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درگوشه سمت چپ صفحه ، "     Bookmark" عالمت    روي خبار سرخط ا مشاهد براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  مرتبط احتمالیخبرهای برای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 آب

 - 93/04/08فارس

 درصدی روان آبها۶۴کاهش /است 311کشور  311رتبه ایران در مدیریت منابع آبی بین : توکلی

رتبه ایران در مدیریت :مجلس با بیان این که آب در ایران بی ارزش است، گفترئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی 

 .است 311کشور  311منابع آبی از بین 

، با توجه به کمبود بارندگی و کاهش ذخایر آب و نظر به اهمیت آب در تولید کشاورزی و زندگی مردم، خبرگزاری فارسبه گزارش 

با حضور عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، محمد تقی توکلی عضو « بحران آب و راه مقابله»میزگرد تخصصی 

 .برگزار شد خبرگزاری فارستهران در  کمیسیون کشاورزی و علیرضا نوذری پور معاون مهندسی آبفای استان

 .شود ایران به لحاظ اقلیمی کشوری خشک و نیمه خشک و باشرایط بارندگی کم محسوب می 

حیاتی در  این مایه های زیرزمینی رو به افزایش است، تا جایی که در کشوری با چنین شرایطی روز به روز استفاده از منابع آب

 .شرایط بحران قرار گرفته است

ارزش و اهمیت آب بر هیچ کس پوشیده نیست بنابراین شرایط بحران باید برای مردم و مسئوالن به یک دغدغه تبدیل شود در  

 .کنند حالیکه هر دو بخش آنچنان که باید به این مهم توجه نمی

زیرزمینی  افی مردم نسبت به وضعیت بحرانی آب روز به روز ذخایرتوسط مسئولین و عدم اطالعات ک  غفلت از بحران جدی آب

 .کشور را کاهش داده است

کم آبی شدید و  ای نه چندان دور خطر آینده پرداخته نشود در کم آبی و راهکار مبارزه با آن تر به معضل اگر هر چه سریع 

   .کند کشور را تهدید می وابستگی به مواد غذایی به صورت جدی

با  خبرگزاری فارسدر « بحران آب»محمد تقی توکلی رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس در میزگردی که با عنوان 

برگزار  پور معاون مهندسی و توسعه آبفای استان تهران زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و علیرضا نوذری حضور عباس پاپی

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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متراست  میلی 052و به طور متوسط میزان بارندگی ساالنه در کشور حدود  است  ایران کشوری خشک و نیمه خشک: گفتشد، 

 .این میزان معادل یک سوم بارندگی در جهان است  که

 کاهد  های گسترده بارندگی از تأثیرگذاری بارش می پراکندگی* 

و بارندگی در کشور پراکنش خیلی  کشور دارای پراکندگی مکانی و زمان استهای  دهد که بارندگی ها نشان می بررسی :وی افزود

 .ها خیلی مؤثر نیستند بارندگی ای دارد به همین دلیل این گسترده

درصد از  50های سرد سال،  ها در فصل درصد بارندگی 02  :ناظر مجلس شورای اسالمی در شورای عالی آب تصریح کرد

 .افتد های غیر مصرف اتفاق می درصد هم در فصل 02ناطق کشور و درصد از م 05ها در  بارندگی

  
 بارد متر باران می میلی 052ساالنه کمتر از * 

های اخیر حدود  ها در سال با تغییرات آب و هوا و اقلیم، میزان بارندگی: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .متر رسیده است میلی 052ها در کشور به کمتر از  میزان بارش درصد کاهش یافته، به طوری که 05تا  02

علیرغم اینکه منابع آبی مطمئنی نداریم، : توکلی با اشاره به این موضوع که در کشور تقاضا برای آب افزایش یافته است، تصریح کرد

 .یافته است افزایش تقاضا برای آب

میلیارد مترمکعب کاهش یافته و آمار رسمی  322میلیارد مترمکعب به  312شونده کشور از  منابع آب تجدید :وی اظهار داشت

ها بسیار کم شده در  های گذشته میزان بارندگی ها و دهه در سال اند، همچنین   میلیارد مترمکعب اعالم کرده 302این میزان را 

 .درصد رسیده است 55های کشور به کمتر از  آب حدی که میزان روان

میلیارد مترمکعب  55ها در کشور ذخیره سازی حدود  سدسازی هدف از: ورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشتعضو کمیسیون کشا

میلیارد مترمکعب نرسیده و این موضوع بیانگر این  11گاه ذخایر آبی کشور در پشت سدها به بیشتر از  آب بوده، در صورتی که هیچ

 .حرکت به سمت راس بحران است آبی در حال موضوع است که کشورمان به لحاظ ذخایر

 مصرف منابع آب تجدید شونده از مرز بحران عبور کرده است* 

درصد منابع آب تجدید شونده را استفاده کند، وارد بحران  52براساس استاندارهای جهانی هر کشوری که بیش از : توکلی گفت

 .گیرد مورد استفاده قرار می شوندهدرصد از منابع آب تجدید  00حدود  شود، در حالی که در ایران می آب

زیست )شود که بسیاری از اکوسیستم  طبیعتا باعث می  بیش از اندازه از منابع آب تجدید شونده استفاده: وی اظهار داشت

های کشور خشک شوند و یا به سمت خشک شدن و تبدیل  شود که اکثر تاالب های کشور لطمه بخورد و همچنین سبب می (بوم

 .زار پیش روند کشدن به نم

رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا وضعیت ذخایر آبی کشور بحرانی شده است، 

های سنتی مصرف آب این مسائل را  استفاده از روش وری آب و عدم کنترل رشد تقاضا و پایین بودن راندمان آب و عدم بهره :گفت

 .به وجود آورده است

اند و در تهران  های زیرزمینی در تمام نقاط کشور دچار مشکل شده آب: س شورای اسالمی در شورای عالی آب بیان داشتناظر مجل

تا از آنها ممنوعه شده و این اتفاق به  122های زیرزمینی  نقطه مطالعاتی آب 520به طوری که از  است،  باعث نشست زمین شده

 .ست، ضمن اینکه برای بازگشت به حالت طبیعی منابع آب باید مدیریت و احیا شونداین معناست که منابع آب قابل توسعه نی
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در قوانین و برنامه چهارم و پنجم توسعه حکم شده که وزارت : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد

برگرداند، ولی علیرغم اینکه روز به روز تقاضا  یا ودرصد اح 05های زیرزمینی را تا حداکثر  نیرو باید میزان آب از دست رفته در آب

   . یابد، هنوز این اتفاق نیفتاده است افزایش می بیشتر و محدودیت منابع آب

 52های سطحی نیز به میزان  های زیرزمینی داریم و آب میلیارد مترمکعب برداشت مازاد از آب 32 در حال حاضر: توکلی گفت

 .های کشاورزی در حال تهدید است تولید فاضالب و آلودگی منابع آب هم به دلیلدرصد کاهش یافته است و 

  
 های غیر مجاز است ها مانع بسته شدن چاه کاری  مالحظه* 

قوانین مجلس زیاد است،  :قانون دارد یا خیر؟ گفت های غیر مجاز آب از چاه  وی در پاسخ به این سؤال که مجلس در مورد برداشت

ها در دریاچه ارومیه است، و برای  از این چاه هزار حلقه 52هزار حلقه چاه غیر مجاز وجود دارد که فقط  122حدود  در کشور

زا بودن  ها با توجه به اشتغال آن چاه اقتصادی در مورد بستن های غیر مجاز قانون داریم، ولی به دالیل مختلف بستن این چاه

 .شود  کاری می مالحظه آنها

 ل شده استآب فدای اشتغا* 

شود و  ها باعث فدا شدن آب در مقابل اشتغال می کاری این نوع مالحظه: عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .دهیم دهیم، ولی در مقابل آب را از دست می اگرچه تولید محصوالت کشاورزی را در جهت استقالل انجام می

 ی شودریز واردات محصوالت پر مصرف آب برنامه *

به دلیل کمبود آب در کشور باید برخی از محصوالت پر مصرف را به جای تولید داخلی از خارج وارد کنیم و : توکلی اظهار داشت

کند و در  کشورهایی که منابع آبی ضعیفی دارند، برخی از محصوالت کشاورزی را کشت نمی. این کار به معنای تجارت آب است

 .کنند ات تأمین میعوض نیاز خودشان را با وارد

 کشت محصوالت غیر ضروری کشاورزی متوقف شود* 

ای باشد که محصوالت  ریزی باید به گونه محصوالت کشاورزی کشت شود و برنامه های موجود باید بر اساس ظرفیت:وی افزود

 .نیست، را متوقف کنیماستراتژیک و اساسی را خودمان در کشور تولید کنیم و محصوالتی که تولید آنها برای کشور ضروری 

ریزی برای تولید محصوالت کشاورزی از عوامل تأثیرگذار بر  عدم برنامه: رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس، تصریح کرد

کارند که حتی برداشت آن برای آنها به  هدر رفت آب در کشور است، به طوری که در برخی مناطق کشاورزان محصوالتی را می

علیرغم صرف وقت، زحمت زیاد و همچنین مصرف آب   کنند که امکان فروش آن را ندارند و قدر تولید می صرفه نیست و آن

 .هیچگونه حاصلی برای کشاورز ندارد

یکی از کارها این است که سند : توکلی در پاسخ به این سؤال که برای مبارزه با این مسائل چه راهکاری باید اندیشید، گفت

منابع آبی کم و جمعیت زیاد  ی را تدوین و الگوی کشت و سند ملی آب را از آن استخراج کنیم، زیرا باانداز آب کشاورز چشم

 .توان چشم بسته و بدون هیچ الگویی کار کرد نمی

 هزار روستای کشور با مشکل آب مواجهند* 

مشکل مواجه هستیم و  شرب با آب لرستان حتی برای تأمین روستاهایی در استان در برخی مناطق کشور از جمله: وی افزود

انجام  آبرسانی به هزار روستای کشور از طریق تانکر. شود آبرسانی برای مصرف شرب به این مناطق از طریق تانکر انجام می

 .اند ها در استان لرستان واقع شده درصد این روستا 33که  شود می
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 05شود و  های پرآب محسوب می استان لرستان جزء استان طبق آمار: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت

شود، به برخی از روستاهای این استان انتقال آب از طریق  های آن دارای منابع آبی هستند، در حالی که مشاهده می درصد از زمین

کننده  ارزش مالی آب برای مصرف معد بردار و بهره های های منسجم از دستگاه برنامه با مرتبط شود و این اتفاقات تانکر انجام می

 .به طوری که ارزش مادی آب صفر است و این موضوع در مصرف زیاد آب بسیار تأثیرگذار است است،

اند که تمام ابعاد مربوط  هایی روی آن کار کرده کنون کارگروه تا: توکلی با بیان اینکه مسئول پیگیری قانون آب است، گفت

د آب، نحوه استفاده از آب، حفاظت از آب، توسعه آب، دیپلماسی آب، نحوه ساختار و اینکه چه مقدار آب از قبیل اقتصا مباحث  به

 .شود بینی شده و به زودی این قانون به مجلس ارائه می آب به کشاورزی، شرب و صنعت اختصاص یابد در این قانون پیش

های مجاز هم از حد و اندازه خود  شود، زیرا بسیاری از چاه های زیرزمینی باید کنترل هوشمند نصب برای برداشت آب :وی افزود

 .کنند بیشتر برداشت می

ها نصب و اجرا شوند،  های حجمی هوشمند روی چاه اگر کنترل :رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد

ها بر اساس  کند و چون برداشت رداشت میاست، ب  به اندازه پروانه و مجوزی که به او داده شده کننده یا کشاورز مصرف طبیعتا

های زیر  طبیعتا تعادلی بین تغذیه و تخلیه سفره مطالعات است و ظرفیت سفره آب زیرزمینی و میزان برداشت مشخص شده است،

 .شود ها متوقف می ذخیره رفتن میزان این وضعیت یعنی رو به کاهش و  شود ایجاد می زمینی

های آب زیرزمینی مثل سدهای  سفره  :توان منابع آب زیرزمینی را احیا کرد، گفت که چگونه میتوکلی در پاسخ به این سؤال 

شوند و ما اجازه برداشت از آن میزانی آبی که در اثر بارندگی تزریق  مخزنی روی زیرزمین هستند که بر اثر بارندگی تغذیه می

 شود شود، را داریم که به آن آب دینامیک گفته می می

شود که این آب به عنوان ذخایر  های زیرزمینی که اجازه برداشت آن را نداریم، آب استاتیک گفته می منابعی از آب: دوی افزو

 .زند های آب زیرزمینی و کیفیت و کمیت آب ضربه می به ذخایر سفره آیندگان است و استفاده از آن

ذخیره آب به اندازه تخلیه است مشکلی نداریم ولی  زانتا زمانی که می: رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس بیان داشت

اما چون با چشم  شود که میزان تخلیه بیشتر از تغذیه باشد و امروزه این اتفاق در کشور در حال وقوع است مشکل از زمانی آغاز می

 .کنیم شود، حساسیت آن را درک نمی دیده نمی

 های از دست رفته  های احیای آب روش* 

و   های از دست رفته یا باید بارندگی در حدی باشد که به صورت طبیعی آب به زمین برگردد برای احیا کردن آب :توکلی گفت

همچنین باید  ها تزریق کنیم، مصنوعی آبخوان داری به دشت آب های سطحی را به صورت تغذیه اینکه اینکه  یا  تغذیه شود و

 .میزان برداشت کنترل شود

در این : گیرد، گفت آبخیزداری تعلق می داری و ؤال که چرا کمترین اعتبارات در مجلس به بخش آبخواندر پاسخ به این س  وی

در خیلی جاها آب نداریم،  کند و علیرغم اینکه را صرف مهار آب می دولت منابع مالی مورد اولین حرکت باید از سمت دولت باشد،

 .سازیم ولی سد می

داری در کشور ناشی از این است  عدم توجه به مباحث مربوط به آبخوان: طبیعی اظهار داشت عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع

  .مسائلی مالیشان را مدیریت کنند هستند و خودشان باید  های متولی مدیریت آب همه بنگاه دستگاه که

 سازد وزارت نیرو فقط سد می* 
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نون وزارت نیرو حفاظت و صیانت از آب را به عهده دارد، طبق قا: اظهار داشت رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس

افزاری مثل سدسازی هستند و حاضر نیستند از الک تأمین آب بیرون  وزارتخانه عالقمند به انجام کارهای سخت مسئوالن این ولی

  .طلبد و کار سختی است بیایند، زیرا حفاظت و صیانت از آب مشارکت مردم را می

ن مدیریت تأمین آب گذشته و االن واحد مدیریت مصرف و تقاضا وجود دارد، بنابراین آب را برای مصرف در از زما: توکلی گفت

 .کند و من قبول داریم که در این زمینه نظارت مجلس کم است اختیار کسی گذاشت که ارزش اقتصادی تولید می

 است 310کشور  311مدیریت منابع آبی ایران در بین * 

کشور در  311بندی جهانی مدیریت منابع آب ایران از بین  در رتبه: ورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشتعضو کمیسیون کشا

 .توجهی شده است دهد که تا چه اندازه به حفظ و صیانت از آب توسط مسئوالن بی است و این موضوع نشان می 310رتبه 

: است، گفت بحران آب در کشور تأثیرگذاشته بر افزایش چه اندازهاخیر تا  های های سال توکلی در پاسخ به این سؤال که سدسازی

سازی آب در کشوری که  های ذخیره کشور ایران کشوری خشک و نیمه خشک با پراکندگی منابع آب است، بنابراین یکی از راه

 .ای دارد، سد سازی است منابع آبی پراکنده

گونه این  ی پراکنده و محدود کاری درست است، اما به دلیل رشد قارچمنابع آب برای کشور به دلیل اگرچه سدسازی: وی افزود

 .ایم ریختگی در مدیریت منابع آب شده ها در نقاط مختلف کشور دچار بهم سدسازی

به طوری که هر کس در هر  ها نبود، یک مدیریت جامع برای سدسازی :عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی اظهار داشت

باعث به هم ریختگی و ایجاد بحران در منابع آب شده است و این  اقدام به ساخت سد کرده است تمایل داشتهجایی که 

 .شود ای نامیده می مدیریت نقطه اتفاق

ها و وضعیت موجود نشان دهنده  بررسی استاندارهای جهانی، شاخص: رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس، تصریح کرد

 .ایم رحله بحران در آب شدهآن است که ما وارد م

برداری  تغییر اقلیم، کاهش منابع آب تجدید شونده، مصرف زیاد آب و بهره: وی به عوامل تأثیرگذار در بحران آب اشاره کرد، و گفت

 .نامناسب از آب از جمله این عوامل هستند

 ارزش است ایران کاالی بی آب در* 

شود،  سخ به این سؤال که آیا مجلس برای افزایش قیمت آب وارد عمل میرئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس در پا

ارزش کشور ما آب است و به دلیل برخی اعتقادات مذهبی هرگاه مباحث مربوط به افزایش قیمت آب  یکی از کاالهای بی :گفت

 .کنند و این موضوع کامال به ضرر مملکت است ای با آن مخالفت می شود، عده مطرح می

اگر قرار است جمعیت کشور افزایش یابد الزمه این کار فراهم کردن شرایط امنیت غذایی است و برای تأمین امنیت : افزودتوکلی 

 .غذایی این جمعیت باید راندمان آب افزایش یابد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403072333331 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930327000441
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 آب
 - 93/04/08فارس

 شود دشت آبی کشور بحرانی می 3۱ساالنه / میلیون مترمکعب آب جدید در افق چشم انداز 3۱نیاز به : پاپی زاده

میلیون تن تولید  1۱۱باید  3۶۱۶عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان این که در افق چشم انداز 

دشت کشور  3۱میلیون مترمکعب آب جدید است، ساالنه  3۱برای این منظور نیاز به : کشاورزی داشته باشیم، گفت

 .شود و باید آبهای مرزی را مهار و حفظ کنیم بحرانی می

کمبود بارندگی و کاهش ذخایر آب و نظر به اهمیت آب در تولید  ، با توجه بهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

با حضور عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، « بحران آب و راه مقابله»کشاورزی و زندگی مردم، میزگرد تخصصی 

برگزار  خبرگزاری فارسمحمد تقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی و علیرضا نوذری پور معاون مهندسی آبفای استان تهران در 

 .شد

زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به دالیل تشدید  ، عباس پاپی«بحران آب و راه مقابله» میزگرد تخصصی در ادامه

مایش سرزمینی درست از گذشته عدم وجود آ: و گفت کننده بحران آب و دالیل عدم موفقیت در کنترل این بحران اشاره کرد

تاکنون، عدم اطالعات درست در مورد میزان منابع آبی کشور، عدم توجه به اقلیم و نوع کشت بر اساس میزان مصرف کشور از 

 .هستند در کنترل بحران آب زا مشکل عوامل

وزارتخانه نیرو و جهاد از دو  اخیرا در کمیسیون کشاورزی کمیته اقتصاد مقاومتی را تشکیل دادیم که: وی افزود

هایشان را به ما ارائه کنند که این دو وزارتخانه به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن وضعیت  خواستیم تا برنامه کشاورزی

 .کار را انجام دادند یکدیگر این

انداز  ارتخانه در افق چشمبه کمیسیون کشاورزی مجلس این وز در برنامه ارائه شده وزارت جهاد کشاورزی: زاده تصریح کرد پاپی

میلیون تن محصول کشاورزی را عنوان کرده و برای دستیابی به این  022استقالل و امنیت غذایی، تولید   برای 3525سال 

 .بیشتر از االن عنوان کرده است میلیون مترمکعب آب 31  آب مورد نیازش را  میزان تولید

 وراطالعی مسئوالن از مقدار منابع آبی کش بی* 

این برنامه وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به مسئله بحران : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد

های مختلف  مدیران دستگاه دهد که ای از پایه غلط و اشتباه است و نشان می آب در کشور تنظیم و ارائه شده و بنابراین برنامه

 . اطالع هستند میزان منابع آبی کشور هم بی بلکه نسبت به نه تنها با هم هماهنگ نیستند،

گذاری و نهاده نیازمندیم که وقتی آب کافی  برای تولید محصوالت کشاورزی به سه مؤلفه، آب، سرمایه: زاده اظهار داشت پاپی 

 .موجود نباشد، سرانجام بقیه کار هم مشخص و روشن است

 شود دشت آبی کشور بحرانی می 32سالی *

میلیارد مترمکعب آن مصرف شده  301تاکنون بیش از  و  میلیارد مترمکعب است 522استاتیک آب کشور  کل ذخایر : وی افزود

دشت بحرانی  32سال گذشته ساالنه تقریبا  05های آبی کشور را با بحران مواجه کرده، به طوری که در  است و این وضعیت سفره

 .ودش  های بحرانی کشور اضافه می به دشت

  
 های کم آب  در استان کشت محصوالت پرمصرف آب،* 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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صدا و سیما با افتخار از کشت هندوانه در سیستان و بلوچستان، برنامه تلویزیونی پخش  :عضو کمیسیون کشاورزی بیان داشت

ات در بخش کشاورزی نوع اتفاق اند و از این در حالی که مردم این استان حتی برای تأمین آب شرب هم با مشکل مواجه کند، می

 .شود کشور بسیار مشاهده می

سال پیش چغندر قند که محصولی با مصرف زیاد آب  52های خراسان رضوی و جنوبی از حدود  همچنین در استان: زاده گفت پاپی

در حالی که  توانست مدیریت شود، اند و این مسائل در گذشته می ها با کم آبی مواجه شود، در حالی که این استان است کشت می

 .هنوز هم مدیریت نشده است

الگوی کشت، توسعه مکانیزاسیون، توسعه آبیاری تحت فشار راهکارهایی برای حل بحران آب هستند که این مسائل بعد : وی افزود

 .آفتد از آمایش سرزمین اتفاق می

درصد از منابع  12ن پرآب کشور است که استان خوزستان یکی از استا: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت

اصفهان هستیم که قطعا این قبیل  آبی کل کشور را در اختیار دارد، ولی با تصمیمات اشتباه در صدد انتقال آب این استان به استان

 .افزاید کارها به مسائل مربوط به بحران آب می

و  کنند،برای این موضوع آب مرزی ما را برداشت می د ترکمنستانپاپی زاده در پاسخ به این سؤال که برخی کشورهای همسایه مانن

آب استان خراسان شمالی به دلیل شیب مناسبی که به سمت ترکمنستان دارد، : گفت وجود دارد، چه قوانینی های مرزی مهار آب

 .ها در این کشور درحال برداشت است توسط اسرائیلی

اما در برخی جاها خالء قانونی داریم، به طوری که  حد زیادی پاسخگوی مشکالت است،قوانینی که تا االن وضع شده تا  :وی افزود

 .پروتکل خاصی بین ایران و کشورهای همسایه که بتواند منابع آبی را مدیریت کند، وجود ندارد

 ارزش آب در کشاورزی پائین است*

ارزش آب در : بحران آب در کشاورزی چیست، گفتعضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما راهکار حل 

های   همین مسئله هم سبب هدر رفتن بخش زیادی از آب شده است اما کشاورزان توان پرداخت هزینه  کشاورزی پایین است و

 .شویم مربوط به آب را بیش از این ندارند و با این وضعیت هم هر سال با سود پایین و ضرر زیاد کشاورز مواجه می

ها اجرا شده و قرار بود که دولت از افزایش درآمد این بخش به بخش  مراحل اول و دوم هدفمندی یارانه: زاده تصریح کرد پیپا

 .کشاورزی کمک کند، در حالی که هنوز این کار صورت نگرفته است

مک به کشاورزان باید در صورت واقعی شدن قیمت آب در راستای ک: عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی، بیان داشت

 .ها به بخش کشاورزی اختصاص یابد منابع حاصل از این افزایش قیمت

شوند و به همین دلیل هم توان تأمین  پا محسوب می هکتار زمین خرده 0.0 داشتن متوسط کشاورزان کشورمان با: زاده گفت پاپی

 .ها را ندارند زیرساخت گذاری در و سرمایه های سنگین گذاری سرمایه

اجرای  های نوین آبیاری، گیری از سیستم بهره: جویی در مصرف آب پرداخت و اظهار داشت وی با بیان راهکارهایی برای صرفه

تواند در کاهش مصرف اثرگذار باشد، به طوری که اگر محصولی با توجه به شرایط   با توجه به اقلیم تا حد زیادی می  الگوی کشت

   .در هر هکتار بیشتر خواهد شد خواهد داشت و هم میزان تولید آن کمتری مناسب اقلیمی کشت شود هم مصرف

استفاده از ارقام جدید با عملکرد باال و مصرف پایین آب یکی همچنین : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت

از  از آنجا که بخش خصوصی تواند در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی مؤثر باشد، ولی از نکات کلیدی است که بسیار می

  .آید، هنوز روی آن کار نشده است های مربوط به آن برنمی عهده هزینه
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تر و عملکرد باالتر است و طبیعتا راندمان مصرف آب هم بیشتر است و همین  در ارقام جدید مصرف آب پایین: زاده افزود پاپی

 .دهد کاهش می ها مصرف آب در کشاورزی را مؤلفه

درصد است، در  11تا  10راندمان آبیاری کشاورزی در کشور ما بین : کرد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، تصریحعضو 

 .درصد کشورهای توسعه یافته باشد 55حالی که باید این رقم معادل 

تولیدی در کشاورزی جزء  برخی از محصوالت: اظهار داشت شود، زاده با بیان اینکه سه نوع محصول در کشاورزی تولید می پاپی

شود که این محصوالت حتی با صرف هزینه اضافی هم باید در داخل کشور تولید  استراتژیک و اساسی محسوب می محصوالت

 .شوند

امنیت غذایی و استقالل کشور در حوزه سیاست خارجی به تولید این محصوالت در داخل کشور وابسته است و بنابراین : وی افزود

 .کشور تولید شود  قیمتی این محصوالت در باید به هر

نوع دوم محصوالت کشاورزی محصوالت با مزیت نسبی مثل زعفران، : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت

 .جات است پسته، برخی سبزیجات و صیفی

تولید  های لوکس در کشاورزی ل میوهمث  در کنار محصوالت استراتژیک و محصوالت با مزیت نسبی محصوالتی: زاده گفت پاپی

افتد و اگر کشاورزی تمایل این  غیر ضروری است و در صورت نبودن این محصوالت اتفاق خاصی نمی که تولید آن  شود می

 .داده شود تر آب با وی گران محصوالت غیر ضرور را کشت کرد، باید

 بودجه توسعه آبخیزداری صفر است* 

گذاری بلند مدت مثل  برای توسعه منابع آبی یک راه سرمایه: برای حل بحران آب اشاره کرد و افزودوی در ادامه به توسعه آب 

آبخیزداری است که واقعا این مسئله مورد غفلت واقع شده و عددی که در بودجه ساالنه برای آن در نظر گرفته شده تقریبا حدود 

 .های مرزی است صفر است و راه دیگر مهار آب

توانند الگوی کشت  کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی کارشناسان معتقدند که نمیعضو 

شود، زیرا  الگوی کشت را اجرا نکرده است و با گرانی هر محصولی دستور واردات آن صادر می کسی تاکنون: را اجرا کنند، گفت

گیری از قانون، الگوی کشت را اجرا  با بهره وزارت جهاد کشاورزی باید: زاده اظهار داشت پاپی .ترین گزینه است انجام این کار ساده

دهد و همین باعث شده کشاورز در کشت محصوالت سردرگم و تابع نمودار عنکبوتی اقتصاد  کند، در حالی که این کار را انجام نمی

نکه وقتی تقاضا برای یک محصول باالست سال بعد هم کشاورز بر اساس تابع نمودار تار عنکبوتی اقتصاد، یعنی ای: وی افزود.باشد

 .ریزی ممکن است به ضرر کشاورز تمام شود کند و چه بسا این برنامه آن اقدام به کشت می

ه بریم و به جای اینکه با توج ما در کشور از مدیریت منابع آبی رنج می: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

به ذخایر هر منطقه و توان آن منطقه به کشت محصوالت کشاورزی بپردازیم، با تصمیمات غیر کارشناسی مثل انتقال آب از یک 

تواند به  گیری از روش باربری ابرها تا چه حد می زاده در پاسخ به این سؤال که بهره پاپی.افزاییم نقطه به نقطه دیگر بر بحران آب می

ابر پتانسیل مشخصی ندارد و این کار به صورت موقت تا زمانی که پروتکلی بین کشورهای : کند، گفت منابع آبی کشور کمک

عملکرد این روش خوب نبوده و وقتی کشورها به صورت خودسرانه از روش : وی افزود.همسایه امضا نشده است، قابل استفاده است

 .شود یگر میکنند، منجر به اعتراض کشورهای د باروری ابرها استفاده می

تواند مؤثر باشد، ولی  گیری از این روش در برخی موارد مثل رفع آلودگی هوای تهران می بهره: عضو کمیسیون کشاورزی بیان داشت

 .برای افزایش ذخایر آبی و حل بحران آب تأثیرگذار نیست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403072331131 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930328001156
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 آب

 - 93/04/08فارس

 سال ۱.درصدی سرانه آب تجدید پذیر طی ۷.۵۷کاهش / گیرانه برای حفظ منابع آب فقدان قوانین سخت: پور نوذری

منابع آب در  گیرانه برای حفظ معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان تهران با بیان اینکه قوانین سخت

ایم و باید با تغییر فرهنگ رفتار مشترکان آب و اقتصادی کردن قیمت از  وارد تنش آبی شده: کشور نداریم، گفت

 .افزایش مصرف آب جلوگیری کرد

میت آب در تولید کشاورزی و زندگی مردم، ، با توجه به کمبود بارندگی و کاهش ذخایر آب و نظر به اهخبرگزاری فارسبه گزارش 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، محمد تقی توکلی  با حضور عباس پاپی زاده «بحران آب و راه مقابله»میزگرد تخصصی 

 .برگزار شد خبرگزاری فارسکمیسیون کشاورزی و علیرضا نوذری پور معاون مهندسی آبفای استان تهران در  عضو

 سال 52سرانه آب تجدید پذیر طی  درصدی7557کاهش *

سرانه : دعوت شدگان در این میزگرد گفت شرکت آب و فاضالب استان تهران یکی از پور معاون مهندسی و توسعه علیرضا نوذری

د در حالی که در حال حاضر در مرز هزار متر مکعب در سال بود این عد 0سال قبل حدود  52آب تجدیدپذیر هر ایرانی در 

 متر مکعب است 3022

 .در دنیا متداول است که اگر کشوری به این مرز رسید وارد تنش آبی شده است، پس ایران در تنش آبی قرار دارد: وی ادامه داد

متر  میلی 0222تا  02متر در سال است که این عدد بین  میلی 052میانگین وضعیت بارندگی در کشور حدود : نوذری پور گفت

متر  میلی 3002متر و در بندر انزلی  میلی 02وجود دارد یعنی در یزد، زاهدان و بندرعباس  در نقاط مختلف کشور به طور پراکنده

 .است بارندگی است، این از نظر پراکنش بارندگی است، اما مشکل بحث آمایش سرزمین و تمرکز جمعیت در جغرافیای کشور

ر کالنشهرها نیز عمدتا درگیر مشکالت آب هستیم، به دلیل اینکه تناسبی بین منابع آب و جمعیتی که در شهرها د: وی ادامه داد

های مهم بحث  رسد، یکی از چالش شود و به نظر می هستند، وجود ندارد و روز به روز هم میزان جمعیت در کالنشهرها اضافه می

 .مدیریت جمعیت است

اید یک فکر اساسی در این زمینه شود و متولیان این امر بحث آمایش سرزمین و جمعیت را به طور پس ب :پور اضافه کرد نوذری

 .جدی در نظر بگیرند، تا در آینده با بحران آب، بیش از این درگیر نشویم

متر  میلی 502ها باید بگویم که در دو سال گذشته در تهران میزان بارندگی  در خصوص وضعیت بارش: نوذری پور خاطر نشان کرد

 1متر است که  میلی 030ایم و در کل کشور  متر بارندگی داشته میلی 015رسید و در حال حاضر تاکنون  00و  03در سال 

 .درصد نسبت به میانگین دراز مدت کسری داریم

 .صد بوده استدر 12درصد و نسبت به میانگین درازمدت  35در استان تهران نسبت به سال گذشته  به گفته وی، بارندگی ها

درصد متکی به  05تا  02تامین آب شرب استان تهران بین : گفت معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان تهران

باالتر رفته ( تر شده درجه گرم 3.5)میزان بارندگی کاهش داشته و درجه حرارت  است، اما امسال متاسفانه های سطحی منابع آب

 .است

درجه بود و  52روز مستمرا باالی  30سابقه بوده است و  سال بی 52تابستان سال گذشته گرمای هوا بعد از گذشت در  :وی افزود

 0میلیون نفر و  1.5هزار متر مکعب عبور کرد، پس اگر جمعیت تهران را به طور ثابت  522میلیون و  1مصرف آب از مرز 

 .که سرانه مصرف آب در تهران باالستبینیم  میلیون نفر به طور شناور در نظر بگیریم، می

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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میلیون متر مکعب کاهش  312دهند، امسال نسبت به سال گذشته  سدی که برای تهران تامین آب انجام می 5: نوذری پور گفت 

 .دهد میلیون متر مکعب کاهش نشان می 522دارد و نسبت به دو سال قبل ذخایر آب 

 فرونشست زمین در تهران فاجعه ای به نام*

هایی در استان تهران مثل دشت ورامین  ای به نام فرونشست زمین در حال رخ دادن است و در دشت در تهران یک فاجعه: وی گفت

 .اند ها فرو نشست داشته متر سطح این دشت 3.5و دشت شهریار که 

  ای برای حفظ و صیانت از منابع آب نداریم گیرانه قوانین سخت*

بینیم برای مصارف غیر مجاز و بخش شرب  ای برای حفظ و صیانت از منابع آب نداریم و می گیرانه تما قوانین سخ: وی تاکید کرد

کنیم، ولی قوانینی  ها وارد می ای نداریم و به راحتی هر چه تمام هر گونه آلودگی را به محیط زیست و دشت قوانین سخت گیرانه

 .نداریم که با آنها سخت گیرانه برخورد شود

 .گونه قوانین دقت عمل بیشتری به خرج بدهند میدواری کرد که نمایندگان مجلس در خصوص ایناظهار ا وی

  میلیارد متر مکعبی منابع تجدیدپذیر یک فاجعه است 32افت *

میلیارد متر مکعب منابع  312وزیر نیرو هم حدود یک ماه پیش اعالم کرد که این  منابع آب محدود است و: پور گفت نوذری

 .میلیارد متر مکعب کاهش یافته است که این خود یک فاجعه است302ر ما به تجدیدپذی

وزارت نیرو در حال پیگیری این : شود، قوانین حفاظت از منابع آب وجود دارد، گفت پور در پاسخ به این سوال که گفته می نوذری

 .میزان و در حد مجاز پروانه برداشت کنندتا به اندازه  گیری مجهز کند ها را به نصب کنتورهای اندازه است که تمام چاه

داریم، ولی نیاز و ضرورت دارد که مجلس با شرایط جدید کشور حمایت بیشتری  در قسمت آب و منابع قوانین خوبی: وی ادامه داد

 .از منابع آب داشته باشد

 سال یک بار در تهران خشکسالی رخ می دهد 7تا  5هر *

سال یکبار خشکسالی رخ می دهد و ما یک منحنی داریم که منحنی مصرف و یک  0تا  5ر در استان تهران ه:نوذری پور گفت

 .این منحنی با هم برخورد کرده است 12از سال  منحنی منابع آب است که

منابع آب پاسخگوی میزان مصرف و جمعیت نیست، بنابراین از زمانی که جمعیت تهران  این بدین معنی است که: وی افزود

خشکسالی و بحران آب در استان تهران  بینیم که با سال می 0تا  5فت منابع آب پاسخگوی این جمعیت نشد و هر افزایش یا

 .مواجه می شویم

در بحث قوانین باید بگویم که اگر در جایی هم در بخش منابع آب قانون وجود دارد، مجلس بیشتر حمایت و : نوذری پور گفت

 .با این موضوع برخورد کند تر گیرانه کمک کند و یک مقدار سخت

که در وضعیت تنش  ای در حوزه آب دارند، اما ایران قوانین سخت گیرانه کشورهای پیشرفته با وجود بارش های مناسب :وی افزود

باید بررسی شود،  نداشته باشد و اگر این قوانین را داریم و اجرا نمی آب گیرانه برای حفظ منابع آبی قرار دارد، چرا باید قوانین سخت

 .زمینه انجام شود بیشتری در این

درصد مصرف آب در بخش کشاورزی مورد  02های متعددی درگیر هستند، چرا که حدود  در بحث آب وزارتخانه: وی ادامه داد

ر گیرد و بخش صنعت و شرب هم سهمی دارند، یعنی اگر این سه وزاتخانه کشاورزی، صنعت و نیرو و همین طو استفاده قرار می

 .برداریم توانیم قدمهای مثبتی برای کاهش مصرف آب وزارت اقتصاد در کنار هم قرار گیرند، می

پس اگر سیستم کشاورزی را یک بار برای همیشه از لحاظ سامانه آبرسانی مجهز کنیم و از تکنولوژی جدیدی : وی تاکید کرد

 .ایم کشاورزی برداشتهاستفاده کنیم قدم خوبی برای کاهش مصرف آب و باالبردن راندمان 
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آالت قدیمی استفاده کنیم، شاید شهرداری و نظام مهندسی در ساخت مسکن باید  چرا باید همچنان از شیر:نوذری پور گفت

بینیم که هنوز  تر برخورد کنند و سازندگان الزام شوند تا از شیرآالت کاهنده مصرف آب استفاده کنند و متاسفانه می گیرانه سخت

 .شود ها استفاده می لیتری در دستشویی ساختمان 02های  تانک هم از فالش

توان متصور بود،  ها نمی ها دچار فرو نشست می شوند، دیگر به هیچ عنوان بازگشتی برای آن در نقاطی که دشت: پور افزود نوروزی

 .منابع آب را حفظ کنیمهای زیرزمینی متراکم شده و تجدیدپذیر نیست، مهمترین رسالت ما این است که  چرا که سفره

متر مکعب کاهش یافته است، در حقیقت از مرز تنش آبی  3022کشوری که سرانه تجدیدپذیر آن به :وی تصریح کرد

 .و به بحران آب رسیده است کرده عبور

 آمایش سرزمین و جمعیت را جدی بگیریم*

های موجود منابع آب کشور استفاده  از تمام ظرفیت: تنوذری پور در مورد راهکار مقابله و یا جلوگیری از افزایش مصرف آب گف

دهد و  ها رخ می شده است، بنابراین در تهران به طور جدّ با محدودیت منابع آب مواجه هستیم و این نوسانات که در بارش

ایش سرزمین و برد که باید آم دهد، ناگزیر ما را به این سمت می سال رخ می 0سال تا  5های استان تهران که هر  خشکسالی

 .بگیریم  جمعیت را جدی

تواند وضعیت مطلوبی از لحاظ تامین آب داشته باشد، چرا که در   تهران با این الگوی مصرف و با این میزان جمعیت نمی :وی افزود

ه مدام باید هایی ک پردیس و پرند که مسکن مهر احداث شده است، با مشکل تامین آب مواجه هستیم، بنابراین باید در این سیاست

 .هایی را از سایر نقاط کشور در تهران ساکن کنیم، درست نیست در تهران و اطراف آن ساخت و ساز کنیم و جمعیت

را باید محدود کنیم، به هرحال با این تفاسیر ضرورت دارد که بر روی بازچرخانی آب برای تامین آب  تمرکز جمعیت :وی افزود

 .خانه فاضالب در شهرها به خصوص تهران تالش کنیم و تکمیل سامانه تصفیهسبز  ، صنعت و فضای بخش کشاورزی

هزار میلیارد تومان  32تا  1اندازی شود و این  درصد مابقی شبکه فاضالب تهران راه 52ای شود تا  به گفته وی، باید توجه ویژه

 .اعتبار تامین شود

مصرف است، چرا که مدیریت مصرف دو بال قدرتمند دارد که یکی در حوزه مصرف آب شرب نیز تاکید بر مدیریت :نوذری پور گفت

 .تغییر رفتار مصرف است که مراکزی و مراجعی که مسئول فرهنگ جامعه هستند باید روی آن کار کنند سازی و دیگری فرهنگ

ات کاهنده مصرف آب مشترکان آب، اقتصادی کردن قیمت آب و استفاده از تجهیز تغییر فرهنگ رفتار پس می توان با:وی افزود

 .از افزایش مصرف آب جلوگیری کرد می توان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403332333002 
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 آب
 - 93/04/09فارس

 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خشکسالی به عشایر 1۱اختصاص 

توسعه انسانی در جلسه شورای عشایر   مصوبه جهت ارتقای شاخص 11مدیرکل عشایر استان تهران با بیان اینکه 

میلیارد ریال اعتبار برای جبران خشکسالی به  1۱یکی از این مصوبات اختصاص : استان تهران مصوب شد، گفت

 .جاری استعشایر در سال 

نهایی  به بیان مهمترین مصوبات خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سیروس نصیری مدیرکل عشایر استان تهران در گفت

و با ارائه  تهرانعشایر استان تهران به ریاست استاندار  جلسه شورای :شده در جلسه شورای عشایر استان تهران پرداخت و گفت

 .انسانی عشایر برگزار شد  های توسعه مصوبه در منطقه عشایری دشت الر جهت ارتقای شاخص 00

های اخیر وارد شده به عشایر  برای جبران خشکسالی میلیارد ریال اعتبار 02اختصاص  از مهمترین مصوبات، مصوبه: وی افزود

 .استان تهران است

بیان  میلیارد ریالی اعتبارات عمرانی مجمع عمومی عشایر را مصوبه مهم دیگر عنوان کرد و 12زایش مدیرکل عشایر استان تهران اف

عشایر بتوانند  مطرح شد، تا گاههای دام در مناطق مختلف همچنین در جلسه شورای عشایر استان تهران بحث ایجاد اطراق: داشت

 .ده کنندها برای خدمات دهی به گله و دام استفا گاه از این اطراق

هزار هکتار در  32حداقل  با توسط منابع طبیعی داری با محوریت و مشارکت عشایر های مرتع مصوبه اجرای طرح :نصیری گفت

 .در جلسه شورای عشایری استان تهران به تصویب رسید در دشت عشایری الر و 01سال 

های  مبنی بر افزایش دو برابری سهمیه سبوس تشکل مصوبه دیگر همچنین در جلسه شورای عشایری استان تهران دو: وی افزود

 .عشایری و افزایش سهمیه آرد خوراکی به تصویب رسید

بندها توسط نیروی انتظامی و ساماندهی  امنیت عشایر در مناطق ییالقی و میان تأمین: مدیرکل امور عشایر تهران تصریح کرد

 .رفت یی شده مطرح شده در جلسه شورای عالی عشایر به شمار میگردشگران در حوزه دشت عشایری الر از جمله مصوبات نها

های خورشیدی چراغ معابر بدون محدودیت عمرانی و  مصوبات مهم دیگر مطرح شده ساماندهی سامانه از جمله: نصیری بیان داشت

  .است دامپزشک در آنجا توسعه آنها به صورت مشارکتی بود و ایجاد مجتمع خدمات رسانی به عشایر در دشت الر و مستقر شدن

درصد  50جسله  35مصوبه مطرح شده در این  310از : جلسه شورای عشایر برگزار شد، افزود 35با بیان اینکه سال گذشته  وی

 .آنها اجرایی و عملیاتی شده است

ن مطرح شد که امید امسال مصوبات خوب و پرباری در جلسه شورای عشایر استان تهرا: مدیرکل عشایر استان تهران بیان داشت

 .درصد این مصوبات اجرایی شود 52رود، باالی  می

هزار راس دام در اختیار  02هزار خانوار است که این خانوارها حدود  1جمعیت عشایر استان تهران بالغ بر : نصیری تصریح کرد

های الزم  عه عشایر هم با هماهنگیشود، به جام رود، همان طور که به جامعه شهری خدمات رسانی انجام می دارند و امید می

 .خدمات خوبی ارائه شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403334333131 

 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930409000601
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 آب
 - 93/04/11فارس

جهانی آب در این بخش است در حالیکه متوسط درصد بیشتر از متوسط مصرف  11مصرف آب کشاورزی در ایران 

 .درصد است ۷۱مصرف آب جهان در این بخش حدود 

 

کننده آب در ایران  ترین مصرف کشاورزی عمدهبخش  نیرو، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت خبرگزاری فارسبه گزارش 

متوسط مصرف آب جهان در این بخش حدود  در حالیکه  خود اختصاص داده  درصد مصارف را به 00شود که حدود  محسوب می

 .درصد است 02

 

که هم ارزش های گذشته، برای تامین آب بیشتر معطوف به تامین آب کشاورزی بوده است تا صنعت  رویکرد کشور ما در سال

 .کند افزوده بیشتر و هم اشتغال پایدارتری را ایجاد می

 

کیلوگرم است درحالی که این میزان در ایران،  0.5ازای مصرف هر مترمکعب آب حدود  در جهان میزان تولید محصول کشاورزی به

مترمکعب آب در بخش کشاورزی  ازای مصرف یک سنت به 52تا  02حدود یک کیلوگرم است و تولید ناخالص ملی نیز تنها بین 

 .شود که متوسط جهانی در این زمینه حدود یک تا دو دالر و حتی بیشتر است برآورد می

 .تری قرار دارد اقلیم خود، در رتبه پایین همچنین بازده آبیاری در ایران از بسیاری از کشورهای هم

 

دهد که برای  ریزی منابع آب در سناریوهای مختلف نشان می رنامههای ب های جامع آب کشور با استفاده از مدل های مطالعه یافته

زیست باید با افزایش بازده، میزان مصرف بخش کشاورزی را در برخی از   رسیدن به تعادل بین منابع و مصارف و پایداری محیط

 .صنعت نیز باشیم درصد مصرف وضع موجود کاهش دهیم تا بتوانیم قادر به تامین آب شرب و 52های آبریز تا  حوضه

 

 12شود که  میلیارد مترمکعب آب در بخش صنعت و معدن مصرف می 3.5های طرح جامع آب کشور، حدود  براساس مطالعه

 .شود درصد نیز توسط منابع آب سطحی تامین می 02درصد آن توسط منابع آب زیرزمینی و 

 

  را به خود اختصاص داده که این میزان در مقایسه با متوسطدر این راستا بخش صنعت تنها کمی بیشتر از یک درصد مصارف آب 

 .بسیار ناچیز است( درصد 02حدود )جهانی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403311331137 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=11598
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930411001142
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 آب
 آیانا- 1040تیر  34, دوشنبه

  3۶1۱میلیون جمعیت ایران در افق  3۱1چالش تامین آب برای 

 . خبر داد 3۶1۱میلیاردمترمکعب آب برای مصارف شرب و بهداشت تا افق  3۱وزارت نیرو از نیاز به تامین 

فیت مطلوب برای تامین این میزان آب برای مصارف شرب که باید دارای کی 3502تا افق : به گزارش ایلنا، وزارت نیرو اعالم کرد 

 .های متعدد و نیز بهبود کیفیت آب موجود خواهیم بود نیز باشد، نیازمند ایجاد زیرساخت

رسد با ادامه روند کنونی در برداشت آب و بروز خشکسالی، تامین این میزان آب برای آحاد مردم در آینده به چالشی  به نظر می 

 32به تامین  3502سازی طرح جامع آب، برای افق   در مطالعات بهنگامبراساس برآوردهای وزارت نیرو . بزرگ تبدیل خواهد شد

 .میلیارد مترمکعب آب برای مصارف شرب و بهداشت نیاز است

 01)میلیون نفر  321با جمعیت معادل  3502سازی طرح جامع آب، برای افق   شده در مطالعات بهنگام طبق برآوردهای انجام

میلیارد مترمکعب آب برای  32، به تامین (میلیون نفر جمعیت شهرهای جدید 1ستایی و میلیون رو 00میلیون جمعیت شهری، 

 .مصارف شرب و بهداشت نیاز است که نسبت به شرایط فعلی حدود چهار میلیارد مترمکعب دیگر اضافه خواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/12024-1.html 

 

 آب
 آیانا- 1040تیر  34, دوشنبه

 های قارچی  آبیاری در مناطق جنوبی کشور و کنترل بیماری های دورهوصیه افزایش ت

ها و مزارع خود را به  های آبیاری افزایش و باغ کشاورزان مناطق جنوبی کشور با توجه به افزایش دمای هوا، دوره

 .های قارچی مورد پایش قرار دهند بیماریمنظور کنترل 

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

هایی  پاشی محدودیت دلیل وزش باد و بارندگی در انجام عملیات محلول و سم های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان به آذربایجان

 .وجود دارد

ها با باید توجه  ها باال است، برای جلوگیری از بروز آفات و بیماری در این مناطق که دما و رطوبت گلخانه: مسعود حقیقت افزود

 .خوار گندم، کرم سیب و آلو باید آغاز شود ها شود، همچنین مبارزه با نسل دوم کرم خوشه بیشتری به تنظیم دما و رطوبت گلخانه

زنبورداران این مناطق برای پیشگیری از بیماری نوزما و کنه واروا در زمان انتقال یا کوچ، مناطق خنک و ییالق : اطرنشان کردوی خ

 .را انتخاب کنند

پاشی علیه  های شمالی کشور نیز عملیات زراعی مانند کود، آبیاری و یا محلول در استان: رئیس اداره هواشناسی کشاورزی ادامه داد

 .شنبه متوقف شود برای محصوالت زراعی ازجمله برنج در روزهای دوشنبه و سهآفات 

 .های مرغداری و دادن دان و مکمل و ویتامین ث در ساعت خنک روز انجام شود آبیاری، تنظیم دمای سالن: حقیقت تصریح کرد

رگه و به منظور تغذیه کرم ابریشم انجام دهند آوری ب نوغانداران مناطق شمالی کشور ساعات پایانی روز را برای جمع: وی یادآور شد

 .زا کاهش دهند ها جلوگیری و آثار بیماری تا از تخمیر برگ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18379-1.html
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های  باغداران زیتون و مرکبات این مناطق برای مبارزه با شپشک به کلینیک: رئیس اداره هواشناسی کشاورزی تأکید کرد

 .پزشکی مراجعه کنند گیاه

گیری از مشورت کارشناسان حفظ نباتات برای ردیابی  های فرمونی و بهره شمالی با استفاد از تلهکشاورزان : حقیقت اظهار داشت

 .خوار شالی و مگس زیتون و میوه مبارزه کنند فرنگی، ساقه پره مینوز گوجه آفت کرم قوزه، شب

طوری که هر هشت  ایش یابد، بههای آبیاری افز در مناطق جنوبی کشور با توجه به افزایش دمای هوا، دوره: وی همچنین گفت

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

 ./های قارچی مورد پایش قرار گیرد منظور بررسی روند پیشرفت بیماری ها به در این مناطق، باغ: حقیقت در پایان افزود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/12023-1.html 

 آب
 آیانا- 1040تیر  34, دوشنبه

 ! برداران منابع آبی کشور ترین بهره طلبد، نه بزرگ آموزان می وزارت نیرو نجات آب را از دانش

سازی  کند، آموزش و فرهنگ ای مانند داناب پافشاری می خورده های شکست طرحبا وجود اینکه وزارت نیرو بر اجرای 

 .کشاورزان را رها کرده است

  
با اعالم این خبر ( ایانا)های کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس مجمع ملی هماهنگی تشکل

ی مصرف آب عواقب وخیمی به همراه دارد و کشور را به ورطه نابودی ساز های غلط وزارت نیرو در بحث فرهنگ سیاست: گفت

 .کشاند می

سازی و  ترین مسئولیت وزارت نیرو، فرهنگ رو است، مهم آبی روبه در کشوری مانند ایران که با مشکل کم: مسعود اسدی افزود

 .کند به وظایف خود عمل نمیبرداری بهینه است، اما این بخش به درستی  کنندگان برای بهره آموزش صحیح مصرف

بردار منابع آبی کشور هستند، اما وزارت نیرو  ترین بهره درصد سهم مصرف آب، بزرگ 02کشاورزان با بیش از : وی خاطرنشان کرد

سازی این قشر جامعه نداشته و بودجه هنگفتی را صرف طرح شکست خورده ملی  تا به امروز برنامه خاصی برای آموزش و فرهنگ

 .کرده است( داناب)آموزی نجات آب  دانش

سال آینده و بیشتر در مصرف  12بینی به این موضوع نگاه کنیم، طرح داناب طی  در صورتی که با عینک خوش: اسدی ادامه داد

رویه بخش  های اینچنینی خشکیدگی دریاچه ارومیه و برداشت بی ماحصل طرح: وی تصریح کرد.آب شهری تأثیرگذار خواهد بود

 .زی از منابع آبی کشور را در بر داشته است که مسئوالن این وزارتخانه باید در پیشگاه مردم و قانون پاسخگو باشندکشاور

های بخش کشاورزی این آمادگی را دارند که با کمک وزارت  تشکل: های کشاورزی یادآور شد رئیس مجمع ملی هماهنگی تشکل

های آب و برق منطقه با  های موردی از همکاری موفق سازمان ها گزارش از استاننیرو، اقدامات عاجلی انجام دهند به طوری که 

قانون امکان حضور نمایندگان قانونی جامعه : اسدی تأکید کرد.ها داریم، اما وزارت نیرو برنامه منسجمی برای این کار ندارد تشکل

رده است، اما وزارت نیرو در این مورد بسته عمل برداری آو بها و کمیسیون نظارت بر بهره کشاورزی در کمیسیون تعرفه آب

ای  بردار بخش آب مصرفی کشور، نماینده ترین بهره این در حالی است که بخش کشاورزی با وجود بزرگ: وی اظهار داشت.کند می

باشد و سایر ارگان  اسدی در پایان و پاسخ به این پرسش که چرا فقط باید این مسوولیت به عهده وزارت نیرو.در وزارت نیرو ندارد

بر اساس وظیفه ذاتی که وزارت نیرو مبنی بر حفاظت از منابع آبی : ها از جمله همین تشکل ها نقشی را دراین باره ایفا نکنند،گفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18375-1.html
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 ها گیرد، اما این بخش دولتی در انتخاب طرح های این وزارتخانه قرار می های آموزشی در اولویت برنامه بر عهده دارد، اجرای طرح

 ./دچار مشکل شده و طرح داناب را با وجود میلیاردها تومان هزینه به نتیجه نرسانده است
 http://www.iana.ir/tashakkol/item/12021-1.html 

 آب
 فودپرس- 1040تیر ماه  4دو شنبه 

 دهد تغییری در کیفیت آن نمی نگهداری آب معدنی زیر نور آفتاب

در صورت قرارگیری  آب معدنیهای معدنی و آشامیدنی ایران با بیان اینکه هیچ اتفاقی برای کیفیت و استاندارد  دبیر انجمن آب

آب معدنی اگر به مدت بسیار طوالنی مثال چند ماه زیر نور آفتاب قرار بگیرد : دهد، گفت در زیر نور آفتاب رخ نمی طوالنی مدت

 .شود اما مصرف آن هیچ خطری برای سالمتی افراد ندارد تنها در طعم و بوی آن تغییراتی ایجاد می

در حال حاضر سرعت خرید آب معدنی از : ، افزود(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفت پیمان فروهر

؛ بنابراین بحث قرارگیری طوالنی رسد ها بسیار باال بوده و عموما آب معدنی ظرف یک روز به فروش می فروشی ها و خرده سوپرمارکت

 .معدنی در زیر نور آفتاب عمال منتفی بوده و نگرانی از این بابت وجود ندارد آبمدت 

اساسا نه فقط در مورد آب : ها نیز عنوان کرد وشیفر ها و خرده وی درباره نگهداری آب معدنی در زیر نور آفتاب در اغلب سوپرمارکت

البته در . معدنی بلکه در مورد سایر مواد غذایی نیز توصیه ما این است که هیچ محصولی در زیر نور مستقیم آفتاب نگهداری نشود

 .شوند اب نگهداری میها بسیاری از محصوالت مانند انواع اسنک و نان در زیر نور آفت حال حاضر به دلیل کمبود جا در مغازه

استاندارد آب معدنی ایران مطابق با استاندارد کدکس جهانی بوده و در چند : او درباره آخرین وضعیت استاندارد آب معدنی گفت

بر استاندارد و کیفیت آب معدنی در  سازمان استاندارداکنون نظارت  سال اخیر چند اصالحیه نیز روی آن اعمال شده است و هم

ها  ها و سوپرمارکت فروشی های معدنی و آشامیدنی ایران در عین حال با توصیه به صاحبان خرده دبیر انجمن آب.حال انجام است

از سوی دیگر در حال : اینکه مواد غذایی مانند آب معدنی را در فضایی به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنند، گفتدرباره 

کنند که همین باعث  بندی محصول خود استفاده می حاضر بسیاری از برندهای بزرگ آب معدنی از صفحات چاپدار برای بسته

 .ته شودشود جلوی ورود نور خورشید به بطری گرف می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18381-1.html
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=%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
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF&Title=%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 93/04/08فارس

 جمهور برای آغاز عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه دستور رئیس

حسن روحانی ضمن ابالغ دستور آغاز عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه، اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه را 

احتمالی، در صدر موظف کرد تا همزمان مطالعات تکمیلی را به منظور تسریع در کاهش هرگونه پیامدهای منفی 

 .های خود قرار دهند برنامه

به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، رییس شورای عالی محیط زیست روز یکشنبه در جلسه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

دریاچه ارومیه نباید در وضعیت کنونی : کارگروه نجات دریاچه ارومیه، با تشکر از گزارش مطالعات کارشناسی ارائه شده، اظهار کرد

 .های احیای این دریاچه را تأمین کند شته باشد، هزینهرها شود و دولت آماده است تا هر مقدار که ضرورت دا

ها در کشور  از نگاه دولت، نجات و احیای دریاچه ارومیه به عنوان یک معیار برای احیای همزمان سایر تاالب: رییس جمهوری گفت

 .ها مد نظر دولت است رو هستند و حفظ و احیای مجموعه تاالب ای روبه است که با مشکالت عدیده

در انجام یک طرح ملی باید همه : های مختلف در خصوص انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه، گفت حانی با اشاره به دیدگاهرو

های علمی کشور را در نظر گرفت و مطالعات تطبیقی در خصوص یک طرح در کشوری دیگر، نباید موجب تغییر  جوانب و ظرفیت

 .زامات بومی شودها و ال مالحظات ملی و غفلت از ظرفیت

ها نظیر کشت گیاهان سازگار با نمک، تأثیر سطح دریاچه ارومیه در جلوگیری  رییس جمهوری مطالعه همزمان در مورد برخی طرح

های قطعی از طرح  از تبخیر آب، چگونگی استحصال نمک و نیز متنوع نمودن منابع تأمین آب را یادآور شد و بر آغاز اجرای بخش

 .وه نجات دریاچه ارومیه که مورد اجماع کارشناسان است، تأکید کردمطالعاتی کارگر

های روان و بهینه کردن مصرف آب در حوزه کشاورزی را  رییس شورای عالی محیط زیست، اجرای هر طرحی در زمینه انتقال آب

های حاشیه دریاچه ارومیه خواست تا  منوط به شناسایی آثار اجتماعی و اقتصادی آنها دانست و از وزارت کشور و استانداران استان

 .در مدتی کوتاه گزارشی مکتوب از الزامات اجرای طرح های ارایه شده از سوی کارگروه نجات دریاچه ارومیه را ارایه کنند

 داند که با حفاظت از محیط زیست شرایط را برای زندگی مطلوب و سالمت مردم مهیا روحانی با بیان اینکه دولت وظیفه خود می

تواند آثار زیانباری برای مردم  ای است که ادامه روند خشک شدن آن می دریاچه ارومیه دارای شرایط ویژه: کند، خاطر نشان کرد

 .منطقه و کشور به دنبال داشته باشد

یه باید بدن تعصب روی طرحی خاص همه راهکارهای موجود برای نجات دریاچه اروم: رییس شورای عالی محیط زیست تأکید کرد

 .ها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را مورد بررسی دقیق قرار داد را مطالعه کرد و پیامدها و آثار اجرای طرح

های نیرو و  ریزی وزارتخانه های شیرین، خواستار برنامه برداری صحیح از منابع آب رییس جمهوری با تأکید بر ضرورت استفاده و بهره

 .فاده بهینه از منابع آب و ایجاد کشاورزی مدرن در سطح منطقه و کشور شدجهاد کشاورزی برای است

ماه  5پیش از سخنان رییس جمهوری عیسی کالنتری رییس کارگروه نجات دریاچه ارومیه با اشاره به عملکرد این کارگروه در 

کارگروه نجات : ارومیه خبر داد و گفتها و نهادهای حاکمیتی در خصوص احیای دریاچه  گذشته، از اجماع و همکاری همه دستگاه

متخصص داخلی و خارجی از دانشگاه های مختلف همه راهکارهای موجود در این زمینه را  522دریاچه ارومیه با همکاری بیش از 

 .بزندجمهوری، از هفته آینده، عملیات نجات دریاچه ارومیه را کلید   مورد مطالعه قرار داده و آماده است تا با دستور رییس

http://www.farsnews.com/
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های منطقه حوزه دریاچه ارومیه، ضرورت تغییر در الگوی مصرف بویژه در حوزه کشاورزی را یادآور شد و  وی با تشریح ویژگی

های همجوار به دریاچه ارومیه را  میلیون متر مکعب آب و انتقال آب از رودخانه 022های موجود برای جلوگیری از هدر رفتن  طرح

 .تشریح کرد

جمهوری و وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نیز رییس سازمان   ن جلسه معاون اول رئیسهمچنین در ای

های ارایه شده از سوی  های خود را در خصوص طرح محیط زیست و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دیدگاه

 .کارگروه نجات دریاچه ارومیه، مطرح کردند

های تولید ریزگرد  سازی آب روان منطقه به پیکره اصلی دریاچه ارومیه، کانون مچنین مقرر شد تا عالوه رواندر این جلسه ه

 .شناسایی و از طریق مالچ پاشی، شن و ماسه و آب، حرکت ریزگردها تثبیت شود

ل آب رودخانه ارس، های حفاظت از اکولوژی نظیر کاشت گیاهان سازگار با محیط، تسریع در انتقا مطالعه و اجرای طرح

سنجی استفاده از  شناسی اثرات ناشی از خشک شدن دریاچه در حوزه اقتصادی و اجتماعی و راهکارهای مواجهه با آن، امکان آسیب

فناوری های نوین، ایجاد واحدهای صنعتی به منظور اشتغال جایگزین با کشاورزی و عملیات آبخیزداری از دیگر مصوبات این جلسه 

 .بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403332331103 
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 انتصابات

 آیانا- 0131تیر  01, سه شنبه

 مدیرعامل زرماکارون در هیات مدیره / انجمن مدیران صنایع انتخاب شدند مدیرهاعضای هیئت 

مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن مدیران صنایع به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس برگزار شد که در 

جریان این انتخابات مرتضی سلطانی به عنوان یکی از بزرگان صنعت غذای کشور به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن 

 . مدیران صنایع انتخاب شد

رای اعضای هیئت مدیره و بازرس  015جمن های صنایع غذایی، در این مجمع پس از شمارش به گزارش روابط عمومی کانون ان 

 .انجمن به شرح زیر انتخاب شدند

 :اعضای هیئت مدیره

گذاری بانک  سرمایه)سیدحسین سلیمی  )گروه صنعتی سپاهان)محمدرضا جابرانصاری  )شرکت بوتان)محسن خلیلی عراقی  

 )ایران گچ –کارآفرین 

توسعه )نصراهلل محمدحسین فالح  )بوتان –گروه صنعتی انرژی سبز )محمدحسن استحقاری  )زرماکارون)سلطانی  مرتضی 

 )مولتی کافه –پارت سازان )جلیل افشارنژاد  )زمرد سرام)فاتح برایی  )سازی ایران شرکت لوله و ماشین-صنعتی مشفق 

 )چینی مقصود)رضا ایمانی  )فرش مشهد)رضا حمیدی  )فراز کمپرسور)مهدی صفری یزد  

 :اعضای علی البدل هیئت مدیره 

 )سام پر)رضا معتمدی  

 )نفت پارس)علی صادقی  

 )بیمه رازی)یونس مظلومی  

 :بازرس اصلی 

 )شرکت بهسو صنعت)عشری  احمد اثنی 

 :بازرس علی البدل 

 )انجمن صنفی صنایع روغن نباتی)ابوالحسن خلیلی  

به همت  ۷۵۳۱قدیمی ترین تشکلهای مرتبط با حوزه صنعت و تولید کشور محسوب می شود که در سال انجمن مدیران صنایع از  

گروهی از مدیران صنعت و به منظور حفظ صنایع موجود وتوسعه آن و نیز شناساندن نقش صنعت در توسعه اقتصادی، معرفی 

یت فرهنگ کارآفرینی پایه گذاری شد و درسال مدیریت صنعتی در فرآیند تولید و کمک به صنعتی شدن کشور از طریق تقو

 .رسما به ثبت رسید ۷۵۳١

کانون انجمن های صنایع غذایی به نوبه خود برگزاری انتخابات موفقیت آمیز انجمن مدیران صنایع با حضور چشمگیر اعضای آن  

قطعا حضور شخصیت . موفقیت می کندرا به مسئوالن و مدیران صنایع کشور تبریک گفته و برای اعضای هیئت مدیره نیز آرزوی 

بزرگی مانند جناب آقای محسن خلیلی عراقی در راس انجمن مدیران صنایع می تواند به موفقیت روزافزون این انجمن قدیمی و 

 .همچنین مجموعه صنعت و تولید کشور کمک زیادی کند

یکی از بزرگان صنعت غذای کشور بابت انتخاب به کانون انجمن های صنایع غذایی به جناب آقای مرتضی سلطانی نیز به عنوان 

 عنوان عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع تبریک گفته و برای ایشان نیز آرزوی موفقیت می کند

http://www.iana.ir/food/item/12311-1.html 

http://www.iana.ir/food/item/18411-1.html
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 اقتصاد کالن

 - 93/04/11فارس

 ساختار عرضه محصوالت کشاورزی در بورس آماده نیست

وری کشاورزی محصوالت کشاورزی باید در بورس عرضه شود، عضو کمیسیون  در حالی که بر اساس قانون بهره

بینی نیست، تولید متناسب با  میزان تولید محصول قابل پیش ساختار عرضه در بورس آماده نیست،: کشاورزی گفت

 .توان قیمت را در بورس کنترل کرد و نمینیاز داخل نبوده 

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

ضه محصوالت کشاورزی درست نیست، بعضی ساختار کشور در تولید و عر :در بورس، گفت دالیل عدم عرضه محصوالت کشاورزی

دارند و حاشیه سود خوبی برای کشاورز دارند ولی این موضوع در مورد  محصوالت مثل زعفران در تولید و عرضه نظم مشخصی

  .کند همه محصوالت کشاورزی صدق نمی

ها پیگیر مسائل، مشکالت،  اتحادیه این های مردمی هستند که محصوالت کشاورزی دارای اتحادیه و تشکل تعدادی از :وی افزود

کنند ولی این اتفاق درباره کلیه محصوالت  و کال فرآیند تولید تا مصرف را ساماندهی می آن محصوالت هستند نحوه تولید و عرضه

 .کشاورزی نیفتاده است

بینی نباشد و میزان تولید آن  پیشاگر میزان تولید یک محصول قابل : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت

 .توان قیمت آن محصول را در بورس کنترل کرد متناسب با نیاز داخلی نباشد نمی

وقتی در زمینه تولید محصوالت کشاورزی و الگوی کشت : زاده با بیان اینکه قیمت کاال در بورس تابع عرضه و تقاضاست، گفت پاپی

یک محصول را کشت کنیم تا نیاز کشور تأمین شود، بنابراین عرضه و تقاضا به هم دانیم چقدر از  دچار مشکل هستیم و نمی

 .کند شود و بورس را از تأثیرگذاری خارج می قیمت آن کاال دچار نوسان شدید می ریزد و می

ه، آن محصول را چند برابر نیاز داخلی در هنگام عرض غیره زمینی و پیاز و افزایش تولید محصوالت کشاورزی مثل سیب: وی افزود

 .معنایی ندارد به بورس  کند و ورود آن محصول با افت قیمت مواجه می

های تولید از جمله مواردی  تولید، شبکه توزیع و هزینه مسائلی مانند: طبیعی تصریح کرد عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع

 .محصوالت کشاورزی به بورس باید ساماندهی شوند هستند که برای ورود

در : چه فوایدی دارد، اظهار داشت در صورت ساماندهی زاده در پاسخ به این سؤال که ورود محصوالت کشاورزی به بورس اپیپ

تر و حاشیه سود هم مشخص  تا مصرف مستقیم ها کمتر، عرضه از تولید تر، واسطه نسبت به بازار عادالنه بورس ساختار

  .رس بسیار مفید استبه بو ورود محصوالت کشاورزی و بطور کلی است،

تا ساختار الزم فراهم نباشد ورود کلیه محصوالت کشاورزی به بورس امکان پذیر نیست و فعال محصوالتی مانند زعفران، : وی افزود

 .پذیرترند امکان ورود به بورس را دارند که رقابت غیره پسته و

های  محصوالت کشاورزی به بورس باید دولت هزینهبرای ورود : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

بخش کشاورزی  های  کند و آن را کاهش دهد، شبکه توزیع را اصالح کند و تشکل  تولید را در بخش کشاورزی منطقی

 .را تقویت کند و از خرده مالکی خارج کند

ر اختیار دارند بنابراین یک کشاورز خرده مالک هکتار زمین کشاورزی د 0.0کشاورزان کشور به طور متوسط : زاده بیان داشت پاپی

 .های بزرگ چند هکتاری ایجاد شود ورود محصوالت به بورس قابل انجام است توان ورود به بورس را ندارد ولی اگر کشت و صنعت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403311333133 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930411000154
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 بازار و قیمت ها

 - 93/04/08فارس

/ افزایش قیمت شیر و محصوالت لبنی به دنبال آزادشدن قیمت شیر/ آغاز صادرات محصوالت ایران خودرو به روسیه

خرید و فروش ارز، اظهارات قائم مقام  های کانون صرافان برای توصیه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کارمزد صرافان

باش بخش آب کشور و مقایسه نرخ تورم در سه سال گذشته از جمله مهمترین اخبار اقتصادی  وزیر نیرو مبنی بر آماده

 .امروز است

 از آزادسازی قیمت شیر خام افزایش قیمت شیر و محصوالت لبنی پس * 

 3222تا  322قیمت شیر و محصوالت لبنی به دنبال آزاد شدن قیمت شیر و تعیین قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در بازار از 

تومان و  0222تومان به  3022یک برند معروف و پر مصرف قیمت شیر کم چرب را از : افزاید این گزارش می. تومان افزایش یافت

 .تومان رسانده است 0122تومان به  0222رچرب را از شیر پ

 به جای ایجاد قطب صادراتی، گذرگاه وارداتی شدیم/ و پاگیر آزاد کنیم باید مناطق آزاد را از مقررات دست * 

پاگیر ایجاد کنیم تا  و ستیم مناطق آزادی برای رهایی از مسائل پیچیده و مقررات دستخوا می: رئیس شورای عالی مناطق آزاد گفت

: اکبر ترکان تصریح کرد. صادراتی داشته باشیم، اما با بندهای جدید مقرراتی در مناطق آزاد تبدیل به گذرگاه وارداتی شدیم  قطب

گاه وارداتی ایجاد شد و آنقدر بندهای جدید مقرراتی در مناطق خواستیم در مناطق آزاد قطب صادراتی درست کنیم، اما گذر ما می

 .آزاد ایجاد کردیم که باید مناطق آزاد را آزاد کنیم

 شهر در مرز تنش آبی قرار دارند 33تهران و / باش کامل بخش آب کشور در حالت آماده* 

شهر در کشور از نظر  530: باش کامل است گفت مقام وزیر نیرو با بیان اینکه از اوایل امسال بخش آب کشور در حالت آماده قائم

ستار . شهر در مرز تنش قرار دارند که یکی از آنها تهران است 30آب در حالت سر به سر قرار دارند و در میان این شهرها 

کشور ما از نظر آب حالت سر به سر قرار دارند یعنی میزان تامین آب و مصرف آب آنها تقریبا  شهر در 530حدود : محمودی افزود

 .شهر در مرز تنش قرار دارند که یکی از آنها تهران است 30برابر است و در میان این شهرها 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403332331117 

 بازار و قیمت ها
 - 93/04/09فارس

 سیر نزولی قیمت میوه در پایتخت

 ۶۱گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی از آن است که قیمت میوه در مرکز و جنوب پایتخت سیر نزولی داشته و تا 

 .درصد کاهش داشته است

، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و ورود به فصل تابستان و رسیدن به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .گیری داشته است های این فصل نسبت به هفته گذشته کاهش چشم های تابستانه، قیمت میوه میوه بازار

هزار تومان به  1ست که قیمت هر کیلوگرم سیب گالب درجه یک از گزارش میدانی خبرنگار فارس از مرکز شهر حاکی از آن ا

 .تومان رسیده است 5122

 .اند تومان برچسب قیمت خورده1022تومان، گیالس تک دانه  5052تومان، شلیل شبرنگ هر کیلو  1022زردآلو کیلویی 

 1052تومان و آلو قطره طال  5022 تومان، انگور عسگری 5322تومان، موز کیلویی  5122همچنین هر کیلو هلو زعفرانی 

 .رسد به فروش می تومان در خیابان انقالب اسالمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930408000733
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930408000084
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930407000457
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930408001162
http://www.farsnews.com/
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تومان  0522ای  تومان و خیار بوته 3152فرنگی  تومان، گوجه 3022تومان رسیده و پیاز  3022زمینی نیز به  قیمت سیب

هر کیلو .تومان تعیین شده است 1222ای  تومان، فلفل دلمه 3522تومان، بادمجان  3522قیمت هویج هر کیلو .شود عرضه می

 .رسد تومان به فروش می 3122تومان و طالبی  122هندوانه نیز 

 ای نیست های زنجیره خبری از کاهش قیمت میوه در فروشگاه

اهش دهد و قیمت میوه ک ای چیز دیگری نشان می های زنجیره ها در فروشگاه رغم کاهش قیمت در بازار میوه برچسب قیمت اما علی

 33تومان، زردآلو  1222تومان، سیب گالب  522هزار و  35بندی  نیافته است تا جایی که همچنان هر کیلو گیالس تکدانه بسته

هزار تومان و  32 تومان، انگور 022 هر کیلو هندوانه نیز.گذاری شده است هزار تومان قیمت 32هزار تومان و شلیل شبرنگ 

 .شود ها عرضه می فروشگاهتومان در این  5122 موز

 قیمت میوه در جنوب پایتخت

نیز کاهش داشته است تا جایی که هر کیلو سیب گالب درجه یک ( ع)شهریور و بازار میدان امام حسین  30ها در خیابان  قیمت

فرو ش تومان در این بازار به  1522تومان و هلو درجه یک 5222تومان، زردآلو درجه یک  5222تومان، گیالس  1522

 .رسد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403334333712 

 بازار و قیمت ها
 - 93/04/10فارس

 دلیل افزایش قیمت هندوانه با آغاز ماه رمضان ۶

بار تهران هم کم شده است،  درصد گران و در میادین میوه و تره .۶ازار در حالی که قیمت هندوانه با آغاز رمضان در ب

 .دلیل برای آن مطرح کرد ۶دبیر اتحادیه بارفروشان 

فروشی کم و گران  با ورود ماه رمضان قیمت هندوانه به یکباره در بازار و میادین میوه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بار  تومان افزایش یافت و به گفته فروشندگان عمده این محصول در میدان مرکزی میوه و تره 052قیمت در هر کیلو حدود . شد

درباره افزایش  خبرگزاری فارسگو با خبرنگار اقتصادی و فتحعلی دبیر اتحادیه بارفروشان در گفت علی حاج.کمیاب شده است هم

صادرات هندوانه به عراق از سرگرفته شده است و در مرزهای این : وی گفت.دلیل عنوان کرد 5قیمت و کمیابی هندوانه در بازار 

محصوالت هندوانه جنوب هم رو به پایان است : تحعلی همچنین افزودف حاج .شود وری انجام می کشور صادرات بیشتر به صورت پیله

 .کشد و به همین دلیل میزان عرضه نیز کم شده است روز طول می 32و تا آغاز برداشت محصول در مناطق گرگان و سبزوار 

 .در بازار باال برده استوی همچنین باال رفتن دما و شروع ماه رمضان را عاملی برای افزایش تقاضا عنوان کرد که قیمت را 

 .تومان بود 522رود که پیش از این  تومان به فروش می 552بار تهران کیلویی  هندوانه در میدان میوه و تره: حاج فتحعلی گفت

 .تومان بود 052تومان رسیده است که چند روز پیش  3222به گزارش فارس قیمت هندوانه در بازار تهران به کیلویی 

بار تهران تغییری نداشته و به قیمت قبل از ماه رمضان به  ها در میدان میوه و تره قیمت سایر میوه: ارفروشان گفتدبیر اتحادیه ب

وجود دارد که از  بار تهران مانند انبه و آناناس در میدان مرکزی میوه و تره میوه خارجی: حاج فتحعلی همچنین گفت.رود فروش می

  تومان و هر کیلو سبزی 052س طی چند روز گذشته قیمت هندوانه در هر کیلو حدود به گزارش فار.شود پاکستان وارد می

 .تومان افزایش داشته است 3222

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403313333223 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930409000218
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930410000884
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 بازار و قیمت ها
 - 93/04/13فارس

 شود هندوانه به زودی ارزانتر می/بار قیمت انواع میوه در میدان بزرگ تره

امسال قیمت میوه ارزان است و فقط به دلیل مصرف باالی هندوانه در ماه رمضان قیمت : دبیر اتحادیه بار فروشان گفت

 .یابد آن کاهش میدرصد افزایش داشته که با برداشت هندوانه از مناطق مختلف باز هم قیمت  3۱این محصول 

امسال میوه وضعیت : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی حاج فتحعلی دبیر اتحادیه بار فروش تهران در گفت

 .ها مناسب است و گران نیست مطلوبی دارد، قیمت

  در ماه مبارک درصد افزایش قیمت آن 32حدود  بد به همین دلیل بایا در ماه رمضان مصرف هندوانه افزایش می: وی افزود

بزودی با شروع برداشت  و  تومان است 552الی  522بار بین  اکنون قیمت این محصول در میدان مرکزی میوه و تره رمضان، هم

 .یابد این میوه در برخی از شهرها باز هم قیمتش کاهش می

 122بین  بار با توجه به مرغوبیت اکنون در میدان مرکزی میوه و تره زمینی هم قیمت سیب: تدبیر اتحادیه بار فروش اظهار داش

 .تومان است و این محصول نسبت به یک ماه پیش به نصف قیمت کاهش یافته است 3022الی 

 522فرنگی بین  تومان، گوجه 122الی  022بار شهر تهران قیمت خیار بین  در میادین مرکزی میوه و تره: حاج فتحعلی گفت

 .تومان است 522الی  522تومان و پیاز بین  022الی 

تومان قیمتش متغییر است  1222تا  1522قیمت گیالس در میدان متنوع است و این محصول بسته به نوع کیفیت از : وی افزود

 .تومان است 1222تا  5222بین  و قیمت زردآلو هم، بسته به نوع کیفیت آن

هزار تومان است و  5222تا  0222همچنین قیمت شلیل و هلو در میدان مرکزی بین : روش تهران تصریح کرددبیر اتحادیه بارف

اکنون قیمت این محصول کاهش یافته و در میدان مرکزی قیمتش  یابد هم های گرم کاهش می به دلیل اینکه مصرف موز در ماه

 .هزار تومان است 1222حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403317333310 

 

 بازار و قیمت ها
 فودپرس- 1040تیر ماه  13شنبه 

 شود  قیمت محصوالت غذایی به زودی واقعی می

ترین  در شرایط کنونی اصلی صنایع غذاییواقعی شدن قیمت محصوالت : گفت های صنایع غذایی کانون انجمندبیرکل 

 .خواسته فعاالن این حوزه است

 

های انرژی، مواد اولیه،  با اشاره به افزایش قیمت حامل  ،(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفتکاوه زرگران 

تشکلهای صنعت غذا با هدف همراهی با دولت تدبیر و امید از افزایش نرخ کاال و   :دستمزد و غیره در چند سال اخیر اظهار کرد

سال اخیر با وجود  1تا  0.5به عنوان مثال قیمت آرد در  .اند ی شروع به کار دولت تاکنون خودداری کردهخدمات خود از ابتدا

 .های آن ثابت مانده است تغییرات ایجاد شده در نرخ نهاده

به ادامه پذیر نیست و در صورت اصرار  های قبلی امکان با این وجود در حال حاضر بیش از این تداوم نرخ: وی در عین حال گفت

 .های دیگری ممکن است رواج پیدا کند که باعث تشدید مشکالت مردم خواهد شد ، تقلب و سوءاستفاده فروشی وضع فعلی کم

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930412000413
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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در همین راستا خواسته فعاالن صنعت : اری دستوری کاالها عنوان کردگذ ها و قیمت قیمتاو با تاکید بر لزوم پایان سیاست تثبیت 

های تولید و با لحاظ درصد سود مجاز  غذا از دولت این بوده که قیمت محصوالت غذایی به میزان تغییرات ایجاد شده در نرخ نهاده

و توافقاتی با دولت انجام شده و قرار است  برای عوامل تولید، توزیع و پخش در سطوح مختلف واقعی شود که در این راستا تعامالت

 .به زودی قیمت محصوالت غذایی واقعی شود

 
ها آنها  های غیریارانه ای به میزان افزایش مولفه یارانه کاالهای اساسیهمچنین قیمت : های صنایع غذایی افزود دبیرکل کانون انجمن

 .شوند واقعی می

ها و  برطرف کردن سیاست تثبیت قیمت: زرگران با اشاره به برنامه دولت در سال جاری برای خارج کردن اقتصاد از رکود گفت

تواند به رونق اقتصادی و خروج اقتصاد کشور از رکود کمک  که میگذاری دستوری یکی از اقداماتی است  خروج دولت از قیمت

شود و ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان مختلف در  ها می در چنین شرایطی بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت. زیادی کند

 .ها نیز خواهد شد کننده خواهد شد که حتی باعث منطقی شدن قیمت نهایت به نفع مصرف

کند و در  آزادسازی قیمتگذاری محصوالت صنایع غذایی به رونق واحدهای فعال در این حوزه کمک زیادی می :کرد وی تاکید

 .نهایت باعث تحقق برنامه اقتصادی مقاومتی خواهد شد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 بازار و قیمت ها
 فودپرس- 1040تیر ماه  10جمعه 

 کدام اقالم در خرداد ارزان شدند؟ 

دهد که رشد تورم نسبت به ماه قبل یعنی تورم ماهانه هشت  های مختلف تورم در خرداد ماه سال جاری نشان می بررسی شاخص

 .دهم درصد بوده است

، نرخ تورم خرداد ماه در روزهای اخیر توسط مرکز آمار ایران اعالم شد که بر (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

 35.0( تورم نقطه به نقطه)تورم ماهانه در خرداد ماه هشت دهم درصد، درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل  اساس آن

 .درصد بوده است 05.0درصد و نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه امسال، برابر 

شد تورم از آبان ماه گذشته تاکنون دارد، بررسی نرخ های اخیر نشان از ادامه سیر نزولی ر جدا از اینکه بررسی میزان تورم در ماه

ها در ماه گذشته نسبت به اردیبهشت را  تورم ماهانه اقالم خوراکی، غیر خوراکی و خدمات چگونگی تغییر میانگین این قیمت

 .کند مشخص می

ها برابر صفر  ها و آشامیدنی ده خوراکیها و دخانیات و همچنین گروه عم ها، آشامیدنی بر این اساس تورم ماهانه گروه عمده خوراکی

توان گفت قیمت خرید این اقالم به طور میانگین در ماه گذشته تغییری نداشته است و نشان از ثبات قیمت  بوده است، بنابراین می

 .در این دسته دارد

درصد بوده است که نشان کرد  ها نسبت به ماه پیشین آن یعنی اردیبهشت، منفی یک دهم از سوی دیگر تورم گروه اصلی خوراکی

 .کاهش جزئی قیمت در این گروه در ماه گذشته دارد

ها و صدف داران به  های آنها، گوشت قرمز و گوشت ماکیان و ماهی اورده همچنین تورم ماهانه نان و غالت، گوشت قرمز و سفید و فر

یش قیمت این گروه در ماه گذشته نسبت به دهم درصد بوده است که نشان دهنده افزا 0و  3.0، 3.0ترتیب، هفت دهم، 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%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=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20&Title=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 .اردیبهشت است

درصدی نسبت به اردیبهشت مواجه شده است که به این ترتیب قیمت این  1.1 تورمشیر و پنیر و تخم مرغ نیز در ماه گذشته با 

 .طور میانگین با افزایش کمی مواجه بوده است اقالم به

ها و همچنین گروه آب و برق و سوخت با تورم ماهانه چهار  ها و چربی اما بیشترین تورم ماهانه در خرداد ماه جاری مربوط به روغن

 .درصد برای این دو گروه بوده است

اند،  درصد مواجه بوده 1.1و منفی  2.1خشکبار و سبزیجات و حبوبات به ترتیب با تورم ماهانه منفی  میوهدر عین حال گروه 

 .بنابراین قیمت متوسط این گروه در خردادماه نسبت به ماه اردیبهشت با کاهش مواجه بوده است

های طبقه بندی نشده در جای دیگر و گروه چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب  های دیگر، خوراکی و شیرینیقند و شکر تورم ماهانه 

مت دخانیات در ماه گدشته نسبت به همچنین بر اساس این گزارش میانگین قی .دهد دهم درصد را نشان می 0میوه رقم 

 .اردیبهشت ماه ثابت بوده است

از سوی دیگر پوشاک و . درصدی مواجه بوده است 3.3گروه عمده کاالهای غیر خوراکی و خدمات نیز در خرداد ماه با تورم ماهانه 

 .اند کفش نیز در ماه گذشته تورم ماهانه یک درصدی را تجربه کرده

ها نیز به ترتیب  گهداری و تعمیر واحد مسکونی و همچنین مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنمسکن، اجاره، خدمات ن

 .اند دهم درصدی را داشته 0و  3.1، یک، 3.3تورم ماهانه 

ه دهم، شش دهم و چهار دهم درصدی مواج 0، 0.0بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات و تفریح و فرهنگ نیز با تورم ماهانه 

 .اند که نشان از رشد قیمت این اقالم در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه دارد بوده

و منفی دو دهم درصد بوده است، بنابراین  3.3تورم ماهانه آموزش، هتل و رستوران و کاالها و خدمات متفرقه نیز به ترتیب یک، 

  .قه نیز در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت کاهش یافته استها حاکی از آن است که میانگین قیمت کاالها و خدمات متفر گزارش

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۳۱۹۱تیر  ۰۹: تاریخ

 هزار تومان .1یک دست کله و پاچه کامل / در ماه رمضان "کله و پاچه"درصدی قیمت  .3احتمال افزایش 

های جانبی باید در طول ماه  قیمت کله و پاچه به دلیل افزایش هزینه: رییس اتحادیه طباخان استان تهران گفت

 .درصد افزایش یابد .3رمضان 

های کارگری،  به دلیل افزایش هزینه: افزود خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانرضا رواسیان، رییس اتحادیه طباخان در گفتگو با 

 . یمدرصدی قیمت کله و پاچه در ماه رمضان هست 35برق و غیره ما از سه ماه پیش پیگیر افزایش   قیمت آب،

هزار  15هم اکنون قیمت یک دست کله و پاچه کامل   :هزار تومان است، اضافه کرد 05وی با بیان اینکه قیمت کله و پاچه خام 

 . رسد هزار تومان می 50در صدی به  35تومان است که با افزایش 

 . همچنان پیگیر این امر هستیمهنوز مجمع امور صنفی چیزی در این باره به ما اعالم نکرده و ما : رواسیان ادامه داد
http://www.yjc.ir/fa/news/0981484 

 

 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%D9%86%D8%AF+%D9%88+%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF&Title=%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4891090
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 برنج

 - 93/04/09فارس

 برنج ایرانی فاقد برند است/ هیچ یک از برندهای برنج در بازار ایرانی نیستند

کدام از برندهای عرضه شده برنج در بازار گواهی  ینکه هیچدبیرکانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران با بیان ا

کنندگان از نام ایرانی برای تبلیغ استفاده  اند و عرضه ها خارجی عمدتا این برنج: اصالت برنج ایرانی را ندارند، گفت

 .کنند می

در خصوص  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران در گفت غالمرضا خانکشی

عرضه شده در های  ایرانی یا غیرایرانی بودن برنج در مورد :عرضه برنج خارجی بجای برنج ایرانی با برندهای مختلف، گفت چگونگی

 .بازار نظارتی وجود ندارد

کننده با شنیدن آن نام باید به یاد خصوصیاتی بیفتد که آن برند کاالیش را با آن  برند یک عنوان تجاری است که مصرف: وی افزود

بار تکرار رسد و پس از هر  کند و مصرف کننده هم پس از مصرف آن کاالی تبلیغ شده به آن خصوصیات می خصوصیات تبلیغ می

 .شود مصرف آن، خصوصیات تبلیغ شده با همان کیفیت باید تکرار 

 های ایرانی فاقد برند هستند برنج* 

محصول ارائه شده به بازار را ایرانی  اکنون در بازار انواع برندهای برنج،: دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران تصریح کرد

کننده برنج ایرانی دارای چنین تشکل و  های ایرانی چنین برند نداریم و تولید در مورد برنجکنند، در حالی که اصال  معرفی می

 .هماهنگی نیستند که برندی را با نام برنج ایرانی عرضه کند

 های مختلف برنج در بازار عمدتا خارجی هستند برند* 

کنند، در حالی  می طعم خوبی دارد از این عنوان استفاده دانند برنج ایرانی عطر و چون می برندهای موجود :پور بیان داشت خانکشی

کشند و در حالی که عمدتا برنج خارجی هستند، با تبلیغات  ها فقط نام ایرانی را یدک می رسد، این برنج که بنظر می

 .کنند مصرف کننده را اغوا می گسترده

استاندارد پیروی کند و برای کنترل و نظارت باید  برای اینکه برنج یک مشخصه کامل داشته باشد باید از یک  :وی افزود

 .استاندارد کامل داشته باشیم خصوصیات برنج ایرانی را مطابق

اگر برندی مدعی است که برنجش ایرانی است، باید خودش متقاضی  :اظهار داشت دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران

ایرانی بودن  بودن و اصیل به کار را دارند برنج را آزمایش و مورد پایش قرار دهند وشود و نهادهای ذیربط که توانایی انجام این 

 .گواهی دهند، آن و تایید کنند آن

کنم، تا  را اعالم می کانون  آمادگی کامل هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران من به عنوان دبیر کانون: خانکشی پور تصریح کرد

آزمایش کنیم و گواهی مبنی بر اصیل بودن و ایرانی بودن  مایل باشد، ما محصول برنج را پایش و  ای  کننده هر تولید  در صورتی که

 .برنج صادر کنیم

اما تا این لحظه هیچ برندی از ما چنین چیزی را نخواسته و از هیچ نهادی هم چنین تقاضایی نشده است و هیچ کنترلی  :وی افزود

 .وجود در بازار در مورد ایرانی بودن برنج انجام نشده استبر روی برندهای م

 کننده اجباری نیست ارائه گواهی اصالت برنج ایرانی به مصرف* 

http://www.farsnews.com/
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استاندارد برنج اجباری نیست و اصراری هم در تجارت مبنی بر ارائه : دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران بیان داشت

وجود ندارد و این موضوع یعنی ارائه گواهی در مورد ایرانی بودن و اصالت برنج بستگی به مصرف گواهی برای ایرانی بودن برنج 

 .کننده دارد

کننده مجبور به اخذ  کننده برنجی را که گواهی ایرانی بودن را ندارد، از بازار خریداری نکنند، تولید اگر مصرف: پور گفت خانکشی

ازار مصرف به آن جایگاه دست نیافته که چنین چیزهایی را مطالبه کند و ارتقا بازار شوند، در حالی که هنوز ب چنین گواهی می

 .مصرف هم نیازمند زمان است

ارقام وارداتی به لحاظ وجود فلزات سنگین و آلودگی باید گواهی سالمت بگیرند و این کار هم در مرز انجام  :خانکشی پور افزود

 .دهد های ناسالم در بازار خبر می اوقات وزارت بهداشت یا سازمان استاندارد از وجود برنج شود اما علیرغم انجام این کار گاهی می

مورد اجباری نبودن استاندارد برنج  خالء قانونی در وی در پاسخ به این سؤال که آیا عرضه کنندگان برندهای مختلف برنج از

مشخصاتی را برای  وقتی برندی وضوع مصرف کننده است کهم وجود دارد، ولی مهمترین خالء قانونی :کنند، گفت استفاده می

 .آن مشخصات را مطالبه کند کند آن مشخصات واقعی باشد و جعلی نباشد و گواهی محصولش ادعا می

در بازار ایرانی نیستند،   های عرضه شده با برندهای مختلف قطعا برنج: دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران اظهار داشت

چندین خصوصیتی را که در ارقام خود  اند و همچنین ایرانی بودن برنج را نگرفته یرا تاکنون هیچ کدام از این برندها گواهی اصالتز

 .شود کنند، تقریبا در هیچ برنج ایرانی به صورت یکجا دیده نمی بیان می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403334333122 

 

 برنج
 - 93/04/14فارس

 تفاوتی وزیر جهاد کشاورزی نسبت به برنج گیالن بی

نگاهی که وزرای جهاد کشاورزی و نیرو نسبت به دیگر محصوالت دارند به برنج گیالن ندارند و : استاندار گیالن گفت

 .در حق این محصول ظلم شده است

جلسه تامین آب کشاورزی گیالن با بیان اینکه امروز در  از رشت، محمدعلی نجفی عصر امروز در  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ر آبیاری وضعیت گیالن از نظ: ایم، اظهار کرد شرایطی هستیم که با وجود خارج نشدن از نگرانی بارش برف، وارد بحران استان شده

 .خوب نیست

و  با توجه به وضعیت سد شاهرود: وی با بیان اینکه وزیر نیر و نگران وضعیت آینده خشکسالی گیالن است، تصریح کرد

 .این نگرانی جدی است اوزن قزل

نگاهی که وزارت این همه اعتبار و پشتوانه مالی بوده اما : استاندار گیالن نسبت به وضعیت برنج گیالن ابراز نگرانی کرد و گفت

ای که  جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به گندم و دیگر محصوالت دارند به برنج ندارد و در حق برنج ظلم شده است و بنده در جلسه

 .کنم وزیر جهاد حضور داشته باشد با وی دیدار می

 .ا مهم هستند و باید به آنها توجه شوداین محصوالت برای م: وی با اشاره به اهمیت محصول زیتون و بادام در گیالن، تصریح کرد

خطرات : هزار هکتار از بهترین اراضی مناطق گیالن به کشت برنج اختصاص دارد ، خاطرنشان کرد 012نجفی با تصریح بر اینکه 

 .آینده محصول برنج باید جدی گرفته شود و روی آن تکیه کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930409000178
http://www.farsnews.com/
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اکنون در حال کار روی برنامه ششم، آمایش : راهبردی گیالن نامید و یادآور شدرویه برنج را از معضالت این محصول  وی واردات بی

 .هستیم و همه باید مشکالت استان را هدایت کنیم 05سرزمین و بودجه 

طرح اولیه سواحل که به تهران داده شد، از : استاندار گیالن ساماندهی سواحل این استان را مورد تاکید قرار داد و متذکر شد

 .نی استانداری بود و انتظار ما فراتر از آنچه داده شده، استف دفتر

 .های موثری در این سواحل انجام شود بردار داشته باشیم و اقدام باید بتوانیم سواحل منسجم و بهره: وی خاطرنشان کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403313331334 

 برنج
 آیانا- 0131تیر  00, چهارشنبه

 دوهزار تن برنج وارداتی روی تابلو  عرضه

 .رود امروز و در تاالر محصوالت کشاورزی، دوهزار تن برنج وارداتی روی تابلوی عرضه می

تن  022الملل شرکت بورس کاالی ایران، امروز  امور بینو به نقل از روابط عمومی و ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

تن  022تن کنجاله کلزا پرک شرکت کشت و صنعت خاوردشت و  022کشی طالی سفید گنبد،  کنجاله کلزا پلیت شرکت روغن

 .شود کنجاله کلزا پلیت شرکت کشت و صنعت روغن نباتی گلبهار سپاهان عرضه می

هزار ریال اشاره  31تن خرمای کبکاب بوشهر به قیمت پایه  322توان به  محصوالت کشاورزی میهای این روز تاالر  از دیگر عرضه

 ./کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/12330-1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930414001449
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18443-1.html
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 و سیاستها برنامه

 - 93/04/10فارس

 دولت به تسهیالت کشاورزی یارانه بدهد/ عرضه نشدن محصوالت کشاورزی در بورس باشدوزیر پاسخگوی 

افزایش نرخ : دهند، گفت عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته به بخش کشاورزی یارانه می

 .دهد گذاری در این بخش را کاهش می سود تسهیالت بانکی در بخش کشاورزی سرمایه

تصمیم شورای پول و  در مورد خبرگزاری فارساهلل حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی  ء عطا

ای این تصمیم شور: گذاری بخش کشاورزی گفت درصد و تأثیر آن بر سرمایه 00اعتبار مبنی بر افزایش سود تسهیالت بانکی به 

 .گذاری در بخش کشاورزی تأثیر معکوس دارد پول و اعتبار بر روند سرمایه

  .یابد گذاری در این بخش کاهش می قطعا با توجه به باال رفتن سود تسهیالت سرمایه :وی افزود

ر وابسته بخش کشاورزی کشور در اصل تأمین کننده مواد غذایی است و امنیت غذایی کشو: عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد

 .ضروری است که این بخش مورد اهمیت واقع شود به شرایط مساعد این بخش است، بنابراین

شود و حتی دولت با اختصاص یارانه و  در همه کشورهای توسعه یافته به بخش کشاورزی اهمیت زیادی داده می :حکیمی گفت

هیچ  تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار دهد، اما یت قرار میها را مورد حما کرده و آن گذاران این بخش کمک به سرمایه سوبسید 

 .کند کمکی به کشاورزان نمی

های تجارت و خدمات پاسخگو باشد ولی در بخش کشاورزی به  درصدی سود تسهیالت ممکن است در بخش 00  نرخ: وی افزود

 .پاسخگو نیست گذاری دلیل شرایط خاص این بخش از جمله ریسک پذیری سرمایه

وری کشاورزی  بهره 11کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا براساس ماده عضو 

این سؤال را باید از وزیر جهاد کشاورزی  پاسخ: شود، گفت در بورس عرضه نمی ...(گندم، تخم مرغ و )محصوالت کشاورزی بجز 

 .کند پرسید که چرا به قانون عمل نمی

برای بررسی این موضوع باید یک تیم کارشناسی تشکیل شود و مجلس باید از اعضای کمیسیون کشاورزی  :افزود حکیمی

 .درخواست کند که دالیل عدم ارائه محصوالت کشاورزی در بورس را بررسی کنند

تواند برای  عا میعرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال با توجه به نوسان قیمت محصوالت کشاورزی قط: وی اظهار داشت

  .کشاورزان مفید باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403313333013 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 93/04/13فارس

 صادرات محصوالت کشاورزی آزاد شودقیمت و / نرخ پایین سود تسهیالت بانکی به ضرر کشاورزی خرد است

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز، با بیان اینکه افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی هزینه کوچکی از تولید بخش 

ها باید متناسب با تورم باشد اما قیمت  نرخ سود تسهیالت بانکی در تمام بخش: گیرد، گفت کشاورزی را در برمی

 .محصوالت آزاد شود

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930410000314
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، در حالی که کشاورزی کشور بیشتر خرد است و کشاورزان برای تأمین نقدینگی خبرگزاری فارسه گزارش خبرنگار اقتصادی ب

به  31ها ندارند، شورای پول و اعتبار هفته گذشته نرخ سود تسهیالت بخش کشاورزی را از  ای جز مطالبه از بانک چاره مورد نیاز

 .درصد افزایش داده است 00

 .را جویا شدیم الدین نجفی دکترای رشته اقتصاد کشاورزی از انگلستان بهاء در همین رابطه نظر

 .با درجه استادی است  وی عضو هیئت علمی بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

 .زمینه اقتصاد کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی داردمقاله در  05تألیف به زبان فارسی و بیش از  5نجفی 

در مورد تأثیر تصمیم شورای پول و اعتبار  وگو با خبرنگار فارس، الدین نجفی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز در گفت بهاء

نرخ تورم باالست نرخ در هر اقتصادی وقتی : بخش کشاورزی گفت درصد در 00  مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی به

 .سود تسهیالت بانکی هم متناسب با آن باید افزایش پیدا کند

انداز در سیستم بانکی  در صورتیکه نرخ سود تسهیالت بانکی متناسب با نرخ تورم افزایش نیابد انگیزه مردم برای پس: وی افزود

  .ندگوی یابد که به این اتفاق در اصطالح اقتصادی سرکوب مالی می کاهش می

عرضه   :شود، تصریح کرد گذاری هم کم می با بیان اینکه اگر عرضه وام کاهش یابد سرمایه استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

انداز هم  شود انگیزه پس در سیستم بانکی کم می  انداز در سیستم بانکی بستگی دارد و وقتی نرخ بهره وام به تمایل مردم به پس

 .آید پایین می

 خ سود بانکی و تورم باید متناسب باشدنر* 

شود  گذاری هم بیشتر می انداز بیشتر باشد سرمایه یک اصل اساسی اقتصاد بر این مبناست که هر چه پس :نجفی بیان داشت

 .توان سود بانکی را پایین نگه داشت بنابراین در شرایطی که تورم باالست نمی

تجربه و : های اقتصاد نیست، اظهار داشت تفاوتی بین بخش کشاورزی و سایر بخشوی با بیان اینکه در تعیین نرخ سود بانکی 

ها استفاده  مطالعات نشان داده است که اگر سود بانکی را با هدف کمک به کشاورزان پایین آورده شود، کشاورزان بزرگتر از این وام

 .شوند حذف میها  کنند و کشاورزان خرد یا کوچکتر اغلب از دایره دریافت این وام می

برای پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیالت بانکی به لحاظ اقتصادی و تجربیات : استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز بیان داشت

 .ها را در این بخش اصالح کرد  و برای تقویت کشاورزی باید قیمت علمی توجیهی وجود ندارد

 قیمت محصوالت کشاورزی آزاد شود* 

گذاری  هر دلیلی انگیزه سرمایه ها در این بخش به سرکوب قیمت محصوالت کشاورزی و پایین نگه داشتن قیمت: دنجفی تصریح کر

 .برد در این بخش را از بین می

گذاری منفی در  سیاست قیمت: دهد، گفت نرخ بهره بانکی جزء کوچکی از هزینه تولیدات کشاورزی را تشکیل می با بیان اینکه وی

 .نرخ بهره بانکی زند و نه افزایش گذاری در بخش کشاورزی می لطمه به سرمایه ها به طور مصنوعی داشتن قیمتجهت پایین نگه 

ای کشورهای توسعه یافته با تسهیالت بالعوض، یارانه  استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز در پاسخ به این سؤال که با چه انگیزه

ام  در کشورهای توسعه یافته من با این موضوع برخورد نکرده: دهند، اظهار داشت یو تسهیالت ارزان قیمت به بخش کشاورزی م

این  که های جبرانی دارند دهند و یا سیستم حمایت از قیمت به صورت پرداخت ولی در این کشورها یارانه مستقیم به کشاورزان می

 .بر اساس اصول اقتصادی و در جهت کمک به کشاورزی است موارد

کنیم در حالیکه  در کشور برای کمک به کشاورزی ما فقط به پایین نگه داشتن سود تسهیالت کشاورزی فکر می: ح کردنجفی تصری

 .توان مالیات گرفت حتی از بخش کشاورزی هم می

http://www.farsnews.com/
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سیستم  و محصوالت کشاورزی و صادرات آن را آزاد کرد  برای کمک به بخش کشاورزی باید قیمت: وی افزود

 .ای را اصالح کرد های تعرفه تسیاس و گذاری قیمت

بخش کشاورزی را به  تولید  افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی هزینه کوچکی از: استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز بیان داشت

 .شود باعث تضعیف بخش کشاورزی می گذاری پایین دهد و سیاست قیمت خود اختصاص می

برد زیرا انگیزه سرمایه گذاری  کننده در بلند مدت سود می محصوالت کشاورزی مصرفها در  با آزاد گذاشتن قیمت: وی گفت

کننده بر اثر فراوانی تولید کاهش  ها با افزایش تولید به نفع مصرف شود و در نتیجه باز هم قیمت یابد، تولید بیشتر می افزایش می

 .یابد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403311333303 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1040تیر  34, دوشنبه

 ! های تهران به جای تخریب های تشویقی نگهداری باغ تدوین سیاست: پیشنهاد رئیس شورای شهر

ها بشوند، نه  شورای شهر تهران از لزوم تهیه سند حمایتی گفت تا به موجب آن مردم تشویق به نگهداری باغ رئیس

 !تخریب آن

و به نقل از روابط عمومی شورای شهر تهران در هفتادوششمین جلسه شورای ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های حمایتی  ها و فضای سبز به بحث گذاشته شد و رئیس شورا در آن بر ایجاد سیاست شهر تهران موضوع حفظ و نگهداری باغ

 .ها تأکید کرد برای حامیان باغ

ما نیاز : ایت دارند، گفتکنند نیاز به حم ها می با بیان اینکه افرادی که در تهران مبادرت به حفظ و نگهداری باغ احمد مسجدجامعی

 .ها بشوند نه تخریب آن به یک سند حمایتی داریم تا مردم تشویق به نگهداری باغ

وقتی وضع چنین باشد مسلم است که شخص ": های مشجر بیشتر است، گفت های بایر از زمین وی با بیان اینکه امروزه ارزش زمین

وقتی قوانین بازدارنده . شود وانی نیز درصورت نگهداری از باغ بر او متحمل میهای فرا تمایل به حفظ باغ ندارد، حال آنکه هزینه

 ".های حمایتی هم هست طور حتم نیاز به سیاست شوند به وضع می

 .تواند در راستای تأمین آب باشد یا اینکه عرضه نهال رایگان های تشویقی می عنوان نمونه سیاست به: مسجدجامعی افزود

 های تهران  ات شورا؛ مسبب نابودی باغتوجهی به مصوب بی 

در بازدیدهایی که از زمین بوستان مادر در منطقه پنج داشتیم دوستان در شهرداری : در این جلسه همچنین محمد ساالری گفت

تغییر پهنه  را های فضای سبز در این منطقه بیشتر از استاندارد است آن عنوان کردند ریشه این زمین باغ نبوده و امروزه چون سرانه

 .اند داده

درصد و  12که امروزه  توان بارگذاری کرد، درحالی درصد می 35تنها  A053گوید که در پهنه  وقتی قانون می: ساالری یادآور شد

 .های کن هم شده است توان داشت، این اتفاقی است که سبب نابودی باغ شود چه انتظاری می بیشتر بارگذاری می

 ای سبز عمومی باشد باغ اسکندری باید فض 

در جلسات گذشته تذکری در : ها و فضای سبز گفت ونقل شورا نیز در راستای تأکید بر حفظ باغ سخنگوی کمیسیون عمران و حمل

. و تبدیل آن به فضای سبز عمومی دادیم که همچنان اقدامی در این راستا صورت نگرفته است 33رابطه با باغ اسکندری در منطقه 

از حیث دارابودن فضای سبز بسیار فقیر است، شهرداری این منطقه  33در شرایطی که منطقه : اعتی ادامه دادابوالفضل قن

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930411000535
http://hamshahrionline.ir/details/94714
http://hamshahrionline.ir/details/94714
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وی با بیان اینکه این منطقه دارای بافت فرسوده بسیار نیز هست، این سؤال را مطرح . خواهد در این باغ تعاونی مسکن بسازد می

 ای تعاونی مسکن انتخاب شوند؟های فرسوده بر کرد که آیا بهتر نیست این بافت

دهد زمین  مدارک جدیدی در دست است که نشان می: زیست شورا گفت در ادامه این جلسه محمد حقانی، رئیس کمیته محیط

وساز در آن متوقف که نشده هیچ،  پی ساخت در رغم تذکرات پی بوستان مادر در منطقه پنج از ابتدا در پهنه فضای سبز بوده و به

غالمرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این جلسه با تأکید بر وضع . روزی هم شده است ا شبانهه فعالیت

 .های ما باشد حفظ فضای سبز موجود باید یکی از اولویت: های تشویقی گفت سیاست

 زهرا  ماهه برای جانمایی اراضی جایگزین بهشت مهلت سه 

منظور ایجاد  ن مهلت حداکثر سه ماه به معاونت خدمات شهری برای جانمایی و تملک اراضی بههفتاد و ششمین جلسه شورا با تعیی

در ابتدای جلسه دیروز مرتضی طالیی که در غیاب رئیس شورا ریاست جلسه را برعهده . های جدید در تهران همراه بود گورستان

مسجد ابوذر، هفتم تیر سالروز شهادت سیدشهیدان انقالب و  های ششم تیر ماه، سالروز ترور رهبر معظم انقالب در داشت، مناسبت

 .بهشتی که هفته قوه قضاییه نیز نامیده شده است را گرامی داشت... ا تن از یارانشان آیت 00

های منزلت و مشکالتی که برای  شد برخی اعضا نسبت به صدور کارت در ادامه جلسه که با حضور شهردار تهران دنبال می

 .یجاد شده است ابراز نارضایتی کردندشهروندان ا

های منزلت  نارضایتی از نحوه صدور کارت رئیس کمیته فرهنگی شورا در همین رابطه به مراجعات زیادی اشاره کرد که به واسطه 

های الزم را  پیگیریمجتبی شاکری از اعضا درخواست کرد تا . برای استفاده جانبازان، معلوالن، دانشجویان و سالمندان داشته است

 .نسبت به این موضوع داشته باشند

من نیز بر این باور هستم که روال صدور کارت منزلت روال منطقی و درستی : ، شهردار تهران گفتمحمدباقر قالیبافپس از این 

درصد جامعه توانایی پرداخت قیمت واقعی سفر  52که  دهیم درحالی میلیون سفر سوبسید می 35ما امروز به : وی ادامه داد. نیست

توان به نیازمندان واقعی ازجمله مددجویان کمیته امداد، جانبازان و  ها به جای خود بازگردد آن زمان می اگر این هزینه. را دارند

نامه نحوه صدور کارت منزلت داشته  سازماندهی و اصالح در آیین ما باید یک: قالیباف افزود. معلوالن یا دانشجویان کمک کرد

 .باشیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/12022-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1040تیر  32, یکشنبه

 های کشاورزی در شمال کشور  دستور ویژه جهانگیری برای مقابله با تغییر کاربری زمین

طور  ویژه شمال کشور به های واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویالسازی در مناطق مختلف به طبق گزارش

به جلوگیری از اینگونه ضروری است با هماهنگی استانداران نسبت . غیرقانونی در حال انجام استگسترده و 

 .قدام و راهکار مناسب و قانونی برای تأمین نیاز مردم اتخاذ شودتغییرات، ا

، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در دستورالعملی به وزرای (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

خواری شد  ها با پدیده زمین ستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانهجهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خوا

http://hamshahrionline.ir/details/126629
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18377-1.html
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طور گسترده و غیرقانونی در  ویژه شمال کشور به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویالسازی در مناطق مختلف به: و اعالم کرد

 .حال انجام است

 :متن دستورالعمل معاون اول رئیس جمهوری به شرح ذیل است 

های  های دستگاه ، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق برنامه(اراضی ملی و طبیعی)ا توجه به اهمیت صیانت از منابع طبیعی ب -3

های مهمی  منظور انجام طرح های مهم که در قالب قراردادها و رعایت چارچوب موازین قانونی زمین به منظور انجام طرح مختلف به

تگاه گروهی را مأمور کرده تا کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی اند، ضروری است هر دس واگذار کرده

تمام رها شده است را بررسی و تعیین تکلیف کنند و گزارش خود را  هایی که شروع نشده و یا نیمه قرار گیرد و پرونده اراضی طرح

 .گیری موارد مذکور ارائه دهند قانونی پیشنهادی برای بازپس حداکثر ظرف مدت سه ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای

طور گسترده  ویژه شمال کشور به های واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویالسازی در مناطق مختلف به طبق گزارش -1

ونه تغییرات، اقدام و راهکار گ ضروری است با هماهنگی استانداران نسبت به جلوگیری از این. و غیرقانونی در حال انجام است

 .مناسب و قانونی برای تأمین نیاز مردم اتخاذ شود

منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است که بر اساس قوانین  اراضی زیادی به -1

مربوطه باید به مزایده گذارده شده و چنانچه متقاضی نامه  مربوطه دارای تاریخ انقضا است و پس از آن برابر قانون معادن و آیین

برداری از آنها برای  لطفا ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهره. وجود نداشته باشد از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعالم شود

 .عموم فراهم شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/12010-1.html 

 

 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 0131تیر  10, یکشنبه

 ریزی وزارت صنعت  آخرین وضعیت انتقال وظایف بخش کشاورزی از زبان معاون برنامه

سرعت  هایی که به بر اساس توافق دو وزارتخانه جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز مسئولیت

 .قابلیت انتقال داشت، به وزارت جهادکشاورزی منتقل شده است

ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز در نشست خبری با  ، معاون برنامه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های  ر بدترین شرایط از لحاظ شاخصوزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم سال گذشته د: ها با اعالم این خبر گفت رسانه

 .درصد شد 05درصد به  51اقتصادی این مسئولیت را بر عهده گرفت، اما موفق به مهار تورم و کاهش نرخ نقطه به نقطه از 

های اقتصادی داشته و مذاکراتی  های مختلفی با تشکل این وزارتخانه برای حمایت از تولید نشست: حسین ابویی مهریزی افزود

 .اره شرایط تأمین مالی و احصاء قوانین مخل تولید و پشتیبانی از واحدهای تولیدی داشته استدرب

های بازار داخلی محدود  ظرفیت: وی با اشاره به اینکه برای رونق تولید باید به دو جنبه عرضه و تقاضا توجه داشت، خاطرنشان کرد

 .داشت( صادرات)ای خارجی است و باید فکر جدی و اساسی برای تحریک تقاضای بازاره

 .هزار طرح دارای پیشرفت فیزیکی هستند 00هزار جواز تأسیس صادر شده تنها  12در صنایع داخلی از : ابویی مهریزی ادامه داد

 .وزارت صنعت، معدت و تجارت است که در سه سال و نیم باقیمانده از عمر دولت، این صنایع را به مرحله اجرا درآورد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18363-1.html
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مبنی بر آخرین وضعیت اجرای قانون انتزاع در این وزارتخانه ( ایانا)به پرسش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران وی در پاسخ 

یا تمرکز وظایف بخش )کنیم و قانون انتزاع  ما با احترام به هنجارها و مهم تر از همه قوانین پایبند به آن عمل می: تصریح کرد

 .دانیم االجرا می را الزم( کشاورزی

زاده وزیر صنعت معدن و تجارت  ای که هفته گذشته با نعمت در جلسه: ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد عاون برنامهم

 .نیز برگزار شد، وی بر لزوم اجرای کامل این قانون تأکید داشت

نویس آن با همکاری وزارت  ه پیششد ک های الزم نوشته می نامه برای انتقال این وظایف باید آیین: ابویی مهریزی تأکید کرد

 .جهادکشاورزی تهیه و در دولت تصویب شد

صورت سریع داشت، مانند انتقال شرکت پشتیبانی امور دام و انتخاب  هایی که قابلیت اجرا به از این قانون بخش: وی اظهار داشت

 .رئیس مجمع بانک کشاورزی اجرا شده است

شده با وزارت  معدن و تجارت در بخش گندم و کاالهای اساسی، بنا بر هماهنگی انجام وزارت صنعت،: ابویی مهریزی همچنین گفت

جهادکشاورزی اعالم کرده که تا زمانی که نیاز باشد، آماده به همکاری است، در هر صورت کار مملکتی باید انجام شود و تفاوتی 

 .میان جهادکشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد

امسال در بخش خرید تضمینی گندم، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خرید این محصول را به مباشرت : افزودوی در ادامه 

 .وزارت جهادکشاورزی بر عهده دارد

ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش دیگر ایانا مبنی بر دالیل عدم انتقال شرکت بازرگانی دولتی به  معاون برنامه

گیرد، اگرچه در  دیگر انتقال دیگری از این وزارتخانه به وزارت جهادکشاورزی صورت نمی: جهادکشاورزی، خاطرنشان کردوزارت 

پیشنهاد اولیه بحث انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهادکشاورزی وجود داشت، اما این وزارتخانه با وجود اینکه صاحب 

 .ائه نداداختیار بود، پیشنهادی در این باره ار

شد، انجام  هایی که باید به وزارت جهادکشاورزی منتقل می بر اساس قانون، تا این لحظه همه مسئولیت: ابویی مهریزی ادامه داد

 .شده است

بر اساس قانون، صنایع تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزی که دارای یک مرحله تبدیل هستند، تحت نظر وزارت : وی تصریح کرد

 .گیرد رار میجهادکشاورزی ق

در بخش بازار نیز وزارت جهادکشاورزی نقش کنترلی در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی را بر عهده : ابویی مهریزی یادآور شد

 .دارد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مسئولیت بازار در حوزه تجارت را بر عهده دارد

قیمت کاالها در نمایشگاه ضیافت رضایت ندارند و تفاوتی با سطح شهر  کنندگان از وضعیت وی در پاسخ به این پرسش که مصرف

وزارت صنعت، : ای برای تعدیل قیمتی یا عرضه محصوالت حمایتی در این نمایشگاه دارید، تأکید کرد کنند، چه برنامه احساس نمی

ها در این  د، اما برای بررسی قیمتده گرفته انجام می معدن و تجارت برگزاری نمایشگاه ضیافت را بر اساس درخواست صورت

 ./نمایشگاه احتیاج به کارشناسی بیشتر وجود دارد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/12032-1.html 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18357-1.html
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 تخم مرغ

 فودپرس- 1040تیر ماه  13شنبه 

 ها قانونی است قیمت/ زارمرغ در با دالیل افزایش قیمت تخم

بانک در یک هفته گذشته بازار و مهر تایید گزارش هفتگی مرغ  قیمت تخموگو با خبرنگار تراز درباره افزایش  یداله صادقی در گفت

 .های قانونی است های تمام شده و قیمت مرغ در حد قیمت قیمت تخم: بر این موضوع اظهار داشتمرکزی 

 .شد، به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا بود تر عرضه می قبال ارزان مرغ تخماگر : وی افزود

مرغ افزایش قیمتی نسبت به قیمت تمام  در حال حاضر تخم: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریح کرد

 .اش ندارد شده

های عرضه  که نمایشگاه ریزی کردیم ما قبل از شروع ماه مبارک رمضان برنامه: نیز عنوان کرد ماه رمضانصادقی درباره تنظیم بازار 

ای و مراکز عرضه سازمان میادین  های زنجیره العاده در سطح فروشگاه های فوق مستقیم کاال در سراسر استان دایر شود و فروش

 .ریزی شده بود های مصرف کارگری و کارمندی برنامه بار و تعاونی میوه و تره

درصد به مردم با تخفیف عرضه کنند که این کار دقیقا االن  ۷۳تا  ۳ین این مراکز فروش باید کاالهای خود را ب: وی متذکر شد

 .گیرد صورت می

  .های آنها کامال مشهود است ها مراجعه کنید، جشنواره فروش رمضان و تخفیف اگر االن شما به این شبکه: وی خاطرنشان کرد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 

 تخم مرغ
 آیانا- 0131تیر  01, سه شنبه

 ! مرغی محاسبه خط فقر با روش تخم

هزار تومان درآمد داشته  002تازگی عادل آذر، رئیس مرکز آمار در آماری عجیب و غریب مدعی شده است که هرکس در ماه  به

 2.0است و و نسبت تورم اردیبهشت به ماه فروردین  01.5به گفته او در حال حاضر آخرین عدد تورم کشور . باشد فقیر نیست

 .است درصد 15بیشتر است و تورم مواد خوراکی 

گویند  گویند خط فقر را قبول داریم و گاهی می ها می گاهی دولت. بحث خط فقر در ایران همیشه محل بحث و جدال بوده است

، جمشید پژویان، رئیس وقت شورای رقابت، خط فقر را در ١۷اما طبق آخرین آمار رسمی اعالم شده، در تیرماه سال . قبول ندارند

هزار تومان اعالم  ۳۹۵هزار تومان و برای خانوارهای روستایی را با درآمد ماهیانه کمتر از  ١۴۹ری، ، برای خانوارهای شه۹١سال 

هزار تومان و حدود یک میلیون تومان خط فقر  ١۹۵کردند که  کرد، اما کارشناسان به رقم دیگری اعتقاد داشتند و تأکید می

هزار تومان قبل از هدفمندی  ۱۵۵تا  ۹۵۵م اعضای خانه کارگر بین ترین رقم درآمدی خط فقر را ه خوشبینانه. ها است ایرانی

 .بودند تا خط فقر در کشور همچنان یک عالمت سؤال بزرگ باقی بماند  ها محاسبه کرده یارانه

با این حساب، حتی آمار رئیس مرکز آمار برای سال جاری، نصف نرخ رسمی خط فقر در چهار سال گذشته است؛ آن هم در 

های  جدای از اینکه آمار رئیس مرکز آمار با داده. هایی که چندصد برابر شدند درصد رسید و قیمت ۴۵که تورم به باالی شرایطی 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AA%D8%AE%D9%85+%D9%85%D8%B1%D8%BA
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=%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=%D8%AA%D8%AE%D9%85+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA&Title=%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AA%D8%AE%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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این آمار را حتی یک کارشناس . آید رسمی همخوانی ندارد، این گفته حتی با عقل سلیم و یک حساب و کتاب ساده نیز جور درنمی

عنوان باالترین مسئول آمار در کشور، آماری  شود که رئیس مرکز آمار به برانگیز می تی تعجبیا یک ایرانی معمولی نداده است و وق

 !های امروز جامعه فاصله بسیار زیاد دارد دهد که با واقعیت ارائه می

 !مرغ بخورد ای که نفری یک تخم خانواده 

هر فرد این خانوار در . زیست باشد یی این خانوار سادهمرغ، تنها وعده غذا فرض کنیم تخم. یک خانواده چهارنفره را در نظربگیرید

. تومان است ۵۵۵مرغ  هر عدد تخم. کند مرغ و یک عدد نان مصرف می طول روز، تنها در هر یک از سه وعده غذایی، یک عدد تخم

تومان برای نان تافتون مصرف  ۹۵۵هزار و  مرغ و سه تومان باید برای تخم ۹۵۵هزار و  روز، سه بنابراین خانوار مورد نظر در یک شبانه

هزار و  ترین وعده غذایی سیر کند، باید هفت بنابراین خانوار چهارنفره فرضی در یک روز، تنها برای اینکه شکم خود را با ساده. کنند

رغ، مجبور م در نتیجه سرپرست این خانوار برای سیر نگه داشتن شکم اعضای خانواده خود با نان و تخم. تومان هزینه کند ۰۵۵

 .هزار تومان خرج کند ۰۷۹است در یک ماه 

مرغ خانوار چهارنفره فرضی ما در صورتی است که این خانوار نه هزینه مسکن دارد،  هزار تومانی برای خوراک نان و تخم ۰۷۹هزینه 

های  شوند و پای پیاده را به هزینه اعضای خانواده حتی بیمار هم نمی! نه هزینه آب دارد، نه هزینه برق و گاز دارد و نه هزینه تلفن

مرغ را نیز از همسایه خود  آنها حتی هزینه تحصیل هم ندارند و آب مورد نیاز برای جوشاندن تخم. دهند حمل و نقل ترجیح می

 !گیرند می

مرغ و نان در  پوشی کنند، برای تهیه تخم این خانواده در صورتی که از میوه، سبزیجات، نمک، لبنیات و چای سفره خود هم چشم

های  بنابراین مشخص است که ذهنیت جناب رئیس تا چه اندازه با واقعیت! شوند هزار تومانی می ۰۷۹یک ماه مجبور به هزینه 

جامعه فاصله دارد و شاید حتی اگر عادل آذر، رقم گفته شده خود را تا دوبرابر افزایش دهد، باز هم همچنان از آنچه که در جامعه 

، هر نفر بوده که با احتساب درآمد ماهانه به "هرکس"البته احتمال دارد منظور رئیس مرکز آمار از : ایانا .تر است قبدهد، ع رخ می

 ./رسد میلیون ریال می 30ازای یک خانوار چهارنفره به حدود 

http://www.iana.ir/food/item/12331-1.html 
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 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 - 93/04/12فارس

 شوند های کشاورزی به سامانه آبیاری نوین مجهز می هزار هکتار از زمین 1۱۱

های کشاورزی کشور به سامانه آبیاری نوین در سال جاری خبر  هزار هکتار از زمین 1۱۱وزیر جهاد کشاورزی از تجهیز 

 .داد

از اراک، محمود حجتی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح مراسم طرح آبیاری  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه آبیاری نوین به عنوان یکی از : هکتار از باغات پسته زرندیه، اظهار داشت 322ای در  قطره

هزار  022های صورت گرفته  ریزی های وزارت جهاد کشاورزی در راستای کاهش مصرف آب است که امسال بر اساس برنامه اولویت

 .هکتار از اراضی کشاورزی کشور به این سامانه مجهز خواهند شد

ای نوین آبیاری مجهز ه های کشاورزی کشور به شبکه هزار هکتار از زمین 022با تحقق این برنامه یک میلیون و : وی تصریح کرد

 .خواهند شد

های  هزار میلیارد ریال اعتبار در راستای توسعه روش 31بینی شده سال جاری  به گفته وزیر جهاد کشاورزی، در برنامه بودجه پیش

 . نوین آبیاری در نظر گرفته شده است

قابل توجهی از آب در بخش کشاورزی به بخش : جویی منابع آبی شد و ادامه داد حجتی، خواستار مشارکت جدی مردم در صرفه

 .های آبیاری نوین از هدررفت بیهوده آب جلوگیری کند رود که دولت یازدهم تالش دارد با توسعه سیستم هدر می

آبی  کمبود منابع آب در کشور جدی است و کوتاهی در مصرف آب کشور را در چند سال آینده با بحران بی: وی عنوان داشت

 .کند مواجه می

: های نوین آبیاری به صورت جدی در کشور مطرح است، گفت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم

های فنی و مهندسی برای اجرای این طرح به صورت گسترده در کشور فراهم شده که امید  خوشبختانه در حال حاضر زیرساخت

 .ان در تحقق این طرح باشیمرود شاهد مشارکت هر چه بیشتر کشاورز می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403317333311 

 پنبه

 ایسنا - ۳۱۹۱تیر  ۳۳چهارشنبه 

  های مازندران هکتار از زمین 3۱۱۱کشت پنبه در 

  مازندران -استان ها  : سرویس
های  هکتار از زمین 3552قرارداد کشت پنبه در بیش از  سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از انعقاد

سطح : مازندران، اظهار کرد ، منطقه(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران عزیزاله شهیدی فر در گفت .کشاورزی استان خبر داد

 13وی به توزیع  .کشاورز پنبه کار استان منعقد شده است 502که با بیش از  هکتار است 3552اد نهایی کشت پنبه مازندران بالغ بر قرارد

مبارزه با آفات، کنه و کرم غوزه در برخی مزارع در حال : اشاره کرد و افزود تن کود فسفاته بین کشاورزان پنبه کار استان 51تن کود ازت و 

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی  .مصرف کود سرک در حال انجام بوده و وجین مزارع زود کاشت به اتمام رسیده است. تاس انجام

 3505سطح سبز کشت پنبه استان بالغ بر . کاشت پنبه استان در مرحله گل و غوزه است مزارع زود: جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد

  .هکتار است 315و سطوح بیمه شده بیش از هکتار  3535هکتار، سطح کاشت 

http://www.isna.ir/fa/news/40331131120 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930412000511
http://www.isna.ir/fa/news/93041106683
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 پسته

 آیانا- 0131تیر  01, پنجشنبه

 درخواست تدوین برنامه جامع تولید تا صادرات پسته در دولت و مجلس 

ثابت بودن نرخ ارز و میزان تولید باعث ربودن بازارهای ایران توسط کشور آمریکا شده شده، عدم  افزایش قیمت تمام

و الزم است برنامه جامع تولید تا صادرات پسته برای ترجیحی و گزینشی بودن این محصول در دولت و مجلس تدوین 

 .شود

با اعالم این ( ایانا)انی خبرگزاری کشاورزی ایران نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلم 

هزار سال قدمت دارد، به دالیل مختلفی نظیر عدم ثبات قیمت در داخل کشور،  در حالی که پسته ایران بیش از هفت: خبر گفت

 .یر جهت داده استهای تولید بازار رقابتی ایران به نفع کشور آمریکا تغی ثابت نبودن نرخ ارز، سرمازدگی، خشکسالی و نوسان

سال سابقه در تولید پسته است و ترکیه بعد از این کشور رقبای ایران در  15کشور آمریکا دارای : حسین امیری خامکانی افزود

شده،  گیری از ثبات در قیمت تمام های اخیر آمریکا توانسته است با بهره روند، اما طی سال شمار می تولید این محصول به

 .شکیل و دامپینگ، بازار ایران را به نفع خود مصادره کندهای  بندی بسته

هزار تن رسیده است، در حالی  022هزار تن طی چند سال اخیر به کمتر از  002میزان تولید پسته ایران از : وی خاطرنشان کرد

 .هزار تن افزایش دهد 032هزار تن به بیش از  302که آمریکا توانسته میزان تولید خود را از 

 تولید سنتی پسته در ایران 

رئیس فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل پسته ایران در ادعای 

مشکل امروز پسته آفالتوکسین نیست، چرا که قوانین موجود در سنجش میزان : آفالتوکسین موجود در آن است، ادامه داد

 .رو نیست کرده و برای ورود به بازار جدید با مشکل خاصی روبه آفالتوکسین نیز تغییر

شود تا متناسب با ذائقه  ای و خام عرضه می صورت فله از سوی دیگر، در همه جای دنیا پسته به: امیری خامکانی تصریح کرد

 .کننده فرآوری شود مصرف

صورت سنتی اداره  های موجود در دنیا، همچنان به لوژیرغم تکنو مشکل اصلی تولید پسته ایران این است که به: وی یادآور شد

های انرژی، سرمازدگی، کمبود  ها، تغییر نرخ حامل های بیرونی نظیر نرخ ارز، هدفمندی یارانه شود و هرازگاهی با کمترین واکنش می

 .گیرد آب، نبود کود و سم و مسائل اینچنینی دستخوش تغییر قرار می

 رات پسته تدوین شودبرنامه جامع تولید و صاد 

میلیارد دالر  53از آنجا که این محصول حداقل : رئیس فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد

ارزآوری برای کشور به همراه داشته و بعد از نفت بیشترین ارزآوری ممکن را در حوزه محصوالت کشاورزی به خود اختصاص 

 .لت و مجلس دارای برنامه جامع تولید و صادرات شوددهد، الزم است در دو می

های  تواند عالوه بر هدایت تکنولوژی نگاه ترجیحی به این محصول و حتی نگاه استراتژیک می: امیری خامکانی در پایان اظهار داشت

 ./المللی بینجامد ی رقیب در بازار بیندنبال داشته و به افزایش توان رقابتی ایران با کشورها روز، منابع مالی و تجهیز کشاورزان را به

http://www.iana.ir/majles/item/12333-1.html 
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 چای

 - 93/04/09فارس

 زند سنواتی لطمه بزرگی به محصول چای امسال می چایعرضه 

عرضه مجدد : تن چای سنواتی در بازار عرضه شد، گفت ۱.با بیان اینکه چند ماه پیش مقدار  چایکارانرئیس اتحادیه 

 .زند چای انباری به بازار لطمه بزرگی به محصول چای امسال می

در مورد به مناقصه گذاشتن  زاری فارسخبرگوگو با خبرنگار اقتصادی  ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور در گفت

روستایی معامله و چای غیر قابل مصرف با  توسط سازمان تعاون تن از چای سنواتی 52چند ماه پیش حدود : چای سنواتی گفت

 .زند بازسازی وارد بازار شد که بروز این اتفاق لطمه بزرگی به محصول چای امسال می

ها وارد بازار شده باشد، باید فاتحه  چای سنواتی در انبارها موجود است و اگر دوباره این چای در حال حاضر مقادیر زیادی: وی افزود

 .چای تولید امسال را خواند

ها به  قرار بود در صورت معامله، این چای: رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور در مورد معامله مجدد چای سنواتی، اظهار داشت

 .کند چای سنواتی در داخل، کشاورز و صنعتگر را نابود می د و در داخل کشور عرضه نشود، زیرا عرضهبیرون از مرزها فرستاده شون

چای  در خارج از مرزها: رود، گفت هوسمی در پاسخ به این سؤال که چای سنواتی برای چه نوع مصرفی به خارج از کشور می

دار تهیه  کنند و یا از آن مواد کافئین یا مواد دارویی تبدیل می وسترود و آن را به کمپ برای مصارف غیر انسانی به کار می سنواتی

   .کنند می

ای چای  در یک دوره: اظهار داشت به وجود آمدن چای سنواتی در کشور، رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور در مورد چگونگی

ای داشت مبنی بر اینکه اگر هر  بازرگانی قاعدهزیر نظر سازمان چای کشور و وزارت بازرگانی بود و در آن زمان وزارت   کشور

 .تواند، حدود یک و نیم کیلوگرم چای خارجی وارد کند ای یک کیلو از چای تولید داخلی را بخرد می کارخانه

در آن دوران چای به سه شکل چای داخلی، چای مخلوط خارجی و داخلی و چای خارجی عرضه و به مصرف : هوسمی گفت

 .گر چای رضایت داشتند کننده، واردکننده و صنعت ن وضعیت هم مصرفرسید و از ای می

کرد و به  سازمان چای تشکیالت وسیعی داشت و بدون استفاده از بودجه و اعتبارات دولت این فرآیند را مدیریت می: وی افزود

 .داد فعالیتش ادامه می

ولیت کاشت، داشت و برداشت چای از وزارت بازرگانی به بعد از مدتی مسئ: رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور، اظهار داشت

 .وزارت کشاورزی واگذار شد و مسئله اختالط چای ایرانی و خارجی هم منتفی شد

ای اعالم کرد مبنی بر اینکه اگر چای تولید داخل در بازار مصرف به فروش  دولت مصوبه 02 حدود سال در: هوسمی اظهار داشت

کیفیتی را خریداری کردند که به دلیل عدم کیفیت  کند و به همین دلیل کارخانجات هر نوع برگ سبز بی نرسد، آن را خریداری می

 .کیفیت هم دولت متعهد نشد های بی در مقابل خرید آن چای به مصرف نرسید و

شد و باعث شد که چای هزار تن افزایش یافت و به بالیی برای تولید چای داخل مبدل  052این مقادیر چای تا نزدیک : وی افزود

 .رفت شد و نه این چای در بازار مصرف به فروش می قابل عرضه به بازار وارد کنیم، زیرا نه قیمت برای برگ سبز چای تعیین می

تولید چای سه سال بگذرد آن  های مربوطه و ذیصالح اگر از زمان طبق اعالم سازمان: رئیس اتحادیه چایکاران کشور تصریح کرد

ها پیش که قطعا بیشتر از سه  های سنواتی به سال مصرف انسانی ندارد، در حالی که تولید چای ر قابل شرب نیست ودیگ  چای

 .ها به هیچ عنوان کاربرد انسانی ندارد گردد و بنابراین این چای سال برمی

http://www.farsnews.com/
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ازمان چای و قیمت مناسبی که چای ساخته شده امسال با توجه به عملکرد س: رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور، بیان داشت

فرآیند تولید و ساخت چای  قابل مصرفی در بازارهای داخلی است و اگر با همین روند چای نظر گرفته شده است، برای آن در

 .چیزی با عنوان چای سنواتی نداشته باشیم ادامه یابد و تحت کنترل باشد، احتماال دیگر

 .چای سنواتی مانده در انبارها وجود ندارد در ایران امکان تولید کمپوست از: وی گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403332331704 

 چای
 - 93/04/09فارس

 هند چشم به بازار چای ایران دوخته است

هزار تن کاهش دارد و صنعت چای آن با مشکالتی مواجه است، این کشور به  33در حالی که چای هندوستان امسال 

 .بازار ایران چشم دوخته است

، بر اساس آمار سازمان چای هندوستان، به دلیل نوسانات شدید آب وهوایی در خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .یابد کاهش می هزار تن در منطقه شمال 33میزان تولید چای این کشور این فصل، 

ای مواجه شود و این کشور باید برای صادرات  کند که صادرات چای این کشور امسال با چالش عمده پیش بینی می این سازمان

 .چای به بازارهای سنتی نظیر ایران و روسیه چشم بدوزد

 .های قدیمی از دست داده است یز به دلیل کشت واریتههندوستان برخی بازارهای چای را ن

های بخش  سازی زیرساخت خواهند قانونی را وضع کند که بخشی از مالیات درآمدی را برای آماده چایکاران کشور هند از دولت می

 .کشاورزان هزینه کند  تولید و نیز ایجاد راههای مواصالتی برای دسترسی راحت

شود، از سالهای دور هند  هزار تن آن در داخل تامین می 02کند که حدود  هزار تن چای مصرف می 302ایران ساالنه حدود 

 .مهمترین تامین کننده چای کشور است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403334333712 

 چای
 آیانا- 0131تیر  10 ,یکشنبه

 چین دوم برگ سبز چای  رمق بیآغاز برداشت 

اند، برداشت چین دوم برگ سبز  در حالی که گرمای هوا با نبود اعتبارات مربوط به مطالبات دست به دست هم داده

 .چای آغاز شد

چین دوم برگ سبز : اعالم این خبر گفت با( ایانا)رئیس سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

اگر وضعیت آب و هوایی کنونی : علی محرر افزود.رود دلیل نبود باران و گرمای هوا، به کندی پیش می چای آغاز شده است، اما به

ر حال پیگیری مطالبات چایکاران د: وی خاطرنشان کرد.رو خواهیم بود ادامه داشته باشد، با کمبود برگ سبز چای در این چین روبه

رئیس .است و تنها از معاونت راهبردی ریاست جمهوری مبلغ ده میلیارد تومان دریافت و به حساب چایکاران واریز شده است

ها و معاونت راهبردی دریافت و به حساب  سوم مطالبات چایکاران از محل کارخانه در حال حاضر یک: سازمان چای کشور ادامه داد

گفتنی است، امسال برای چای سال خوبی .همچنان رایزنی برای اخذ مطالبات ادامه دارد: محرر تصریح کرد.آنها واریز شده است

 ./بینی شده بود، اما اعتبارات تاکنون روی خوش به چایکاران نشان نداده است پیش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/12031-1.html 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930408001239
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930409000267
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18346-1.html
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 خرما

 آیانا- 0131تیر  01, سه شنبه

 ! تن خرمای کبکاب را بدون مشتری گذاشت 3۱۱مالیات  پرداختترس از 

دلیل موانع  هزار تومان زیر قیمت بازار در بورس عرضه شده است، بازرگانان به تن خرمای کبکاب با یک 3۱۱در حالی که 

 .اند کردهمالیاتی از خرید آن خودداری 

روز : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .هزار ریال روی تابلوی بورس عرضه شد، اما هیچ مشتری برای آن پیدا نشد 31تن خرمای کبکاب با قیمت پایه  322گذشته 

بار است، اما با  هزار تومان زیر قیمت میادین میوه و تره شده یک با وجود آنکه قیمت خرمای کبکاب عرضه: افزودپور  محمدرضا گرامی

 .این وجود مشتریان تمایلی برای خرید آن از بازار بورس ندارند

تومان در  122بار هر کیلوگرم خرمای کبکاب را با قیمت دوهزار و  در حال حاضر میادین میوه و تره: وی خاطرنشان کرد

 .رسانند های ضیافت به فروش می نمایشگاه

ترین مشکالتی که مانع از آن شده تا بازرگانان از خرید محصوالت کشاورزی از بازار بورس امتناع  یکی از بزرگ: پور ادامه داد گرامی

 .ودشود مالیات برای آنها لحاظ ش کنند، ثبت میزان خرید و فروش و صدور گواهی است که باعث می

بار خریداری  توانند این محصول را بدون درج گواهی خرید از میادین مختلف میوه و تره در حالی که بازرگانان می: وی تصریح کرد

 .کنند و از معافیت مالیات نیز برخوردار شوند

تروشیمی حالت بازار محصوالت کشاورزی در حال حاضر همچون فلزات و پ: مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی یادآور شد

 .دهند تا از قوانین موجود فرار کنند دستوری ندارد؛ بنابراین بازرگانان و خریداران ترجیح می

باید در بخش کشاورزی قوانین موجهی تدوین شود تا تمامی بازرگانان در این بخش ملزم به خرید و فروش : پور تأکید کرد گرامی

 .محصوالت خود از بازار بورس شوند

وری بخش کشاورزی شاهد تغییرات مثبتی در بازار این  قانون افزایش بهره 11امیدواری کرد که با اجرایی شدن ماده وی اظهار 

 ./محصوالت باشیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/12312-1.html 
 خرما

 آیانا- 0131تیر  13, دوشنبه

 عرضه خرمای کبکاب در بورس کاالی ایران 

تیر ماه، مصادف با دومین روز ماه مبارک رمضان، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران شاهد  9روز دوشنبه 

 .عرضه خرمای کبکاب بوشهر است

شرکت بورس کاالی ایران، در این روز و در  الملل و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .رود هزار ریال روی تابلوی عرضه می 31تن خرمای کبکاب بوشهر به قیمت پایه  322تاالر محصوالت کشاورزی، 

 52عالوه بر این، دوهزار و . شرکت کشت و صنعت روغن نباتی گلبهار سپاهان نیز دوهزار تن کنجاله کلزا پیلت را عرضه می کند

گفتنی است، در صورت تقاضا، در این روز و در .شود رج وارداتی و دوهزار تن شکر وارداتی راهی تاالر محصوالت کشاورزی میتن ب

 ./شود هزار تن انواع کاال در تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران عرضه می 150مجموع حدود 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/12021-1.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18417-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18376-1.html
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 خدمات دام

 آیانا- 1040تیر  11, چهارشنبه

 حمایت از تولیدات دامی داخلی در گرو مدیریت واردات : گاودارانرئیس انجمن صنفی 

به واردات روی رو هستنند، برای تأمین ذخایر داخلی نباید  در حالی که دامداران در فروش محصول خود با مشکل روبه

 .آورد

  
در حالی که : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس انجمن صنفی گاوداران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وضعیت تولید و عرضه گوشت قرمز داخلی در بازار به وضعیت اشباع رسیده و تقاضایی برابر میزان تولید وجود ندارد خبرهای 

 .شود باره واردات گوشت برزیلی شنیده میجدیدی در

ها  شود که ذخایر گوشت داخلی کاهش یافته دامداران با انباشت دام زنده در دامداری در حالی که اعالم می: احمد مقدسی افزود

 .رسد رو بوده و محصول آنها با مشکل به فروش می روبه

دالیل مطروحه واردات : یل به واردات این محصول خاطرنشان کردوی در پاسخ به دالیل عدم فروش تولیدات گوشت داخلی و تما

طوری که دامداران  گیرد؛ به های تأمین خوراک دام نشأت می گوشت، تفاوت نرخ گوشت برزیلی با ایرانی است که از تفاوت هزینه

 .کنند کشور تأمین میاز مراتع سرسبز این   داخلی نیاز خوراک دام خود را از واردات، اما دامداران برزیلی بیشتر

 30زده برزیلی بعد از چندبار دست به دست شدن و حمل و نقل، هر کیلوگرم  گوشت یخ: رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد

 .هزار تومان رادارند 00شود، در حالی تولیدکنندگان ما توان ارائه الشه گوشت به قیمت  هزار تومان فروخته می

هزار تومان خریداری  32ها، هر کیلوگرم دام زنده از دامداران  ل اشباع بازار و سودجویی برخی واسطهدلی به: مقدسی تصریح کرد

تومان  522هزار و  30هزار تا  30های تولید به  شده این محصول با توجه به افزایش هزینه شود، در حالی که هزینه تمام می

 .رسیده است

ردات گوشت قرمز وجود دارد، در حالی که به ظرفیت باالی ذخایر زنده موجود در متأسفانه تمایل زیادی به وا: وی یادآور شد

 .شود ها کمتر توجه می دامداری

صورت گرم وجود دارد تأکید  مقدسی در پایان با اشاره به اینکه گوشت تولیدی داخلی کیفیت، طعم و مزه بهتر و امکان عرضه آن به

کنندگان نیز  کنندگان قرار گیرد در بحث سالمت مصرف تر در اختیار مصرف ان گراندر صورتی که این محصول چندهزار توم: کرد

 ./تأثیرگذار خواهد بود

http://www.iana.ir/tashakkol/item/12337-1.html 

 

 

 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18442-1.html
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 خدمات دام
 فود پرس– 1040تیر ماه  2یک شنبه 

 شود  بندی شده اجرا می بسته  در مورد مرغ "های خام دامی فراورده"طرح ردیابی 

بندی شده عملیاتی  بستهمرغ ای نزدیک در مورد  های خام دامی در آینده طرح ردیابی کردن فراورده: خلج گفت

 .شود می

 
در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ با اشاره به آغاز طرح ردیابی کردن  سازمان دامپزشکی، رییس مهدی خلج

شود باید همه مختصات محصول برای مصرف  بندی می های خام دامی ما بسته زمانی که فرآورده: های خام دامی افزود فرآورده

 .باشدکننده مشخص و قابلیت ردیابی آن وجود داشته 

 
آمیز در مورد محصول مواجه شد بتواند موضوع را به صاحبان  بدین معنا که اگر مصرف کننده با موضوعی ابهام: وی اضافه کرد

 .محصول و همچنین سازمان دامپزشکی گزارش کند

 
بندی شده  مورد مرغ بستهای نزدیک طرح مذکور حداقل در  در آینده: خلج با بیان اینکه این طرح هم اکنون آغاز شده است، گفت

 .عملیاتی خواهد شد

 

  .دهم ماه آینده را می 5بنده قول : شود؟ نیز گفت وی در پاسخ به این پرسش که طرح فوق طی چه زمانی اجرایی می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 

 خدمات دام
 خبرنگاران جوان – ۳۱۹۱تیر  ۳۰: تاریخ

 در شترهای کشور دیده نشده است "کرونا ویروس"هیچ ردپایی از 

: خلج با بیان اینکه تاکنون هیچ ردپایی از ویروس کرونا در شترهای مورد مطالعه کشور دیده نشده است، گفت

 .کند ای از این جهت مردم را تهدید نمی مخاطره

در مورد ارتباط بین بیماری کرونا و شتر،  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمهدی خلج، رئیس سازمان دامپزشکی در گفتگو با 

ها در مورد انتقال  زنی هایی که به این ویروس مبتال شدند در ارتباط با حیوان شتر بودند، گمانه با توجه به اینکه بیشتر انسان: افزود

با وجود این ما مستندی بررسی شده : وی اضافه کرد . تر به انسان قوت گرفتاین بیماری از هوای بازدم، ترشحات تنفسی و شیر ش

های درگیر با این ویروس، در ارتباط نزدیک با شتر بودند، این حیوان به  و قطعی در این زمینه نداریم و تنها به دلیل اینکه انسان

در همین خصوص، سازمان دامپزشکی مطالعاتی در کشور انجام داده و : خلج افزود . عنوان مظنون مورد توجه قرار گرفته است

 . های دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفته اما هیچ ردپایی از این ویروس در کشور دیده نشده است ها در آزمایشگاه بخشی از نمونه

کند و پس از  های خود بررسی می ها را در آزمایشگاه نهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز برخی از این نمو: وی ادامه داد 

با وجود این تا : خلج تصریح کرد . پردازیم ها و اعالم نظرنهایی می بندی نتایج این آزمایش آنکه نتایج آنها را اعالم کرد، ما به جمع

 . ر دیده نشده استشترهای مورد مطالعه کشونتقال ویروس کرونا به انسان، در ای از جهت ا بحال هیچ مخاطره

 http://www.yjc.ir/fa/news/3247072 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%AE%D9%84%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%AE%D9%84%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D8%BA%E2%80%8C%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20&Title=%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4892328
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 خدمات دام
 ایسنا - ۳۱۹۱تیر  ۸یکشنبه 

  مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد

  های ضیافت آغاز توزیع مرغ و گوشت منجمد در نمایشگاه

  و دامپروریکشاورزی  -اقتصادی  : سرویس
ها نیست، مدیر عامل  منجمد در این نمایشگاه در حالی که در روزهای نخست برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت، خبری از عرضه گوشت و مرغ

از محصوالت آغ از نظر ذخایر گوشت و مرغ نداریم و براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، توزیع این مشکلی: شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرد

  .شده است

رمضان و در راستای تامین اقالم اساسی مورد نیاز  ، طرح ضیافت در آستانه ماه(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

ده و برگزار ش در چهار منطقه تهران از جمله مصلی، پارک ارم، بوستان والیت و حکیمه آغاز -پنجم تیر  - کنندگان که از روز پنجشنبه مصرف

خبری از توزیع گوشت  ها، طی روزهای نخست برگزاری این نمایشگاه روز آینده ادامه دارد البته براساس بازدید میدانی خبرنگار ایسنا 32تا 

  .و مرغ منجمد در دو نمایشگاه مصلی و پارک ارم نبود قرمز

های ضیافت در این باره به  محصوالت در نمایشگاه به عنوان متولی تامین این -مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام  -سایی مصطفی یا

هزار تن  32هزار تن گوشت مرغ و  12ستاد تنظیم بازار، شرکت پشتیبانی امور باید نسبت به توزیع  براساس مصوبات: خبرنگار ایسنا گفت

  .شده است می کرد که اقدامات الزم برای توزیع این محصوالت آغازگوشت قرمز منجمد اقدام 

شده برای ماه رمضان وجود ندارد و شرکت پشتیبانی  هیچ مشکلی از نظر وضعیت ذخیره و توزیع گوشت مرغ و گوشت قرمز منجمد  :وی افزود

  .ی توزیع این محصوالت را داردبازار و با توجه به میزان کشش بازار توانای امور دام براساس مصوبه ستاد تنظیم
http://www.isna.ir/fa/news/40333233124 

 زیتون

 ایسنا - ۳۱۹۱تیر  ۳۳چهارشنبه 

  بار زیتون در گیالن سال کم
چهارم و به لحاظ تولید محصول پس از زنجان و  رتبهدهد گیالن به لحاظ سطح زیرکشت زیتون  آمارهای سازمان جهاد کشاورزی نشان می

استانهای زیتون  زیتون خیز کشور دارد اما متأسفانه چند سالی است که آفت مگس زیتون در برخی از استان 05قزوین رتبه سوم را در بین 

  .این محصول شده است خیز به ویژه گیالن شیوع پیدا کرده و سبب از بین رفتن بخش عمده ای از

تاکنون تحقیقات زیادی بر روی  11گیاه پزشک که از سال  ، منطقه گیالن، قناد آموز،(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

زنده  درجه شانس کمتری برای 11آفت مگس زیتون، در هوای گرم و خشک و دمای باالی : معتقد است آفت مگس زیتون انجام داده است،

کاهش دمای هوا و بارندگی، فرصت بهتری برای رشد و تکثیر  های رودبار به علت اسفانه این آفت امسال در زمان باردهی زیتونمت. ماندن دارد

  .یابد زیتون گسترش می یافته و به سرعت در باغهای

روز از بافت  02تا  35الروها در  .شود تبدیل به الرو می گذاری کرده و پس از یک هفته  مگس زیتون، درون میوه در حال رشد تخم: وی افزود

  .ها از داخل آن بیرون بیایند کشد تا مگس روز طول می 0تا  5به شفیره شوند و  کنند تا تبدیل میوه تغدیه می

ها و  های ورود قارچ کنند، زمینه که در آن ایجاد می هایی ای از زیتون با سوراخ آفت مگس زیتون عالوه بر تغذیه بخش عمده: وی ادامه داد

  .شود فراهم کرده و سبب له شدگی و پوسیدگی باقیمانده میوه و ریختن آن پای درخت می ها به درون زیتون را باکتری

شود و  بار تکرار می 5تا  1 -زمان باردهی تا برداشت زیتون - قناد آموز با بیان اینکه چرخه زندگی این مگس از اواسط تابستان تا اواخر آبان

این مگس از طریق  الروهای: کند، ادامه داد های درختان زمستان گذارانی می غیرفعال شده و البه الی شاخه ل برداشتپس از پایان فص

شوند، از این رو هرس، جمع  آینده وارد مرحله جدیدی از رشد و تکثیر می هایی که پای درخت افتاده به خاک راه یافته و در تابستان سال میوه

http://isna.ir/fa/news/93040603438
http://isna.ir/fa/news/93040603438
http://isna.ir/fa/news/93040603438
http://isna.ir/fa/news/93040603438
http://www.isna.ir/fa/news/93040804689
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آفت در سال بعد جلوگیری می  آفت زده و شخم زدن پای درختان پس از برداشت، تا حدود زیادی از گسترش این های زیتون آوری بقایای

  .کند

جفت گیری، نصب تله های پروتئینی سمی به  ها هنگام های فِرمون جنسی برای جذب مگس وی، استفاده از کارت زرد چسبنده، نصب تله

 حلولهای دورکننده حشرات را هم از مهم ترین راهکارهای کاهش خسارت، هنگام هجوم مگسم عنوان طعمه، سمپاشی موضعی، گردپاشی و

  .زیتون به باغها برشمرد

  .آفت مگس زیتون در باغات گزارشی نداشتیم خوشبختانه تاکنون از: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیالن گفت

هم : ها، امسال جزو سالهای آور زیتون نیست، گفت بینی پیش نطقه گیالن با اشاره به اینکه براساسوگو با خبرنگار ایسنای م بنیادی در گفت

  .شود تولید می توان حدس زد که امسال چه میزان زیتون در استان مرحله سفت شدن هسته هستند و نمی اکنون درختان زیتون در

شود،  صورت نارس و سبز برای تهیه کنسرو برداشت می از اوایل شهریور و به درصد از محصول زیتون رودبار 52وی با بیان اینکه ساالنه 

جانبی زیتون از  ها و محصوالت بقیه محصول خود را کمی دیرتر و برای مصارف روغن کشی و دیگر فرآورده باغداران رودباری: خاطرنشان کرد

  .چینند درختان می

کارت : خورد در باغات زیتون خبری نیست، خاطرنشان کرد می خش عمده ای از میوه زیتون رابنیادی با بیان اینکه تاکنون از مگس زیتون که ب

  .باشد افت بین باغداران زیتون توزیع شده است و امیدواریم سال خوبی برای زتتون کاران استان های زرد برای مبازره با این

هزار  05. هکتار از این باغها بارور است 5222حدود  باغ زیتون دارد کههکتار  1302ترین شهرستان گیالن،  به گزارش ایسنا، رودبار جنوبی

تن زیتون از  600 هزار و 31های نیاور حدود  هزار تن و در سال 31های آور به طور میانگین حدود  در سال خانوار بهره بردار زیتون رودبار

  .کنند هایشان برداشت می باغ
http://www.isna.ir/fa/news/40331131242 
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 سم

 ایسنا - ۳۱۹۱تیر  ۳۳چهارشنبه 

  های مجاز در خراسان رضوی فروشی افزار کنترل سم نصب نرم
افزار کنترل، بر  نرمبار در سطح استان با نصب  برای نخستین: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت

  .شود می های مجاز استان نظارت فروشی عملکرد سم

این کار در راستای نظارت بر میزان : خراسان، اظهار کرد ، منطقه(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران غالمحسین ساربان در گفت

کنترل کرده و اطالعات  ها، ردیابی و نیم فروش روزانه سموم را در فروشگاهتوا افزار می با نصب این نرم. است توزیع سموم کشاورزی انجام شده

  .الزم در این زمینه را رصد کنیم

فروشان برگزار کرد و سپس  محصوالت را برای سم خراسان رضوی به عنوان نخستین استان در کشور دوره آموزشی فروش: وی یادآور شد

  .اقدام کردیمها  فروشی سم افزارها در نسبت به نصب نرم

سرانه مصرف سم در مزارع استان : شود، تصریح کرد می تن سم برای دفع آفات کشاورزی وارد استان 522ساربان با بیان اینکه ساالنه حدود 

داتی را های وار سم  عمده بخش. کیلوگرم است 2.0استاندارد مصرف سم در هر هکتار از مزارع کشور بین نیم تا  .کیلوگرم در هکتار است نیم

  .دهد ها تشکیل می کش ها و قارچ کش ها، علف کش حشره

موجب کاهش مقاومت گیاهان در برابر آفات و یا رشد  عدم استفاده و یا استفاده بیش از حد برخی کشاورزان از سموم دفع آفات: وی افزود

مزارع  در  واردی است که در میزان اثرگذاری سممصرف، زمان مصرف و تکنولوژی سمپاشی از جمله م همچنین نحوه. شود های هرز می علف

  .گذارد کشاورزی تاثیر می

های  برای مبارزه با آفات در ابتدا باید از روش: تصریح کرد ساربان با بیان اینکه مبارزات شیمیایی آخرین راهکار در کنترل آفات گیاهی است،

  .شیمیایی دست زد استفاده کرد و در صورت لزوم به مبارزات مکانیکی و یا زراعی

ها در خصوص  توانند با مراجعه به این کلینیک کشاورزان می :پزشکی در سطح استان خبر داد و گفت واحد کلینیک گیاه 50اندازی  وی از راه

محصوالتی با کیفیت تواند  می ای کم برای بحث مشاوره کشاورز با پرداخت هزینه. مربوط به آن راهنمایی بگیرند پاشی و اطالعات نحوه سم

  .داشته باشد

متاسفانه فروشندگان غیر مجاز قابل کنترل نبوده و برخورد  :ها در استان تصریح کرد فروشی ساربان با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی سم

  .گیرد نمی ها هم صورت جدی با آن
http://www.isna.ir/fa/news/40331131123 
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 سم
 آیانا- 0131تیر  00, چهارشنبه

 

 شود  استاندارد ملی باقیمانده سموم محصوالت کشاورزی تدوین می

توانیم استاندارد ملی در زمینه باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی را تدوین  با استفاده از تحقیقات موجود می

 . کنیم

  
روابط عمومی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، عادل بیگ بابایی مدیر گروه شیمی مواد غذایی پژوهشکده علوم و   به گزارش

، کنه کش و قارچ کش بر میزان  عنوان کامل این طرح پژوهشی بررسی اثر تلفیقی سموم حشره کش: صنایع غذایی اظهار کرد

 .طیف سنجی جرمی است -ای با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی خانهباقیمانده آنها در دوره کارنس خیار و گوجه فرنگی گل

این طرح که در حال حاضر در فاز عملیاتی قرار دارد اساس تدوین استاندارد ملی باقیمانده سموم قرار گرفته است : وی تصریح کرد 

 .وم در محصوالت کشاورزی استفاده کردتوان از نتایج تحقیقاتی آن در زمینه کاهش اثرات نامطلوب استفاده از سم و می

مدیر گروه شیمی موادغذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با اشاره به اینکه استاندارد به طور کلی به معنی یکسان سازی  

به همین ترتیب استاندارد در مورد : فرآیندها و هماهنگ و همانند کردن آنها در مقوله های مختلف است خاطر نشان کرد

صوالت غذایی در واقع دستورالعملی است که فرآیند کیفیت تولید، تجهیزات، مواد اولیه، نقاط بحرانی و محصول نهایی را مورد مح

 .دهد بازرسی قرار می

با توجه به اینکه نگرش در استاندارد سازی مواد غذایی : بیگ بابایی با اشاره به فواید استاندارد سازی محصوالت غذایی بیان کرد 

تواند به کاهش گرسنگی پنهان در جامعه و ارتقا سطح سالمت کمک های قابل توجهی  ید ارتقا سطح کیفی باشد، این مقوله میبا

 .داشته باشد

همچنین ایجاد استانداردهای مناسب برای صنایع غذایی سبب به وجود آمدن امنیت در زنجیره تولید تا مصرف مواد : وی افزود 

 .غذایی می شود

: وه شیمی موادغذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در ارتباط با چالش های موجود در استاندارد مواد غذایی متذکر شدمدیر گر 

با توجه به اینکه روش های بازرسی و آزمون محصوالت غذایی شیوه های مشخصی هستند احتمال تقلب را در صنایع غذایی باال 

 .می برند

بایست به روز رسانی استانداردهای مربوط به مقوله غذا با سرعت بیشتری انجام شود تا  راستا می در این: بیگ بابایی تأکید کرد 

 .میزان امنیت در زنجیره تولید تا مصرف مواد غذایی افزایش پیدا کند

ر هستند وی با بیان اینکه بیشتر استانداردهای موجود در صنعت غذای ایران در واقع ترجمانی از نمونه های کشورهای معتب 

با این وجود برخی از استانداردهای بومی ایران در زمینه های محصوالت مختلف از جمله زعفران به قدری معتبر : خاطرنشان کرد

 .کنند هستند که کشورهای دیگر از آنها پیروی می

http://www.iana.ir/food/item/12307-1.html 

http://www.iana.ir/food/item/18432-1.html
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 شیر

 - 93/04/08فارس

 شود قیمت شیر بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می/ قیمت شیر آزاد شد

براساس مجوز ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزادسازی قیمت شیر از اول تیرماه قیمت شیر : دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

 .کند کننده را عرضه و تقاضا تعیین می خام برای مصرف

کننده را عرضه و تقاضا  از اول تیرماه قیمت شیر خام و مصرف: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا باکری در گفت

 .کند تعیین می

تومان متغیر  3052تومان تا  3332قیمت خرید شیر خام از دامدار با توجه به کیفیت، از کیلویی : افزود دبیر انجمن صنایع لبنی

بندی و تنوع محصول و  کننده در بازار هم نرخ ثابتی ندارد و هر شرکتی با توجه به کیفیت، نوع بسته است و قیمت شیر مصرف

 .کند متناسب با تقاضا، قیمت تعیین می

اطالعی از این قیمت ندارم، اما : کننده اکنون در بازار چقدر است، گفت باکری در پاسخ به اینکه محدوده قیمت شیر مصرف

 .ها مجاز هستند با توجه به عرضه و تقاضا قیمت تعیین کنند کارخانه

ستاد تنظیم بازار : دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه کدام مسئول مجوز آزاد شدن قیمت شیر را صادر کرده است؟ گفت

 .اما انجمن صنایع لبنی به دلیل برخی مالحظات تاکنون آن را اجرا نکردمجوز آزادسازی قیمت را صادر کرده بود،  00تیرماه  30

 00آزادسازی قیمت شیر و تعیین قیمت با عرضه و تقاضا نیاز به صدور مجوز جدید نداشت، زیرا پیش از این در سال : وی ادامه داد

 .اعالم شده بود

ها به هر قیمتی که براساس عرضه و  جارت دامداران و کارخانهبعد از این براساس قانون ت: دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .کنند تقاضا تعیین شود، محصول خود را در بازار عرضه می

های  با توجه به اینکه کارخانه: یابد؟ گفت وی در پاسخ به اینکه با افزایش تقاضا در ماه رمضان آیا قیمت لبنیات افزایش می

 .نند، احتمال افزایش قیمت وجود نداردک کننده با همدیگر رقابت می تولید

 3552از دامدار از سوی دولت  قیمت خرید شیر خام  دبیر انجمن صنایع لبنی شیر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چندی پیش

مداخله تواند در معامالت آحاد ملت مداخله کند و در صورت  قانونا دولت نمی  :تومان اعالم شد، این موضوع به کجا رسید، گفت

بر اساس عرضه و  تومان را ندارد، قیمت شیر 3552باید ضرر و زیان بدهد، بنابراین به دلیل اینکه بازار کشش خرید با قیمت 

 .شود تقاضا تعیین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403332333040 
 
 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930408000393
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 شیر

 - 93/04/09فارس

 نحوه تأمین و تخصیص یارانه شیر دریافتی از دامداران تعیین شد

در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، نحوه تأمین و تخصیص یارانه شیر دریافتی از 

 .دامداران به تصویب رسید

در جلسه یکشنبه هیات دولت به ریاست حسن  پایگاه اطالع رسانی دولتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .به تصویب هیأت وزیران رسید دامدارانروحانی رییس جمهور، نحوه تأمین و تخصیص یارانه شیر دریافتی از 

های تولید شیر خام از ابتدای سال جاری، به منظور جبران زیان دامدارانی که شیر  بر اساس این مصوبه ، با توجه به افزایش هزینه

اند، به همان  به کارخانجات لبنی تحویل داده 3100مطابق روال چهار ماهه پایانی سال  3101خام خود را در سه ماهه اول سال 

 نسبت مشمول دریافت ما به التفاوت نقدی باشند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403334333433 
 

 شیر
 - 93/04/09فارس

 آزاد سازی شیر افزایشی است قیمت لبنیات بعد از: سامری/ شود درصد گران می1۱شیر : باکری

تومان است و نسبت به سال  3۶۶۱قیمت مصوب کارگروه کنترل بازار برای شیر خام : دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

 .درصد افزایش قیمت دارد 1۱تومان بود،  33۱۱گذشته که قیمتش 

وگوی تلفنی با برنامه پایش در مورد پرداخت  دبیر انجمن صنایع لبنی شب گذشته در گفت، رضا باکری خبرگزاری فارسبه گزارش 

مصوب کرد و مبلغ این یارانه ها به دامدارانی که شیر را تحویل  00دولت یارانه را برای چهار ماه سال : یارانه شیر اظهار کرد

میلیارد تومان نیز هنوز پرداخت  322این مبلغ پرداخت شده و  میلیارد تومان از 022شود، تا کنون  کارخانه داده اند پرداخت می

 .نشده است

قیمت مصوب کارگروه : های لبنی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است، شیر گران شود، گفت دبیر انجمن تولید کنندگان فرآورده

 12تومان بود حدود  332یمتش یک هزار و تومان است و نسبت به سال گذشته که ق 552کنترل بازار برای شیر خام یک هزار و 

 .درصد افزایش قیمت دارد

کارگروه کنترل بازار : اید، گفت که اگر قرار است قیمت شیر آزاد شود، پس چرا قیمت گذاری کرده باکری در پاسخ به این سؤال

آن توسط کارگروه کنترل بازار است، اما کاالها را دسته بندی کرده و شیر خام را در گروه یک کاال قرار داده است که قیمت گذاری 

های تولیدی  محصوالت لبنی مانند شیر پاستوریزه، پنیر و ماست جزء گروه دو کاال هستند که قیمت گذاری آنها در اختیار بنگاه

 .کند نظارت می بر صحت قیمت گذاری است و سازمان حمایت فقط

باط تلفنی خود با برنامه پایش و در واکنش به این نظر مجری که ایران عبداهلل سامری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در ارت

یکی از علت های باال بودن سرانه مصرف شیر در برخی : جزء کشورهای با سرانه بسیار پایین مصرف شیر است، اظهار کرد

کرد، قطعاً مردم هم استفاده  اخت مییارانه این کاال را پرد اگر دولت در ایران. است کشورهای جهان تبلیغات باال در صدا و سیما

کردند چه برسد به االن که می خواهد یارانه  کرد، مردم کم استفاده می در گذشته وقتی که دولت یارانه را پرداخت می. کردند می

 .پرداختی را قطع کند و قیمت شیر آزاد شود، قطعاً تعداد مصرف کنندگان فعلی که بسیار کم هستند کاهش پیدا می کند

http://www.farsnews.com/
http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=12&Id=245047
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930409000945
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فکر نمی کنم قیمت شیر و لبنیات ما : وی در پاسخ به این سؤال که آیا وضعیت فراوانی و قیمت شیر بهتر خواهد شد یا خیر گفت

با توجه به عدم پرداخت یارانه به . صد درصد یقین دارم که این قیمت ها سیر افزایشی پیدا خواهند کرد. یک سیر نزولی پیدا کند

برداشته شود ما شاهد یک ( محصوالت لبنیاتی)بعد از اینکه یارانه این کاالها . افزایش پیدا می کند دامداران طبیعتاً قیمت ها

 .افزایش قیمت در بازار خواهیم بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10473434333713 

 شیر
 - 93/04/14فارس

 تهدید سالمتی جامعه با کاهش مصرف شیر/سرانه مصرف شیر یک پنجم کشورهای توسعه یافته است

مختلف است،   های شیر ماده غذایی ارزشمند است که مصرف آن در هر سنی مفید و عدم مصرف آن باعث بروز بیماری

د، ولی در ایران همواره قیمت آن افزایش و مصرف دهن بنابراین در کشورهای توسعه یافته برای مصرف آن یارانه می

 .یابد آن کاهش می

این ماده  کنندگان شیر با دولت، زنی دامداران و تولید ها چانه ، باالخره پس از ماهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصدی آن  35درصد افزایش قیمت، گران شد و احتماال الباقی گرانی  35رمضان با  غذایی ارزشمند درست در ابتدای ماه مبارک

 .به بعد از ماه رمضان موکول شده است

میلیارد تومانی  122شد که با اختصاص یارانه  تومان خریداری می 3332هر کیلوگرم شیر از دامداران با قیمت  تا چندی پیش 

و بدین ترتیب قیمت خرید  تعلق گرفت تومان یارانه 302به هر کیلو شیر  00ل در اواخر سا توسط دولت برای خرید شیر،

  .شد تومان محاسبه می 3122شیرخام از دامدار 

گفتند که  تولیدکنندگان شیر از این قیمت رضایت نداشتند و می تومان قیمت خرید شیر خام از دامدار، 3122اما با وجود قیمت 

 .تولید شیر را ادامه دهند توانند تومان است و با این قیمت دیگر نمی 3122یش از قیمت تمام شده شیر برای آنها ب

خرداد سال  05و مسائل مربوط به تولیدکنندگان شیر، باالخره دولت در  مشکالت دامداران به دلیل حل: براساس این گزارش

  .تومان اعالم کرد 3552  را جاری قیمت خرید شیر خام از دامدار

 35از اعالم افزایش قیمت خرید شیر خام از دامدار قیمت شیر درست در روزهای نخست ماه مبارک رمضان در بازار پس  چند روز

 .خرند تومان از آنها می 3332ها هنوز هم شیر را با قیمت  اند که کارخانه درصد افزایش یافت در حالی که دامداران مدعی

و  تومان از دامدار ندارد 3552بازار کشش خرید شیر خام را به قیمت : گوید ز میرضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی شیر ایران نی

کننده را عرضه و تقاضا  براساس مجوز ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزادسازی قیمت شیر از اول تیرماه قیمت شیر خام برای مصرف

  .ان متغییر استتوم 3052تومان تا  3332کند و این قیمت بر اساس کیفیت شیر بین  تعیین می

میلیارد تومان یارانه جدید برای شیر  122 به تازگی: گوید به خبرنگار فارس می باکری در یک سناریوی دیگر: به گزارش فارس

 3052ها با قیمت  تومان به ازای یک کیلوگرم شیر خام، و خرید شیر خام از سوی کارخانه 302تصویب شده که با پرداخت 

 .رسد تومان می 3552از دامداران به تومان، قیمت شیر خام 

تومان برای  3552تومان و چه با قیمت  3052  تومان، چه با قیمت 3332  به هرحال قیمت خرید شیر از دامدار چه با

  .گرانی هم در ماه آینده آشکار شود درصد بقیه 35 درصد گران شده و قرار است 35کننده  مصرف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920909000215
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ر قطعا با گران شدن مشتقات این ماده غذایی و به طور کلی لبنیات همراه است و گرانی هم گران شدن شی: افزاید این گزارش می

کاهش مصرف را به دنبال دارد، اما متاسفانه این ماده غذایی ارزشمند بسیار برای بدن مفید است و عدم مصرف و کاهش مصرف آن 

 .استخوان باشد عواقب بسیاری برای فرد و جامعه در پی دارد های مختلف در بدن که شاید در راس آن پوکی به دلیل ایجاد بیماری

کند، بلکه در شکل اپیدمی آن، جامعه  خانواده آن فرد را به خود درگیر می تنها فرد و بیماری نه بروز هر گونه: براساس این گزارش

 .شوند ضرر میها هم مت  افراد جامعه، دولت بیماری در میان بر اثر بروز کند و قطعا را هم درگیر می

ای را برای پیشگیری از گرانی شیر  ها باید تدابیر ویژه با توجه به اهمیت مصرف شیر برای کلیه افراد جامعه دولت :به گزارش فارس

کننده همواره باید در شرایطی باشد که امکان تولید مطلوب و دائم برایش فراهم  کننده بیندیشند و در عین حال تولید برای مصرف

 .در نتیجه تولید متضرر نشود باشد و

در رابطه با اهمیت مصرف شیر و عواقب ناشی از کاهش مصرف این ماده مغذی و پرارزش نظرات کارشناسان مختلف را جویا 

 :خوانید ایم که در ادامه می شده

 سرانه مصرف شیر یک پنجم کشورهای توسعه یافته است* 

مسئوالن : میت مصرف شیر و عواقب ناشی از کاهش مصرف آن به فارس گفتحسین چمنی مشاور صنایع شیر ایران در مورد اه

 .سازی به اهمیت استفاده از شیر و لبنیات پی ببرند باید با شرکت در جلسات فرهنگ

زیرا نگاه مردم، جامعه و مسئوالن باید نسبت به این ماده حیاتی عوض شود و نباید مانند کاالهایی دیگر به آن نگاه شود، : وی افزود

 .های لبنی وجود ندارد هیچ محصول جایگزینی برای شیر و فرآورده

وری افراد وجود دارد، به طوری که  های لبنی و افزایش بهره رابطه مستقیمی با مصرف فرآورده: مشاور صنایع شیر ایران اظهار داشت

 .شود میافزایش مصرف این محصوالت باعث افزایش کارآیی، طول عمر، توانایی و انجام کار 

های روغنی  غالت، میوه، گوشت، حبوبات، دانه. های لبنی وجود ندارد هیچ ماده غذایی برای جایگزینی شیر و فرآورده: چمنی گفت

 .های لبنی این امکان وجود ندارد توان با محصوالت دیگر جایگزین کرد اما در مورد شیر و فرآورده را می

ها از جمله کوتاهی قد،  ها شاهد انواع بیماری های لبنی در سبد غذایی خانوار آوردهدر صورت کاهش مصرف شیر و فر  :وی افزود

 .ها خواهیم بود کاهش بهره هوشی، پوکی استخوان و سایر بیماری

دهه آینده این  5میلیون نفر سالمند هستند و طی  5.0درصد جمعیت کشور معادل  1: مشاور صنایع شیر ایران بیان داشت

 .میلیون نفر خواهد رسید 05یعنی درصد  05جمعیت 

کیلوگرم  55کیلوگرم است در حالی که به اعتقاد من این میزان  15از نگاه مسئوالن سرانه مصرف شیر در کشور : چمنی گفت

 .کیلوگرم است 522کیلوگرم و حتی در برخی از کشورها  122است در حالیکه در کشورهای توسعه یافته سرانه مصرف شیر 

  دهند به شیر یارانه می یافته توسعهکشورهای * 

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در گفت

یک غذای کامل است که انسان از بدو تولد تا پایان عمر برای سالمتی به نوشیدن آن نیاز دارد و   شیر: اهمیت مصرف شیر گفت

 .مصرف آن برای بدن ضروری است

آن قدر زیاد است که کشورهای توسعه یافته برای ارزان رسیدن آن به دست آحاد مردم  اهمیت مصرف شیر و لبنیات: وی افزود

 .ر حالی که کشور ما در حال دور شدن از یارانه استدهند، د جامعه به آن یارانه می
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هایی همچون سرطان و دیابت در کشورمان رو به گسترش است که به  بیماری: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان داشت

دولت به مصرف شیر برخی مواد غذایی رخ داده است، بنابراین باید  ها بر اثر تغذیه نامناسب و کاهش مصرف نظرم شیوع این بیماری

 .شود های زیادی از جمله پوکی استخوان می توسط مردم اهمیت دهد، چرا که عدم مصرف این ماده غذایی باعث بروز بیماری

گران شدن این مواد غذایی و به ویژه گرانی آن در ماه مبارک رمضان درست نبود، زیرا ما یک کشور مسلمان : فتاحی تصریح کرد

 .دهند ای مسلمان در ماه مبارک رمضان قیمت محصوالت غذایی مورد نیاز مردم را کاهش میهستیم و سایر کشوره

 شود هیچ ماده غذایی جایگزین مصرف شیر نمی* 

: وگو با خبرنگار فارس در مورد اهمیت مصرف شیر و عواقب ناشی از کاهش مصرف آن، گفت شیوا فرجی متخصص تغذیه در گفت

های شیمیایی نیاز دارد و بدون کلسیم  برای اعمال فیزیولوژیکی و کاتالیست کردن خیلی از واکنشبدن انسان به یک منبع کلسیم 

شود، باید سرعت عمل داشته باشد، وگرنه با وقفه انجام  هر واکنشی که در بدن انجام می: وی افزود.شود بدن دچار مشکل می

این متخصص .وابسته به میزان خروج و ورود کلسیم در بدن استافتد  های بدن اتفاق می هایی که بر روی سلول شود و واکنش می

هایی مانند پوکی استخوان، پوست، مو و ناخن و حتی بیماری اعصاب و گرفتگی   فقدان کلسیم در بدن بیماری: تغذیه اظهار داشت

است، ولی کلسیم هیچ ماده  اگرچه کلسیم در مواد غذایی دیگر از جمله کلم بروکلی موجود: فرجی گفت.کند عضالت را ایجاد می

شود، زیرا میزان کلسیم و پتاسیم موجود در لبنیات با یکدیگر  غذایی جایگزین کلسیم موجود در لبنیات و بخصوص شیر نمی

مقدار کلسیم موجود در برخی از مواد خوراکی ممکن : وی افزود.متناسب است و این تناسب در سایر مواد خوراکی وجود ندارد

این کارشناس .ن کلسیم موجود در لبنیات بیشتر باشد، اما اندازه پتاسیم به همان میزان مورد نیاز بدن مثبت نیستاست، از میزا

واحد آن را از لبنیات و یک واحد آن را از  0توان  واحد لبنیات نیاز دارد که می 1بدن هر فرد سالم روزانه به : تغذیه تصریح کرد

پذیر، بیمار، کودکان بسته به  میزان نیاز بدن به شیر در افراد آسیب: وی افزود.ت، تأمین کردمواد غذایی دیگر که حاوی کلسیم اس

هر واحد لبنیات معادل یک لیوان شیر، سه چهارم لیوان : فرجی بیان داشت.تشخیص پزشک ممکن است، کمتر یا بیشتر شود

 پرچرب و کم چرب به لحاظ کلسیم و پتاسیم رساندنبین مصرف لبنیات : وی افزود.ماست و یک لیوان دوغ و سی گرم پنیر است

ها به آن اضافه  به بدن تفاوتی وجود ندارد و مقدار چربی که در شیر پرچرب و یا لبنیات پرچرب وجود دارد، معموال در کارخانه

 .شود شود که مصرف آن مضر نیست و با مصرف نکردن آن هم مشکلی برای بدن ایجاد نمی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403317333321 
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 شیر
 - 93/04/11فارس

 میلیارد تومان یارانه جدید برای شیر تصویب شد 1۱۱

تومان به ازای یک  39۱میلیارد تومان یارانه جدید تصویب شد که با پرداخت  1۱۱: دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

 .رسد تومان می 3۶۶۱کیلوگرم شیر خام، قیمت شیر خام دامداران به 

کرده است که به صورت  میلیارد تومان مصوب 122دولت : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا باکری در گفت

این یارانه قرار است به ازای یک : دبیر انجمن صنایع لبنی افزود.شود پرداخت می یارانه به دامداران و برای شیر دریافتی بهار امسال

 3552تومان پرداخت شود که در مجموع قیمت شیر خام دامداران را به کیلویی  302 کیلوگرم شیر خام خریداری شده از دامدار

 به کیفیت  ت عرضه و تقاضا و بستهدر حال حاضر قیمت شیرخام به صور: وی افزود.رساند ومان همان قیمت مصوب میت

باکری در پاسخ به اینکه آیا این اعتبار جدید عالوه بر .شود تومان از دامداران خریداری می 3052تومان تا  3332کیلویی  شیر

بله این اعتباری است که در کارگروه کنترل بازار : پایانی سال گذشته است، گفت ماه 5میلیارد تومان یارانه مصوب برای  122

دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح .مصوب شده است پیشنهاد آن به هیأت وزیران داده شده و ظاهراً مورد تصویب قرار گرفته است

تر از قیمت  در صورتی که قیمت بازار پایین ری کند وگذا تواند آن را قیمت و دولت می قرار دارد شیر خام در گروه یک کاالیی :کرد

 .کند التفاوت آن را در قالب یارانه پرداخت می قانون پنجم توسعه مابه 323ماده  0باشد بر اساس تبصره  مصوب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403313331723 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۳۱۹۱تیر  ۳۱: تاریخ

 مرکز مرجع آرتمیا به دنبال پرورش سویه های مختلف آرتمیا در کشور

توسعه تحقیقات در زمینه برآورد ذخایر و تغییرات جمعیتی آرتمیا در منطقه به منظور تدوین اصول بهره برداری 

 .ن از جمله اهداف مرکز مرجع آرتیما است سب کیفیت و پرورش آبهینه ،بررسی و تعیین سویه های منا

با عنوان واحد آبزیان اداره شیالت استان  3150مر کز تحقیقات آرتمیا در سال  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

نیز با واگذاری این مرکز به  3100در سال . بنام مرکز توسعه و بهره برداری آرتمیا تغییر نام داد 3150تاسیس گردیده و در سال 

نیز با عنایات آقای دکتر مطلبی به مرکز  3115در سال . موسسه تحقیقات شیالت ایران به ایستگاه تحقیقات آرتمیا تغییر نام داد

در آینده نزدیک این مرکز به مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا تبدیل خواهد . تحقیقات آرتمیای کشور تبدیل گردید

 . شد 
http://www.yjc.ir/fa/news/3247020 

 
 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۳۱۹۱تیر  ۳۱: تاریخ

 به دنبال ارتقاء سطح مدیریت آبزی پروری میگو درمناطق شیالتی "ژوهشکده میگوی کشور پ"

تأسیس و فعالیتهای تحقیقاتی این مرکز از بهمن ماه همان سال آغاز شد این  3155مرکز تحقیقات شیالتی خلیج فارس در سال 

تحقیقاتی منطقه ای ارزیابی ذخایر شیالتی خلیج فارس با همکاری شش کشور حوزه خلیج فــــــارس و  فعالیتها در قالب طرح

 .انجام پذیرفت( فائو)مشــــارکت سازمان خــــوارباروکشاورزی جهانی 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930410001274
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4892383
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تأسیس و فعالیتهای تحقیقاتی  3155شیالتی خلیج فارس در سال  مرکز تحقیقاتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

   .این مرکز از بهمن ماه همان سال آغاز شد 

این فعالیتها در قالب طرح تحقیقاتی منطقه ای ارزیابی ذخایر شیالتی خلیج فارس با همکاری شش کشور حوزه خلیج فــــــارس 

و مشــــارکت سازمان خــــوارباروکشاورزی جهانی ( امارات متحــــــده عربی عربستان سعودی ، کویت ، عراق ، قطر ، بحرین و)

   .انجام پذیرفت ( فائو)

مرکز فعالیتهای تحقیقاتی خود را در خصوص میگو متمرکز نمود و با استفاده از  3151پس از پایان طرح منطقه ای ، از سال 

عیت صید در ماههای تخمریزی برای حفاظت بهتر از این آبزی به مورد اطالعات حاصل از این ذخیره ، محدودیت هایی جهت ممنو

 .اجرا گذاشت

در سالهای بعد پروژه هایی در خصوص امکان تکثیر و پرورش میگوی ببری سبز ، ارزیابی ذخایر کفزیان ، بیولوژی گونه های  

ساین ، تهیه سیستم آمار آبزیان ، آلودگیهای کفزی در معرض خطر ، امکان صید گونه های سطحزی توسط تور ترال میان آبی و پر

آلی و معدنی ، بررسی و شناسایی بیماریهای میگو ، مولد سازی میگو ، باال بردن تولید الرو از هر مولد ، باال بردن توان 

 .است تولیداستخرهای پرورشی ، پایش اثرات متقابل پساب ناشی ازاستخرهای پرورشی برمحیط زیست دریائی را اجرانموده 

 . در حال حاضر این مرکز با نام پژوهشکده میگوی کشور در استان بوشهر فعالیت می نماید 

 : اهداف پژوهشکده میگو      

ارتقاء سطح مدیریت آبزی پروری میگودرمناطق شیالتی کشورازطریق توسعه پژوهش های علمی پیرامون تکثیرمصنوعی ،  -3 

 ختلف میگوی بومی وغیربومی پرورش ، مولدسازی وتغذیه گونه های م

ارتقاء دانش بیولوژیکی ازنظرشیالتی درکشور ازطریق گسترش پژوهش درزمینه های چرخه حیات ، ترکیب ، فراوانی ،  -0 

پراکنش ومیزان زی توده زنده گونه های مختلف آبزیان قابل برداشت ، پویائی جمعیت و حفاظت ازذخایرآنان به ویژه 

 های حوزه فعالیت میگووسایرکفزیان درآب

مشارکت درافزایش تولید ، برداشت اصولی ومسئوالنه ازمنابع آبزیان درآبهای دریائی وداخل کشورازطریق توسعه تحقیقات  -1 

کاربردی میگوشامل مدیریت بهداشت وبیماریها ، حفاظت ازذخایرژنتیکی وبهره گیری ازعلوم جدید ازجمله زیست فن آوری وفن 

 محصوالت میگوی پرورشی  آوری نانو وفراوری

 : وظایف 

 : اهم شرح وظایف پژوهشکده میگو به شرح موارد ذیل است 

 تحقیق و بررسی بیولوژی و ذخایر گونه های آبزیان خلیج فارس  • 

 شناسایی و معرفی تکنیک های تکثیر و پرورش گونه های مختلف  • 

 یری، درمان و کنترل بیماریهای میگو تحقیق در زمینه روش های مدیریت بهداشتی، تشخیص، پیشگ • 

 بررسی و تحقیق درخصوص تغذیه و ساخت غذای میگوهای پرورشی  • 

 بررسی امکان معرفی و سازگار نمودن گونه های میگوهای پرورشی غیر بومی به منظور توسعه پرورشی میگو در سواحل  • 

 ور بررسی و شناسایی منابع آبی مستعد پرورش میگو در سواحل کش • 

 بررسی و تحقیق در زمینه اکولوژی منابع آبی و استخرهای مزارع پرورش میگو  •

 . مطالعه سیستم های مختلف تکثیر و پرورش میگو در جهان و معرفی روش های بهینه آن در ایران • 

 بررسی اثرات متقابل زیست محیطی ناشی از فعالیت کارگاه تکثیر و پرورش میگو  • 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 ه کاربرد و اثرات داروها و مواد شیمیایی قابل استفاده در صنعت تکثیر و پرورش میگو تحقیق در زمین • 

 بررسی و انجام تحقیق پیرامون اصالح نژاد میگوهای پرورشی ایران  • 

 تحقیق و بررسی در زمینه ژنتیک مولکولی گونه های میگو برای تشکیل بانک ژن  • 

 . ریع در تشخیص بیماریهای میگوشناسایی و استفاده از روشهای تشخیص س • 

 بررسی و زمینه استاندارد سازی ادوات و روش های صیادی جهت بهره برداری پایدار از منابع آبزی خلیج فارس  • 

تحقیق و بررسی گونه های میگوهای پرورشی عاری از بیماری و  -35(SPR, SPF)تحقیق و بررسی در زمینه تولید میگوهای  • 

 . مقاوم به بیماریهای خاص

 . تحقیق و بررسی در زمینه تولید و کاربرد پروبیوتیک در میگو • 

 . تعیین و اعالم ممنوعیت های زمانی و مکانی گونه های تجاری آبزیان خلیج فارس • 

 . لگوی بهره برداری گونه های تجاری آبزیان خلیج فارسانجام پایش های مستمر از میزان ا • 

 . انجام مطالعات اقتصادی و اجتماعی فعالیت های صید و صیادی و تکثیر و پرورش آبزیان خلیج فارس • 

 . گونه های اقتصادی خلیج فارس( رشد ، مرگ و میر)تعیین پارامترهای زیستی • 

 . دی خلیج فارسبرآورد میزان توده زنده گونه های اقتصا • 

 . تعیین حداکثر میزان قابل برداشت مجاز گونه های اقتصادی خلیج فارس • 

به منظور ارائه نتایج مطالعات و اعمال مدیریت بر ... انجام تحقیقات خصوصیات زیستی آبزیان از قبیل تولید و مثل ، تغذیه و  • 

 . ذخیره

 . باقی مانده سخت پوستان و میگوهای پرورشی و دریایی تحقیق و بررسی تولید فرآورده های بیولوژیک از • 

 : ساختارسازمانی وشرح وظایف بخشها  

 : شرح وظایف واحدهای تخصصی 

 : بخش آبزی پروری 

 شناسائی ومعرفی تکنیک های تکثیروپرورش گونه های مختلف میگو  -  

 تحقیق پیرامون تغذیه وساخت غذای میگوی پرورشی  -  

 ن سازگاری گونه های میگوی پرورشی غیربومی جهت توسعه پرورش میگودرکشور بررسی امکا -  

 مطالعه سیستم های مختلف تکثیروپرورش میگودرجهان ومعرفی روش های بهینه درکشور  -  

  ( :اکولوژی ) بخش بوم شناسی 

ائی و بیولوژیک وبررسی ارتباط بررسی منابع آبی مستعدپرورش آبزیان در سواحل کشوراز نظر فاکتورهای فیزیکی ، شیمی - 

 اکولوژیک بین پارامترهای مزبور 

 تحقیق درزمینه اکولوژی منابع آبی واستخرهای پرورش میگو  - 

 بررسی اثرات آالینده های براکوسیستم های آبی  - 

 : بخش بیولوژی وارزیابی ذخایر  

 ی اقتصادی آبزیان خلیج فارس گونه ها... ( رشد،مرگ ومیرو )تحقیق وتعیین پارامترهای زیستی  - 

 اعالم زمان ومکان ممنوعیت و آزادی فصل صید گونه های تجارتی آبزیان خلیج فارس  - 

 انجام پایش های مستمرازمیزان الگوی بهره برداری گونه های تجاری آبزیان خلیج فارس  -
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 اقتصادی خلیج فارس برآوردمیزان توده زنده وتعیین حداکثرمحصول قابل برداشت مجازگونه های  - 

 انجام مطالعات اقتصادی واجتماعی فعالیت های صیدوصیادی  - 

 بهینه سازی و استاندارد کردن ادوات صیدومعرفی روشهای جدیدصیدبه منظوربهربرداری پایدار  - 

  :بخش بهداشت وبیماریهای آبزیان      

 یر و مزارع پرورش میگو شناسایی عوامل بیماریزای عفونی و غیر عفونی در مراکز تکث - 

 . بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای میگو -

 . بررسی و مطالعه امکان بهبود روشهای تشخیص، درمان، بیشگیری و کنترل بیماریهای میگو - 

 . مطالعه و بررسی سیستم ایمنی میگو و تالش در باال بردن مقاومت میگوها در برابر استرس و بیماریها - 

 . مدیریت بهداشتی در مراکز تکثیر و پرورش میگو بهبود روشهای -

 . همکاری در تدوین فارماکوپه و ضوابط استفاده از داروها در مراکز تکثیر و پرورش میگو می باشد - 

  :تجهیزات وتوانمندیها  

چندین آزمایشگاه تخصصی مجهز،دو ایستگاه تحقیقاتی میگو،کشتی تحقیقاتی ، موزه آبزیان دریائی وادوات صید که به : شامل  

 : قرارزیراست

  :آزمایشگاههای تخصصی  

 آزمایشگاه بیماریهای عفونی میگو  • 

 آزمایشگاه بیماریهای غیرعفونی میگو  • 

 آزمایشگاه میکروبیولوژی  • 

 گاه تحقیقات زیستی ازمایش • 

 آزمایشگاه تحقیقات غیرزیستی  • 

 آزمایشگاه عمومی  • 

، گرمخانه ، میکروسکوپ معمولی  PCRآزمایشگاههای فوق دارای دستگاههائی همچون عمل آورنده بافت میگو ،میکروتوم ، 

،  DR 5222،اسپکتروفوتومتر UVومیکروسکوپ دوربین دارمجهزبه نمایشگر، هات پلیت ، اتوکالو، لوپ ، اسپکتروفوتومتر

، اکسیژن سنج ، کوره الکتریکی ، آون (گراپ )، نمونه بردارآب نیکس ، نمونه برداربنتوزها DR 0222اسپکتروفتومترقابل حمل 

سنج ، هیدرومتر، ترازوی دیجیتال دستگاه عمل آورنده بابه  PH، شوری سنج چشمی ، هدایت سنـج ، CTDالکتریکی ، دستگاه 

 ... رلوازم معمول موردنیازآزمایشگاه همراه سای

  :کشتی های تحقیقاتی  

این شناور مجهز به تور ترال . شروع گردید 1( الوان)فعالیتهای تحقیقاتی پژوهشکده در طرح منطقه ای با شناور تحقیقاتی الور  

 . تن در آبهای ایرانی خلیج فارس در طرح منطقه ای به کار گرفته شد 022ف و با ظرفیت 

  : 0کشتی تحقیقاتی الور  - 

مجهز به تور  -نفر  00ظرفیت  -گره دریایی  5/30سرعت  - 55/1آبخور  -متر  0عرض  -متر  5/01به طول  0شناورهای الور  

 . ترال کف ، راهیاب ، سونار ، اکوساندر و تجهیزات ناوبری 

  : 1کشتی تحقیقاتی الور  
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مجهز به تور  -نفر  00ظرفیت  -گره دریایی  5/30سرعت  - 55/1آبخور  -متر  0عرض  -متر  5/01به طول  1شناورهای الور  

 . ترال کف ، راهیاب ، سونار ، اکوساندر و تجهیزات ناوبری 

  :کشتی تحقیقاتی فردوس  

ور مجهز به ت -نفر  01ظرفیت  -گره دریایی  30سرعت  -متر  1/1آبخور  -متر  32متر و عرض  5/55شناور فردوس به طول  

 . و سایر وسایل کمک ناوبری EK522ترال کف ، راهیاب با مانیتور ، دستگاه جایروب ، ماهی یاب 

 : قایق     

 . این قایق درآبهای ساحلی وبعضاً دراجرای پروژههای تحقیقاتی مشارکت فعال دارد . نفر 5فوت با ظرفیت  01قایق مروارید  

 : ایستگاههای تحقیقاتی  

 دارای سالن وحوضچه های تکثیروآزمایشگاهای تخصصی  - : اتی تکثیرمیگودرمنطقه بندرگاه بوشهر ایستگاه تحقیق -3 

 دارای استخرهای پرورش میگو وآزمایشگاه  : حله بوشهر( سایت پرورشی)ایستگاه تحقیقاتی پرورش میگودرمنطقه -0 

 : موزه آبزیان دریائی وادوات صیادی  

  :دستاوردهای شاخص تحقیقاتی  

 حفظ وپایداری ذخیره آبزیان دریائی ازطریق   

 بهینه نمودن ادوات صیادی  -(الف  

 شناسائی ومعرفی ادوات صیادی مخرب  -(ب  

 کاهش تالش صیادی ازطریق کاهش تعدادشناورهاوکاهش روزهای دریاروی  -(ج  

اهی مرکب ،کوسه ماهی ،ماهی اعالم ممنوعیت صیددرفصول مختلف برای انواع آبزیان اقتصادی همچون میگو، م -(د  

 حلواسفید،ماهی حلواسیاه ،ماهی شوریده ،ماهی ساردین وماهی شیر 

 گونه های اقتصادی آبزیان ( مناطق تخم ریزی )دریائی ( نوزادگاهها)تعیین مناطق حساس ساحلی  -(هـ  

  توسعه تکثیروپرورش میگو ازطریق 

 مولدسازی گونه های بومی  -(ب      تکثیروپرورش میگو  دستیابی به تنوع گونه ای وفن اوری نوین -(الف  

 کسب روش های بهبودمدیریت مزارع پرورش میگودرسایت های مطالعه شده  -(ج  

 بررسی آثارزیست محیطی ناشی ازتوسعه پایدارومسئوالنه مزارع برمحیط زیست دریائی  -(د  

آن بااستفاده ازمنابع طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته جهت اعمال آن  تدوین آئین نامه اجرائی مدیریت ذخایرمیگووتکثیروپرورش  

 ازسوی سازمان شیالت ایران درمناطق شیالتی 

 عضویت درانجمنهاومجامع علمی درداخل وخارج ازکشور  

  عضوکمیته مدیریت صید شیالت استان بوشهــر 

 عضوکمیته تکثیروپرورش شیالت استان بوشهـــر 

  آموزش سازمان جهادکشاوزی استان عضوشورای تحقیقات و

 عضوشورای توسعه وبرنامه ریزی استان بوشهر 

  عضو شورای پژوهشی موسسه تحقیقات شیالت ایران 

 عضوشوای اداری استان بوشهر 
http://www.yjc.ir/fa/news/3241424 

http://www.yjc.ir/fa/news/4891989
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۳۱۹۱تیر  ۳۱: تاریخ

 مغایرت دارد "با تحقق اقتصاد مقاومتی  "محصوالت کشاورزی  "رویه  واردات بی "

اقتصاد مقاومتی با چتر حمایتی دولت از تولیدکنندگان داخلی در گرو توسعه کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات و 

 .های داخلی تحقق خواهد یافت استفاده از ظرفیت

با بیان اینکه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران انپور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با علی ایر

: فزودکشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور نقش مهم و بسزایی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و قطع وابستگی خواهد داشت ا

های داخلی  ترین آن به درون و استفاده از ظرفیت های ابالغی مقام معظم رهبری است که مهم اقتصاد مقاومتی بخشی از سیاست

 . ها در بخش کشاورزی قابل شهود است کشور است که این ظرفیت

اومتی مغایرت و فاصله زیادی دارد های ابالغی در اقتصاد مق کنیم با سیاست ایرانپور با بیان اینکه آنچه امروزه مشاهده می

ها در  گری  تحقق اقتصاد مقاومتی با واردات چندین میلیون تنی گندم، برنج و گوشت قرمز و حضور برخی واسطه: خاطرنشان کرد

 . بازار واردات تحقق نخواهد یافت

تولیدکنندگان داخلی مورد اعتماد  اقتصاد مقاومتی در صورتی به تحقق خواهد رسید که: عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه گفت

جویی و استفاده بهینه باعث افزایش راندمان  واقع شدند و چتر حمایتی دولت برای آنانگسترده شود و با تقویت تولید داخلی، صرفه

 . تولیدات داخلی شد

عه و تحقق آن راهکار در حد شعار منقول است که تالش در توس  متاسفانه این مباحث در بخش کشاورزی: وی خاطرنشان کرد

 . نجات کشور از وابستگی و خروج ارزی است

توسعه کشاورزی نقش اصلی در جلوگیری از خروج ارز و رسیدن به خودکفایی در تولیدات : نماینده مردم مبارکه اظهار داشت

 . دنبال خواهد داشت داخلی را به
http://www.yjc.ir/fa/news/8030100 

 صادرات و واردات
 ایسنا - ۳۱۹۱تیر  ۹دوشنبه 

  افت رتبه صادرات گیاهان دارویی

  کدام گیاهان دارویی مشتریان جهانی دارند؟
اکنون زعفران و  تنزل پیدا کرده و 10مشکالت به رتبه  ایران پنجمین صادرکننده گیاهان دارویی بود که به دلیل وجود برخی 3110تا سال 

  .دارویی صادراتی هستند ترین گیاهان گل محمدی عمده

که به دلیل وجود برخی  با بیان این( ایسنا)دانشجویان ایران  وگو با خبرنگار خبرگزاری در گفت -صادرکننده گیاهان دارویی  -علی جاللی 

طرح طوبی میزان صادرات گیاهان  های ها و مراتع و حذف یارانه جنگلالمللی، کم آبی، نبود مدیریت صحیح  های بین بانک  مسائل مالی، تحریم

ای را به منظور کمک به تولیدکنندگان گیاهان دارویی به  طرح طوبی، یارانه در گذشته دولت با ایجاد  :دارویی کاهش یافته است، گفت

  .شد داد که این امر موجب افزایش تولید و صادرات گیاهان دارویی می کشاورزان می

کشاورز برای کاشت مجدد این گیاه نیاز به : اظهار کرد که برخی از گیاهان دارویی تنها هفت سال روی زمین ماندگاری دارند، وی با بیان این

  .دولت حمایت شود سرمایه دارد که باید از سوی

 عمده گیاهان دارویی صادراتی کدامند؟

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4898318
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برخی از گیاهان دارویی مانند : های باالتری را دارند، گفت هزینه ی که به صورت نشائی استکه کاشت برخی از گیاهان داروی جاللی با بیان این

گیاهان دارویی ایران را تشکیل  رزماری، نعناع، بادرنج، ترخون، علف چای که به صورت نشائی کشت می شوند عمده صادرات به لیمو، الواند،

  .دهند که حدود هفت سال روی زمین می مانند می

 ت تمام شده گیاهان دارویی ایران قابل رقابت نیستقیم
قطع : رقابتی در گیاهان دارویی باال بوده است، اظهار کرد های اخیر قیمت و کیفیت که در سال این صادر کننده گیاهان دارویی با بیان این

دارویی ایران با  ه قیمت تمام شده گیاهانموجب کاهش صادرات گیاهان دارویی ایران شده است؛ به طوری ک حمایت دولت و مشکالت کم آبی

  .سایر کشورها قابل رقابت نیست

کود شیمیایی از عوامل دیگر کاهش صادرات گیاهان  که کشت ارگانیک، آلوده شدن منابع آبی و نبود مدیریت صحیح سم و جاللی با بیان این

 های کشاورزی شد؛ به و کود شیمیایی موجب آلوده شدن خاکدولت با در اختیار گذاشتن سم  در یک دوره زمانی: دارویی هستند، گفت

  .صادرات گیاهان دارویی جهان شد طوری که گیاهان از حالت ارگانیک خارج شدند و این مسائل موجب کاهش جایگاه ایران در

ایران  3100در سال : اظهار کرد اختصاص داده است، را به خود 10که در حال حاضر ایران در صادرات گیاهان دارویی رتبه  وی با بیان این

  .نیز پنجمین صادرکننده بودیم 3110دارویی داشته و سال  رتبه اول را در صادرات گیاهان

 ایران بیشترین صادرات زعفران و گل محمدی را دارد

تولید زعفران : هار کردسایر گیاهان دارد، اظ که ایران بیشترین میزان صادرات زعفران و گل محمدی را در قیاس با وی با بیان این

  .شود تن صادرات انجام می 522شود و در زمینه گل محمدی نیز حدود  می درصد آن صادر 02تن است که  032در ایران 

 گونه گیاه دارویی در ایران 0222تولید 

گونه رقابتی است؛ به طوری  52از این مقدار : گفت ، شود گونه گیاه دارویی در ایران تولید می 0222که بالغ بر  جاللی با بیان این

  .که قابلیت صادرات را دارند

گیاهانی   :شوند، اظهار کرد برخی در مزارع کشت می ها در مراتع و که برخی از این گونه این صادر کننده گیاهان دارویی با بیان این

  .دو روش قابل برداشت استآوری می شوند و گل گاو زبان و بابونه نیز به هر  جمع مانند کتیرا و پونه از مراتع

 کاهش تولید چای ترش در ایران

در یک دوره : شده است، گفت انجام می بهترین و بیشترین تولید چای ترش در کشور ایران 3100که در سال  وی با بیان این

  .چای ترش ایران سه برابر آفریقا شد زمانی به دلیل ثبات قیمت دالر و ایجاد تورم قیمت

دارای مزیت رقابتی و کیفیتی است که باید با  چای ترش ایران: تن است، گفت 02که تولید چای ترش در ایران  ن اینجاللی با بیا

  .بازگردد ایجاد راهکارهایی به همان روال سابق

 لزوم حمایت دولت از تولید و صادرات گیاهان دارویی

های حمایتی را در راستای حمایت از تولید گیاهان  برنامه رزی بایدکه وزارت جهاد کشاو این صادر کننده گیاهان دارویی با بیان این

برای توزیع نشاء  هایی وزارت جهاد کشاورزی باید از طریق طرح: طوبی و عمرانی انجام دهد، اظهار کرد های دارویی با ایجاد طرح

تواند تاثیر بسزایی در افزایش  وضوع میدهد چراکه این م گل محمدی که در ایران دارای کیفیت باالیی است اقداماتی را انجام

  .باشد صادرات گیاهان دارویی داشته

مدیریت جدی مساله آب را پیگیری کند و با در  وزارت جهاد کشاورزی باید با ایجاد یک: جاللی با اشاره به اهمیت بحران آب گفت

  .حمایت تولید کنندگان شودملی برای کشت گیاهان دارویی موجب  اختیار گذاشتن اراضی کشاورزی از منابع
http://www.isna.ir/fa/news/40333433711 

 

http://www.isna.ir/fa/news/93040905211
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 صادرات و واردات
 فودپرس- 1040تیر ماه  13شنبه 

  !زمینی صادراتی نصف قیمت داخلی سیب

رسد هر کیلوگرم از این  کننده می تومان به دست مصرف 1.۱۱در بازار داخلی کیلویی  زمینی سیبدر حالی که 

 .شود تومان صادر می 31۱۱محصول به قیمت 

شود که بازار را با نوسان قیمت همراه  در میدهد صا زمینی تولیدی، کفاف مصرف داخلی را نمی از سوی دیگر درحالی که سیب

 ...بر است و با توجه به بحران آب در کشور، صادرات سیب زمینی یعنی صادرات آب زمینی محصولی آب همچنین سیب. کند می

در سال  زمینی صادرات سیبکنندگان معتقدند  ، در شرایطی که تولید(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

تومان بود، امسال هم این روند ادامه  5522رغم کمبود یک میلیون تنی آن عامل گرانی و رسیدن قیمتش به کیلویی  گذشته علی

زمینی ارزش شش میلیون  هزار تن سیب 15ای که براساس آمار رسمی گمرک طی دو ماهه نخست امسال  پیدا کرده است؛ به گونه

 .شده استهای مختلف صادر  دالر به کشور

درصدی از نظر  05نخست سال جاری نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته کاهش   زمینی در دو ماهه گرچه صادرات سیب

کند این است که قیمت متوسط  درصدی از نظر ارزشی داشته اما آنچه بیش از همه ذهن را به خود مشغول می 50وزنی و کاهش 

تومانی دالر  1222دالر ثبت شده که با احتساب ارزش  2.5امسال   و اردیبهشت  روردینزمینی در ف صادرات هر کیلوگرم سیب

درصد کمتر از قیمت این  52های مختلف صادر شده که این قیمت  تومان به کشور 3022زمینی کیلویی  طور متوسط سیب به

 .محصول در بازار داخلی است

 صادرات سیب زمینی ضرر است نه افتخار

بری باالیی دارند از نظر اقتصادی درست نیست چراکه  به دلیل اینکه تولید و صادرات محصوالت کشاورزی که آباز سوی دیگر 

 .کشور از نظر منابع آبی با بحران مواجه است

صادرات محصوالتی مانند سیب زمینی و هندوانه به هیچ : ، وزیر اسبق جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا گفته بودعیسی کالنتری

هزار تن سیب زمینی به همراه دو میلیارد متر مکعب آب شیرین به  522وجه توجیه اقتصادی ندارد و افتخار نیست که ساالنه 

 .در شودکشورهای مختلف صا

ای تولیدات کشاورزی را برنامه ریزی کنیم که به نام صادرات محصوالت کشاورزی، آب صادر نشود  باید به گونه: وی تاکید کرد

چراکه اگر صادرات محصوالت کشاورزی نهایتا حدود صد میلیون دالر درآمد ارزی برای کشور داشته باشد آب مایه ارزشمند و 

 .شود میحیاتی به بهای ناچیز صادر 

شود و نهایتا یک تن پسته با ارزآوری  متر مکعب آب برای تولید یک هکتار پسته مصرف می 0222به گفته دبیر کل خانه کشاورز 

شود در  شود چرا که به ازای مصرف هر متر مکعب آب در باغات پسته سه دالر درآمد کسب می هزار دالر برداشت می 32حدود 

سنت است که برای اقتصادی شدن  02زمینی به ازای مصرف هر متر مکعب آب حدود  صادرات سیبحالی که درآمدزایی حاصل از 

 .تولید در بخش کشاورزی باید تولید این محصوالت محدود یا متوقف شود

 !تومان خریدند 5222تومان صادر شد؛ مردم  022زمینی کیلویی  پارسال سیب

تر از بازار داخلی سابقه داشته است چرا که طی دو ماهه نخست سال گذشته  یینزمینی به قیمت پا البته پیش از این صادرات سیب

های مختلف صادر شده بود که براساس آمار رسمی گمرک،  میلیون دالر به کشور 35زمینی به ارزش  هزار تن سیب 50حدود 

ا در نظر گرفتن نرخ متوسط حدود دالر بوده است که ب 2.0زمینی در این بازه زمانی  قیمت متوسط صادرات هر کیلوگرم سیب

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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 .رسد تومان می 022تومانی دالر در بهار سال گذشته، ارزش صادراتی هر کیلوگرم از این محصول به حدود  1522

زمینی در بازار داخلی یکی از مشکالت بهار سال گذشته بود و رییس انجمن  رویه قیمت سیب که کمبود و افزایش بی تر این جالب

زمینی علت  نبود الگوی کشت مناسب و کمبود یک میلیون تنی سیب "همان مقطع به ایسنا اعالم کرده بود زمینی در  سیب

های ایسنا باالخره مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در این مقطع اعالم  و همچنین با پیگیری "افزایش قیمت این محصول است

 ."زمینی گرفته شود رویه سیب بیزمینی باید جلوی صادرات  برای تعادل در بازار سیب "کردند

داخلی و خارجی که از ابتدای امسال با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، تنظیم بازار  جهاد کشاورزیوزارت 

محصوالت کشاورزی را نیز برعهده گرفته باید در این زمینه پاسخگو باشد که چرا محصولی که در داخل به دلیل کمبود نسبی، 

 شود؟  همواره دچار نوسان قیمت است با قیمتی بسیار کمتر از نرخ بازار داخلی صادر می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id 

 
 صادرات و واردات

 ایسنا - ۳۱۹۱تیر  ۸یکشنبه 

  تن گشنیز نهاوند به آلمان ۱۱۱.صادرات 

  همدان -استان ها  : سرویس
پیش بینی می شود امسال پنج هزار تن گشنیز در  :مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند از آغاز برداشت محصول گشنیز خبر داد و گفت

  .شهرستان نهاوند تولید شود

وند رتبه نخست کشور را از با بیان اینکه شهرستان نها ، منطقه همدان،(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران احد ظفری در گفت

زیرکشت  درصد سطح 55هکتار است، به طوریکه  0522سطح زیرکشت گشنیز در شهرستان نهاوند : کرد لحاظ تولید گشنیز دارد، اظهار

  .دارد درصد سطح زیرکشت گشنیز استان همدان در شهرستان نهاوند قرار 00گشنیز کشور و 

چراکه قابلیت فرآوری این محصول در استان وجود  شود ور آلمان به منظور تولید دارو صادر میعمده محصول تولیدی به کش: وی تصریح کرد

  .ندارد
http://www.isna.ir/fa/news/40333233271 

 

 

 

 

 

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%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D9%86%D8%B5%D9%81%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C&Title=%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D9%86%D8%B5%D9%81%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%21
http://www.isna.ir/fa/news/93040804726
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 غذایی صنایع

 آیانا- 0131تیر  01, سه شنبه

 های صنایع غذایی، ایثارگر نمونه صنعتی شد  رئیس کانون انجمن

عنوان ایثارگر نمونه صنعتی کشور معرفی  رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی با تقدیر از جانب ریاست جمهوری به

 .و تقدیر شد

صنعت و معدن که امروز در سالن  ، حسن روحانی در مراسم گرامیداشت روز(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

عمل آورد که در این میان از محمدرضا مرتضوی رئیس  اجالس سران برگزار شد، از فعاالن بخش صنایع مختلف کشور تقدیر به

عنوان ایثارگر نمونه صنعتی کشور تقدیر  های صنایع غذایی و دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز به کانون انجمن

 .شد

درصد صنعتگر کشور است و در حال حاضر دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس هیئت مدیره  52مرتضوی جانباز 

محمدرضا مرتضوی در حال حاضر مدیرعامل شرکت افراتاب و کشت و صنعت سهیل . های صنایع غذایی ایران است کانون انجمن

 .است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/12313-1.html 

 

 عسل

 ایسنا - ۳۱۹۱تیر  ۳۳چهارشنبه 

  مرگ زنبورهای عسل در مازندران
  .نصیب نبوده است مازندران از این تلفات بی کشور هستیم و شاهد تلفات زیاد زنبور عسل در کل: مدیرعامل اتحادیه زنبورداران مازندران گفت

های صورت  طی بررسی: ، منطقه مازندران، توضیح داد(ایسنا)ایران وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان سید محی الدین میر محمدی در گفت

ها بوده که سبب  گرده گل اورزی بردامپزشکی کشور و موسسه انستیتو رازی علت تلفات، استفاده بی رویه سموم کش گرفته از سوی سازمان

  .های زنبور عسل شده است کم شدن کلنی

های ذیربط صورت  به جلوگیری این امر از سوی دستگاه ها هیچگونه اقدام عملی نسبت متاسفانه با وجود مرگ این تعداد از کلنی: وی افزود

  .نگرفته است

. کیلوگرم عسل در مازندران تولید شود 105و  هزار 151میلیون و  1جاری  شود در سال زراعی بینی می پیش: میرمحمدی خاطرنشان کرد

 1حدود  در سال گذشته. کلنی مدرن زنبور عسل در استان به طور مستقیم در حال فعالیت هستند 11هزار و  530بردار با  نفر بهره 5035

  .کیلوگرم عسل در مازندران تولید شده است 105هزار و  151میلیون و 

بخشنامه فنی درآمد تامین اجتماعی که از  02اساس بند  بر: با بیان اینکه تعداد بیمه شدگان زنبوردار در سطح استان اندک است، افزودوی 

اند حق استفاده  کرده ای استفاده به بعد از خدمات بیمه 11شده، آن دسته از زنبوردارانی که از اول فروردین  سوی وزارت تامین اجتماعی ابالغ

  .یارانه نیستند بیمه زنبورداران را ندارند و خواهان استفاده از دریافت از

در گردش، نبود داروهای مناسب جهت درمان و مقابله با  مدیرعامل اتحادیه زنبورداران مازندران، بزرگترین مشکل زنبورداران را نبود سرمایه

  .دهد نمی هیالت ارزان قیمتی را در اختیار این بخش قرارمتاسفانه وزارت جهاد کشاورزی تس :بیماری واروا دانست و افزود

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18414-1.html
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حالیکه زنبورداران در ایران برای گرده افشانی، باید  کنند در ای پرداخت نمی در دنیا زنبورداران برای گرده افشانی هزینه: وی تصریح کرد

 32بهانه عمران آبادی  ود در منابع طبیعی از سوی دهیاران بههای خ متاسفانه زنبورداران برای استقرار کلنی .های زیادی را متقبل شوند هزینه

  .کنند هزار تومان بابت هر کلنی هزینه پرداخت می

و تنوع عسل در رتبه اول  5و تعداد زنبور دار در رتبه  1، تعداد زنبور رتبه5مازندران در تولید زنبور عسل در رتبه : میرمحمدی اظهار کرد

  .کشوری قرار دارد

شهریورماه امسال در شهرستان سوادکوه شمالی در شهر  مل اتحادیه زنبورداران مازندران از برگزاری جشنواره زنبور عسل در نیمه دوممدیرعا

برگزاری این جشنواره  شهرستان سوادکوه به دلیل دارا بودن موقعیت استراتژیک و پوشش گیاهی متنوع شاهد در: شیرگاه خبر داد و افزود

  .خواهیم بود

http://www.isna.ir/fa/news/40331131233 

 

 فرآورده های لبنی

 فود پرس– 1040تیر ماه  13سه شنبه 

 ها  قیمت+ های جدید لبنیات اعالم شد  نرخ

های جدید انواع  پس از افزایش نرخ خرید شیر خام از دامداران، صنایع لبنی نرخ لبنیاتدرصدی نرخ  35در پی اعالم افزایش 

 .های لبنی را که قرار است از هفته آینده اعمال شود، اعالم کردند فرآورده

اظهار ( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفت –عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی  – محمد فربد

از دامداران از سوی دولت اعالم شد اما از آنجاکه این میزان افزایش  شیر خامدرصدی خرید  12گرچه اعمال افزایش قیمت : کرد

جامعه  درصد افزایش یابد و کشش این افزایش قیمت در 11تا  12شود قیمت محصول نهایی در صنایع لبنی  سبب می

 .درصدی را برای افزایش قیمت محصوالت خود انتخاب کنند 35کننده وجود ندارد، صنایع لبنی تصمیم گرفتند تا سهم  مصرف

 تواند صنایع را مجبور به افزایش قیمت کند دولت نمی

کند چرا که براساس  تواند صنایع را مجبور به افزایش حد مشخصی از قیمت محصوالت خود براساس قانون، دولت نمی: وی افزود

کنند و اگر دولت بخواهد نرخ تکلیفی برای آنها  ها و مجامع خصوصی آنها تعیین می مدیره  ها را هیات قانون تجارت منافع شرکت

 .مشخص کند باید پیش از آن میزان زیان وارده به صنایع را نیز در نظر گرفته و جبران کند

با توجه به این مساله صنایع لبنی در نظر گرفتند نهایتا قیمت محصول : دامه دادعضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ا

درصد افزایش دهند و به همین نسبت قیمت خرید شیر خام از دامداران را نیز افزایش دهند که در این  35نهایی لبنی خود را 

ر افزایش قیمت بر تولید هر یک از آنها به نظر میان با توجه به میزان دریافت شیر در تولید هر یک از محصوالت لبنی و تاثی

 .درصد نیست 35پذیری بیشتری از افزایش قیمت داشته باشند که آن هم بیشتر از  تاثیر ماسترسد شیر پاستوریزه، پنیر و  می

 محصوالت لبنی از هفته آیندهقیمت انواع 

المللی صنایع لبنی تصمیم گرفتند نرخ محصوالت نهایی  براساس کشش بازار داخلی و توان رقابت در بازارهای بین: فربد اعالم کرد

 .هایی معین افزایش دهند خود را براساس شاخص

تومان، خامه  3522تا  3522ه حدود تومان ب 3052چرب از  سی کم سی 900ای  براین اساس قیمت شیر کیسه: وی افزود

تومان، ماست  5122تا  5022تومان به حدود  1022گرمی از  UF 400 تومان، پنیر 3022تومان به  3322گرمی از  322

http://www.isna.ir/fa/news/93041106800
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%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 0122تومان به  0222پرچرب یک لیتری از   تومان و شیر بطری 0522تومان به حدود  5522کیلویی پرچرب از  0.5ای  دبه

 .یابد تومان افزایش می

 قیمت کره و شیر استریل بدون افزایش

های اعالم شده  که سایر محصوالت لبنی هم باید براساس تابعی از قیمت عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی با بیان این

پذیرد و وارداتی  که تاثیری از افزایش قیمت خرید شیر خام داخلی نمی به دلیل این قیمت کرهدر این میان : افزایش یابد، ادامه داد

کند البته قیمت تمام شده تولید کره برای صنایع لبنی از ابتدای امسال افزایش یافته اما با توجه به نبود کشش  است، تغییری نمی

همچنین با توجه به همین مساله صنایع لبنی مصوب کردند تا قیمت شیر یک لیتری استریل هم . ماند ابت میبازار قیمت کره ث

 .تومان باقی بماند 0522بدون تغییر 

 دولت از مداخله در بازار محصوالت پرهیز کند

کنندگان  کنندگان و مصرف نفع تولیدنکردن به   دولت از مداخله در بازار محصوالت پرهیز کند چراکه این مداخله: فربد تاکید کرد

منافع   کننده تواند منافع ملی را در پی داشته باشد چرا که عرضه و تقاضا خود کنترل سازی بازار شیر و لبنیات می است و آزاد

 .کننده است کننده و تولید مصرف

بنی که قیمت محصول نهایی خود را افزایش های ل ها و کارخانه در جلسه امروز صنایع لبنی اعالم شد تا هریک از شرکت: وی گفت

التفاوت این افزایش قیمت را به دامداران در قالب افزایش نرخ خرید شیر از آنها پرداخت کنند که البته  دادند باید پیش از آن مابه

 .های جدید خود را از هفته آینده اعمال کنند های لبنی نرخ رسد عمده شرکت به نظر می

 های لبنی در قالب جدول و فرآورده های جدید شیر قیمت

 
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 

 فرآورده های لبنی

 آیانا- 0131تیر  10, یکشنبه

 ! ها نخورند شیر پاک خورده/ ها خانوادهای بالی جان  لبنیات فله

های بزرگ صنعتی و  های اخیر و همزمان با صنعتی شدن جهان، بشر نیز به ناچار به تولید صنعتی روی آورد و دامداری در سده

های آلومینیومی یا  ای و در دبه صورت فله دیگر شیر به. د تا پاسخگوی نیازهای جدید باشندهای شیر و لبنیات ساخته شدن کارخانه

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D9%87
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%86%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20&Title=%D9%86%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF%20+%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://foodpress.ir/sana/gh-laban.JPG
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ماست، کره، پنیر و . ای جایگزین آنها شد های پاکتی و کیسه بندی های شیر و سپس بسته شد و شیشه های چوبی فروخته نمی بشکه

ها با تعریف  رسد تا دولت کننده می یزه به دست مصرفصورت پاستوریزه، هموژنیزه و استریل سایر محصوالت لبنی نیز به

 .کنند های ناظر کیفیت این محصوالت را گواهی می استانداردهای سالمت و بهداشت و تعیین سازمان

هایی را در پی  هایی است و نگرانی این روند اما در ایران که هنوز در ردیف کشورهای پیشرفته قرار نگرفته، دچار مشکالت و چالش

ای رونق یافته بازگشت به  صورت سنتی و فله های اخیر که فروش شیر و سایر محصوالت لبنیات به ویژه در سال به. اشته استد

 !کند گذشته را تداعی می

 های شیمیایی ای، حاوی جوش شیرین و شوینده شیر فله 

مشاور تغذیه دفتر برنامه جهانی غذا، در این زمینه های تهران و زاده، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه کمال... پرفسور عزیزا

 .وجود آورده است ای مشکالت فراوانی برای سالمت و بهداشت جامعه به فروش شیرهای فله: گوید می

در چند سال اخیر و با افزایش قیمت . کننده است های پیش رشد بیشتری یافته و این موضوع نگران آمار تب مالت نسبت به سال

 .ای نیز سوءاستفاده کردند ای آن رونق گرفت و در این میان عده ش فلهشیر، فرو

درصد شیرهای محلی که آزمایش  52در : افزاید کند و می ای اشاره می وی به استفاده از انواع مواد نگهدارنده در شیرهای فله

شوربختانه این . استفاده شده بود( تکسوای)های شیمیایی  کردیم، از انواع مواد نگهدارنده مانند جوش شیرین، سود و شوینده

شود و مردم هم بر اساس باورهای غلط و ناآگاهی از آنها استقبال  توسط هیچ مرجعی کنترل نمی( ای شیر و لبنیات فله)محصوالت 

 .کنند و استفاده می

حد . شود لبنیات، افزوده می های بر اساس استانداردهای تعیین شده بار میکروبی شیر پس از دوشش و تا زمان حمل به کارخانه

ها در  این میکروب. رسد میلیون واحد نیز می 02هزار واحد در یک کیلوگرم است، اما در ایران به  322استاندارد بار میکروبی شیر 

 .یابد اثر دما، رعایت موارد بهداشتی و نگهداری مناسب کاهش می

 هزار نفر مبتال به تب مالت 81 

در قرنی که : گوید هزار نفر در کشور می 31، تب مالت تا 00نرژی و پروتئین، با ذکر آمار رسمی سالاین متخصص متابولیسم ا

 .کننده است کن شده، این آمارها نگران هایی مانند تب مالت در جهان ریشه بیماری

وب در آن وجود دارد که میلیون میکر 522لیتر حدود  طوری که در هر میلی شیرهای محلی بار میکروبی بسیار باالیی دارند به

شود تا  باور غلط برخی مردم در جوشاندن زیاد شیر همچنین باعث می. روند ها با جوشاندن نیز از بین نمی بسیاری از این میکروب

نیز در مدت  Bهای  درصد و انواع ویتامین 02تا  52بین  Dهای گروه  ویتامین. درصد از کلسیم و پروتئین آن از بین برود 52

 .روند دقیقه جوشیدن شیر از بین می 35تا  32 زمان

شود که تا چهار درصد آن قابل  ها نیز انجام می این کار در برخی کارخانه: کند زاده درباره افزودن آب به شیر نیز اظهار می کمال

تر است در حالی که  کنند خوشمزه شود که مردم فکر می در شیرهای محلی نیز با تبخیر شدن آب، شیر غلیظ می. پوشی است چشم

 .ها و سموم است چنین محصوالتی حامل انواع بیماری

های خطرناک است که حتی با تماس پوستی که خراش داشته باشد وارد بدن شخص  سل پوستی یا سل گاوی یکی از این بیماری

 .شود می

گذارند و سالمت افراد را  نیز تاثیر میهای موجود در شیر روی دستگاه تناسلی و حتی ستون فقرات انسان  برخی سموم و میکروب

های شیر ایران شرایط الزم برای تولید محصول  به گفته برخی کارشناسان و مسئوالن، بیش از نیمی از کارخانه. اندازند به خطر می
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نه بیش از همچنین ساال. درصد شیرخام تولید شده در واحدهای صنعتی از کیفیت الزم برخوردارند 52سالم را ندارند و تنها 

 .شود شوند و میلیاردها تومان خسارت به کشور وارد می های غذایی می هزار نفر در کشور دچار مسمومیت15

های بزرگ و  بندی کارخانه خواهد از شیر و موادلبنی پاستوریزه و بسته های تهران در هشداری به مردم از آنها میاین استاد دانشگاه

های بزرگ کشور از  درصد شیر کارخانه00های سازمان دامپزشکی  بر پایه گزارش: گوید میشناخته شده استفاده کنند و 

 .های دارویی پاک هستند بیوتیک و باقیمانده آنتی

 دار، بدون میکروب و آلودگی است شیرهای مدت

بندی با  ردم از شیرهای بستههای بزرگ شیر کشور نیز بر استفاده م دکتر دبیریان، دامپزشک و مدیر تضمین کیفیت یکی از کارخانه

در حال حاضر استانداردهایی که در تولید شیر در کشور در نظر گرفته شده از : افزاید کند و می های معتبر تاکید می نشان

 .کنند های بزرگ آن را رعایت می تر است و کارخانه گیرانه استانداردهای اروپا و آمریکا نیز سخت

ای شیرهای موجود در بازار مصرف را پایش  مان استاندارد و تحقیقات کشور نیز به صورت دورههمچنین سازمان دامپزشکی و ساز

 .های شناخته شده استفاده کنند بندی و نام کنند بنابراین مردم باید از شیرهای بسته می

دارای مدت زمان کوتاه  شیرهای پاستوریزه و: گوید کند و می دار توصیه می کنندگان را به استفاده از شیرهای مدت وی مصرف

تر را که از بار میکروبی پایین و تحمل حرارت باال برخوردارند  های بزرگ، شیرهای باکیفیت کارخانه. شرایط نگهداری کمی نیز دارند

 .کنند را برای مدت زمان بیشتری تولید می

دارنده هستند در حالی که چنین نیست و این دار حاوی مواد نگه کنند شیرهای مدت برخی به اشتباه فکر می: افزاید دبیریان می

رسانی کنند تا در  های بزرگ لبنیات باید به مردم آگاهی در این زمینه مسئوالن و کارخانه. محصوالت از سالمت کامل برخوردارند

ربختانه اظهارنظر شو. هایی همراه است دچار تردید و نگرانی نشوند ویژه شیر که همیشه با وسواس انتخاب درست محصوالت لبنی به

 .ها را بیشتر کرده است برخی افراد ناآگاه و غیرمتخصص نیز در این زمینه وسواس

http://www.iana.ir/food/item/12037-1 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/food/item/18352-1.html?tmpl=component&print=1
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 گوشت قرمز

 - 93/04/11فارس

 شوند از انقضاء آزمایش و به بازار عرضه میهای منجمد پس  گوشت

های منجمد گوساله در نمایشگاه ضیافت تا زمان انقضا  گوشت: مدیرکل نظارت بربهداشت عمومی و موادغذایی گفت

درصد عمر ماندگاری در  .1توان پس از انقضا تا  هیچ منعی برای مصرف ندارند و با انجام آزمایش بر روی آنها می

 .ا به آن اضافه کردشرایط طبیعی ر

و در پاسخ به این  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس عباسی مدیرکل نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی در گفت

هستند  های ضیافت که دارای تاریخ مصرفی کمتر از یک ماه   های منجمد عرضه شده در نمایشگاه مانده گوشت سؤال که آیا باقی

نرسیده  های منجمد گوساله تا زمانی که تاریخ انقضا آنها  مصرف گوشت  :گفت شوند، هم در بازار عرضه می پس از اتمام نمایشگاه

 .مصرف آن نگرانی نداشته باشند ندارد و مردم از جهت گونه منعیهیچ باشد

ها بد و نامناسب باشد حتی ممکن است قبل از اتمام تاریخ مصرف، گوشت فاسد و غیر  اما اگر شرایط نگهداری گوشت: وی افزود

 .قابل مصرف شود

تاریخ مصرفش به اتمام برسد با مجوز قضایی که  ای اگر یک محموله: مدیرکل نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اظهار داشت

 .شود توقیف موقت می آن محموله برای انجام آزمایشات مختلف گیرد سازمان دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی می

درصد عمر  05توان  های گوشت تاریخ گذشته می پس از انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی بر روی محموله: عباسی تصریح کرد

 .ندگاری آن محموله را تحت شرایط خاص به آن اضافه کردما

موضوع به مراجع قضایی  شود سپس ضبط موقت می بنابراین در صورت انقضای مصرف یک محموله گوشت، آن محموله: وی افزود

ماندگاری در شرایط درصد عمر  05شود که اگر همه آزمایشات خوب بود حداکثر  محموله انجام می اعالم و آزمایشاتی بر روی

 .کنند و این مسئله باید تحت کنترل و نظارت دامپزشکی باشد به آن اضافه می آن محموله طبیعی را برای مصرف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403313331333 

 

 گوشت قرمز
 آیانا- 1040تیر  13, نبهسه ش

 اعالم نابرابری و کسری تغذیه استان ها در مصرف سرانه گوشت قرمز 

 .۶/3در استان های چهار محال بختیاری  319۱مصرف سرانه گوشت قرمز براساس آمار تهیه شده در سال 

کیلو گرم،  3۱کیلوگرم، یزد  3۱کیلو گرم، اصفهان  1/3۱کیلوگرم، لرستان 33/33کیلو گرم، اردبیل  31کیلوگرم،ایالم 

کیلوگرم  1/۷کیلو گرم و تهران  ۱/.سمنان  کیلوگرم، ۱/.کیلوگرم،خراسان رضوی 3/9کیلوگرم، زنجان  1/9مرکزی 

 . است

مصرف گوشت قرمز از : عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت احمد اخوی، 

تأثیر  آن تحتبا این حال رژیم غذایی مطلوب . شود های مهم رفاه و امنیت غذایی در کشورهای رو به توسعه محسوب می شاخص

 .کیلوگرم کاهش داشته است 35کیلوگرم به کمتر از  5/30رژیم پیشنهادی فائو از 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930410001004
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کننده ایرانی  شود و کشش قیمتی آن برای مصرف گوشت ازجمله کاالهای اساسی است که تاحدودی لوکس تلقی می: وی ادامه داد

یابد یا حتی  از درآمد به موازات افزایش قیمت یا افزایش نمییعنی سهم آن . شود تر از یک برآورد می نزدیک به یک یا کمی بزرگ

 .زیرا جانشین مهمی چون گوشت مرغ دارد. ممکن است کاهش یابد

اند و در  ها به لحاظ مصرف گوشت به کسری تغذیه مبتال بوده تمامی استان 3100در سال : این کارشناس اقتصادی تصریح کرد

ها به جز چهارمحال و بختیاری که مصرف سرانه بیش از  رژیم پیشنهادی، تمامی استانکیلوگرمی  5رغم کاهش  نیز علی 3102

 .اند است در همان وضع باقی مانده کیلوگرم را ثبت کرده 5/3کیلوگرم دارد و تراز تغذیه مثبت  35

 5/35تیاری در استان های چهار محال بخ 3102به گفته وی مصرف سرانه گوشت قرمز براساس آمار تهیه شده در سال 

کیلو گرم، مرکزی  32کیلوگرم، یزد  32کیلو گرم، اصفهان  1/32کیلوگرم، لرستان 33/33کیلو گرم، اردبیل  30کیلوگرم،ایالم 

 .کیلو گرم است 5/1کیلوگرم و سمنان  5/1کیلوگرم،خراسان رضوی 3/0کیلوگرم، زنجان  0/0

کیلوگرم اضافه تغذیه  5/3بختیاری نسبت به رژیم پیشنهادی حدود     و           ها فقط استان چهارمحال از بین این استان: وی ادامه داد

 .قرمز هستند ها مبتال به کسری تغذیه و ضعف امنیت غذایی در مصرف گوشت که سایر استان سرانه دارد در حالی

اکی از افزایش عدم دسترسی کاهش دارد که ح 3100ها مصرف سرانه نسبت به سال  بنا به گفته وی تقریباً در تمامی استان

کیلوگرم مصرف گوشت داشته  1/33علی رغم کسری از استاندارد ولی  3100استان تهران که در . ها به سیری سلولی است استان

 .کیلوگرم کاهش داشته است 0/0مصرف سرانه آن به  3102در 

 2/5)، گلستان (کیلوگرم 3/5)های بوشهر  تانکمترین مصرف سرانه گوشت قرمز در اس 3102در سال : این کارشناس تصریح کرد

( کیلوگرم 5/5)و قزوین ( کیلوگرم 5/5)، مازندران (کیلوگرم 1/5)، گیالن (کیلوگرم 5/5)، قم (کیلوگرم 5/5)، هرمزگان (کیلوگرم

توان به  می که کمبود مصرف آنها را... های ساحلی مثل گیالن، مازندران، بوشهر و به جز استان: وی گفت.مشاهده شده است

ای غلبه کرد کمبود  های تغذیه وضعیت اقلیمی و فراوانی ماهی به عنوان جایگزین گوشت قرمز نسبت داد و تا حدودی بر نگرانی

به این ترتیب، مشاهده می : اخوی اذعان داشت.کننده است هایی مثل قزوین و قم کامالً نگران مصرف در مورد خانوار شهری استان

برابر مصرف  0کیلوگرم در نظر بگیریم این رقم  33را حدود  3102رف سرانه پنج استان پرمصرف کشور در شود اگر متوسط مص

کیلوگرم کمتر از نصف  0/0استان تهران نیز با سرانه . برابر مصرف استانهای قزوین و مازندران است 0/3سرانه استان قم و 

در حالی . قرمز داشته است مصرف گوشت 3102م، یزد، اردبیل و زنجان در بختیاری و کمتر از استان های اصفهان، ایال و چهارمحال

جالب این است که در مورد : وی افزود.تر از متوسط کل کشور قرار داشته است درصد باال02تهران در مصرف سرانه  3100که در 

های نسبتاً محروم  ی از استانهاست و برخ ها در مصرف تقریباً عکس وضعیت مصرف در کل خوراکی گوشت قرمز ترتیب استان

وبلوچستان اگر چه همچنان در کسری تغذیه لکن نسبت به رتبه رفاهی  جنوبی و سیستان کشور مانند یزد، کرمان، ایالم، خراسان

رغم کاهش مصرف سرانه استان  در مجموع، علی: این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد.خود در رتبه بسیار بهتری قرار دارند

ها باشد و  های شهری در بین کل استان دهنده همگرایی و کاهش نابرابری مصرف سرانه خانوار توانست نوید که می 3102در  تهران

های قبل و استفاده از تحلیل کمی نشان  رغم روند مالیم همگرایی و کاهش شکاف عمومی مصرف، تعمیم بررسی به سال تقریباً به

قرمز و سیر کاهش رفاه و درآمد واقعی مصرف کننده، بویژه در سال های اخیر و در  گوشت دهد به موازات افزایش قیمت نسبی می

 3102کیلوگرم در  2/1به حدود 3115کیلوگرم سال  5/0و  3100کیلوگرم سال  3/32نتیجه کاهش مصرف سرانه کشور از 

مقایسه این ارقام ضمن حکایت از بدتر شدن . تافزایش داشته اس  قرمز ها در مصرف سرانه گوشت های شهری استان نابرابری خانوار

 .های کشور نیز است های مصرف در بین استان امنیت غذایی و تعمیق فقر در مصرف گوشت قرمز مبین واگرایی بیشتر الگو

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/12333-1.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/18405-1.html
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 گندم

 ایسنا - ۳۱۹۱تیر  ۳۱شنبه 

  بینی کرد معاون وزیر کشاورزی پیش

  میلیون تن گندم ۷برداشت 
ایم که نسبت به سال  هزار تن گندم خریداری کرده 750 تاکنون سه میلیون و: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهادکشاورزی گفت

خودکفایی  امیدواریم که این رقم به هفت میلیون تن برسد تا در نهایت با هماهنگی و عزم ملی بهو  درصد افزایش داشته است 52گذشته 

  .گندم برسیم

در مراسم تودیع و معارفه ( شنبه)صبح امروز  منطقه اصفهان، محمدعلی جوادی( ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

رونق  تواند در سال جاری با بیان اینکه دولت با کنترل رشد تورم در سال گذشته، می 32طقه من مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی

کنم که با خود عقالنیت را به جامعه آوردند و امید  امید تشکر می از مردم برای رای به دولت تدبیر و: اقتصادی را نیز به کشور بیاورد، اظهارکرد

به بعد از مردم دریغ و رونق اقتصادی در  های ناعادالنه از این های نابخردانه و تحریم برسد و حرکتای به سرمنزل مقصود  هسته دارم مذاکرات

  .کشور حاکم شود

نیز به  3101اصالح و بودجه سال  3100سال  بودجه: افزود 3101هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت در سال  52وی با اشاره به 

  .درصد نیز کمتر شود تا بتوانیم مشکالت اقتصادی را یکی پس از دیگری رفع کنیم 05از  یدوارم تورمام. موقع به مجلس ارجاع داده شد

  .های اقتصاد مقاومتی است سرلوحه کار دولت و از سیاست رونق اقتصادی: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

این به بعد شرکت غله زیر مجموعه وزارت جهاد  از: از وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کردجوادی با اشاره به جدا سازی شرکت غله 

  .آن به صورت متمرکز و دقیق انجام خواهد شد کشاورزی خواهد بود و مدیریت و نظارت بر

گره خورده و جایگاهی ویژه دارد نان مصرفی مردم  چرخه گندم به: وی با تاکید بر پیگیری و نظارت تولید و مصرف چرخه گندم تصریح کرد

ها و سوء  سودجویی گانه غله و گندم و نظارت متمرکز، امیدوارم جلوی 35البته با ایجاد مناطق . داشت بنابراین باید آن را به دقت زیر نظر

  .ها گرفته شود مدیریت

 33هاست و دولت برای نان  کالت چرخه نان، یارانهمش یکی از: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد

تا بتوانیم  پس یک اراده جمعی نیاز است. داده است که باید در جایگاه خود و برای مردم مصرف شود هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص

  .مساله نان را ساماندهی کنیم

از گندم و جمع آوری و حفظ آن باشیم و خروج غیرقانونی  اسان پیگیر صیانتباید با کارشن: جوادی با تاکید بر تکیه به مباحث کارشناسی گفت

  .کنیم گندم از این چرخه را کنترل

در مصرف نان را ارزیابی و همچنین با اداره بهداشت و درمان  باید میزان تقاضای واقعی مردم: وی با اشاره به سهمیه بندی آرد و نان اظهار کرد

غیر مجاز همچون جوش شیرین  های دهیم همکاری ببسیار خوبی داشته باشیم تا از ورود افزودنی ختیار مردم قرار میا برای سالمت نانی که در

  .ها داشته باشیم مردم و سایر ارگان به نان جلوگیری و اطالع رسانی الزم را نیز در این مورد به
http://www.isna.ir/fa/news/40331332173 
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 گندم
 - 93/04/11فارس

 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد ...1

تن از کشاورزان گندم  3۴۱هزار و  ۶..میلیون و  1تاکنون : سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم بانک سپه گفت

 .درصد رشد داشته است ۷۱قبل حدود خریداری شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال 

تاکنون : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت محسن ملکی سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم بانک سپه

 . ورزان خریداری شده استمیلیارد ریال از کشا 010هزار و  10تن گندم به ارزش  352هزار و  555میلیون و  1

و از امروز استان همدان  استان کشور خریداری شده 12محموله از  111هزار و  555 مرکز و طی 520این مقادیر از : وی افزود

 . پیوندد هم به عنوان استان سی و یکم به جمع فروشندگان گندم می

 . تن پیشتاز فروش گندم است 115هزار و  052ن با استان خوزستا: سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم تصریح کرد

درصد نسبت به  322ارزشی حدود  درصد و به لحاظ 02 میزان خرید گندم تاکنون به لحاظ وزنی حدود : ملکی اظهار داشت

 .گذشته رشد داشته است سال  مدت مشابه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403313331130 

 منابع مالی

 - 93/04/08فارس

تقویت بنیه /های دولتی و غیردولتی  جمهور برای بررسی راهکار افزایش توان پرداخت تسهیالت بانک رئیسدستور 

قتصاد مقاومتی، دستور داد تا در جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی امور ا رییس مالی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت

های خزانه بر اساس اولویت ایجاد تحرک اقتصادی و تقویت بنیه مالی  های عمرانی و پرداخت تخصیص بودجه

 .پیمانکاران طرف قرارداد با دولت، تسریع شود

حسن روحانی همچنین مقرر کرد تا مجموعه  پایگاه اطالع رسانی جمهوری اسالمی ایران، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

شود، تکمیل و در  که با هدف کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی دنبال می 3105و  3101های  های اقتصادی دولت سال سیاست

های تنظیم شده، اقتصاد کشور در شرایط رشد پایدار  ب رسانده شود تا با اجرای دقیق و سریع برنامهربط قانونی به تصوی مراجع ذی

 .قرار گیرد

رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه و در ادامه مباحث قبلی ستاد در خصوص خروج غیرتورمی از رکود و ایجاد رونق اقتصادی 

 .و ارزی متناسب با سیاستهای اقتصادی دولت ارائه کرد های پولی ، اعتباری ، گزارشی در مورد سیاست

های دولتی و غیردولتی از جمله موارد مطرح در جلسه اخیر ستاد هماهنگی  بررسی راهکار افزایش توان پرداخت تسهیالت بانک

 .امور اقتصاد مقاومتی بود

لتی و غیردولتی، راهکارهایی اعم از افزایش سرمایه های دو بر این اساس، مقرر شده است برای افزایش توان پرداخت تسهیالت بانک

ها و پیگیری ایجاد  ها، تقویت کمیته وصول مطالبات غیر جاری در بانک های ثابت و اموال مازاد بانک ها، فروش دارایی بانک

 .ها به مورد اجرا گذاشته شود های تخصصی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک دادگاه

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930410001153
http://www.farsnews.com/
http://president.ir/fa/78972
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هزار میلیارد تومان  002از توان پرداخت  3101ها در سال  ها حاکی است که مجموعه بانک بینی و پیشهای کارشناسی  گزارش

تسهیالت برخوردار شوند که این امر در جهت فراهم آوردن نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی به سرمایه در گردش و ایجاد رونق 

 .داشت ای خواهد کننده های شغلی جدید اثر تعیین اقتصادی و فرصت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403332331032 
 
 

 منابع مالی
 - 93/04/08فارس

 پیشنهاد به شورای پول و اعتبار 1/ تواند بگیرد درصد هیچ تسهیالتی نمی 11کشاورز با نرخ سود 

تواند بگیرد، دو  درصد هیچ تسهیالتی نمی 11رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه کشاورز با نرخ سود 

 .پیشنهاد به شورای پول و اعتبار ارائه کرد

درصد  00ها به  بانک ود عقود مشارکتیدر پاسخ به اینکه نرخ س خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   عباس رجایی در گفت

به شدت با افزایش سود تسهیالت در بخش  :دارد؟ گفت افزایش یافته است آیا این نرخ سود برای بخش کشاورزی توجیه اقتصادی

 .یا بازپرداخت کند تواند تسهیالت بگیرد و نمی کشاورزی مخالف است زیرا کشاورز با چنین نرخ سودی

های گذشته مورد حمایت بود و در کنار مجموعه افزایش  بخش کشاورزی از سال: مجلس افزود رئیس کمسیون کشاورزی

 .هایی که به این بخش تحمیل شده است چنین نرخ سودی باعث شکنندگی بخش کشاورزی خواهد شد قیمت

ت بخش کشاورزی به میزان نخست اینکه نرخ سود تسهیال: رجایی با بیان اینکه دو پیشنهاد به شورای پول و اعتبار دارد، گفت

 .دوم اینکه دولت یارانه سود تسهیالت به صورت ویژه به بخش کشاورزی تخصیص دهد. درصد بود برگردد 31قبلی که حدود 

بخش تعیین کرده  در صورت ادامه روند افزایش نرخ سود تسهیالت در بخش کشاورزی تکالیفی که قانون برای این: وی ادامه داد

 .شود های صندوق توسعه ملی به این بخش نیز کمرنگ می د شد و حتی میزان تخصیصاست اجرا نخواه

 .پردازند ها نیز تسهیالتی را که باید به بخش کشاورزی بپردازند را نمی حتی بانک: رجایی افزود

یالت خود را به درصد تسه 05های دولتی و غیر دولتی موظف شدند  بانک 01های بودجه سال  در یکی از تبصره: وی ادامه داد

گیرند در حالی که دریافت  بخش کشاورزی بدهند اما با افزایش نرخ سود آنها مدعی خواهند شدکه کشاورزان تسهیالت نمی

 .تسهیالت با چنین نرخ سودی برای آنها به صرفه نیست

بخش کشاورزی پرداخت  ها حذف شده و تسهیالتی به به مرور این تبصره توسط بانک: افزود  رئیس کمسیون کشاورزی مجلس

 .نخواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403332333237 
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 منابع مالی
 - 93/04/10فارس

 بیش از یک میلیون سرپرست خانوار زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی هستند

هزار سرپرست  1۱۱در حال حاضر یک میلیون و : مشاور مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایری گفت

 .خانوار اعم از عشایر و روستایی زیرپوشش خدمات این صندوق هستند

وز در مراسم معارفه مدیر جدید صندوق بیمه روستایی و از اردبیل، احمد شیرزادی پیش از ظهر امر خبرگزاری فارسبه گزارش 

این بخش است  های شاخص و ممتاز کشور در بخش کشاورزی و تولیدات متنوع اردبیل یکی از استان: عشایری اردبیل اظهار کرد

 .د زدجانبه را فراهم کرده و به خودکفایی و خوداتکایی بیشتر دامن خواه که قطعاً این تولید زمینه توسعه همه

امروز وظیفه خطیری را در حمایت از کشاورزان و جامعه عشایری به عنوان قشر مولد داریم و به عنوان یک نیاز :  تصریح کرد وی

 .سازی برای آینده تامین کنیم اولیه بعد از آب و غذا باید دغدغه آنها را از لحاظ رفاه اجتماعی و پشتوانه

یمه اجتماعی جامعه روستایی و عشایری بیش از یک دهه است که فعالیت خود را آغاز کرده در این زمینه ب: یادآور شد این مسئول

 .کند به جامعه مولد روستایی و عشایری خدمات ارائه کند تا رفاه آنها تامین شود های خاص سعی می و به دور از نگرش

ها و مشکالت تولیدکنندگان در دو جامعه  دغدغه تشکیل بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در راستای کم کردن: شیرزادی افزود

 .ای استفاده کنند تا آنها بدون رنج بتوانند از خدمات بیمه عشایری و روستایی اتفاق افتاده است

ها و همچنین اهمیت آن در تضمین آینده جوامع با  این مسئول ضرورت افزایش آگاهی و دانش مخاطبان را در حوزه بیمه

آموخته علوم ارتباطات است بتواند در تغییر  امیدواریم مدیر جدید که خود دانش: یادآور شد و تصریح کرد رارویکردهای عقالنی 

ها و تقویت بینش اجتماعی بهتر و شایسته عمل کرده و برای رغبت بیشتر کشاورزان و تولیدکنندگان روستایی و  نگرش

 .جهت عضویت در این صندوق تالش کند عشایری

هزار مشمول بیمه  352از : ها در جذب خانوارهای جدید خبر داد و گفت برای استان قف و سهمیه مشخصاز تعیین س وی

هزار نفر اعالم و ابالغ کردیم  50درصد جذب شده و امسال سقف استان را جذب  10صندوق روستایی و عشایری استان اردبیل 

 .الت متنوع کشاورزی نتایج مطلوبی در این زمینه به دست آیدکه امیدواریم با توجه به نقش و جایگاه اردبیل در تولید محصو

ها از  باید امنیت و آرامش خاطر خانواده: یافتگی امروز یادآور شد و ادامه داد شیرزادی اهمیت عرصه رفاه اجتماعی را در عصر توسعه

 .های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد طریق گسترش بیمه

ها در  از اردبیل، وی در پایان سخنان خود در مورد وسعت فعالیت این صندوق و مشکل اکثر استان خبرگزاری فارسبه گزارش 

تالش ما بر این است تا مجوز جذب تعدادی از نیروهای کاربلد را به صندوق اردبیل ارائه : زمینه تامین نیروی انسانی خاطرنشان کرد

شود با سرعت عمل بیشتر  حوزه تخصصی که فعالیت این صندوق را شامل می 012نند با افزایش نیرو در بیش از کنیم تا آنها بتوا

 .اقدام کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403313333401 
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 منابع مالی
 - 93/04/10فارس

 دهد گذاری کشاورزی را کاهش می افزایش نرخ سود تسهیالت سرمایه

درصد افزایش داده است، عضو کمیسیون  11ها را به  در حالی که اخیرا شورای پول و اعتبار نرخ تسهیالت بانک

ه ساالنه اندازد، کشورهای پیشرفت افزایش سود تسهیالت کشاورزی امنیت غذایی را به خطر می: کشاورزی گفت

 .شود  دهند اما درکشور ما برعکس عمل می میلیاردها دالر به این بخش یارانه می

در خصوص تأثیر  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت عباسی پاپی

کشاورزی : درصد در بخش کشاورزی، گفت 00افزایش نرخ سود تسهیالت بخش کشاورزی به  ر مبنی برتصمیم شورای پول و اعتبا

شود چند برابر حاشیه سودی است که در  در ایران سنتی، کم بازده و کم سود است و سودی که از یک فعالیت خدماتی حاصل می

 .آید فعالیت تولیدی کشاورزی بدست می

و از آنجا که  های دولتی خودش را حفظ کرده است یارانه  شورهای مختلف عمدتا با تکیه بربخش کشاورزی در ک: وی افزود

 .دهند گذاری در این بخش را از دست می است کشاورزان رغبت به سرمایه کشاورزی در کشور ما سنتی

 دهند کشورهای توسعه یافته میلیاردها دالر یارانه به کشاورزی می *

در کشورهای توسعه یافته و اروپایی ساالنه میلیاردها دالر یارانه به بخش کشاورزی : هار داشتعضو کمیسیون کشاورزی، اظ

 .های اقتصادی خودش را حفظ کند شود تا این بخش بتواند نسبت به سایر بخش اختصاص داده می

ر قالب انواع تسهیالت به کشاورزان میلیارد دالر ساالنه د 022تا  522در آمریکا و کشورهای اروپایی حدود : زاده تصریح کرد پاپی

شود اما در کشورمان علیرغم اینکه هزینه تولید به شدت  با بازپرداخت طوالنی مدت، ارزان قیمت و بالعوض داده می  یارانه، وام

 .کنند  نسبت به کشورهای اروپایی باالتر است تسهیالت را گران می

های تولید را در کشور افزایش  بودن بازدهی و عدم مکانیزه بودن کشاورزی هزینهسنتی بودن کشاورزی در ایران، پایین : وی افزود

 .تر مورد حمایت قرار دهد با این شرایط دولت باید کشاورز را بصورت ویژه داده است و

های  ادهتأمین نه  کشاورزی ما یک کشاورزی رها شده است و نه تنها به کشاورزان از طریق: عضو کمیسیون کشاروزی بیان داشت

  .شود به آنها تسهیالت قابل بازگشت و ارزان قیمت هم داده نمی بلکه حتی شود های بالعوض کمک نمی کشاورزی و کمک

تسهیالت را به بخش کشاورزی اعمال کند قطعا بخش کشاورزی دچار  درصدی 00اگر قرار است دولت سود  :زاده بیان داشت پاپی

  .شود آسیب جدی و تاریخی می

درصد تولید  30کشاورزی حدود : گذاری است، گفت بیان اینکه یکی از معضالت جدی در بخش کشاورزی کمبود سرمایهوی با 

اما به این نسبت  درصد اشتغال را به خود اختصاص داده و نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد 01ناخالص داخلی و 

 .گذاری در این بخش به شدت تعدادشان کم است ران راغب به سرمایهگذا شود و سرمایه گذاری در آن انجام نمی سرمایه

عنوان کرد و  درصد 5ها کمتر از  گذاری در بخش کشاورزی را به نسبت سایر بخش سهم سرمایه کشاورزی مجلس عضو کمیسیون

رصد، مانع تزریق سرمایه به د 00دولت باید این سهم را افزایش دهد در حالیکه افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی به  :بیان داشت

  .شود بخش کشاورزی می

با سرمایه خودش تولید  و کشاورز رود گذاری به شمار می ترین بخش سرمایه بخش کشاورزی خصوصی: زاده تصریح کرد پاپی

 .کند برای تولید از سرمایه دولتی استفاده نمی درصد سرمایه متعلق به خودش است و 05و  کند می

http://www.farsnews.com/
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دو سال پیاپی به  گذار بخش کشاورزی سرمایه این باید کشاورز را حمایت کرد تا بتواند فعالیتش را حفظ کند و اگربنابر: وی افزود

 .تواند به فعالیت کشاورزی ادامه دهد دلیل مشکالت دچار ورشکستگی شود قطعا دیگر نمی

 افتد امنیت غذایی کشور با افزایش سود تسهیالت کشاورزی به خطر می* 

گذاران و کشاورزان از بخش کشاورزی  ون کشاورزی با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی نتیجه خروج سرمایهعضو کمیسی

 .کند گذاری کشاورزی قطعا امنیت غذایی کشور را با مشکل مواجه می افزایش سود تسهیالت بانکی در بخش سرمایه: است، گفت

به عنوان یک  که نیاز به اعمال استراتژی اقتصاد مقاومتی دارد و این استراتژیکشورمان در شرایطی است : زاده تصریح کرد پاپی

 .استراتژی بلند مدت برای کشور ضرورت است

توانیم  اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه ما در کشور غذای خودمان را تأمین کنیم و اگر نتوانیم این کار را بکنیم اساسا نمی: وی افزود

 .هم حل کنیم مشکالت داخلی و خارجی را

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403313333371 
 

 منابع مالی
 - 93/04/14فارس

 افزایش نرخ سود تسهیالت کشاورزی ضد تولید است

بودجه ساالنه به فاصله گرفتن دولت از درآمد نفتی توصیه تاکید عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه همواره در 

 .شود توجهی می شود و به آن بی کننده فراهم نمی اما زیر ساخت الزم مانند حمایت از کشاورز و تولید: شود، گفت می

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

شود  عنوان می بندی ساالنه در بودجه: درصد گفت 00اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیالت کشاورزی به 

دشگری و اخذ مالیات که باید از وابستگی به نفت فاصله گرفت و به سمت درآمدزایی از طریق گسترش کشاورزی، گسترش گر

 .پیش برویم

زایی از  ها مبنی بر فاصله گرفتن از متکی بودن بر درآمد نفت زیر ساخت الزم برای درآمد اما از طرف دیگر علیرغم توصیه: وی افزود

 .شود آوریم و از کشاورز حمایت نمی های دیگر را بوجود نمی روش

های حمایت از کشاورزی پرداخت تسهیالت ارزان قیمت  یکی از روش: عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی بیان داشت

 .رود توجهی به این مسئله سود این تسهیالت باال می است که با بی

تواند برای تولیداتش  کننده یا همان کشاورز یک مانع است و کشاورز نمی افزایش نرخ سود تسهیالت برای تولید: نوری تصریح کرد

 .اش را ثابت کند تواند توانمندی ریزی کند و نمی ابت برنامهبر اساس یک برنامه ث

 .افزاید افزایش نرخ سود تسهیالت به مرور زمان بر ضد تولید است و بر بسیاری از مشکالت و مسائل کشاورزان می: وی افزود

افزایش نرخ سود تسهیالت اتخاذ تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر  :عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی گفت

 .نشده است گیری به آینده توجه در این تصمیم اختصاص یافته به کشاورزان غیر منطقی و ناعادالنه است و

درصدی توانش از بین  322گیرد و کشاورز زیر فشار  تولید را از کشاورز می انگیزه ها گیری این نوع تصمیم: نوری بیان داشت

 .ت غذایی کشور تأثیر نامطلوبی داردرود و قطعا بر روی امنی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403313333137 

 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930410000426
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930414000642
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 منابع مالی
 آیانا- 1040تیر  17, پنجشنبه

 ویژه ! گذاران شهری است، نه روستایی مناسب سپرده درصدی 11افزایش نرخ سود 

صورت  از آنجا که بخش کشاورزی نیاز به بسته حمایتی دارد، الزم است که در قالب آن نرخ سودها و سایر موارد به

 .خاص برایش تعریف شود

و با خبرنگار خبرگزاری ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی امروز در گفتگ های برنامه عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش 

افزایش نرخ : ها و تأثیر آن در بخش کشاورزی گفت درصدی نرخ سود عقود مشارکتی بانک 00درباره افزایش ( ایانا)کشاورزی ایران 

 .ها مؤثر است گذاران شهری در بانک درصدی دستوری بوده و خارج از عرف است و برای سپرده 00سود 

صورت شفاف و جامع در مقطعی مشخص  اورزی به یارانه و حمایت و بسته خاصی نیاز دارد که بهبخش کش: پور افزود...احمد عبدا

 .بتوان میزان آن را تخمین زد

گذاران انجام شده، در حالی که این امر کامالً  افزایش نرخ سود مشارکت توسط دولت به نمایندگی از سپرده: وی خاطرنشان کرد

 .ی استبردار بخش کشاورز متفاوت با بهره

 باال و پایین آوردن نرخ سود، تنها مُسکن برای کشور است 

دولت باید نرخ سود متعارف را برای : ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد های برنامه عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش

 .ای خاص را تعیین کند های مختلف کشور منطقی تعریف کرده و برای بخش کشاورزی بسته بخش

 .بسته کشاورزی باید تمامی جوانب کمکی و خسارتی بخش کشاورزی را دربر بگیرد: پور تصریح کرد...عبدا

صورت پایدار اتفاق خواهد افتاد که میزان اعتبارات، تسهیالت و  یافتگی در بخش کشاورزی به تنها در صورتی توسعه: وی یادآور شد

 .ش تعیین شده از قبل مشخص و تعریف شده باشدهای معین و اهداف از پی نرخ سود آنها برای زمان

تواند برای توسعه پایدار  های سود پایین کنونی نیز در حال حاضر تنها مُسکن بخش تولید است و نمی نرخ: پور تأکید کرد... عبدا

 .کاربرد داشته باشد

اورزی را از پیش تدوین کند که میزان های مختلف ازجمله کش حمایتی بخش -دولت باید بسته سیاسی : وی در پایان اظهار داشت

 ./روشنی در آن دیده شده باشد ها و تمامی موارد برای بخش کشاورزی به ها، سرمایه سود سپرده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/12333-1 

 

 مالیمنابع 
 آیانا- 1040تیر  11, چهارشنبه

 شود  میلیارد تومان یارانه مستقیم به حساب بخش کشاورزی واریز می 022

صورت مستقیم به بخش کشاورزی اختصاص  میلیارد تومان یارانه تأمین علوفه به 3۱۱میلیارد تومان یارانه شیر و  1۱۱

 .یابد می

س شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجل 

ها، دولت متعهد شده بود نسبت به پرداخت یارانه شیرخام  پیش از اجرای فاز دوم هدفندی یارانه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .خود قرار دهداقدامات الزم را انجام داده و پرداخت یارانه مستقیم را در دستور کار 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18444-1.html?tmpl=component&print=1
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تومان به ازای یک کیلوگرم شیر  302میلیارد تومان یارانه شیر تصویب شده است که با پرداخت  122: محمدتقی توکلی افزود

تر آن خبر داده  خام به دامداران پرداخت خواهد شد و معاون وزیر جهادکشاورزی از رفع موانع اداری برای پرداخت هرچه سریع

 .است

میلیارد تومان از این یارانه تا پایان  302به گفته حسن رکنی، معاون وزیر جهادکشاورزی در امور دام، : دوی خاطرنشان کر

 .ماه پرداخت شده و اکنون پرداخت یارانه شیر فصل بهار بخش کشاورزی به خاتمه رسیده است اردیبهشت

 322ها نیز از اختصاص  ازمان هدفمندی یارانههمچنین رئیس س: نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

میلیارد تومان یارانه مستقیم تأمین علوفه به بخش کشاورزی خبر داده است که هنوز گزارشی از چگونگی تزریق آن به حوزه تولید، 

 .در اختیار کمیسیون قرار نگرفته است

دگان از تالش هیئت دولت برای اختصاص منابع حاصل از معاون رئیس جمهوری در آخرین دیدار خود با نماین: توکلی تصریح کرد

صورت یارانه مستقیم و تا  میلیارد تومان یارانه فعلی، به 522ای که بیش از  گونه ها به بخش کشاورزی خبر داد، به هدفمندی یارانه

مدت در اختیار بخش  کوتاه میلیارد تومان نیز یارانه غیرمستقیم و در قالب تسهیالت بانکی و سایر ابزارهای اقتصادی 022

 .کشاورزی قرار گیرد

گرفته در بخش کشاورزی نظیر توزیع اعتبارات برای توسعه مکانیزاسیون طی چند ماه اخیر و  اقدامات صورت: وی یادآور شد

ای ه همچنین تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب برخی کاالها و اقدام عاجل برای تأمین کارت سوخت کشاورزان ازجمله گام

های موجود  های عملکرد دولت یازدهم در کنار نقص شود که باید در ارزیابی مثبت دولت فعلی برای بخش کشاورزی محسوب می

 ./دیده شود
 http://www.iana.ir/majles/item/12301-1 

 منابع مالی
 فود پرس– 1040تیر ماه  4دو شنبه 

 خرید تضمینی محصوالت الگوی کشت 

ود محصول تولید کنند را خرید از این پس محصوالتی که بر اساس الگوی کشت منطقه خ جهاد کشاورزیوزارت 

 .تضمینی می کند

این وزارتخانه با توجه به کاهش منابع آب : معاون آب و خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی در سفر به شهرستان سمیرم گفت

 .کشور، برای کشت پاییزه الگوی خاص برای هر منطقه ارائه می دهد

کشاورز محصول اعالمی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و منطقه مربوط مطابق این برنامه اگر : سید رحیم سجادی افزود 

 .خود را کشت کند، دولت مطابق قرارداد تنظیم شده با بهره بردار موظف به خرید محصول از کشاورز است

بکارد دولت وظیفه و مسئولیتی در قبال بازاریابی و فروش  الگوی کشتاگر بهره بردار محصوالتی غیر از موارد اعالمی : وی گفت 

 .محصول ندارد

هزارمیلیارد تومان با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی با  :معاون آب و خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت

توسعه روش های جدید آبیاری اختصاص یافته که این مبلغ با اولویت چند محصول مهم و ضروری مانند گندم، جو، ذرت،  هدف

با توجه به کمبود شدید منابع  کشاورزیسجادی با بیان اینکه سیاست کلی وزارت جهاد .سویا، زیتون و نخیالت هزینه خواهد شد

  .بخش های صیفی و جالیز به سمت توسعه گلخانه ای رفته است: آب، توسعه کمی کشاورزی نیست، گفت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?I 

http://www.iana.ir/majles/item/18436-1.html?tmpl=component&print=1
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%84%DA%AF%D9%88%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%20%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%8A%20%DA%A9%D8%B4%D8%AA%20&Title=%20%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%8A%20%DA%A9%D8%B4%D8%AA
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 متفرقه

 - 93/04/12فارس

 های شهرداری محصوالت سبزی و صیفی عرضه نکردند  دیروز و امروز برخی غرفه

: گویند شان عرضه نکردند، آنها می های های میادین اقماری شهر تهران سبزی و محصوالت فرنگی در غرفه  برخی غرفه

 .کند بار تهران مشکالتشان را برطرف نمی سازمان میادین میوه و تره

اعتصاب  بار شهرداری تهران دیروز و امروز داران در میادین میوه و تره از غرفه تعدادی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .امتناع کردند و سبزی...( زمینی و  خیار، گوجه، سیب)فرنگی و از عرضه محصوالت   کرده

نحوه تعیین نرخ از سوی سازمان  ماه است که به 0داران حدود  غرفه:گفت ،خبرگزاری فارسبا  یک غرفه دار در تماس تلفنی 

اند که سازمان میادین آنها را وادار به فروش  معترض هستند و مدعی (میلیون تومانی 15الی  32)های باال   اجاره میادین و 

 .کند می بار و تره  میوه تر از نرخ خریداری شده از میدان مرکزی محصوالت به پایین

 داران  اعتراض سراسری غرفه* 

نند بیشتر شود و حتی ک عرضه نمی احتمال دارد در آینده تعداد معترضانی که محصوالت سبزی و صیفی: دار گفت این غرفه

 .های میوه هم به جمع معترضان بپیوندد غرفه

بار شهرداری از جمله مدیر عامل سازمان و مدیریت  داران تاکنون با مقامات ارشد سازمان میادین میوه و تره غرفه:دار گفت این غرفه 

 .اند تیجه نرسیدهاند اما تاکنون به ن در مورد مشکالتشان جلساتی داشته برداری این سازمان بهره

   .ادامه دارد آغاز شده هنوز هم ها که از دیروز سبزی در غرفه داران، عدم عرضه محصوالت فرنگی و غرفه به گفته برخی

بار شهرداری  داران سازمان میادین میوه و تره در این میان علی حاج فتحعلی دبیر اتحادیه بار فروشان نیز در رابطه با اعتراض غرفه

 .شود مرتبط نمی به سازمان میادین مرکزی میوه و تره بار  داران غرفه اعتراض این: فارس گفت تهران به

بار شهرداری  ای است که از سازمان میادین میوه و تره آنها بر سر مسائل جزئی و حاشیه  داران و خواسته مشکل این غرفه: وی افزود

 .کنند تهران مطالبه می

ها  بار شهرداری تهران بر سر قیمت نایلون مشکالت این صنف با سازمان میادین میوه و تره: ر داشتدبیر اتحادیه بارفروشان اظها

فروشد و همچنین سازمان از آنها می خواهد که سبدهای میوه را به پیمانکار سازمان بفروشند در  گرانی است که سازمان به آنها می

 .بیشتری در خارج از سازمان به فروش برسانندتوانند سبدها را با نرخ  داران می حالیکه این غرفه

 .داران بیمه است که آنها تقاضا دارند که سازمان برای بیمه شدن آنها اقدام کند البته یکی دیگر از مشکالت این غرفه: وی افزود

داران بخواهد که  فهکنم که سازمان از غر نیست و فکر نمی  گذاری و قیمت داران نرخ مشکل این غرفه: حاج فتحعلی اظهار داشت

 .کاالیشان را با قیمتی کمتر از خرید عرضه کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403317333713 
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 متفرقه
 - 93/04/11فارس

 آبیک؛ قطب تولید محصوالت دامی در قزوین

های صنعتی در شهرستان آبیک سبب شده که این شهرستان به قطب تولید محصوالت دامی در استان  وجود دامداری

 .قزوین تبدیل شود

های مناسب جهت تولید محصوالت زراعی، باغی و دامی  از آبیک، شهرستان آبیک با دارا بودن ظرفیت خبرگزاری فارسبه گزارش 

های استان قزوین به  ترین شهرستان ای و کلزا و گندم از مهم به ویژه محصوالتی مانند گوشت مرغ، تولید قارچ، محصوالت گلخانه

 .رود شمار می

به بازار پرمصرف استان تهران است که اهمیت تولید محصوالت دامی و غیردامی را از ویژگی مهم شهرستان آبیک دسترسی آسان 

 .کند از نظر محصوالت اقتصادی و اجتماعی دوچندان می

های مهم  ترین قطب تولید محصوالت دامی استان قزوین و از قطب های صنعتی، شهرستان آبیک مهم با توجه به وجود دامداری

 .مرغ کشور است تولید تخم

 .مرغ است هرستان آبیک در زمینه دامداری و دامپروری تولیدکننده گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر و عسل و به ویژه تخمش

بخشی و از سوی دیگر وجود  نگر همراه با تعامل مناسب بین ریزان آینده خوشبختانه طی چند سال اخیر با وجود مدیران و برنامه

های چشمگیری در این  زان خبره و دارای شم اقتصادی، در بخش کشاورزی شاهد موفقیتکارشناسان با مدارک علمی باال و کشاور

 .ایم شهرستان بوده

های واحد امور دام جهاد  عمده فعالیت: وگو با خبرنگار فارس در آبیک اظهار داشت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک در گفت

 .های سنتی است های نوین و اصالح و بهسازی دامداری ه دامداریکشاورزی شهرستان آبیک نظارت بر واحدهای تولیدی، توسع

 33طی سال گذشته : پرداخت و افزود  بیژن لطفی به تشریح میزان تولید ساالنه محصوالت دامی شهرستان آبیک در سال گذشته

تن عسل  12قرمز و  تن گوشت 022تن گوشت مرغ، چهار هزار و  122مرغ، هشت هزار و  هزار تن تخم 51هزار تن شیر خام، 

 .تولید شده است

های دام و طیور  مرغ که با مسائل و مشکالت اقتصادی و تامین نهاده مدیریت و نظارت بر واحدهای تولیدکننده تخم: وی ادامه داد

 .درصد کل، تولید افزایش داشته است 0.5تن معادل  522، یک هزار و 03مواجه بودند در سال گذشته نسبت به سال 

های نیمچه گوشتی در کل واحدهای شهرستان آبیک سبب افزایش  های بهبود مدیریت فارم اعمال روش: مسئول تصریح کرداین 

 .درصدی تولید گوشت سفید یعنی پنج هزار تن شد 50میزان 

ی تولید نظارت و کنترل واحد دام جهاد کشاورزی سبب افزایش ظرفیت واحدها: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک اضافه کرد

 .هزار تن رسیده است 332هزار تن به  02شیر شهرستان آبیک شده و افزایش تولید از 

 .رأس مولد رسیده است 022هزار و  30میزان افزایش ظرفیت واحدهای شیری از هفت هزار رأس مولد به : لطفی اضافه کرد

لید گوشت قرمز سبب شد در سال گذشته میزان تولید بنابر این گزارش، نظارت بر واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیت واحدهای تو

 .تن برسد 022این محصول دامی در شهرستان آبیک به چهار هزار و 

های شهرستان آبیک از سوی واحد دام جهاد کشاورزی  های بهبود عملکرد در زنبورستان همچنین مدیریت و نظارت و اعمال روش

 .ل در این شهرستان شده استدرصدی تولید عس 52این شهرستان، سبب افزایش 

 مرغ کشور در آبیک درصد تخم 32تولید * 

http://www.farsnews.com/
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واحد مرغداری  10: مرغ کشور در این شهرستان اشاره کرد و گفت درصدی تخم 32مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک به تولید 

از سیستم چهارشاخ قدیمی که  اند و در شهرستان آبیک وجود دارد که همه این واحدها به هیترهای موشکی ایستاده مجهز شده

 .اند اند، خارج شده بوده  سیستم گرمایشی پرمصرف

شوند به همین دلیل از مصرف گازوئیل  مصرف بوده و به طور اتوماتیک قطع و وصل می هیترها به صورت کامال کم: لطفی افزود

 .ز استکند و هم گازسو شود یعنی دو منظوره است یعنی هم با گازوئیل کار می کاسته می

گذار، هفت واحد مرغ مادر گوشتی، یک واحد شترمرغ، یک واحد بوقلمون، دو  واحد تخم 35واحد مرغ گوشتی،  12: وی ادامه داد

مرغ  کشی و دو واحد اجداد در شهرستان آبیک مشغول فعالیت هستند که از این تعداد، روزانه دو میلیون عدد تخم کارخانه جوجه

 .شود تولید می

هیچ : وگو با خبرنگار فارس در این شهرستان اظهار داشت سئول امور دام جهاد کشاورزی شهرستان آبیک نیز در گفتکارشناس م

 .کنند واحد مرغداری به صورت کامال اتوماتیک فعالیت می 01واحد سنتی مرغداری در شهرستان آبیک وجود ندارد و 

شود که به دلیل باال  واحدهای مرغداری شهرستان آبیک تولید میحدود شش میلیون قطعه مرغ تخمگذار در : محمد مافی افزود

 .شوند بودن افزایش ظرفیت، از واحدهای مهم کشور محسوب می

دلیل موفقیت واحدهای مرغداری در شهرستان آبیک را مجرب، توانمند بودن و فنی بودن مدیران و مسئوالن : وی ادامه داد

 .صوصی نیز در این عرصه توانسته به سرپا ماندن این واحدها کمک کندگذاری بخش خ ها است که سرمایه مرغداری

تاکنون هیچ موردی از بیماری آنفلوآنزای مرغی در واحدهای مرغداری مشاهده نشده  11از سال : این کارشناس مسئول اضافه کرد

 .است

 اختصاص تسهیالت بانکی به واحدهای دامپروری* 

تامین و تایید : وگو با خبرنگار فارس در این شهرستان گفت شهرستان آبیک نیز در گفتمعاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی 

کشاورزی در سال گذشته سبب شد با توجه به بازدیدهای   های سوخت واحدهای زیر بخش کشاورزی و دامپروری و ادوات و چاه

 .سوخت داشته باشیمکاهش مصرف  03درصد نسبت به سال  00های مکرر  آزمایی متعدد میدانی و راستی

میلیارد و  02میلیون ریال در زمینه دام سنگین و  315میلیارد و  02جهت واحدهای دامپروری به میزان : یوسف یوسفی افزود

میلیون ریال در زمینه پرورش زنبور عسل سال گذشته تسهالت  155های پرورش طیور و همچنین  میلیون ریال جهت فارم 522

طرح اصالح نژاد دام روستایی به منظور افزایش تولید و سودآوری دامداری سنتی از : وی ادامه داد.ه استبانکی اختصاص داده شد

این مسئول از معرفی متقاضیان دریافت .طریق واگذاری به بخش خصوصی و در پنج روستا به عنوان پایلوت انجام و اجرا شده است

آوری، بررسی و ارسال  جمع: ن ریال در سال گذشته خبر داد و گفتمیلیو 522میلیارد و  0وام سرمایه در گردش به مبلغ 

های آن از دیگر  های مرغ تخمگذار و نیمچه گوشتی و قیمت گیری گوشت قرمز و شیر و عسل و فرآورده اطالعات ماهانه فارم

لیل بحران دچار رکود به گزارش فارس، چند ماهی است که مجتمع گوشت زیاران که به د.اقداماتی بوده که صورت گرفته است

شده بود با پیگیری مسئوالن استان قزوین و نمایندگان مجلس شورای اسالمی و بانک کشاورزی احیای مجدد این مجتمع آغاز 

رسد و در ارتقای اقتصاد  شده گرچه ممکن است در آغاز کار بهره اقتصادی نداشته باشد ولی به زودی به جایگاه اقتصادی خود می

های حمایتی و تأمین  امید است دولت با در نظر گرفتن بسته.، استان قزوین و کشور نقش بسزایی ایفا خواهد کردشهرستان آبیک

های دامداران و  ی تولید به صورت یارانه برای دامداران و واحدهای مرغداری بتواند به افزایش تولید و گسترش فعالیت ها نهاده

 .شهرستان آبیک کمک شایانی کند واحدهای مرغداری سراسر کشور و به تبع آن

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403311333370 
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 متفرقه

 آیانا-1040تیر  13, شنبه

 ! حاصل باغ پرشکوفه حجتی

از یک ( جهاد کشاورزی و نیرو)ساوه کشاورزان منطقه شاهد بودند که دو وزیر تیرماه امسال در جاده زرند  ۷۰در صبح تابستانی 

 .های آبیاری تحت فشار باغبانی در باغ آقای بارانی پرداختند خودرو پیاده شدند و در کنار هم به بازدید از طرح جدید سیستم

 .چیان را در روز تعطیل پنجشنبه به مزرعه و باغات استان مرکزی کشاند چیت  حجتی صورت گرفت و  این حرکت نیز به ابتکار 

ای وی در  آمیز آبیاری تحت فشار قطره هکتاری محمود بارانی کشاورز موفق و کارآفرین و طرح موفقیت ۷۵۵باغ پسته ارگانیک  

مور زیربنایی و معاون امور باغبانی، معاون امور حالی مورد بازدید دو وزیر ، نماینده زرند در مجلس، معاون آب و خاک و توسعه ا

رسانی و روابط عمومی، استاندار استان مرکزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اراک و معاونین  ها، رییس سازمان اطالع استان

ظار خدمات حمایتی دو های پسته استان و سایر اراضی زیر کشت چشم انت هزار هکتار از باغ ۳سازمان وی قرار گرفت که بیش از 

 .وزارتخانه هستند

حجتی با اشراف به معضالت کم آبی کشور و خشکسالی پایدار همواره در صدد راهکارهایی برای حفظ آب ارزشمند و استفاده  

شود و الزم  گرانبهایی تولید می  چیان را با خود به این مزرعه آورد تا ببیند از آب، چه محصول چیت  بهینه از هر قطره آن بوده و

 .است تعامل وزارنین جهاد کشاوزی و نیرو بیشتر شود تا منابع آبی به بهترین وجه مورد استفاده قرار گیرند

و  ۰و  ۷های زیر سد  ها زیرآفتاب تابستانی کویر ساوه گذراند و پذیرفت که سد بدون شبکه چیان همراه با حجتی ساعت چیت 

جز فرسایش سرمایه و کاهش عمر مفید باغات و اراضی و یاس و  …ن و راناب پنهان و و آب سرگردا ۴و  ۵رسانی  های آب شبکه

 .ناامیدی کشاورزان حاصلی در بر نخواهد داشت

اجرای طرح آبیاری نوین در باغ بارانی موجب شده تا مصرف آب به یک سوم تفکیک پیدا کند و یا به معنای دیگر با همین آب  

این حرکت . دالر در اروپا پیش فروش شود ۰۰ت وی اضافه گردد و پسته ارگانیک وی هر کیلو به هکتار به سطح باغا ۰۵۵موجود 

 .هزار هکتار برساند ۷۹های استان را به  تواند سطح باغ می

گذار و سرمایه وی  شود تا حجتی همچون همیشه از سرمایه اشتغال سه برابری، تولید سه برابری و صادرات سه برابری موجب می 

دهند و باید از حمایت دولت  را انجام می (وزارتخانه)ها، کار ما  این: چیان بگوید حوزه کشاورزی تقدیر کرده و خطاب به وزیر چیتدر 

 .مند شوند ها بهره و وزارتخانه

 .گذار کشاورزی است گذاری به سرمایه و سرمایه معنا و مفهوم این سخن ارج 

الی خاک و خاشاک در کویر و دشت و دمن به امید تولید غذا و  هستی خود را در البه حقیقاً باید مجسمه مردانی که سرمایه و 

از طال ( دهد گذاری شود بدون کار و تالش می گذاری بلندمدت چندین برابر این سرمایه در حالی که سپرده)ریزند  محصول می

ای تاسیس کند تا  باید وزارتخانه در هر استان کمیته .های شهرها به عنوان افتخار آفرینان خاموش قرار گیرد گرفته و بر دروازه

استقرار یافته و هر  …ها، شهرداری ها و محیط زیست و آب و فاضالب و  ها و بانک ها، سازمان ها ، ارگان نمایندگی همه وزارتخانه

ه یا یک ماه پروانه و مجوز تاسیس و گذار در هر استان تنها با اعالم میزان سرمایه و نوع فعالیت درخواستی، پس از چند هفت سرمایه

کارهای اداری و دریافت مجوز تا مر حله شروع به تاسیس و احداث توسط کمیته پیگیری شده و   برداری را دریافت کند همه بهره

که حق  هایی گذار تحویل شود و از آن پس جز سازمان برداری و ساخت و چک وام یکجا به کارآفرین و سرمایه جواز و پروانه بهره

 .گذار نداشته باشد از سرمایه …ای و  رسمی نظارت دارند هیچ ارگان یا نهادی اجازه دخالت یا استنطاق یا از کجا آورده

http://www.iana.ir/archive/item/12331- 
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 متفرقه
 آیانا- 1040تیر  13, سه شنبه

 جنجال آفرینی احمد توکلی در رانت واردات کنجاله پایان یافت 

میلیون یورویی که به عنوان اولین پرونده فساد اقتصادی در دولت یازدهم مطرح شده بود، با نظر  ۴.۱پرونده رانت 

 .مجلس بسته شد 9۱کمیسیون اصل 

نشستی خبری از رانت عظیم ارزی از سوی دولت به یکی از وارد کنندگان کنجاله های روغنی خبر چند ماه پیش احمد توکلی در 

توکلی ادعا کرده بود که بانک مرکزی و وزارت صنعت سازو کاری را . اظهارات توکلی بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. داد

 .ودفراهم نموده اند تا ارز ارزان قیمت به یک شرکت خاص پرداخت ش

توکلی پس . پس از سخنان توکلی که افشاگرانه تلقی شد، بانک مرکزی اعالم کرد که به شرکت مورد نظر ارزی پرداخت نشده است

توکلی باز هم بر نقش بانک مرکزی در ایجاد . از اطالعیه بانک مرکزی اعالم کرد که تذکر او مانع پرداخت این رانت شده است

از این موضع گیری ها رییس کل بانک مرکزی نامه ای به علی الریجانی نوشت و ادعاهای توکلی را  پس. سازوکار رانتی تاکید کرد

بنا به گفته سیف، این وزارت صنعت است که لیست اولویت پرداخت های ارزی را . رد کرد و به شرح وظایف بانک مرکزی پرداخت

 .ظر وزارت صنعت پرداخت می کندبه بانک مرکزی ارائه می کند و بانک مرکزی این ارزها را با ن

توکلی همچنان از تخلف در این ماجرا سخن . به گزارش فرارو، کشمکش رسانه ای بانک مرکزی و احمد توکلی تا مدتی ادامه داشت

 .می گفت

رار مجلس مورد بررسی ق 02این پرونده در کمیسیون اصل . میلیون یورویی به مجلس کشیده شد 552به هر ترتیب ماجرای رانت 

 .گرفت

با نظر »: مجلس شورای اسالمی درباره بررسی های کمیسیون پیرامون این پرونده، گفت02دیروز سخنگوی کمیسیون اصل 

برخی پرونده های اینچنینی به قوه قضائیه ارجاع شده و در برخی موارد دیگر تذکر داده می شود تا موارد  02کمیسیون اصل 

 «.بستگی دارد 02به نظر کمیسیون اصل مشابه آن تکرار نشود، این مسئله 

میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است، زیرا هم بانک  552با نظر کمیسیون پرونده »: مصطفی افضلی فرد اظهار کرد

 «.بنابراین این قضیه منتفی است. مرکزی و هم شرکت مربوطه اعالم کردند این رانت پرداخت نشد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/12330-1.html 

 متفرقه
 آیانا- 1040تیر  34, دوشنبه

 تکذیب واردات گوسفند چینی به همدان 

ایرانی های  خبر اعالم شده یکی از خبرگزاری ها مبنی بر واردات غیرقانونی گوسفند چینی و تداخل آن با نژاد دام

 .تکذیب شد

  
در واکنش به خبر ( ایانا)رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

طوری در  ایم، به تا به امروز گزارشی درباره ورود دام زنده به استان همدان نداشته: ورود غیرقانونی گوسفند زنده به استان گفت

 .هفته گذشته با دامداران همدان نیز گزارشی در این باره ارائه نشد نشست

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/18403-1.html
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کنم، زیرا در  ویژه از چین را غیرمنطقی دانسته و تکذیب می خبر ورود دام سبک به استان همدان به: چی افزود ابوالقاسم سوزن

 .شود خلیج فارس قاچاق می مواردی بسیار گوسفند ایران از طریق مرزهای غربی و جنوبی به عراق و کشورهای حاشیه

در مواردی در مرزهای شرقی کشور شاهد ورود غیرقانونی دام سنگین هستیم، زیرا قیمت آن در مقایسه با دام : وی خاطرنشان کرد

 .تر است ایرانی ارزان

شد که  وارد می صورت قاچاق به کشور در گذشته نیز از مرزهای شرقی کشور بز به: عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد

 .شود دلیل باال رفتن قیمت آن وارد نمی اکنون به

گریخته اخبار مرتبط با ورود غیرقانونی دام از ترکیه شنیده شده بود، اما این  صورت جسته در مواردی نیز به: چی تصریح کرد سوزن

 .دام هرگز به استان همدان نرسید

روز با کشتی حمل شود،  52تا ایران دارد، هرگز منطقی نیست که دام زنده  دلیل مسافت زیادی که کشور چین به: وی یادآور شد

 .زیرا توجیه اقتصادی برای قاچاقچیان نخواهد داشت

خبر از واردات نژادهای مختلف گوسفند از کشورهای )...( گفتنی است، روز گذشته یک دامپزشک همدانی در گفتگو با خبرگزاری 

 ./های این استان داده بود انستان و چین به استان همدان و تغییر صفات داممختلفی مانند عراق، ترکیه، افغ

http://www.iana.ir/tashakkol/item/12023-1.html 

 
 متفرقه

 آیانا- 1040تیر  11, چهارشنبه

 ؛ پیش بینی پیوستن بحران کمبود مواد غذایی جهان به تاریخ میالدی 1۱.۱

ارائه کرده است که کوانتومی شدن اطالعات،  0252پیش بینی در مورد وضعیت جهان در سال  32موسسه تامسون رویترز 

 .گواهینامه خلبانی حق عبور جوانان،پیشگیری از دیابت نوع یک و دیجیتالی شدن همه امور از جمله آنهاست

ارائه  0252پیش بینی در مورد جهان در سال  32ه گزارش ساینس، پایگاه اطالعاتی تامسون رویترز در گزارش جدیدی خود ب

 . داده است که در زیر به آنها اشاره شده است

 کاهش زوال عقل. 0

ه تحقیقاتی علمی بیشتر و سال مواجه خواهیم شد و بودج 12با انفجار جمعیتی افراد باالی  0252بر اساس این گزارش، در سال 

 .بیشتری صرف مشکالت این افراد می شود و زوال عقل آنها کاهش خواهد یافت

 خورشید بزرگترین منبع انرژی در سیاره زمین خواهد بود. 1

، روش های جمع آوری، ذخیره سازی و تبدیل انرژی خورشیدی به قدری پیشرفته و کارآمد 0252بر اساس این گزارش در سال 

 .شوند که خورشید به منبع اصلی انرژی در سیاره ما تبدیل می شودمی 

 دیابت نوع یک قابل پیشگیری خواهد بود. 1

اصالح ژنوم انسان به یک واقعیت تبدیل می شود و این امر پیشگیری از ابتال به بیماری های مانند دیابت یک را امکان پذیر می 

 .سازد

 پایان کمبود مواد غذایی. 5

وز پیشرفت ها در فناوری های روشنایی و روش های تصویر برداری به همراه اصالح ژنتیکی گیاهان زراعی، کمبود مواد به لطف بر

 .غذایی و نوسانات قیمت مواد غذایی به تاریخ می پیوندد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/18370-1.html
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 آغاز حمل و نقل برقی هوایی.5

 .یکی را در روی زمین و در هوا میسر می سازدمهندسی هوا فضا سبک و فناوری های جدید باتری، حمل و نقل وسایل نقلیه الکتر

 .هواپیما میکرو تجاری برای سفرهای هوایی کوتاه مدت در آسمان پرواز خواهند کرد

 

از آنجایی که این هواپیماهای جدید قادر به پرواز و فرود در فضاهای بسیار کوچکتر هستند، گرفتن گواهینامه خلبانی حق عبور 

 .می شود 03ن جدیدی برای جوانان در قر

 همه چیز دیجیتالی خواهد شد. 5

، همه چیز از ماشین ها و خانه هایی که به هر آرزوی انسان پاسخ می دهند تا لوازمی که برای 0252بر اساس این گزارش در سال 

 .خود فکر می کنند و مناطق جغرافیایی به هم پیوسته، به صورت دیجیتالی هدایت خواهند شد

 .محقق می شود 0252اره آفریقا کامال به صورت دیجیتالی متصل شده باشد در سال تصور روزی که کل ق

 بسته بندی مبتنی بر نفت به تاریخ می پیوندد. 0

درصد زیست تخریب پذیر است معمول خواهد شد و دیگر اثری از بسته بندی  322بسته بندی ناشی از سلولز که  0252در سال 

 .نخواهد بود( سه های پالستیکیمحصوالت مانند کی)مبتنی بر نفت 

 درمان سرطان، عوارض جانبی سمی بسیار کمی خواهد داشت. 1

ساخت دقیقتر داروها، اتصال به پروتیین های خاص و استفاده از آنتی بادی ها، مکانیزم عمل دقیق تری ارائه می دهد، بطوری که 

 .ه قابل توجهی کاهش می دهداثرات ناتوان کننده مواد شیمیایی سمی را بر بیماران به انداز

 در هنگام تولد رایج می شود DNAنقشه برداری .3

که اطالعات افراد مختلف را ترکیب می کند ( Big Data̍)« داده بزرگ»تکامل فناوری نانو، به همراه فناوری های گسترده تر 

این موضوع شناسایی . معاینه پزشکی شود ای در هنگام تولد عادی و تبدیل به بخشی از.ان.باعث می شوند که نقشه برداری دی

 .بیماری ها را در بدو تولد میسر می سازد

 رواج انتقال اطالعات کوانتومی. 01

انسان هنوز نمی تواند از طریق فضا اقدام به انتقال اطالعات کند، اما سرمایه گذاری قابل توجهی در زمینه  0252اگر چه در سال 

 .می گیرد و این موضوع به امری عادی تبدیل می شودانتقال اطالعات کوانتومی صورت 

http://www.iana.ir/food/item/12303-1.html 

 متفرقه
 آیانا- 1040تیر  34, دوشنبه

 های خوراکی اعالم شد  در روغن« پالم»حد مجاز 

رئیس سازمان غذا و دارو مصوبه اخیر دولت درباره حد مجاز استفاده از روغن پالم را در تولید روغن های خوراکی در 

 . کشور اعالم کرد

رسول دیناروند در گفت و گو با فارس درباره حد مجاز استفاده از روغن پالم در تولید روغن های خوراکی و استفاده از روغن  

شود و نباید در مواد غذایی  های خوراکی محسوب نمی پارافین یک محصول نفتی است و جزو روغن: یی گفتپارافین در مواد غذا

 .شود استفاده شود و اگر در جایی چنین اقدامی صورت گیرد قطعاً خالف است و به شدت با آن برخورد می

http://www.iana.ir/food/item/18430-1.html


 3931تیر  دوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

84 
 

ست که چون در مقابل حرارت مقاوم است از آن برای شود،روغن پالم ا های خوراکی استفاده می آنچه در تولید روغن: وی ادامه داد 

 .شود های نیمه جامد خوراکی استفاده می تولید روغن

در گذشته میزان مجاز این روغن . روغن پالم وارداتی حاوی اسید چرب و ترانس است: معاون غذا و داروی وزیر بهداشت گفت 

یر شورای عالی سالمت در دولت، حد مجاز استفاده از این روغن در درصد بود که با مصوبه اخ 52وارداتی در روغنهای خوراکی 

 .درصد کاهش پیدا کرد 12های نیمه جامد تولید داخل به  روغن

بهبود وضعیت روغن های مصرفی مردم یکی از اولویتهای مهم سازمان غذا و داروست زیرا میزان باالی اسید چرب : دیناروند افزود 

 .عروقی و سکته است-یکی از عوامل اصلی ابتال به بیماریهای قلبی و ترانس در روغنهای مصرفی

درصد کاهش 5درصد و برای روغن های تولید داخل به  0بر این اساس حد مجاز اسید چرب در روغن های وارداتی به : وی گفت 

 .درصد و بیشتر نیز می رسید 12پیدا کرده است در حالی که این میزان در گذشته به 

یکی از دیگر از هدفگذاری های وزارت بهداشت کاهش هر چه بیشتر مصرف روغن های اشباع و جامد است که : کردوی اضافه  

طی سالهای گذشته به حدود نصف کاهش پیدا کرده است اما متأسفانه هنوز در شیرینی پزی ها و رستورانها مورد استفاده قرار می 

 .گیرد

-http://www.iana.ir/food/item/19381-1.html 

 
 

 متفرقه
 آیانا- 1040تیر  32, یکشنبه

 میلیون یورویی خوراک دام بدون نظر قوه قضاییه، جنجال سیاسی است  ۴.۱طرح پرونده 

خواری بدون جنجال  رانتمیلیون یورویی خوراک دام را به همراه چند پرونده  ۴.۱کمیسیون کشاورزی پرونده 

 .کند کاری دنبال می ای و سیاسی رسانه

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

برای دنبال کردن  های تخصصی است که کمیسیون کشاورزی یکی از کمیسیون: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

 .برداری سیاسی ندارد بازی نیازی به بهره خواری و رانت های زمین پرونده

میلیون یورویی خوراک دام مطرح است، استفاده از امتیازهای خاص رانتی است  552آنچه در پرونده : غالمرضا نوری قزلجه افزود

 .شده دارد بندی که عقبه و پشت پرده آن نیاز به افشا کردن اطالعات طبقه

از اساس با افشاگری زودهنگام که منجر به نام بردن از افراد و به خطر انداختن حیثیت و آبروی آنها است، : وی خاطرنشان کرد

طرح جرائمی که اذهان عمومی به آن : آباد در مجلس شورای اسالمی ادامه داد نماینده مردم بستان.کمیسیون نظر مخالف دارد

 .صالح دیگری درباره آن اظهار نظر کرده باشد، جنجال سیاسی است پیش از آنکه قوه قضاییه یا مرجع ذی دهد، حساسیت نشان می

وجود دارد که  02خواری در کمیسیون اصل  عالوه بر پرونده میلیاردی خوراک دام چند پرونده زمین: نوری قزلجه تصریح کرد

برای به نتیجه رسیدن واقعی یک پرونده، بررسی اطالعات : شدوی یادآور .کمیسیون در حال پیگیری و نظارت بر آنها است

ای و استفاده  های رسانه آمده از طریق منابع قابل استناد و احضار افراد به کمیسیون برای ارائه توضیحات، مؤثرتر از جنجال دست به

رود تکلیف بسیاری از  می، انتظار میبا اتمام طرح کاداستر در مجلس شورای اسال: نوری قزلجه تأکید کرد.از تریبون مجلس است

 ./های غیرقانونی اراضی روشن خواهد شد خواری و تصرف های زمین پرونده

http://www.iana.ir/majles/item/19301-1 

http://www.iana.ir/food/item/18391-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/18347-1.html?tmpl=component&print=1
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 متفرقه

 پرسفود – 1040تیر ماه  4دو شنبه 

 ماه رمضان چگونه بر اقتصاد کشورهای مسلمان تاثیر می گذارد؟ 

 .ماه رمضان بر فعالیت های اقتصادی از جمله معامالت بازار، بخش مواد خوراکی و حتی بازارهای مالی تاثیرگذار است

 

میلیارد نفر از مسلمانان جهان را از  3.5، ماه مقدس مسلمانان، نزدیک به ماه رمضاننخستین نشانه ها از هالل : آرش پورابراهیمی

در کشورهای حوزه خلیج فارس، دفاتر زودتر تعطیل می شوند، تماس های تلفنی . طریق روزه گرفتن به یکدیگر پیوند می دهد

ی بی پاسخ می مانند، گردشگران در محل اقامت خود باقی می مانند و انعقاد بسیاری از قراردادهای مهم نیز به تعویق می عصرگاه

با همه این ها بازهم نمی توان به سادگی گفت که رمضان باعث کاهش رونق اقتصادی می شود چرا که حقیقت بسیار . افتند

 .پیچیده تر از این است

 
در حالی که بسیاری از جنبه های . به عید فطر ختم می شوند، زمان فعالیت های اقتصادی نامتعارف هستندچهار هفته ای که 

کسب و کار در این ماه از رونق می افتند اما برخی بخش های دیگر مانند بازار مواد خوراکی و مواد مصرفی روزهای پر رونقی را 

باید گفت که ذات فعالیت های اقتصادی در ماه رمضان تغییر می کند و  در واقع به جای کاهش رشد اقتصادی. تجربه می کنند

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع   .افزایش مخارج مربوط به کاالهای مصرفی، افت کسب و کار در دیگر بخش ها را جبران می کند

و در ماه رمضان عادات اجتماعی افراد به اعتقاد ا ".طی ماه رمضان برخی از بخش های فعالیت بیشتری می یابند": بحرین می گوید

برای مثال هزینه های مربوط به مواد خوراکی نسبت به ماه های دیگر افزایش می یابد و فروشگاه ها هم اگرچه . تغییر می کند

 .صبح ها مشتری چندانی ندارند اما با غروب آفتاب، آن ها نیز به مراتب فعالتر می شوند

 
رخی از بخش ها نیز مشکالت مربوط به خود را ایجاد می کند که اصلی ترین آن ها ایجاد فشار تورمی البته افزایش هزینه ها در ب

. افزایش تقاضای مواد خوراکی در ماه رمضان و ماه های منتهی به آن، تعادل های شکل گرفته در بازار را دچار تغییر می کند .است

هایی مانند نیروی های نظارتی و فشار به خرده فروشان برای باال نبردن دولت های عرب حوزه خلیج فارس معموال بوسیله روش 

جوخه هایی از بازرسان بازار نه تنها با خرده فروش هایی که قیمت ها را افزایش . قیمت، با فشار تورمی ماه رمضان مقابله می کنند

اشد، ممکن است کار گرانفروشان به زندان هم کشیده داده اند، برخورد می کنند بلکه در مواقعی که پای کاالهای اساسی در میان ب

یکی از . مشکالت بازار افزوده شده و آن افزایش جهانی مواد خوراکی است  اما در سال های اخیر مشکل دیگری نیز به. شود

روبرو هستند، کارشناسان ارشد بانک استاندارد چارترد بانک می گوید جنس تورمی که اکنون کشورهای منطقه خلیج فارس با آن 

پیشتر آن ها باید تالش می کردند تا تورم ناشی از وضعیت اقتصاد داخل را مهار کنند اما . نسبت به سال های گذشته متفاوت است

به همین خاطر محمد رحمی، اقتصاددان و کارشناس بازارهای . اکنون تورم جهانی مواد خوراکی دامنگیر آن ها شده است

در کشورهایی مانند امارات متحده  مواد غذاییری های خلیج فارس می گوید که اکنون رشد بهای کشورهای عضو شورای همکا

شاید دغدغه چندانی ایجاد نکند اما در کشورهای دیگری مانند عربی و قطر که تورم کلی به خاطر رکود بخش امالک مهار شده، 

 .عربستان سعودی، کویت و عمان، به فشار تورمی دامن می زند

 
به عالوه موج ناآرامی های سیاسی در منطقه باعث شده تا دولت ها بیش از پیش نسبت به عواقب گرانی مواد خوراکی حساس 

قلم  522رات متحده عربی طرحی ملی را به کار گرفته که بوسیله آن طی ماه رمضان بهای به همین خاطر وزارت اقتصاد اما. باشند

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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نیز  Carrefourخرده فروشی سراسر کشور از جمله فروشگاه های زنجیره ای  02کاال ثابت نگه داشته شود که در این طرح 

در بحرین نیز اگرچه پلیس ویژه بازار . ازدید می کنندنیز به طور روزانه از خرده فروشی ها ب  شرکت دارند و تیم هایی از بازرسان

وجود ندارد اما وزارت صنعت و تجارت این کشور بر روند قیمت ها در ماه رمضان نظارت دارد و کمیته ملی کنترل قیمت ها نیز هر 

رم معموال از ویژگی کوچک البته دولت های منطقه در مهار تو. سال پیش از شروع ماه رمضان، جلسات ویژه ای را برگزار می کند

 .بودن خود بهره می برند اما در کشور بزرگی مانند مصر، به سختی می توان بازار را با استفاده از چند بازرس، کنترل کرد

 
 در این ماه بسیاری از مغازه ها برای اینکه. اثرات اقتصادی ماه رمضان بر کشورهای مسلمان تنها شامل بازار مواد خوراکی نمی شود

با شیوه زندگی مصرف کنندگان هماهنگ شوند، بعد از ظهرها کرکره خود را پایین می کشند و به جای آن پس از افطار دوباره بر 

با این حال برخی نهادها که ماهیتی بین المللی دارند، . ادارات دولتی نیز معموال زودتر تعطیل می شوند. سر کار حاضر می شوند

الیت خود ایجاد نمی کنند؛ برای مثال مرکز مالی دوبی بدون هیچ تغییری ماه مبارک رمضان را سپری تغییر چندانی در ساعات فع

 .می کند

 رشد بازار سرمایه

فعالیت بازارهای مالی کشورهای مسلمان در ماه رمضان نیز همچون دیگر ماه ها ادامه می یابد اما این عدم تغییر در ساعات کاری 

مفصل ترین تحقیقی که در مورد تاثیر ماه رمضان بر بازارهای مالی انجام . مایه گذاران نیز یکسان بماندباعث نمی شود که رفتار سر

به چاپ رسیده  0220شده، تحقیقی است که توسط سه استاد از دانشگاه های سنتربری، نیوهمشایر و لیستر انجام شده و در سال 

ی مالی کشورهای مسلمان در ماه رمضان کمتر از دیگر ماه های سال است و در این تحقیق نشان داده شده که نوسان بازارها. است

مورد  0220تا  3010کشور مسلمان را طی سال های  35این تحقیق بازار سهام . بازده سرمایه نیز در این ماه افزایش می یابد

ها بیشتر است و تنها بازار سهام کشورهای کشور، میانگین بازده سهام نسبت به دیگر ماه  35کشور از  33بررسی قرار داده که در 

کشور مورد بررسی قرار گرفته، غیر از ترکیه،  35همچنین در میان . و بحرین از این قاعده پیروی نکرده اند  عربستان، اندونزی

هیت مذهبی در انتهای این تحقیق نتیجه گرفته شده که ما. همه کشورها در ماه رمضان نوسان سهام کمتری را تجربه کرده اند

ما معتقدیم که بهترین توجیه برای تاثیر نشان داده شده ماه ". رمضان باعث می شود تا رفتار سرمایه گذاران در این ماه تغییر کند

در کنار روزه گرفتن و نماز خواندن، ماه رمضان توجه فرد به . رمضان در بازارهای مالی، تغییرات روانشناختی سرمایه گذاران است

همچنین رضایت فرد از زندگی افزایش یافته و او نسبت به آینده خوشبین تر می شود، . حس همبستگی را تقویت می کندجامعه و 

 ".عاملی که در رفتار سرمایه گذاران تاثیر می گذارد و افزایش بازده بازار سرمایه در این ماه را توجیه می کند

 جشن متحرک

سختی می توان اظهارنظر کرد که نخستین عامل آن نبود داده های اقتصادی کافی برای در مورد اثر ماه رمضان بر کل اقتصاد به 

در بیشتر  (GDP) کشورهای حوزه خلیج فارس است چرا که برای مثال داده های رسمی مربوط به تولید ناخالص داخلی

ما داده های ماهیانه نداریم و نمی ": ماریو ماراتفتیس می گوید  .کشورهای منطقه به صورت فصلی اعالم می شوند و نه ماهیانه

تاثیر  (GDP) حدس من این است که ماه رمضان و به خصوص عید فطر بر تولید ناخالص داخلی. توانیم آن ها را برآورد کنیم

 ".مثبت دارد اما بدون داده های ماهیانه، محاسبه این تاثیر غیر ممکن است

 
برای مثال اکنون . غییر می کند، اثرات فصلی نیز بر تاثیر ماه رمضان افزوده می شودهمچنین از آنجا که زمان ماه رمضان هر سال ت

  .ماه رمضان در فصل تابستان است، یعنی زمانی که به طور معمول اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس با افت مواجه می شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF&Title=%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F
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 متفرقه
 فودپرس- 1040تیر ماه  4دو شنبه 

 کشاورزی وزارتها روی  بین مجلسی ذره

  !زاده را گرفت حجتی جای نعمت

اش را  های پیشنهادی گذرد به گفته نمایندگان مجلس نتوانسته برنامه ماه از مدت وزارتش می 32که بیش از  جهاد کشاورزیوزیر 

 ها عبور کند یا خیر؟ بست استیضاح بهارستانی تواند از بن استیضاح مواجه شده است اما باید دید حجتی میاجرایی کند و حاال با 

به وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا  محصوالت کشاورزیچراکه از زمان اجرای قانون انتزاع یعنی واگذاری بازار و بازرگانی 

ها بیرون آمد و حجتی جای او را گرفت؛ در صورتیکه وزیر جهاد کشاورزی طی این مدت در  بین مجلسی زاده از زیر ذره نعمت

 .تر شده و زیر تیغ سواالت بیشتری قرار دارد و مهم تر حاشیه امن قرار داشت اما حاال حیطه وظایفش گسترده

اعتماد  جتیمحمود حمرداد ماه سال گذشته که  05به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، از شامگاه 

روز پس از آن یعنی روزی که  135یازدهم جلب کرد تا  دولتنشینان را به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی  بهارستان

بسیاری در این وزارتخانه را از تغییرات ساختاری، اجرای استیضاحش کلید خورد، تغییر و تحوالت ( چهارم تیر امسال)

های جدید رقم زد که برخی از آنان با حمایت و برخی دیگر از این  بخشی تا تغییر مدیران و حکم های درون گذاری سیاست

هایش از  و برخاست  ستها با انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس رو برو شد البته حجتی در اکثر موارد و غالب نش گیری تصمیم

 .سوی نمایندگان مردم مورد حمایت قرار گرفته و یکبار هم پس از طرح سوال کارت سبز دریافت کرد

رسد کار برای این وزیر کارکشته دولت یازدهم پس از ابالغ و اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی  اما به نظر می

اجرای این قانون که رسما از ابتدای امسال آغاز شد، خیل سواالت و البته مرحله آخر یا  تر از گذشته شده چراکه پیش از سخت

ها در خصوص  زاده بود که باید پاسخ سواالت بهارستانی همان استیضاح به سمت حجتی نشانه رفت در حالی که پیش از این نعمت

 .داد مسائل بازار، گرانی اجناس و مواد غذایی را می

نبود : ها از مطرح کردن استیضاح حجتی که به گفته خودشان ربطی به مسائل سیاسی ندارد، عبارت است از دلیل مجلسی 11

نظارت ضعیف بر قرنطینه محصوالت وارداتی، سکوت در   مدیریت مناسب در بازار محصوالت کشاورزی، نبود مدیریت الگوی کشت،

نامه اجرایی نظام دامپزشکی کشور، نبود نظارت  سی، اجرا نشدن کامل آیینهای کارشنا برابر زمین خواری، استفاده نکردن از دیدگاه

های تابعه با سازمان امور عشایر ، عدم مدیریت بیمه محصوالت  خانه، همراهی نکردن سازمان های زیر مجموعه این وزارت بر شرکت

 .کشاورزی، پرداخت نکردن خسارت حوادث غیر مترقبه و استخدام نکردن مهندسان ناظر

البته علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در این باره به ایسنا اظهار کرده که نبود 

توجهی به  ریزی مناسب برای رسیدن به خودکفایی در تولید محصوالت و کاهش واردات اقالم استراتژیک کشاورزی، بی برنامه

ز دالیل استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است که همزمان با طرح این درخواست، نمایندگان مجلس های تحقیقاتی و پژوهشی ا پروژه

به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، طرح تحقیق و تفحص از واردات اقالم پر مصرف و کاربردی کشاورزی و دامپروری مانند گندم، 

های تولید کنندگان و کشاورزان  دف بررسی شکایات و نگرانیهای روغنی را با ه های دامی و خامی و دانه برنج، گوشت قرمز، نهاده

 .اند در دستور کار قرار داده

دولت : برند، افزود های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از واردات بی رویه اقالم کشاورزی و دامی سود می وی با بیان اینکه گروه

کند در حالی که گندم با کیفیت داخلی را با قیمت  وارد میتومان  3522گندم بی کیفیت وارداتی را به قیمت هر کیلوگرم 

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+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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کند اگر کشور از واردات گندم بی نیاز است  تومان از کشاورز خریداری و بخشی از این گندم را به خارج صادر می 3322تضمینی 

ایران را محتاج واردات گوشت  همچنین فروش دام زنده مولد به دالالن خارجی! شود؟ چرا این غله با قیمت باال به کشور وارد می

 .کند قرمز می

 
های دموکراسی  کردن و استیضاح وزاری هر دولتی از سوی مجلس حق قانونی نمایندگان مردم و یکی از الزمه علیرغم اینکه سوال

چرا که بر اساس ها هم تاکید کرد  رود باید بر طرح سواالت کارشناسی و با استناد به آمارهای واقعی از سوی مجلسی به شمار می

توانیم به خودکفایی گندم  های اشتباه دولت گذشته نمی ریزی برآوردهای صورت گرفته از سوی دولت، امسال با توجه به برنامه

امیدوار باشیم و نیازمندی به واردات این محصول اساسی از جمله مسائلی است که به تایید اکثریت کارشناسان کشاورزی رسیده 

دهد  درصدی واردات گندم طی دوماهه نخست امسال را نشان می 00های گمرک جمهوری اسالمی ایران رشد است و گرچه آمار

تومانی، نرخ متوسط  1222دالر ثبت شده که حتی با احتساب دالر آزاد  2.5اما میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم گندم وارداتی 

 .مورد اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است تومانی که 3522شود نه  تومان می 3022خرید گندم وارداتی 

امروزه گندم و گوشت  " رویه گندم و گوشت قرمز است چراکه به گفته آنها های نمایندگان واردات بی البته یکی دیگر از نگرانی

ن در سال است این درحالی است که میلیون ت 31شود؛ به عنوان مثال نیاز حقیقی کشور به گندم  قرمز بیش از نیاز کشور وارد می

 ."میلیون تن در سال است 31میزان واردات حقیقی گندم چیزی حدود 

های گذشته در باالترین  این اظهارنظر جالب درحالی است که بر اساس آمارهای رسمی کشور میزان کل واردات گندم که در سال

  .رسد یلیون تن میم 35میزان خود به همراه میزان تولید آن به زحمت به حدود 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 

 
 متفرقه

 فودپرس- 1040تیر ماه  4دو شنبه 

 مقطع کارشناسی ارشد رشته فروکتوز در مرکز علمی و کاربردی زرراه اندازی 

مصاحبه دانشجویان دوره کارشناسی داوطلب پذیرش در رشته کارشناسی ارشد رشته فروکتوز دانشگاه علمی و کاربردی  -فودپرس 

 .برگزار شد زرماکارونزر در محل 

دانشجو از  05به گزارش فودپرس، دوره مصاحبه تخصصی دانشجویان مرکز علمی و کاربردی زر با اساتید این دانشگاه برگزار و 

ید اساتید مصاحبه کننده این دانشجویان در صورت تای. رشته های مختلف دوره کارشناسی در این مصاحبه تخصصی شرکت کردند

 .در دوره کارشناسی ارشد رشته فروکتوز مرکز علمی و کاربردی زر مشغول به تحصیل خواهند شد

نیز یکی از اساتید مصاحبه  آرد زر الزم به ذکر است که مهندس مهدی امینی، عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت صنعتی

 کننده با دانشجویان برای پذیرش در رشته این رشته بود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=% 

 

 
 
 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA&Title=%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B2%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%B1%D8%AF+%D8%B2%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%D8%B1&Title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%D8%B1
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 متفرقه
 فودپرس- 1040تیر ماه  13شنبه 

 بودحجتی میزبان اعضای کمیسیون کشاورزی خواهد 

، آب و منابع طبیعی کمیسیون کشاورزیو معاونان وی با اعضای  جهادکشاورزینشست مشترک وزیر -فود پرس

 .شود شنبه هفته جاری در دفتر محمود حجتی برگزار می مجلس شورای اسالمی سه

میسیون تخصصی کشاورزی خواهد بود تا شنبه هفته جاری، وزیر جهادکشاورزی میزبان اعضای ک به گزارش خبرنگار فودپرس، سه

 .ترین مسائل و مشکالت موجود در بخش کشاورزی با نمایندگان مجلس تبادل نظر داشته باشند درباره مهم

های بخش کشاورزی و خروج دولت از برنامه تنظیم بازار که  همچنین بحث پیرامون واگذاری امور تجارت بخش کشاورزی به تشکل

ربط این  وری بخش کشاورزی با حضور وزرای ذی قانون افزایش بهره( 5)و ( 5)وظایف بخش کشاورزی و مواد موضوع قانون تمرکز 

 .شود هفته در کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری می

 گذاری شیر در مجلس بررسی وضعیت بورس و نحوه قیمت

و رینگ تخصصی آن را  کشاورزیبورس  نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی وضعیت

 .شنبه این هفته مورد بررسی قرار خواهند داد یک

ترین عناوین  و مروری بر اخبار کشاورزی، آب و منابع طبیعی، محیط زیست و هواشناسی از مهم شیرگذاری  همچنین نحوه قیمت

 جلسات کمیسیون کشاورزی طی هفته جاری خواهد بود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 محصوالت باغی

 فود پرس– 1040 تیر ماه 11چهار شنبه 

 طوفان تهران باغداران را هم نقره داغ کرد / گرانترین و ارزان ترین میوه های تابستان

سبز  آلو، آلو و گوجه زرد: فروشی تهران گفت جات در بازار عمده رییس اتحادیه باغداران ضمن اعالم قیمت انواع میوه و صیفی

 .ترین محصول سبد میوه و صیفی مردم هستند نیز به عنوان ارزانهای تابستانی و هندوانه و خربزه  ترین میوه گران

آلو، آلو و  های زرد که در سه ماه اخیر به علت شرایط آب و هوایی نامساعد و طوفان،خسارت زیادی به میوه مجتبی شادلو با بیان این

 .های بازار مصرفی فصل تابستان شوند ترین میوه سبز وارد و باعث شد گران گوجه

 
 .کنندگان متحمل زیان هستند سبز بازهم تولید درصدی قیمت زردآلو، آلو و گوجه 12علیرغم افزایش : گفتاو 

فروشی بسته به نوع و میزان  سبز و گیالس در بازار عمده آلو، گوجه که در حال حاضر قیمت زرد رییس اتحادیه باغداران با بیان این

 .تری داشتند ها قیمت مناسب افتاد این میوه های اخیر اتفاق نمی طوفان اگر: تومان است، گفت 1222تا  0222کیفیت بین 

 500تا  522تومان، طالبی  522تا  522تومان، خربزه  522تا  022فروشی کیلویی  به گفته او قیمت هندوانه در بازار عمده

 .فروشی و مصرف است ترین میوه در بازار عمده هندوانه ارزان: تومان عنوان کرد و گفت

فروشی  در بازار عمده قیمت میوهسقف : تومان عنوان کرد و گفت 5222تا  0222فروشی  شادلو قیمت آلبالو را در بازار عمده

تر از بازار  فروشی قیمت میوه بسته به منطقه بسیار متفاوت و گران نظارت در بازار خرده تومان بوده است اما به دلیل نبود 1222

 .فروشی است عمده

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=%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=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF&Title=%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
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تر باشد نه  فروشی اضافه های عمده درصد به نسبت قیمت 12تا  05فروشی باید  های خرده قیمت: رییس اتحادیه باغداران ادامه داد

 .فروشی بسیار متفاوت است فروشی و خرده بیشتر اما اکنون قیمت میوه در بازار عمده

 .فروشی یک سیستم سنتی عرضه و تقاضاست شاهد این مشکالت هستیم چون سیستم خرده: شادلو گفت

درجه  52زمانی که فروشنده میوه را در دمای : شود، گفت فروشی به شرایط نگهداری میوه توجه نمی که در بازار خرده او با بیان این

 .فروشی است شود به همین دلیل عاملی برای گران گذارد موجب افزایش ضایعات میوه می برای دکور میدر بیرون مغازه 

فروشی میوه باید  بازار خرده: کننده است، گفت که این مساله هم به ضرر فروشنده و هم مصرف رییس اتحادیه باغداران با بیان این

 .کننده طراحی شود متناسب با نیاز مصرف

طور کلی بازار میوه به  به: فروشی هستند، گفت در بازار خرده گرانی ها در بازار میوه نیز عاملی برای که واسطه ان اینشادلو با بی

 .شود درستی مدیریت نمی

باید با ایجاد یک سیستم تولید و : مشکل، ایجاد سیستم توزیع و تولید هماهنگ عنوان کرد و گفتاو راهکار خود را برای حل این 

 .توزیع مشترک در سود و زیان به دنبال ایجاد تعادل در بازار میوه باشیم

دست شخص دیگری کننده باید در مزارع، محصول خود را تولید کند و امر توزیع را به  تولید: رییس اتحادیه باغداران ادامه داد

 .یابد ها کاهش می درصد از هزینه 52توان گفت اگر بین تولید و توزیع ارتباط منظمی برقرار شود  بسپارد و می

ها موفق شدند با کمترین تولید  این کشور: یافته و صنعتی این روال وجود دارد، گفت  های توسعه که در تمام کشور شادلو با بیان این

  .شته باشند که باید این مساله نیز در کشور ما مورد توجه قرار گیردبهترین مدیریت را دا

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 

 آالت نماشی

 آیانا- 0131تیر  01, سه شنبه

 آالت صنایع غذایی  میلیون دالری ماشین ۷/1۱ صادرات:

میلیون دالر رسید و کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، امارات  0/11آالت صنایع غذایی سال گذشته به رقم  صادرات ماشین

 .بودندمتحده عربی و قزاقستان مهمترین بازارهای هدف در این صنعت 

و به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت؛ مدیرکل دفتر توسعه صادرات ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

آالت صنایع غذایی  میزان صادرات ماشین: آالت صنایع غذایی گفت کاالی سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص صادرات ماشین

 .رسیده است 00میلیون دالر در سال  0/11، به رقم 10در سال  میلیون دالر 01از رقم 

آالت صنایع غذایی بخشی از  صادرات ماشین: محمود بازاری توانمندی و ظرفیت کشور در این بخش را گسترده ذکر کرد و افزود  

 .اقالم سبد صادراتی کشور است که به دلیل اهمیت آن، بازار مناسب و رو به رشدی دارد

درصد رشد، در ترکمنستان با  12در کشور عراق با  03نسبت به سال  00آالت صنایع غذایی در سال  صادرات ماشین: افزودوی  

 .درصد رشد مواجه بوده است 552درصد و در قزاقستان با  05

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%20%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%87%D9%85%20%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20&Title=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%20%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%87%D9%85%20%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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یزنان بازرگانی ذکر کرد و آالت صنایع غذایی ساخت ایران را را بازاری یکی از ابزارهای مهم در بازاریابی و توسعه صادرات ماشین 

توانند راهکارهای دقیقی برای توسعه صادرات این  رایزنان بازرگانی با شناخت دقیق بازارهای هدف و بررسی وضعیت رقبا می: گفت

 .محصوالت ارائه کنند

های ورود کاالهای  تعرفه: وی نقش رایزنان در کاهش هزینه صادرات کاالهای ایرانی به کشورهای هدف را بسیار مهم خواند و افزود 

دار، باید مورد توجه رایزنان بازرگانی کشورمان قرار گیرد تا از این طریق هزینه صادرات کاالهای  ایرانی به کشورهای هدف اولویت

 .ایرانی به این کشورها کاهش یابد

http://www.iana.ir/food/item/12317-1.html 

 

 

************************************************** 

 

 گزارشات جهانی کشاورزی 

 - 93/04/12فارس

 افزایش قیمت گندم، شکر و خوراک دام در بازارهای جهانی

 .قیمت گندم، شکر و خوراک دام افزایش یافت  امروز در بازارهای جهانی،

ذرت، گندم، یوالف،  ، امروز در بازارهای جهانی در گروه غالت محصوالتی مانندخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

سنت  52سنت و  5دالر،  3.0دالر،  1دالر،  1.05هایی به ترتیب یک دالر،  سویای خوراکی، سویای روغنی و کانوال افزایش

 .دالر معامله شد 31.55سنتی را تجربه کرد و به قیمت  1در این گروه تنها برنج سخت کاهش . داشتند

  
 قیمت شکر در بازارهای جهانی افزایش یافت*

  
 .دالر معامله شد 30.15سنت کاهش به  1در محصوالت نرم نیز قیمت قهوه افزایش یک دالری داشت اما شکر با 

  
 پرواری گران شددام زنده و *

  
دالر به  030.02دالر و دام پرواری با یک دالر افزایش به قیمت  355.52دالر به قیمت  0.31نیز دام زنده با   در گروه دام

 .فروش رفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10403317333313 

 

 

http://www.iana.ir/food/item/18412-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930412000564
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 گزارشات جهانی کشاورزی 
 آیانا- 0131تیر  00, چهارشنبه

 هشدار وزارت کشاورزی چین درباره وقوع پدیده آب و هوایی النینو 

El)وزارت کشاورزی چین روز سه شنبه درباره وقوع پدیده آب و هوایی النینو   Ni no) در کشور و خشکسالی دربرخی

 . مناطق کشور هشدار داد و تصریح کرد این امر بازده کشاورزی را در چین کاهش خواهد داد

به گزارش خبرگزاری شینهوا از پکن، وزارت کشاورزی چین با استناد به داده ای سازمان هواشناسی این کشور اعالم کرد پدیده آب 

در . و شدید ممکن است در برخی از مناطق جنوب و شمالی کشور در پاییز امسال روی دهد و هوایی النینیو در مقیاس میانگین

گزارش وزارت کشاورزی چین تصریح شده است اگر این پدیده آب و هوایی در کشور روی دهد باعث بارش باران ، سرمای 

 .زودهنگام و خشکسالی در مناطقی از کشور خواهد شد

کشاورزی چین آمده است که اگر پدیده آب و هوایی النینیو روی دهد از میزان تولید ذرت و گندم در بخش دیگر از گزارش وزارت 

این در حالی است که گندم ، برنج و ذرت . در کشت بهاری آن و میزان تولید گندم و برنج در کشت زمستانی آن کاسته خواهد شد

 .عمده تولیدات کشاورزی جهان را تشکیل می دهد

چین به نقل از کارشناسان اعالم کرده است که زیان و ضرر روی دادن پدیده آب و هوایی النینیو امسال زیاد  وزارت کشاورزی

 .نخواهد بود زیرا تنها برخی از مناطق چین دچار این پدیده خواهند شد

ی هر چهار سال تا های مشهور آب و هوایی جهان است که در فاصله زمان یکی از چرخه( El Nino)پدیده آب و هوایی النینو 

این پدیده هر بار که در جهان . سال یکبار، در جهان روی می دهد و باعث گرم شدن سطح آب ها در اقیانوس آرام خواهد شد 30

 .شود های بزرگی در آب و هوای سراسر کره زمین می رخ می دهد باعث ایجاد ناهنجاری

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/12301-1.  

 
 

 گزارشات جهانی کشاورزی 
  آیانا- 0131تیر  01, پنجشنبه

 موانع صادرات میگو برداشته شد / های روز دنیا ها در صنعت میگوی ایران با تکنولوژی ایتالیایی گذاری سرمایه

صورت غیرمستقیم و از طریق  های وزارت امور خارجه، مشکل صادرات میگوی ایران که از گذشته به بر اساس رایزنی

 .شد، برطرف شد کشورهای عربی به اروپا صادر می

با توجه به : با اعالم این خبر گفت( ایانا)آبزیان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل صندوق توسعه 

های غیرپرورش و پرورش آبزیان  محدودیت و کاهش منابع آبی کشور، صندوق توسعه آبزیان تمرکز خود را بر روی حمایت از طرح

 .در قفس گذاشته است

های روباز توجیهی نخواهد داشت و اجازه گسترش   منابع آبی محدود کشور، پرورش آبزیان در محیط بر اساس: بهروز کاکاوند افزود

 .شود تولیدکنندگان به این شکل داده نمی

های ایران در زمینه آبزیان با سایر کشورها به شدت افزایش و  ها، صادرات و همکاری بعد از ترک خوردن تحریم: وی خاطرنشان کرد

 .دوباره به ایران باز شده است پای اروپاییان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18431-1.html?tmpl=component&print=1
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/18431-1.html?tmpl=component&print=1
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شود، دوباره به روال عادی برگشته و  ها از طریق کشورهای عربی انجام می دلیل تحریم صادرات میگوی ایران که به: کاکاوند ادامه داد

محصوالت ایران در  تازگی هیئتی از ایران به ایتالیا وارد شد و از این پس طی ارتباطی که از طریق وزارت امور خارجه ایجاد شده، به

 .شود صورت مستقیم صادر می این بخش به

های ایتالیایی اواخر مرداد پس از ورود به ایران برای تسهیل صادرات میگو  شده، شرکت های انجام بر اساس توافق: وی تصریح کرد

 .گذاری خواهند داشت های روز دنیا برای تولید آبزیان سرمایه طور مستقیم و با تکنولوژی به

 گذاری کشورهای اروپایی در بخش آبزیان ایران سرمایه 

برای پرورش ماهی در قفس نیز با کشورهای اسپانیا، ایتالیا، نروژ و یونان مذاکره شده و : مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان یادآور شد

 .شود های دریا انجام می های مشارکتی با این کشورها برای استفاده بهینه از آب پروژه

اکنون در وضعیت بحرانی قرار دارد، در چند سال آینده عمالً  های شیرین کشور هم به دلیل اینکه وضعیت آب: ند تأکید کردکاکاو

 .امکان پرورش ماهی در آب شیرین وجود نخواهد داشت

های هوادهی  های مداربسته که حداقل هدررفت آب و بر اساس سیستم برای پرورش ماهی با آب شیرین؛ سیستم: وی اظهار داشت

 .شود و مدرن تولیدات دارند، در کشور اجرا می

گذاران برای تغییر  شده با سازمان شیالت، بخش خصوصی در حال ورود سرمایه های انجام بر اساس توافق: کاکاوند همچنین گفت

 .ها است روش تولید چند نوع ماهی بر اساس تولید مداربسته و پرورش دریایی، پشت سدها و دریاچه

ها، صادرات آبزیان رشد قابل قبولی داشته و به کشورهای  پس از رفع نسبی تحریم: یرعامل صندوق توسعه آبزیان در ادامه افزودمد

 .شود صادرات انجام می... ایتالیا، پاکستان، امارات، فرانسه، اسپانیا و

هزار  35ال گذشته با وجود افزایش تولید، تنها هزار تن میگو را دارد که در س 52ایران ظرفیت تولید ساالنه : وی خاطرنشان کرد

 .تن تولید داشت

ای را که رها  های جدید ظرفیت بالقوه گذاری توان بدون ایجاد سرمایه با افزایش سرمایه در گردش می: کاکاوند در پایان تصریح کرد

 ./شده، به بالفعل تبدیل کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/12331-1.html 

 
 

 گزارشات جهانی کشاورزی 
 فود پرس– 1040تیر ماه  2یک شنبه 

 شود  می 2015استانداردهای جدید اتحادیه اروپا، مانع صادارت خشکبار ایران از سال 

اتحادیه اروپا استانداردهای جدیدی تدوین کرده که عمالً منجر به ممنوعیت صادرات برخی خشکبار تولیدی تازگی  به

 .شود می .1۱3ایران از سال 

 

با اعالم این خبر درباره ( ایانا)ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران خشکبار رئیس اتحادیه صادرکنندگان 

دلیل باقیمانده سمومی که بر روی آنها  صادرات خشکبار تولیدی ایران به :وضعیت استانداردهای بهداشتی خشکبار ایران مدعی شد

 .کند شور از این بخش ایجاد میهای آینده مشکالتی جدی برای ارزآوری ک وجود دارد، در سال

 
حوه استفاده، میزان باقیمانده دلیل نوع سم مصرفی یا ن به محصوالت کشاورزیپاشی  در زمان سم: فرد افزود محمدحسین شمس

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/18446-1.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=%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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 .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

منجر به ممنوعیت واردات برخی خشکبار تولیدی ایران  0235 از سال اتحادیه اروپا استانداردهای جدیدی تدوین کرده که عمالً

 .شود توسط اتحادیه اروپا می

ترین  در میان کشورهای واردکننده خشکبار، انگلیس سختگیرانه: رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران ادامه داد

 .اکنون نیز در صادرات به این کشور دچار مشکل هستیم همطوری که  استانداردهای بهداشتی را برای باقیمانده سموم دارد، به

بر اساس آخرین آمار گمرک در دو ماه : در سال جاری تصریح کردصادرات خشکبار بخش دانستن وضعیت  فرد با رضایت شمس

هزار دالر صادرات داریم که نسبت به سال گذشته  001میلیون و  052تن خشکبار به ارزش  131هزار و  50ابتدای سال جاری 

 .هزار دالر به خارج از ایران صادر شده بود 552میلیون و  302تن خشکبار به ارزش  152هزار و  50

است که به ترتیب در دو ماه ابتدای  خرما ، کشمش وپستهدرات خشکبار ایران مربوط به سه محصول اولویت صا :وی یادآور شد

هزار دالر و  015میلیون و  50تن به ارزش  055هزار و  31هزار دالر،  005میلیون و  351تن به ارزش  031هزار و  35سال 

  .هزار دالر صادرات داشته است 125میلیون و  15تن به ارزش  115هزار و  05

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 

 

 
 گزارشات جهانی کشاورزی 

 فودپرس- 1040تیر ماه  13شنبه 

 برای سومین ماه متوالی کاهش یافت ژوئن ماهشاخص مواد غذایی فائو در 

درصد کاهش، برای سومین ماه متوالی در سال  3.۱با ( 91تیر ماه  9خرداد الی  33)فائو در ماه ژوئن مواد غذاییشاخص 

 .پایین آمد 1۱3۶

نا به نقل از روزنامه بیزنس استاندارد هند، این کاهش عمدتا به دلیل افت قیمت روغن غالت و دیگر به گزارش گروه اقتصادی ایر

 .روغن های گیاهی به خاطر افزایش عرضه این محصوالت است

ماه ژوئن کاهش یافت که نشان دهنده فراوانی عرضه و بهتر شدن دورنمای تولید جهانی این  گندم، ذرت و پالم در روغنقیمت 

 .کاالها است

غالت که در بسیاری از کشورها غذای ، دورنمای جهانی تولید فائوبر اساس آخرین گزارش چشم انداز محصوالت و وضعیت غذایی 

 .اصلی محسوب می شوند، بهتر شده است

را مورد بازنگری قرار داده و پیش بینی کرد تولید این محصوالت  0235 - 0235فائو نیز عرضه جهانی گندم و جو در سال آبی 

 .نسبت به آنچه که قبال انتظار می رفت افزایش یابد

باشد ( به انضمام برنج)هزار تن 501دو میلیون و  0235در سال  غالتاست که تولید جهانی  اکنون آخرین پیش بینی فائو این

رد تولید سال گذشته میلیون تن نسبت به رکو 01میلیون تن از پیش بینی قبلی بیشتر است، گر چه هنوز یک درصد یا  31که 

 .کمتر است

 .پیش بینی افزیش تولید غالت در تجدید نظر فائو نشانگر افزیش کشت گندم و جو به ویژه در آمریکا، اتحادیه اروپا و هند است

بر اساس این گزارش، به رغم افزایش عرضه غالت و کاهش قیمت متوسط این محصوالت، بسیاری از مردم در مناطقی که از 

 .آسیب دیده یا با درگیری و خشونت مواجه هستند، برای تامین غذای خود نیازمند یاری می باشند خشکسالی

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87+
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%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%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%202015%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%20&Title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%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%A7%D8%B2%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%202015%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
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فائو که بر اساس قیمت مجموعه ای از مواد غذایی که در سطح جهان خرید و فروش می شوند، محاسبه  قیمت مواد غذاییشاخص 

کمتر  0231درصد از ماه مه کمتر و حدود شش درصد نسبت به ژوئن  1.1بود که  206می گردد در ماه ژوئن به طور میانگین 

 .است

ماهه خود را شکست لیکن در ماه های آوریل، مه  32، رکورد 031شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مارس با رسیدن به سطح 

 و ژوئن کاهش پیدا کرد 
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	آب
	توکلی: رتبه ایران در مدیریت منابع آبی بین 133 کشور 132 است/کاهش ۴۶درصدی روان آبها
	رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که آب در ایران بی ارزش است، گفت:رتبه ایران در مدیریت منابع آبی از بین 133 کشور 132 است.
	پاپی زاده: نیاز به ۱۸ میلیون مترمکعب آب جدید در افق چشم انداز/ سالانه ۱۰ دشت آبی کشور بحرانی میشود
	عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان این که در افق چشم انداز ۱۴۰۴ باید ۲۰۰ میلیون تن تولید کشاورزی داشته باشیم، گفت: برای این منظور نیاز به ۱۸ میلیون مترمکعب آب جدید است، سالانه ۱۰ دشت کشور بحرانی میشود و باید آبهای مرزی را مهار و حفظ کنیم.
	نوذریپور: فقدان قوانین سختگیرانه برای حفظ منابع آب/ کاهش ۷۵.۷درصدی سرانه آب تجدید پذیر طی ۵۰ سال
	معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه قوانین سختگیرانه برای حفظ منابع آب در کشور نداریم، گفت: وارد تنش آبی شدهایم و باید با تغییر فرهنگ رفتار مشترکان آب و اقتصادی کردن قیمت از افزایش مصرف آب جلوگیری کرد.
	اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای جبران خشکسالی به عشایر
	مدیرکل عشایر استان تهران با بیان اینکه ۲۲ مصوبه جهت ارتقای شاخص توسعه انسانی در جلسه شورای عشایر استان تهران مصوب شد، گفت: یکی از این مصوبات اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای جبران خشکسالی به عشایر در سال جاری است.
	مصرف آب کشاورزی در ایران 22 درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی آب در این بخش است در حالیکه متوسط مصرف آب جهان در این بخش حدود 70 درصد است.
	چالش تامین آب برای 103 میلیون جمعیت ایران در افق 1420
	وزارت نیرو از نیاز به تامین 10 میلیاردمترمکعب آب برای مصارف شرب و بهداشت تا افق 1420 خبر داد.
	وصیه افزایش دورههای آبیاری در مناطق جنوبی کشور و کنترل بیماریهای قارچی
	کشاورزان مناطق جنوبی کشور با توجه به افزایش دمای هوا، دورههای آبیاری افزایش و باغها و مزارع خود را به منظور کنترل بیماریهای قارچی مورد پایش قرار دهند.
	وزارت نیرو نجات آب را از دانشآموزان میطلبد، نه بزرگترین بهرهبرداران منابع آبی کشور!
	با وجود اینکه وزارت نیرو بر اجرای طرحهای شکستخوردهای مانند داناب پافشاری میکند، آموزش و فرهنگسازی کشاورزان را رها کرده است.
	نگهداری آب معدنی زیر نور آفتاب تغییری در کیفیت آن نمیدهد

	اقلیم و منابع طبیعی
	دستور رئیسجمهور برای آغاز عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه
	حسن روحانی ضمن ابلاغ دستور آغاز عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه، اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه را موظف کرد تا همزمان مطالعات تکمیلی را به منظور تسریع در کاهش هرگونه پیامدهای منفی احتمالی، در صدر برنامههای خود قرار دهند.

	انتصابات
	اعضای هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع انتخاب شدند/ مدیرعامل زرماکارون در هیات مدیره
	مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن مدیران صنایع به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس برگزار شد که در جریان این انتخابات مرتضی سلطانی به عنوان یکی از بزرگان صنعت غذای کشور به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع انتخاب شد.

	اقتصاد کلان
	ساختار عرضه محصولات کشاورزی در بورس آماده نیست
	در حالی که بر اساس قانون بهرهوری کشاورزی محصولات کشاورزی باید در بورس عرضه شود، عضو کمیسیون کشاورزی گفت: ساختار عرضه در بورس آماده نیست،میزان تولید محصول قابل پیشبینی نیست، تولید متناسب با نیاز داخل نبوده و نمیتوان قیمت را در بورس کنترل کرد.

	بازار و قیمت ها
	آغاز صادرات محصولات ایران خودرو به روسیه/ افزایش قیمت شیر و محصولات لبنی به دنبال آزادشدن قیمت شیر/ اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کارمزد صرافان توصیههای کانون صرافان برای خرید و فروش ارز، اظهارات قائم مقام وزیر نیرو مبنی بر آمادهباش بخش آب کشور و مقا...
	سیر نزولی قیمت میوه در پایتخت
	گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی از آن است که قیمت میوه در مرکز و جنوب پایتخت سیر نزولی داشته و تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.
	۴ دلیل افزایش قیمت هندوانه با آغاز ماه رمضان
	در حالی که قیمت هندوانه با آغاز رمضان در بازار ۴۵ درصد گران و در میادین میوه و ترهبار تهران هم کم شده است، دبیر اتحادیه بارفروشان ۴ دلیل برای آن مطرح کرد.
	قیمت انواع میوه در میدان بزرگ ترهبار/هندوانه به زودی ارزانتر میشود
	دبیر اتحادیه بار فروشان گفت: امسال قیمت میوه ارزان است و فقط به دلیل مصرف بالای هندوانه در ماه رمضان قیمت این محصول ۱۰ درصد افزایش داشته که با برداشت هندوانه از مناطق مختلف باز هم قیمت آن کاهش مییابد.
	قیمت محصولات غذایی به زودی واقعی میشود
	کدام اقلام در خرداد ارزان شدند؟
	احتمال افزایش 15 درصدی قیمت "کله و پاچه" در ماه رمضان/ یک دست کله و پاچه کامل 35 هزار تومان
	رییس اتحادیه طباخان استان تهران گفت: قیمت کله و پاچه به دلیل افزایش هزینههای جانبی باید در طول ماه رمضان 15 درصد افزایش یابد.

	برنج
	هیچ یک از برندهای برنج در بازار ایرانی نیستند/ برنج ایرانی فاقد برند است
	دبیرکانون هماهنگی دانش و صنعت برنج ایران با بیان اینکه هیچکدام از برندهای عرضه شده برنج در بازار گواهی اصالت برنج ایرانی را ندارند، گفت: عمدتا این برنجها خارجیاند و عرضهکنندگان از نام ایرانی برای تبلیغ استفاده میکنند.
	بیتفاوتی وزیر جهاد کشاورزی نسبت به برنج گیلان
	استاندار گیلان گفت: نگاهی که وزرای جهاد کشاورزی و نیرو نسبت به دیگر محصولات دارند به برنج گیلان ندارند و در حق این محصول ظلم شده است.
	عرضه دوهزار تن برنج وارداتی روی تابلو
	امروز و در تالار محصولات کشاورزی، دوهزار تن برنج وارداتی روی تابلوی عرضه میرود.

	برنامه و سیاستها
	وزیر پاسخگوی عرضه نشدن محصولات کشاورزی در بورس باشد/ دولت به تسهیلات کشاورزی یارانه بدهد
	عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته به بخش کشاورزی یارانه میدهند، گفت: افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی سرمایهگذاری در این بخش را کاهش میدهد.
	نرخ پایین سود تسهیلات بانکی به ضرر کشاورزی خرد است/ قیمت و صادرات محصولات کشاورزی آزاد شود
	استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز، با بیان اینکه افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی هزینه کوچکی از تولید بخش کشاورزی را در برمیگیرد، گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی در تمام بخشها باید متناسب با تورم باشد اما قیمت محصولات آزاد شود.
	پیشنهاد رئیس شورای شهر: تدوین سیاستهای تشویقی نگهداری باغهای تهران به جای تخریب!
	رئیس شورای شهر تهران از لزوم تهیه سند حمایتی گفت تا به موجب آن مردم تشویق به نگهداری باغها بشوند، نه تخریب آن!
	دستور ویژه جهانگیری برای مقابله با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی در شمال کشور
	طبق گزارشهای واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف بهویژه شمال کشور بهطور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است. ضروری است با هماهنگی استانداران نسبت به جلوگیری از اینگونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تأمین نی...
	آخرین وضعیت انتقال وظایف بخش کشاورزی از زبان معاون برنامهریزی وزارت صنعت
	بر اساس توافق دو وزارتخانه جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز مسئولیتهایی که به سرعت قابلیت انتقال داشت، به وزارت جهادکشاورزی منتقل شده است.

	تخم مرغ
	دلایل افزایش قیمت تخممرغ در بازار/ قیمتها قانونی است
	محاسبه خط فقر با روش تخممرغی!

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	200 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی به سامانه آبیاری نوین مجهز میشوند
	وزیر جهاد کشاورزی از تجهیز 200 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی کشور به سامانه آبیاری نوین در سال جاری خبر داد.

	پنبه
	کشت پنبه در 1000 هکتار از زمینهای مازندران

	پسته
	درخواست تدوین برنامه جامع تولید تا صادرات پسته در دولت و مجلس
	افزایش قیمت تمامشده، عدم ثابت بودن نرخ ارز و میزان تولید باعث ربودن بازارهای ایران توسط کشور آمریکا شده و لازم است برنامه جامع تولید تا صادرات پسته برای ترجیحی و گزینشی بودن این محصول در دولت و مجلس تدوین شود.

	چای
	عرضه چای سنواتی لطمه بزرگی به محصول چای امسال میزند
	رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه چند ماه پیش مقدار 50 تن چای سنواتی در بازار عرضه شد، گفت: عرضه مجدد چای انباری به بازار لطمه بزرگی به محصول چای امسال میزند.
	هند چشم به بازار چای ایران دوخته است
	در حالی که چای هندوستان امسال 11 هزار تن کاهش دارد و صنعت چای آن با مشکلاتی مواجه است، این کشور به بازار ایران چشم دوخته است.
	آغاز برداشت بیرمق چین دوم برگ سبز چای
	در حالی که گرمای هوا با نبود اعتبارات مربوط به مطالبات دست به دست هم دادهاند، برداشت چین دوم برگ سبز چای آغاز شد.

	خرما
	ترس از پرداخت مالیات 100 تن خرمای کبکاب را بدون مشتری گذاشت!
	در حالی که 100 تن خرمای کبکاب با یکهزار تومان زیر قیمت بازار در بورس عرضه شده است، بازرگانان بهدلیل موانع مالیاتی از خرید آن خودداری کردهاند.
	عرضه خرمای کبکاب در بورس کالای ایران
	روز دوشنبه 9 تیر ماه، مصادف با دومین روز ماه مبارک رمضان، تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران شاهد عرضه خرمای کبکاب بوشهر است.

	خدمات دام
	رئیس انجمن صنفی گاوداران: حمایت از تولیدات دامی داخلی در گرو مدیریت واردات
	در حالی که دامداران در فروش محصول خود با مشکل روبهرو هستنند، برای تأمین ذخایر داخلی نباید به واردات روی آورد.
	طرح ردیابی "فراوردههای خام دامی" در مورد مرغ بستهبندی شده اجرا میشود
	هیچ ردپایی از "ویروس کرونا" در شترهای کشور دیده نشده است
	خلج با بیان اینکه تاکنون هیچ ردپایی از ویروس کرونا در شترهای مورد مطالعه کشور دیده نشده است، گفت: مخاطرهای از این جهت مردم را تهدید نمیکند.
	مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد
	آغاز توزیع مرغ و گوشت منجمد در نمایشگاههای ضیافت

	زیتون
	سال کمبار زیتون در گیلان

	سم
	نصب نرمافزار کنترل سمفروشیهای مجاز در خراسان رضوی
	استاندارد ملی باقیمانده سموم محصولات کشاورزی تدوین میشود
	با استفاده از تحقیقات موجود میتوانیم استاندارد ملی در زمینه باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی را تدوین کنیم.

	شیر
	قیمت شیر آزاد شد/ قیمت شیر بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود
	دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: براساس مجوز ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزادسازی قیمت شیر از اول تیرماه قیمت شیر خام برای مصرفکننده را عرضه و تقاضا تعیین میکند.
	نحوه تأمین و تخصیص یارانه شیر دریافتی از دامداران تعیین شد
	در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، نحوه تأمین و تخصیص یارانه شیر دریافتی از دامداران به تصویب رسید.
	باکری: شیر 30درصد گران میشود/ سامری: قیمت لبنیات بعد از آزاد سازی شیر افزایشی است
	دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت مصوب کارگروه کنترل بازار برای شیر خام 1440 تومان است و نسبت به سال گذشته که قیمتش 1100 تومان بود، 30 درصد افزایش قیمت دارد.
	سرانه مصرف شیر یک پنجم کشورهای توسعه یافته است/تهدید سلامتی جامعه با کاهش مصرف شیر
	شیر ماده غذایی ارزشمند است که مصرف آن در هر سنی مفید و عدم مصرف آن باعث بروز بیماریهای مختلف است، بنابراین در کشورهای توسعه یافته برای مصرف آن یارانه میدهند، ولی در ایران همواره قیمت آن افزایش و مصرف آن کاهش مییابد.
	۳۰۰ میلیارد تومان یارانه جدید برای شیر تصویب شد
	دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه جدید تصویب شد که با پرداخت ۱۹۰ تومان به ازای یک کیلوگرم شیر خام، قیمت شیر خام دامداران به ۱۴۴۰ تومان میرسد.

	شیلات
	مرکز مرجع آرتمیا به دنبال پرورش سويه های مختلف آرتميا در کشور
	توسعه تحقيقات در زمينه برآورد ذخاير و تغييرات جمعيتی آرتميا در منطقه به منظور تدوين اصول بهره برداری بهينه ،بررسی و تعيين سويه های مناسب کيفيت و پرورش آن از جمله اهداف مرکز مرجع آرتیما است.
	"پژوهشکده میگوی کشور" به دنبال ارتقاء سطح مدیریت آبزی پروری میگو درمناطق شیلاتی

	صادرات و واردات
	" واردات بیرویه " محصولات کشاورزی " با تحقق اقتصاد مقاومتی " مغایرت دارد
	اقتصاد مقاومتی با چتر حمایتی دولت از تولیدکنندگان داخلی در گرو توسعه کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات و استفاده از ظرفیتهای داخلی تحقق خواهد یافت.
	افت رتبه صادرات گیاهان دارویی
	کدام گیاهان دارویی مشتریان جهانی دارند؟
	سیبزمینی صادراتی نصف قیمت داخلی!
	صادرات 5000 تن گشنیز نهاوند به آلمان

	صنایع غذایی
	رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی، ایثارگر نمونه صنعتی شد
	رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی با تقدیر از جانب ریاست جمهوری بهعنوان ایثارگر نمونه صنعتی کشور معرفی و تقدیر شد.

	عسل
	مرگ زنبورهای عسل در مازندران

	فرآورده های لبنی
	نرخهای جدید لبنیات اعلام شد + قیمتها
	لبنیات فلهای بلای جان خانوادهها/ شیر پاک خوردهها نخورند!

	گوشت قرمز
	گوشتهای منجمد پس از انقضاء آزمایش و به بازار عرضه میشوند
	مدیرکل نظارت بربهداشت عمومی و موادغذایی گفت: گوشتهای منجمد گوساله در نمایشگاه ضیافت تا زمان انقضا هیچ منعی برای مصرف ندارند و با انجام آزمایش بر روی آنها میتوان پس از انقضا تا 25 درصد عمر ماندگاری در شرایط طبیعی را به آن اضافه کرد.
	اعلام نابرابری و كسری تغذیه استان ها در مصرف سرانه گوشت قرمز
	مصرف سرانه گوشت قرمز براساس آمار تهیه شده در سال 1390 در استان های چهار محال بختیاری 4/15 کیلوگرم،ایلام 12 کیلو گرم، اردبیل 11/11 کیلوگرم، لرستان3/10 کیلو گرم، اصفهان 10 کیلوگرم، یزد 10 کیلو گرم، مرکزی 2/9 کیلوگرم، زنجان 1/9کیلوگرم،خراسان رضوی 5/8 کیل...

	گندم
	معاون وزیر کشاورزی پیشبینی کرد
	برداشت 7 میلیون تن گندم
	3.55 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد
	سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم بانک سپه گفت: تاکنون 3 میلیون و 554 هزار و 160 تن از کشاورزان گندم خریداری شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 70 درصد رشد داشته است.

	منابع مالی
	دستور رئیس جمهور برای بررسی راهکار افزایش توان پرداخت تسهیلات بانکهای دولتی و غیردولتی /تقویت بنیه مالی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت رییسجمهوری در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی، دستور داد تا در تخصیص بودجههای عمرانی و پرداختهای خزانه بر ...
	کشاورز با نرخ سود ۲۲ درصد هیچ تسهیلاتی نمیتواند بگیرد/ ۲ پیشنهاد به شورای پول و اعتبار
	رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه کشاورز با نرخ سود ۲۲ درصد هیچ تسهیلاتی نمیتواند بگیرد، دو پیشنهاد به شورای پول و اعتبار ارائه کرد.
	بیش از یک میلیون سرپرست خانوار زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی هستند
	مشاور مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایری گفت: در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار سرپرست خانوار اعم از عشایر و روستایی زیرپوشش خدمات این صندوق هستند.
	افزایش نرخ سود تسهیلات سرمایهگذاری کشاورزی را کاهش میدهد
	در حالی که اخیرا شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات بانکها را به 22 درصد افزایش داده است، عضو کمیسیون کشاورزی گفت: افزایش سود تسهیلات کشاورزی امنیت غذایی را به خطر میاندازد، کشورهای پیشرفته سالانه میلیاردها دلار به این بخش یارانه میدهند اما درکشور ما ب...
	افزایش نرخ سود تسهیلات کشاورزی ضد تولید است
	عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه همواره در بودجه سالانه به فاصله گرفتن دولت از درآمد نفتی توصیه تاکید میشود، گفت: اما زیر ساخت لازم مانند حمایت از کشاورز و تولیدکننده فراهم نمیشود و به آن بیتوجهی میشود.
	افزایش نرخ سود 22 درصدی مناسب سپردهگذاران شهری است، نه روستایی! ویژه
	از آنجا که بخش کشاورزی نیاز به بسته حمایتی دارد، لازم است که در قالب آن نرخ سودها و سایر موارد بهصورت خاص برایش تعریف شود.
	400 میلیارد تومان یارانه مستقیم به حساب بخش کشاورزی واریز میشود
	300 میلیارد تومان یارانه شیر و 100 میلیارد تومان یارانه تأمین علوفه بهصورت مستقیم به بخش کشاورزی اختصاص مییابد.
	خريد تضميني محصولات الگوي کشت

	متفرقه
	دیروز و امروز برخی غرفههای شهرداری محصولات سبزی و صیفی عرضه نکردند
	برخی غرفههای میادین اقماری شهر تهران سبزی و محصولات فرنگی در غرفههایشان عرضه نکردند، آنها میگویند: سازمان میادین میوه و ترهبار تهران مشکلاتشان را برطرف نمیکند.
	آبیک؛ قطب تولید محصولات دامی در قزوین
	وجود دامداریهای صنعتی در شهرستان آبیک سبب شده که این شهرستان به قطب تولید محصولات دامی در استان قزوین تبدیل شود.
	حاصل باغ پرشکوفه حجتی!
	جنجال آفرینی احمد توکلی در رانت واردات کنجاله پایان یافت
	پرونده رانت 650 ميليون يورويي که به عنوان اولين پرونده فساد اقتصادي در دولت يازدهم مطرح شده بود، با نظر کميسيون اصل 90 مجلس بسته شد.
	تکذیب واردات گوسفند چینی به همدان
	خبر اعلام شده یکی از خبرگزاری ها مبنی بر واردات غیرقانونی گوسفند چینی و تداخل آن با نژاد دامهای ایرانی تکذیب شد.
	2050 میلادی؛ پیش بینی پیوستن بحران کمبود مواد غذایی جهان به تاریخ
	حد مجاز «پالم» در روغنهای خوراکی اعلام شد
	رئیس سازمان غذا و دارو مصوبه اخیر دولت درباره حد مجاز استفاده از روغن پالم را در تولید روغن های خوراکی در کشور اعلام کرد.
	طرح پرونده 650 میلیون یورویی خوراک دام بدون نظر قوه قضاییه، جنجال سیاسی است
	کمیسیون کشاورزی پرونده 650 میلیون یورویی خوراک دام را به همراه چند پرونده رانتخواری بدون جنجال رسانهای و سیاسیکاری دنبال میکند.
	ماه رمضان چگونه بر اقتصاد کشورهای مسلمان تاثیر می گذارد؟
	ذرهبین مجلسیها روی وزارت کشاورزی
	حجتی جای نعمتزاده را گرفت!
	راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته فروکتوز در مرکز علمی و کاربردی زر
	حجتی میزبان اعضای کمیسیون کشاورزی خواهد بود

	محصولات باغی
	گرانترین و ارزان ترین میوه های تابستان/ طوفان تهران باغداران را هم نقره داغ کرد

	ماشین آلات
	:صادرات 7/38 میلیون دلاری ماشینآلات صنایع غذایی

	گزارشات جهانی کشاورزی
	افزایش قیمت گندم، شکر و خوراک دام در بازارهای جهانی
	امروز در بازارهای جهانی، قیمت گندم، شکر و خوراک دام افزایش یافت.
	هشدار وزارت کشاورزی چین درباره وقوع پدیده آب و هوایی النینو
	وزارت کشاورزی چین روز سه شنبه درباره وقوع پدیده آب و هوایی النینو (El Nino)در کشور و خشکسالی دربرخی مناطق کشور هشدار داد و تصریح کرد این امر بازده کشاورزی را در چین کاهش خواهد داد.
	سرمایهگذاری ایتالیاییها در صنعت میگوی ایران با تکنولوژیهای روز دنیا/ موانع صادرات میگو برداشته شد
	بر اساس رایزنیهای وزارت امور خارجه، مشکل صادرات میگوی ایران که از گذشته بهصورت غیرمستقیم و از طریق کشورهای عربی به اروپا صادر میشد، برطرف شد.
	استانداردهای جدید اتحادیه اروپا، مانع صادارت خشکبار ایران از سال 2015 میشود
	شاخص مواد غذایی فائو در ماه ژوئن برای سومین ماه متوالی کاهش یافت


