهاد کشاورزی و اقشار مختلف مردم  ای همدانی صبح امروز سه سیدمحسن هزاوه... ا پیکر آیت

 ./به خاک سپرده شد (س)بهشت زهرا 91تشییع و در قطعه 

http://www.iana.ir/majles/item/59070-5.html 

 
 متفرقه
 آیانا 5070تیر  30, دوشنبه

 شود  جهادکشاورزی با اتمام طرح کاداستر، مکلف به ارائه الگوی کشت می

نامه اجرایی آن، وزارت جهادکشاورزی مکلف به  با اتمام بررسی طرح کاداستر در مجلس شورای اسالمی و تدوین آیین

 .یابی برای سدسازی خواهد شد مناطق جغرافیایی و وزارت نیرو، مکلف به منطقهارائه الگوی کشت بر اساس 

  
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی 

شده  های تدوین ی از اراضی است، از طریق نقشهبرداری هوایی و زمین طرح کاداستر که نقشه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .توان اراضی کشاورزی و صنعتی یا بایر را از هم تفکیک کرد کند که می ای مشخص می گونه ماهواره شرایط سرزمین را به

http://www.iana.ir/majles/item/18319-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/18292-1.html
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زی مکلف نامه آن، وزارت جهادکشاور با اتمام بررسی طرح کاداستر در مجلس شورای اسالمی و تدوین آیین: سیدراضی نوری افزود

های مالکیت اراضی برای الگوی  های دقیق هوایی عالوه بر مشخص کردن اراضی کشاورزی و کاهش پرونده شود بر اساس نقشه می

 .کشت اقدام کند

توانند به کمک کشاورزی،  شوند، می شده که بر اساس بارش و موقعیت جغرافیایی کشیده می های مشخص نقشه: وی خاطرنشان کرد

 .ریزی دقیق کشت محصوالت کشاورزی را فراهم کنند هواشناسی آمده و شرایط الزم برای برنامهمحیط زیست و 

های قیمتی موجود در بخش کشاورزی که اکنون  بسیاری از تنش: نماینده مردم شوش و دانیال در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

باره قیمت برخی از  رود با اجرایی شدن این قانون، افزایش یک یوجود آمده و انتظار م شاهد آن هستیم، به علت نبود الگوی کشت به

 .دلیل تولید انبوه برای همیشه از بین برود محصوالت یا کاهش قیمت آنها به

تواند اثرات مؤثری در بخش کشاورزی  یابی برای احداث سد نیز می از سوی دیگر، برنامه آمایش سرزمین و منطقه: نوری تصریح کرد

شده کاداستر و با در نظر گرفتن میزان  های تهیه د، به این معنا که وزارت نیرو مکلف است سدسازی را بر اساس نقشهبه جا بگذار

 ./های سطحی صورت دهد که بر بخش کشاورزی نیز تأثیر مستقیم خواهد داشت آوری آب آب و جمع

http://www.iana.ir/majles/item/59033-5.html 

 
 متفرقه
 آیانا 5070تیر  35, یکشنبه

 بررسی طرح کاداستر در مجلس خاتمه یافت 

طرح کاداستر که از مجلس گذشته باقی مانده بود، به خاتمه   ۹8و  ۴۱، ۴5نمایندگان مجلس با تصویب سه ماده واحده 

 .رساندند

  
رأی موافق به تصویب نمایندگان  900این طرح که با  90، در ماده (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار پارلمانی 

 .مجلس رسید، مصوب شد سازمان ثبت اسناد کشور مکلف شود گزارش ساالنه خود را به مجلس شورای اسالمی ارائه کند

نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه  رر شد آیینرأی موافق به تصویب رسید، مق 990این طرح که با  91همچنین، در ماده 

 .های مرتبط و همکاری با وزارت دادگستری به تصویب قوه قضاییه برسد االجرا شدن آن توسط سازمان ماه پس از الزم

 9093اسفندماه  90قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  930رأی موافق به تصویب رسید، ماده  900که با  93بر اساس ماده 

 .شود های آن نسخ می خورشیدی و تبصره

های اقلیمی در هر منطقه و در نظر گرفتن پدیده  افزاری برای تدوین الگوی کشت با توجه به ویژگی گفتنی است، طرح کاداستر نرم

 ./خشکسالی منطبق با دستاوردهای دانشگاه و مراکز تحقیقاتی در حوزه کشاورزی تعریف شده است

http://www.iana.ir/majles/item/59009-5.html 

 
 متفرقه
 فودپرس 5070تیر ماه  9شنبه 

 مرکز تحقیق و توسعه خشکبار ایران راه اندازی شد

 .ایران با حمایت انجمن مراکز تخصصی تحقیق و توسعه صنایع و معادن راه اندازی شد خشکبار (R&D)مرکز تحقیق و توسعه

 
عادن در نخستین همایش تحقیق و توسعه به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دبیر انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و م

http://www.iana.ir/majles/item/18266-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/18238-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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تسخیر بازارهای : کشور جهان صادرات می شود، گفت 950کاالی ایران به  0033خشکبار ایران با بیان اینکه هم اکنون افزون بر 

 .جهانی در گرو سه عامل قیمت مناسب، کیفیت مطلوب و تنوع محصول است

ر بسترهای اصلی برای صادرات محصوالت ایرانی، آن طور که باید و شاید در زمینه متاسفانه به رغم وجود بیشت: علی معصومی افزود

 .سطح فناوری تولیدات و محصوالت که منتج به افزایش کیفیت می شود کار نکرده ایم

روت ارزش ث 2011بانک جهانی در سال : اعالم کرد و اظهار داشت 09کشور را  900وی سپس رتبه رقابت پذیری ایران در میان 

هزار میلیارد دالر برآورد کرده که  030را ( منابع انسانی، برند، تحقیق و توسعه)جهان شامل سرمایه فیزیکی، طبیعی و نامشهود

 .درصد فیزیکی و شش درصد به منابع طبیعی اختصاص داده شده است 17درصد آن ثروت نامشهود، 00

درصد سرمایه فیزیکی  00درصد ثروت ایران نامشهود،  99گزارش فوق در : دبیر انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه ادامه داد

 .درصد ثروت طبیعی برآورد شده است 50و 

وی با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی، تاثیر تحقیق و توسعه در روندهای جهانی، پشتوانه عظیم سرمایه انسانی و زیرساخت های 

 .ن، بنگاه های دولتی و خصوصی کشور به موضوع تحقیق و توسعه شدایجاد شده در داخل، خواستار توجه بیشتر مسئوال

میلیارد دالری این شرکت در بخش  99.0میلیارد دالری شرکت فولکس واگن از هزینه  270معصومی سپس با اشاره به فروش 

 .ک کشور استحجم فروش ساالنه برخی از شرکت های غربی برابر تولید ناخالص ملی ی: تحقیق و توسعه خبر داد و گفت

باالترین سطح صادرات غیر نفتی کشور به : در ادامه این مراسم، محمدامین حاج کاظمیان صادرکننده ممتاز خشکبار کشور، گفت

 .سابقه ثبت شده اختصاص دارد 903خشکبار به عنوان کاالیی استراتژیک با 

 ی مواجه کرده، همچون مانده سموم کشاورزیبه گفته وی، برخی چالش ها این صنعت و حرفه کهن را با مخاطرات سهمگین

(pesticide)  به عنوان یک آسیب جدی نظارت سرسختانه ای بر ورود کاالها  9395که اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا از سال

 .به اروپا برقرار کند

لی از مدیریت باغ تا همچنین وجود مواد خارجی چون شیشه، سنگ و چوب در محصول نهایی فقط یک عزم م: وی اضافه کرد

 .صادرات را می طلبد تا جریان سنتی این صنعت اشتغال زا و ارزآور را از ورطه نابودی نجات دهد

میلیارد دالر را در بازارهای  903حاج کاظمیان با توجه به اینکه خشکبار به عنوان مواد اولیه صنایع غذایی ارزش معامالتی برابر 

میلیارد دالر  3.5از این حجم فقط دو میلیارد دالر در بخش صادرات آن و کمتر از : ، تاکید کردجهانی به خود اختصاص داده است

 .در بخش تولید ناخالص داخلی به خشکبار ایران تعلق دارد

امروز فقط پسته، کشمش،  03نوع تنوع کاالیی خشکبار ایران در دهه  90این صادرکننده ممتاز خشکبار کشور با بیان اینکه از 

روزگاری رتبه اول تولید و صادرات این اقالم به ایران اختصاص داشت، اما امروز در : ما و انجیر به یادگار مانده است، متذکر شدخر

به رتبه ششم نزول کرده ایم در حالیکه تقاضای بازارهای صادرات خرما تولید پسته به رتبه دوم، تولید کشمش به رتبه پنجم و در 

 .هدف رو به افزایش است

است البته تحقیق و توسعه نوین بر  ˈتحقیق و توسعهˈبه گفته وی، زیربنای تجارت مدرن امروز سرمایه گذاری صحیح و شفاف در 

پایه بهبود مستمر فضای کسب و کار، چرا که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، کلید نوآوری، رقابت پذیری و کارایی اقتصادی در 

 .مجموعه های دانش بنیان است

حرکتی دانش بنیان برای ˈفوق را همچنین دبیر علمی اولین همایش تحقیق و توسعه خشکبار ایران، مهمترین راهبردهای مرکز 

تشویق بنگاه های مرتبط با صنعت خشکبار به ایجاد و ˈ، ˈنهاینه کردن جایگاه تحقیق و توسعه به عنوان یک ضرورت ملی

تقویت روابط بین بنگاه های تولیدی، صنعتی و صادراتی خشکبار با مراکز آموزشی و ˈ، ˈR&D گسترش و تقویت واحدهای

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
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 .اعالم کرد ˈقلمرو برنامه های ترویجی، آموزشی و تبادل اطالعات و تجارب بین واحدهای تحقیق و توسعه گسترش̍و  ˈپژوهشی

، ˈنگرشی کالن و دانش بنیانˈمحمد صادق توکلیان در پایان اظهار امیدواری کرد با همت مرکز تحقیق و توسعه خشکبار ایران به 

 ˈتوسعه فرهنگ کار مجدانه و خالقانه̍، ˈشایسته ساالری در محیط کسب و کار̍، ˈروریجانشین پ̍، ˈالگوسازی̍، ˈرویکردی علمی و خالقانه

 .دست یابیم« توسعه پایدار اقتصادی»و در نهایت 

در پایان این مراسم، مرکز تحقیق و توسعه خشکبار ایران در حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مسئوالن وزارت خانه های 

، اعضای هیات مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن فعالیت رسمی خود را جهاد کشاورزیصنعت، معدن و تجارت، و 

 آغاز کرد 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=  
 متفرقه

 ایسنا - ۳۱۳۱تیر  ۴چهارشنبه 

  تغییر دوباره مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام
ت تازه واگذار شده چراغعلی در سمت مدیرعاملی شرک در حالی که بیش از چند ماه از صدور حکم وزیر جهاد کشاورزی برای عبدالرحمن

  .جدیدی مصطفی یاسایی به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد گذرد، طی حکم پشتیبانی امور دام نمی

گذشته امضای حکمش قطعی شده بود طی مراسمی  ، مصطفی یاسایی که اواخر هفته(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .شد  در یکشنبه هفته جاری معارفه

  .مدیر عامل جدید شرکت پشتیبانی امور دام مدیرعامل اسبق شرکت صنایع شیر ایران بود

http://www.isna.ir/fa/news/70303030951 

 
********************************************************* 

 

 جهانیگزارشات و اخبار 

 - 93/04/02فارس

 درصدی واردات روغن خوراکی چین به دلیل افت رشد اقتصادی در این کشور  ۴۴کاهش 
 ۴۴بلومبرگ اعالم کرد میزان واردات روغن خوراکی چین با تاثیر از کاهش رشد اقتصادی این کشور در سال جاری 

 .یابد میلیون تن کاهش می 8.۱درصد معادل 

های  چین و محدودیت به دلیل کاهش رشد اقتصادی   ، به نقل از بلومبرگ،خبرگزاری فارسالملل  ینبه گزارش گروه اقتصاد ب

  .یابد درصد کاهش می 99تا  تخصیص اعتبار برای واردکنندگان، واردات این کاال در این کشور امسال

میلیون تن کاهش یابد پیش از این وزارت  5.1خوراکی این کشور ممکن است تا میزان واردات روغن  این گزارش، بر اساس

 .میلیون تن تخمین زده بود 0.0تا  0.0کشاورزی آمریکا این کاهش را 

داشته  9399درصد کاهش یافت، که کمترین شتاب رشد را از سال  0.0تولید ناخالص داخلی چین در چهار ماهه نخست سال به 

 .دهد وغن از سوی چین قیمت این ماده خوراکی را در بازارهای جهانی بیشتر کاهش میاست، کاهش خرید ر

 .هندوستان بزرگترین وارد کننده روغن پالم است و بعد از آن کشور چین در جایگاه دوم قرار دارد

تکثیر و . و توگو به عمل آمد این گیاه اولین بار در کشورهایی مثل آنگوال. گیاه پالم یا نخل روغنی از گیاهان بومی آفریقا است

امروزه روغن پالم دومین روغن نباتی .میالدی شروع شد 9000داشت آن در کشورهایی مانند مالزی و اندونزی و فیلیپین از سال 

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
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF&Title=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF
http://www.isna.ir/fa/news/93040402715
http://www.farsnews.com/
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 جهان از نظر تولید به شمار می آید ضمن آنکه باالترین میزان صادرات را در میان روغنهای نباتی به خود اختصاص داده استکشور

 .مالزی با کمی اختالف نسبت به رقبا،تولید کننده و صادر کننده تراز اول روغن پالم در جهان است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030333390 
 

 گزارشات و اخبار جهانی
 - 93/04/02فارس

 های روغنی در بازارهای جهانی افزایش قیمت گندم، خوراک دام و دانه
 .های روغنی و شکر افزایش یافت خوراک دام، دانه امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم،

دالر،  0.05محصوالت کشاورزی در گروه غالت، ذرت ، امروز در بازارهای جهانی خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

دالر  5.03سنت و گیاه روغنی کانوال  00سنت، سویای روغنی  03سنت، سویای خوراکی  0دالر، برنج سخت  0.05گندم 

  .افزایش قیمت داشتند

 شکر در بازارهای جهانی سنتی 0افزایش قیمت *

داشت و   سنت افزایش قیمت 0سنت و اتانول  50سنت، کتان  0الر، شکر دهم د 0.0در گروه محصوالت کشاورزی نرم نیز قهوه 

  .دالری تجربه کرده است 0در این گروه قیمت کاکائو کاهش 

 دام در بازارهای جهانی کاهش یافت قیمت*

  
سنت  00با  دالر و دام پرواری 900.00دالر کاهش به  9.95ها کاهشی بود به طوری که دام زنده با  اما در گروه دام قیمت

 .دالر معامله شد 930.00کاهش به 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030333139 

 

 گزارشات و اخبار جهانی
 - 93/04/04فارس

 هزار مرگ و میر 01مصرف انرژی و میلیارد دالر افزایش  088گرمای بیش از حد در آمریکا، 

سال آینده به بیش  ۹8های آینده به حدی افزایش خواهد یافت که این کشور تنها طی  گرما در ایاالت متحده طی دهه

 01نیز حدود  ۹۴تا پایان قرن . میلیارد دالر برای تأمین سرمایش مکان ها و تجهیزات خود نیاز خواهد داشت 088از 

 .این کشور ساالنه بر اثر گرما بصورت ساالنه رخ خواهد داد هزار مرگ و میر در

که با استفاده از نظرات ارائه  "تجارت پرخطر"، بر اساس گزارشی با عنوان خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

مورد ارزیابی مالی زیان های تغییرات جوی در ایاالت متحده تهیه شده است،  شده توسط بسیاری از رهبران اقتصادی در آمریکا در

میلیارد دالر بدلیل افزایش سطح آب  530تا  900تا پایان قرن جاری حجم باالیی از دارایی های واقع در سواحل آمریکا به ارزش 

 . دریاهای این کشور به زیر آب خواهد رفت

های اصلی تولید کننده محصوالت در آمریکا به دلیل همین تغییرات جوی و افزایش شدید گرما تولید محصوالت در برخی از ایالت 

 . درصد کاهش خواهد یافت 03در آمریکا تا 

این گزارش می افزاید اما بیشترین تغییری که مردم این کشور احساس خواهند کرد افزایش شدید گرمای سی ان ان، بنا به گزارش 

 . این کشور خواهد بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930402000682
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930402000507
http://www.farsnews.com/
http://www.bloomberg.com/news/2014-06-24/what-to-expect-when-your-planet-is-expecting-risky-business-in-climate.html
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مردم آمریکا ساالنه دو تا سه برابر روزهای گرم بیشتری را نسبت به تعداد کنونی آنها تجربه 9353بر اساس این گزارش تا سال 

 . روز بسیار گرم در سال افزایش خواهد یافت 10به بالغ بر  99د و این تعداد تا پایان قرن خواهند کر

یکی از دالیل افزایش مصرف انرژی این کشور استفاده . افزایش دمای آمریکا، مصرف انرژی این کشور را بشدت افزایش خواهد داد

 . ی برای سرد کردن تجهیزات خواهد بودبیشتر مردم از کولرها برای سرمایش و همچنین استفاده از انرژ

سال آینده برای تأمین میزان افزایش انرژی مصرفی خود نیاز  95گیگا وات برق طی  01بر همین اساس این کشور به بالغ بر 

نیروگاه گازی یا ذغال سنگ در این کشور است و در نتیجه دولت این کشور باید  933خواهد داشت که این میزان معادل ساخت 

 . میلیارد دالر برای تأمین این انرژی هزینه صرف کند 99ساالنه بالغ بر 

هزار مرگ را در مناطق جنوب  00هزار تا  99بر اساس پیش بینی های ارائه شده در این گزارش، این کشور همچنین بالغ بر 

 . شرقی این کشور بصورت ساالنه بدلیل مشکالت ناشی از افزایش دما در این مناطق تجربه خواهد کرد

شرایط  ":ینز، طی سخنانی در نیویورک ایاالت متحده اعالم کردندآلفرد سومر و دین انریتوس، از دانشگاه سالمت عمومی جان هاپک

 . "سال آینده بسیار گرمتر خواهد شد 933جوی در آمریکا طی 

این کارشناسان همچنین اعالم کردند طی این مدت دمای هوا در آمریکا به قدری باال خواهد رفت که در ایات مونتانا مردم تابستانی 

 . نیومکزیکو را تجربه خواهند کردبا حرارت تابستان کنونی 

این میزان شاید قابل توجه . درصد در این کشور کاهش خواهد داد 0بر اساس این گزارش این میزان افزایش دما، بازدهی کار را تا 

 . کاهش خواهد داد 93بنظر نرسد اما این تغییرات جوی تولید و بازدهی را بیش از هر زمانی در قرن 

دالیل افزایش دما در سطح ایاالت متحده، افزایش تولید گازهای گلخانه ای در این کشور است، در حال حاضر  یکی از اصلی ترین

این کشور سهم قابل توحهی از گازهای گلخانه ای تولید شده در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است و همین کشور در 

 . اهد بودآینده یکی از اصلی ترین قربانیان این افزایش دما خو

یکی از اثرات مخرب افزایش دما، ذوب یخ های موجود در قطب های شمال و جنوب است که همین امر باعث افزایش سطح دریاها 

و اقیانوس های جهان در چند سال اخیر شده است و پیش بینی می شود با افزایش بیشتر دما در کره زمین، سطح دریاها نیز 

 .و بخش قابل توجهی از سطح زمین به زیر آب رود افزایش بیشتری را داشته باشند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703030335030 

 

 گزارشات و اخبار جهانی
 - 93/04/06فارس

 قیمت انواع محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی
امروز در بازارهای جهانی، گندم، ذرت و شکر افزایش قیمت داشتند و محصوالتی مانند سویای روغنی و دام زنده 

 .کاهش قیمت را تجربه کردند

گروه غالت ذرت، گندم،  در امروز قیمت محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .سنت را تجربه کرد 93و  0، 05، 53های   برنج سخت و گیاه روغنی کانوال به ترتیب افزایش

 .سنت داشتند 9دالر و  9.0دالر،  9.05های  اما در این گروه محصوالتی مانند یوالف، دانه خوراکی و روغنی سویا، کاهش

 .دالر معامله شد 003.03 (گیاه روغنی)دالر و گیاه کانوال 505.5گندم  دالر، 000.05بر اساس این گزارش ذرت به قیمت 

 افزایش شکر در بازارهای جهانی*

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930404001204
http://www.farsnews.com/
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دالر معامله شد اما محصوالتی مانند  90.00سنتی داشت و به قیمت  99در گروه محصوالت کشاورزی نرم نیز شکر افزایش 

 .سنت را تجربه کردند 90دالر و  9.9دالر،  95هایی به ترتیب  کاکائو، قهوه، کتان کاهش

  
 افزایش قیمت دام زنده و کاهش قیمت دام پرواری*

دالر معامله شد اما  959.0سنت نسبت به روز گذشته به قیمت  05، دام زنده با کاهش  امروز در بازارهای جهانی در گروه دام

 .فروش داشتسنت  00دالر و  990دالری داشت و به قیمت  9.0قیمت دام پرواری افزایش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50703033333505 

 

 گزارشات و اخبار جهانی
 آیانا 5070تیر  33, جمعه

 های محبوبیت پیتزای خوب برای ایتالیایی ها  ویژگی

شهر ناپل گره خورده است هر چند که ایرانی های و یونانی ها هم در مورد تاریخچه پیتزا حرف برای گفتن  نام پیتزا با نام ایتالیا و

 .دارند

 .میلیون پیتزا می خورند 50ایتالیایی ها هر هفته نزدیک به  

یک شهروند . این کشور استبه گزارش واحد مرکزی خبر از ناپل، معروف ترین پیتزای ایتالیا مارگریتا نام دارد و به سه رنگ پرچم  

 .در هفته به دفعات پیتزا می خوریم، چون یک غذای ساده و مقوی و در عین حال ارزان قیمت است: ایتالیایی گفت

در ایتالیا پیتزا پس از پاستا، محبوب ترین غذا محسوب می شود و کمتر روزی می شود : یک شهروند دیگر ایتالیایی هم تاکید کرد 

 .مکه پیتزا نخوری

یک پیتزای خوب و با کیفیت باید مواد اولیه اش به : یک سرآشپز ایتالیایی نیز در زمینه ویژگی های یک پیتزای با کیفیت گفت 

در ضمن خمیر پیتزا باید نازک باشد و مخلفات زیادی هم . ویژه پنیر موتسارال تازه و مرغوب باشد و در تنور سنتی پخته شود

 .نداشته باشد

ا نام ایتالیا و شهر ناپل گره خورده است هر چند که ایرانی های و یونانی ها هم در مورد تاریخچه پیتزا حرف برای گفتن نام پیتزا ب 

 .دارند

لوئیجی ده ماجیستریس، شهردار شهر ناپل برای نشان دادن اهمیت این غذای معروف ایتالیایی در این شهر، دستور تاسیس موزه  

در شهر ما پیتزا به یک نماد تبدیل شده و به نوعی به تاریخ و فرهنگ و : هردار ناپل به خبرنگار ما گفتش. پیتزا را صادر کرده است

 باید بگویم که شهر ما پایتخت پیتزای جهان است. هویت ناپل برمی گردد

http://www.iana.ir/food/item/59005-5.html 
 

 گزارشات و اخبار جهانی
 ایسنا - ۳۱۳۱تیر  ۲دوشنبه 

  ها به دنبال ساخت کارخانه کود اوره در چابهار هندی
اس بی آی "گذاری  در چابهار هستند و بانک سرمایه دو شرکت تولیدکننده کود هندی به دنبال شرکای ایرانی برای ساخت یک کارخانه اوره

  .اند مامور کرده را برای این کار "کپیتال مارکتس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930406000131
http://www.iana.ir/food/item/18321-1.html
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این دو شرکت دولتی به دنبال سود بردن از : گزارشی نوشت در "الیو مینت"، پایگاه اینترنتی (ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .برای تولید اوره هستند های پایین گاز در ایران قیمت

و شرکت کود و مواد شیمیایی گجرات نارمادا ( آر اف سی) یمیایی راشتریابه گفته مقامات آگاه در وزارت کود هند، پروژه شرکت کود و مواد ش

  .خواهد داشت والی حدود هفت هزار کرور هزینه

است، تولید اوره در ایران و صادرات آن به هند که برای  بر اساس این گزارش، با توجه به قیمت گازی که ایران برای این پروژه پیشنهاد کرده

  .تر است کند، ارزان تن کود وارد می شت میلیونتامین نیاز داخلی ه

ملیتی اس بی آی است، هفته گذشته پس از  که زیرمجموعه شرکت خدمات مالی و چند "اس بی آی کپیتال مارکتس"بانک سرمایه گذاری 

  .این پروژه شرکای ایرانی پیدا کند مشاوره با وزارت کود هند ماموریت یافت برای

های اقتصادی علیه ایران بستگی  برداشته شدن تحریم و 5+9ار کرد این پروژه به نتایج مذاکرات میان ایران و گروه یک مقام آر اف سی اظه

  .خواهد داشت

اوره اضافه نکرده که منجر به افزایش شکاف  سال گذشته به دلیل عدم وجود یک چارچوب سیاستی ظرفیت جدید برای تولید 90هند در 

  .ین کشور شده استمیان عرضه و تقاضا در ا

میلیون تن  03حالیکه میزان مصرف فعلی حدود  میلیون تن ثابت مانده در 99همچنان در  9330-9330تولید اوره در هند از سال مالی 

  .است

  .های اصلی خود قرار داده است اولویت آنانت کومار، وزیر جدید کود و مواد شیمیایی خودکفایی در تولید اوره را یکی از

http://www.isna.ir/fa/news/70303033790 
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	بر اساس فعالیتهایی که وزارت جهادکشاورزی برای مدیریت بازار محصولات کشاورزی انجام داده، قیمت این محصولات در وضعیت مناسبی بهسر میبرد.
	قیمت میوه و ترهبار در تمامی بازارهای سازمان میادین یکسان است قیمت میوه و ترهبار در تمام نقاط از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب شهر تهران با قیمت یکسان و با حفظ کیفیت عرضه میشود.
	گزارش بانک مرکزی از قیمت مواد خوراکی/ میوه 28 درصد گران شد

	برنامه و سیاست ها
	آیندهنگری و برنامهریزی برای تولید دانههای روغنی نداریم
	عضو کمیسیون کشاورزی گفت: عدم وجود و فقدان حلقه آیندهنگری و برنامهریزی برای افزایش تولید دانههای روغنی مهمترین دلیل عدم افزایش تولید دانههای روغنی در کشور است.
	مجلس با کلیات بازنشسته کردن عشایر و روستاییان موافقت کرد
	مجلس با کلیات طرح بازنشسته کردن عشایر و روستاییان که در سن بازنشستگی قرار داشته و سابقه پرداخت حق بیمه دارند، موافقت کرد.
	آمادگی "سازمان استاندارد" برای کنترل بازار/ منتظر اعلام نظر وزارت بهداشت و جهاد هستیم
	برنامههای تنظیم بازار وزارت جهادکشاورزی، عصر امروز به مجلسیها ارائه میشود
	سونامی استیضاح و سوال از وزرای دولت
	برنامهریز حلقه گمشده توسعه "تعاونی"ها
	اقدامات و برنامههای سازمان نظام مهندسی به مناسبت سالروز نظام مهندسی کشاورزی اعلام شد
	43 استاندارد در بخشهای کشاورزی به تصویب نهایی رسیده و هفت استاندارد هم در حال تصویب است و 30 استاندارد دیگر نیز آماده شده و به مرور به مرحله تصویب میرسد.
	معاون وزیر کشاورزی تاکید کرد
	تنظیم بازار سیاست خاص وزارت کشاورزی است
	دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: استاندارد کارآفرینی تدوین میشود
	با تعریف شاخصها و استانداردهای لازم توسط مؤسسه ملی مشاوره کسب و کار و کارآفرینی استاندارد کارآفرینی تهیه و به کارآفرینان اهدا خواهد شد تا با نصب این آرم، ویژگیهای آن مجموعه به مخاطبان معرفی شود.
	شیوههای اجرایی سازمان جنگلها اصلاح میشود

	پنبه
	آغاز کشت مزرعهای پنبه تراریخته
	با ابلاغ قانون ایمنی زیستی کشور، کشت پنبه در چند مزرعه تحقیقاتی استانی آغاز شده است.
	طرح خوداتکایی پنبه در حال نهایی شدن/ ارقام پرمحصول و مقاوم پنبه در راه است
	طرح خوداتکایی پنبه در کنار هفت طرح خوداتکایی دیگر در حال نهایی شدن است که امید میرود بتواند بخشی از نیازهای داخلی کشور را پاسخگو باشد.

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	رونمایی دستگاهی که غذای مورد نیاز بدن را اسکن و تامین می کند!
	دستگاهی که بدن انسان را اسکن می کند و بر اساس نیاز و کمبود های بدن، غذای مورد نیاز را با بالاترین کیفیت تهیه و به کاربر تحویل می دهد.

	تخم مرغ
	"تخممرغ" در ماه رمضان گران نمیشود

	چای
	حمایت ویژه دولت از صنعت چای باعث افزایش تولید بهاره شد
	عدم بارش نزولات جوی در مناطق شمال کشور و هرس نکردن باغهای چای، میزان برداشت این محصول در دور دوم را کاهش میدهد.
	عدم بارش نزولات جوی در مناطق شمال کشور و هرس نکردن باغهای چای، میزان برداشت این محصول در دور دوم را کاهش میدهد.
	عدم بارش نزولات جوی در مناطق شمال کشور و هرس نکردن باغهای چای، میزان برداشت این محصول در دور دوم را کاهش میدهد.
	چگونه چای طبیعی و با کیفیت را بشناسیم؟

	حبوبات
	ابلاغیه نرخ خرید تضمینی جو و نخود در کارتابل وزیر جهادکشاورزی
	در صورت پایین آمدن قیمت نخود و جو، سازمان تعاون روستایی مشروط بر ابلاغ وزیر جهادکشاورزی، آمادگی خرید تضمینی این دو محصول را دارد.

	خدمات دام
	کمیسیون کشاورزی پیگیر رانت میلیاردی واردات خوراک دام است/ با استیضاح وزیر موافق نیستم
	عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: به دلیل شرایط کنونی کشور با استیضاح وزیر جهاد موافق نیستم و به نظرم باید برای رفع دغدغههای نمایندگان فرصت بیشتری به وزیر داده شود.
	افشای رانت میلیاردی در واردات خوراک دام
	عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی،از رانت خواری میلیاردی یک شرکت انحصاری وارد کننده خوراک دام و طیور خبر داد و گفت: با وجود لغو امتیاز این شرکت و قرار گرفتن نام آن در لیست سیاه وزارت صنعت، به دلیل وجود لابیهایی همچنان این سوء استفادهها از بیت المال ادا...
	امضای دو قرارداد تجاریسازی در بخش علوم دامی و باغبانی/ کره پسته سرانجام به تولید تجاری رسید
	امروز دو قرارداد تجاریسازی در زمینه علوم دامی و باغبانی با حضور معاونان وزیر جهادکشاورزی به امضاء رسید.
	لمپی اسکین، بیماری دامی سوغات عراق کنترل شد
	بیماری دامی لمپی اسکین که برای اولین بار از عراق وارد کشور شد، بعد از تلفات 20 راس دام و معدم سازی 437 راس دیگر، اکنون تحت کنترل در آمده است.

	گوشت قزمز
	سفرههای ماه رمضان امسال با گوشت گرم پر میشود/ نیازی به واردات مرغ نداریم
	با زمینهسازی 120 هزار تن گوشت مرغ که بیش از 90 درصد آن از مازاد تولید داخل تأمین شده است نیازی به واردات نداریم.
	سازمان دامپزشکی اعلام کرد
	معدومسازی 470 رأس دام در پی شیوع بیماری دامی

	خرما
	آمادگی بورس برای عرضه 20 هزار تن خرمای بوشهریها
	بورس آمادگی دارد که هر مقدار از خرمای باقیمانده در انبارهای بوشهر را با قیمت مناسب بر روی تابلو عرضه کند.
	عرضه دولتی 15 هزار تن خرما در ماه رمضان
	شیوع زنجره خرما در نخلستانهای کشور
	زنجره یا عسلک خرما که از ماههای گذشته بروز احتمالی آن به کشاورزان هشدار داده شده بود، در بیشتر استانهای تولیدکننده این محصول اپیدمی شد.
	نرخ انواع خرما در میادین میوه و ترهبار اعلام شد
	سازمان میادین میوه و ترهبار نرخ انواع خرما را برای فروش در ماه رمضان نسبت به گذشته بدون تغییر اعلام کرد.
	وزارت جهادکشاورزی کام روزهداران را شیرین میکند/ عرضه زیر قیمت خرما در 16 غرفه میادین
	با عرضه زیر قیمت خرما در 16 غرفه میادین میوه و ترهبار اصلی تهران، کام روزهداران در آستانه ماه رمضان شیرین میشود.

	زعفران
	قاچاق پیاز زعفران به افغانستان تهدیدی برای تولید و صادرات کشور
	رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت: قاچاق پیاز زعفران به افغانستان تهدیدی برای تولید و صادرات کشور به شمار میرود و تصوری واهی است که بگوییم این کشور توان رقابت با ما را ندارد.
	برنامه افزایش تولید زعفران در ایران به یک میلیارد دلار تا سال 2021
	ایران در نظر دارد تولید زعفران خود را تا سال 2021 میلادی به 500 تن برساند که ارزش صادراتی آن به یک میلیارد دلار خواهد رسید.
	قاچاق پیاز زعفران به افغانستان تهدیدی برای تولید و صادرات کشور

	روغن
	وابستگی به روغن وارداتی از نگاه کارشناسان/4
	فاصله زیاد تولید روغن با برنامههای توسعهای/ واردات؛ راحتترین گزینهای که انتخاب میشود

	سم
	درخواست عضو کمیسیون کشاورزی برای کنترل جدی پسابهای صنعتی در برخی مزارع
	واردات غیرقانونی برخی از سموم پرخطر کشاورزی که توسط وزیر بهداشت نیز مورد توجه و تایید قرار گرفت، نشاندهنده ضرورت توجه به سلامت محصولات و فرآوردههای کشاورزی است که باید مورد توجه دستگاههای امنیتی قرار گیرد.
	سموم کشاورزی بلای جان ایرانیان/ مردم میوه و سبززی بخورند یا نه؟!

	شیلات
	آلودگی حاصل از مجتمع پرورش ماهی پالنگان چالش برای گردشگری منطقه
	با توجه به مسئله پیشآمده درباره آلودگی مجتمعهای پرورش ماهی در منطقه نمونه گردشگری پالنگان و جلوگیری از ورود گردشگران به این منطقه باید برنامهریزیهایی صورت گیرد تا به گردشگری این منطقه لطمه وارد نشود.
	قائم مقام شیلات ایران: نروژی ها 2 میلیون تن ماهی در قفس پرورش می دهند و ما ایرانی ها فقط 350 هزار تن!
	در آیین معارفه مدیرکل جدید شیلات استان گیلان، قائم مقام سازمان شیلات کشور جایگاه ایران را در پرورش ماهی در قفس به رغم داشتن 5 هزار کیلومتر طول ساحل شایسته کشور ندانست.

	شیر
	صنعت شیر کشور، یک پژوهشگر فعال فرهنگسازی را برای همیشه از دست داد
	اطلاعی از افزایش نرخ شیرخام نداریم
	افزایش قیمت شیر و درخواست صنایع لبنی:
	قیمت لبنیات هم باید افزایش یابد

	صادرات و واردات
	واردات غیرقانونی گوسفندان خارجی به همدان و تهدید امنیت غذایی
	یک دامپزشک هشدار داد: واردات نژادهای مختلف گوسفند از کشورهای مختلف در منطقه همدان باعث کاهش تولید و تغییر برخی صفات مناسب گوسفندان بومی میشود.
	کمیته ملی صادرات در سازمان دامپزشکی راهاندازی میشود/واردات ۸۳ هزار راس دام زنده
	رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه کمیته ملی صادرات در سازمان دامپزشکی راهاندازی میشود، گفت:سال گذشته ۸۳ هزار راس دام زنده وارد کشور شد و اکنون نیز واردات از 4 کشور برزیل، گرجستان، ارمنستان و هندوستان انجام میشود.
	افزایش چشمگیر واردات کاکائو

	صنایع غذایی
	خطر نمکهای بستهبندی برای سلامت انسان/ نمکهای تصفیهشده نصیب پارچهبافی میشود

	عسل
	خبر خوش برای زنبورداران: افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه زنبورداری به 200 میلیارد ریال
	سرمایه صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور با کمک 150 میلیارد ریالی دولت به حدود 200 میلیارد ریال رسید.

	فرآورده های لبنی
	دبیر انجمن صنایع لبنی: اطلاعی از افزایش نرخ شیرخام نداریم
	صنایع لبنی تا زمانی که بهطور رسمی بخشنامهای از هیئت وزیران یا ستاد تنظیم بازار دریافت نکنند، تغییری در نرخ خرید شیرخام از دامداران ایجاد نمیکنند.
	ابوالحسن خلیلی: دولت قیمتگذاری فرآوردههای لبنی را رها کند
	برای جلوگیری از افزایش قیمت لبنیات دولت بازار را به حال خود رها کند.
	واردات "کره" در اردیبهشت ماه 82 درصد افزایش یافت
	10 هزار عدد محصولات لبنی غیراستاندارد در تهران توقیف شد + اسامی شرکتها

	گندم
	2 میلیون و 905 هزار و 26 تن گندم از کشاورزان خریداری شد
	سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم، گفت: تاکنون 2 میلیون و 905 هزار و 26 تن گندم از کشاورزان خریداری و کل وجه خرید تضمینی به حساب کشاورزان واریز شده است.
	جزئیات نحوه عرضه گندم در بورس کالا/ رایزنی برای حل مشکل مالیات عرضه کنندگان و پذیرش انبارهای جدید
	مدیر مطالعات و برنامهریزی بورس کالای ایران با اشاره به جزئیات عرضه عمده گندم خریداری شده توسط دولت به صورت تضمینی گفت: در حال پذیرش انبارهایی برای محلهای عرضه عمده هستیم.

	منابع مالی
	حمایت از سرمایهگذار بخش خصوصی اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی
	معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: حمایت از سرمایه و سرمایهگذار بخش خصوصی در اولویت کار وزارت جهاد کشاورزی است.
	وامهای میلیاردی بدون ضمانت برای کشاورزان
	عضو هیأت مدیره پستبانک ایران گفت: با اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی و بر اساس تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی، برای طرحهای کشاورزی از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان وام و آن هم بدون ضمانت داده میشود.
	درخواست نمایندگان مجلس از رئیس جمهور برای تنفس دو ساله تسهیلات کشاورزی
	نماینده مردم ساری در مجلس گفت: از رئیسجمهور تقاضا کردیم برای حمایت از بخش کشاورزی، کشاورزانی که تسهیلات بانکی دریافت کردهاند و اکنون به بانک بدهی دارند، تا دو سال تنفس داشته باشند.
	پرداخت مطالبات دامداران گزینشی نیست
	روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال جوابیهای، خبر "پرداخت گزینشی وزارت صنعت در پرداخت مطالبات دامداران" را رد کرد.
	خرید تضمینی بیش از 70 هزار تن "کلزا"/تولید کلزا در سال جاری به 200 هزار تن میرسد

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	قنات شاهکار مهندسی ۳ هزار ساله بشر است
	هیراناند پورکایت نماینده یونسکو در جمهوری اسلامی ایران گفت: ساخت قنات یک شاهکار مهندسی است که در خلال ۳ هزاره هنوز کارآیی خودش را حفظ کرده است.
	تشکیل کمیته ملی میراث نظامهای کشاورزی با حضور دستگاههای مرتبط
	وزیر جهاد کشاورزی گفت: نظام کشاورزی مبتنی بر آب قنات تبلور مشارکت و همسویی جوامع محلی برای دستیابی به الگوهای درونزای معیشت و توسعه پایدار است و این نظام علاوه بر تأمین امنیت غذایی، چشماندازهای برجسته از لحاظ دانش بومی و تنوع زیستی دارد.
	همکاری کشاورزی ایران و سودان گسترش مییابد
	وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با وزیر کار و منابع انسانی سودان بر ضرورت شناسایی ظرفیتهای جدید همکاری بین ایران و سودان تاکید کرد.
	وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با وزیر کار و منابع انسانی سودان بر ضرورت شناسایی ظرفیتهای جدید همکاری بین ایران و سودان تاکید کرد.
	وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با وزیر کار و منابع انسانی سودان بر ضرورت شناسایی ظرفیتهای جدید همکاری بین ایران و سودان تاکید کرد.
	همافزایی دستگاههای اجرایی موجب ارائه خدمات مطلوب میشود
	مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور گفت: تعامل و همافزایی دستگاههای اجرایی راه را برای خدمترسانی به مردم هموار میکند.
	520 هزار نفر عضو نظامهای صنفی کشور هستند
	معاون دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان تعاون روستایی ایران گفت: در کشور 433 شهرستان دارای نظام صنفی هستند و 520 هزار نفر نیز در آن عضو هستند.
	رشد 111 درصدی حجم معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا طی سهماهه نخست سال
	مدیر آمار و ارزیابی عملکرد بورس کالای ایران از رشد معاملات محصولات کشاورزی طی سهماهه نخست امسال خبر داد.
	مدیر آمار و ارزیابی عملکرد بورس کالای ایران از رشد معاملات محصولات کشاورزی طی سهماهه نخست امسال خبر داد.
	مدیر آمار و ارزیابی عملکرد بورس کالای ایران از رشد معاملات محصولات کشاورزی طی سهماهه نخست امسال خبر داد.
	تشکیل کمیته ملی شناسایی میراث ارزشمند کشاورزی ایران
	میراث غنی بخش کشاورزی باید توسط کمیتهای ملی شناسایی و به کمیته راهبردی سازمان جهانی فائو برای ثبت جهانی به نام میراث کشاورزی ایران معرفی شود.
	میراث غنی بخش کشاورزی باید توسط کمیتهای ملی شناسایی و به کمیته راهبردی سازمان جهانی فائو برای ثبت جهانی به نام میراث کشاورزی ایران معرفی شود.
	میراث غنی بخش کشاورزی باید توسط کمیتهای ملی شناسایی و به کمیته راهبردی سازمان جهانی فائو برای ثبت جهانی به نام میراث کشاورزی ایران معرفی شود.
	وزیر جهادکشاورزی خواستار تغییر موضع انفعالی به ابتکاری در مورد تصرف اراضی شد
	از دست رفتن اراضی کشاورزی، خسارتی است که هرگز نمیتوان آن را جبران کرد.
	دلایل نداشتن جذابیت نظام صنفی برای کشاورزی از زبان رئیس سازمان نظام صنفی
	در حالی که تا به امروز 250 شغل مختلف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی شناخته شده، اما صنف کشاورزی از جایگاه مشخصی در تصمیمگیری و تصمیمسازیهای مرتبط با بخش خود برخوردار نیست.

	محصولات باغی
	کاهش قیمت میوه در پایتخت/ فضای کسب و کار اصلیترین دلیل سقوط شاخص
	اظهارات معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی در مورد ارزش افزوده طلافروشان، ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در مورد بسته حمایت غذایی، اجرای طرح بیمه سهام از روز شنبه و... از مهمترین اخبار اقتصادی امروز است.
	کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت میوه در پایتخت
	گزارش میدانی فارس در سطح شهر نشان میدهد، قیمت میوههای تابستان در دو سه روز اخیر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است.
	یک بام دو هوایی قیمت میوه/ارزان در میدان ترهبار، گران در بازار
	در حالی که میوه در میدان بزرگ تره بار ارزان و فراوان است، در سطح شهر با افزایش 150 درصد به دست مصرف کننده میرسد، دبیر اتحادیه بارفروشان میگوید: برخی فروشندگان قانون افزایش 30 درصدی را رعایت نمیکنند و کسی هم بر آنها نظارت ندارد.
	قیمت انبه شکسته شد / هر کیلوگرم موز 3500 تومان
	امسال پرتقالفروشها فقط با باغداران جنوبی حساب و کتاب خواهند داشت!
	در حالی که در سال گذشته تولید پرتقال در وضعیت مازاد بر مصرف قرار داشت، امسال برای تأمین نیاز مصرف کشور مجبور به واردات هستیم.

	ماشین آلات
	شرایط ورود ۱۰ نوع ماشینآلات مستعمل کشاورزی به کشور
	گمرک جمهوری اسلامی شرایط واردات 10 نوع ماشین آلات مستعمل کشاورزی را اعلام کرد.
	ابلاغ برنامه جامع 12 ساله ارتقاء کیفی مکانیزاسیون با 8000 میلیارد ریال اعتبار/ اعتراض وزارت جهادکشاورزی به مصوبه اخیر واردات ماشینآلات مستعمل
	برنامه جامع 12 ساله ارتقاء کیفی مکانیزاسیون با هشتهزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرا به استانها ابلاغ شد.

	مرغ
	تولید، توزیع و بازار مرغ ساماندهی میشود
	رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: واحدهای زنجیره تولید مرغ در کشور راهاندازی میشود که تولید، توزیع و بازار مصرف را سامان میدهد.
	تولید، توزیع و بازار مرغ ساماندهی میشود
	نگران کاهش بیش از اندازه قیمت مرغ هستیم / مرغ، کمتر از کیلویی 7500 تومان باعث زیان تولیدکنندگان میشود

	متفرقه
	بررسی نقش دانش آموختگان کشاورزی در علمی شدن تولید
	تبریز-ایانا- امیر مسعود طایفه سلطانخانی
	کارت سوخت کشاورزان تا اوایل تیرماه صادر میشود
	کارت سوخت ماشینآلات کشاورزی تا اوایل تیر به کشاورزان ارائه میشود.
	استانداردهای جدید اتحادیه اروپا، مانع صادارت خشکبار ایران از سال 2015 میشود
	بهتازگی اتحادیه اروپا استانداردهای جدیدی تدوین کرده که عملاً منجر به ممنوعیت صادرات برخی خشکبار تولیدی ایران از سال 2015 میشود.
	سوپرماركتها در ماه رمضان 24 ساعته باز هستند
	در راستای رفع موانع موجود بر سر رانمایشگاه ضیافت از ۵ تا ۱۴ تیر ماه با تخفیفات ۵ تا ۱۵ درصدی کالاهای مورد نیاز مردم را در ۴ نقطه تهران عرضه خواهند کرد.
	رییس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان منصوب شد
	عباس سعیدی به عنوان رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان منصوب شد.
	درگذشت مشاور عالی نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهادکشاورزی
	پیکر آیتا... هزاوهای همدانی، مشاور عالی نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهادکشاورزی صبح امروز در قطعه 19 بهشت زهرا(س) آرام گرفت.
	جهادکشاورزی با اتمام طرح کاداستر، مکلف به ارائه الگوی کشت میشود
	با اتمام بررسی طرح کاداستر در مجلس شورای اسلامی و تدوین آییننامه اجرایی آن، وزارت جهادکشاورزی مکلف به ارائه الگوی کشت بر اساس مناطق جغرافیایی و وزارت نیرو، مکلف به منطقهیابی برای سدسازی خواهد شد.
	با اتمام بررسی طرح کاداستر در مجلس شورای اسلامی و تدوین آییننامه اجرایی آن، وزارت جهادکشاورزی مکلف به ارائه الگوی کشت بر اساس مناطق جغرافیایی و وزارت نیرو، مکلف به منطقهیابی برای سدسازی خواهد شد.
	با اتمام بررسی طرح کاداستر در مجلس شورای اسلامی و تدوین آییننامه اجرایی آن، وزارت جهادکشاورزی مکلف به ارائه الگوی کشت بر اساس مناطق جغرافیایی و وزارت نیرو، مکلف به منطقهیابی برای سدسازی خواهد شد.
	بررسی طرح کاداستر در مجلس خاتمه یافت
	نمایندگان مجلس با تصویب سه ماده واحده 18، 19 و 20  طرح کاداستر که از مجلس گذشته باقی مانده بود، به خاتمه رساندند.
	مرکز تحقیق و توسعه خشکبار ایران راه اندازی شد
	تغییر دوباره مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام

	گزارشات و اخبار جهانی
	کاهش ۱۱ درصدی واردات روغن خوراکی چین به دلیل افت رشد اقتصادی در این کشور
	بلومبرگ اعلام کرد میزان واردات روغن خوراکی چین با تاثیر از کاهش رشد اقتصادی این کشور در سال جاری ۱۱ درصد معادل 5.9 میلیون تن کاهش مییابد.
	افزایش قیمت گندم، خوراک دام و دانههای روغنی در بازارهای جهانی
	امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم،خوراک دام، دانههای روغنی و شکر افزایش یافت.
	گرمای بیش از حد در آمریکا، 300 میلیارد دلار افزایش مصرف انرژی و 36 هزار مرگ و میر
	گرما در ایالات متحده طی دهههای آینده به حدی افزایش خواهد یافت که این کشور تنها طی ۲۵ سال آینده به بیش از 300 میلیارد دلار برای تأمین سرمایش مکان ها و تجهیزات خود نیاز خواهد داشت. تا پایان قرن 21 نیز حدود 36 هزار مرگ و میر در این کشور سالانه بر اثر گر...
	قیمت انواع محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی
	امروز در بازارهای جهانی، گندم، ذرت و شکر افزایش قیمت داشتند و محصولاتی مانند سویای روغنی و دام زنده کاهش قیمت را تجربه کردند.
	ویژگیهای محبوبیت پیتزای خوب برای ایتالیایی ها
	هندیها به دنبال ساخت کارخانه کود اوره در چابهار


