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 بنام خداوند متعال

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  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 آب

 - 93/07/11فارس

 جویی کنند وضع آب سدها قرمز است، مردم لطفاً صرفه

ای  شود عده ای و وزارت نیرو و خالی بودن پشت سدهای کشور اما مشاهده می با وجود هشدارهای سازمان آب منطقه

 .کنند از مردم از آب شرب شهری برای شستن خیابان، مغازه، پارکینگ و ماشین استفاده می

که در انتهای  29-29های سال آبی  ، بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو میانگین بارشخبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی  به گزارش

 .درصد افت داشته است 04ساله  04های آسمانی در ایران نسبت به درازمدت  شهریور سال جاری به پایان رسید، حجم بارش

 954تا  994متر در سال است، اما در ایران این رقم به یک سوم یعنی حدود  میلی 054ی که میانگین بارش در دنیا حدود در حال

 .متر رسید میلی 904رسد و در سال آبی گذشته این رقم به  متر می میلی

در مرز خطر و رسیدن به گل و شود، واقعاً  در این شرایط وضعیت آب پشت سدهای کشور که به منظور آب آشامیدن استفاده می

جویی و همکاری را داشته باشند، تا همگان از آب  الی پشت سد رسیده و مردم در این شرایط باید در مصرف آب کمال صرفه

 .آشامیدن برخوردار باشند

ازدید از سد الر جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر نیرو یکی، دو هفته پیش در ب با وجود اینکه معاون اول رئیس

جویی را داشته باشند، اما  در استان تهران اعالم کردند که وضعیت ذخایر آبی در شرایط قرمز قرار دارد و مردم باید نهایت صرفه

کشی شهر اقدام به شستن پارکینگ ساختمان، جلوی در حیاط  شوند که با آب آشامیدنی و لوله ای افراد در شهر پیدا می هنوز عده

کنند که در واقع با این عمل خود حق دیگران از برخورداری و داشتن آب آشامیدنی  ه، خودرو و حتی موتورسیکلت خود مییا مغاز

 .کنند را ضایع می

گردد، یعنی  روی در مصرف آب و برق برخالف قانون دولت و حرام بوده و موجب ضمان نیز می زیاده( ره)بنا بر فرموده امام خمینی 

ه زیاده مصرف کردن آب آشامیدن موجب عدم دسترسی کسی دیگری در جنوب شهر از آب آشامیدن شود و اگر کسی به واسط

 .زیانی به او برسد، او نزد خداوند مسئول و پاسخگو خواهد بود

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
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دهند  یدر این شرایط با توجه به اینکه آب به عنوان مایه حیات واقعاً دچار کمبود شده و حتی مراجع تقلید نیز به مردم هشدار م

روی در مصرف آب جداً خودداری کرده و  جویی کنند، مردم باید به حکم مسلمانی و خیرخواهی از زیاده آب صرفه که در مصرف 

الناس  حتی برادران و خواهران مسلمان خود را در برخورداری از آب آشامیدن رعایت کنند که رعایت حق دیگران مصداق بارز حق

 .رود ار میدر مصرف آب آشامیدنی به شم

از طرفی باید مردم دست به دعا برداشته و از خداوند رحمان و رحیم درخواست و طلب باران و برف داشته باشند، تا این مشکالت 

 .به خیر و خوشی برطرف شود

پشت های  آوری زباله برداری و جمع الزم است مسئوالن وزارت نیرو از این فرصت طالیی که پشت سدها خالی شده برای رسوب

 .ها پاکسازی کنند ها و زباله سدها استفاده کرده و محیط آب آشامیدن مردم را از آلودگی

کشاورزان هم در مصرف بهینه آب کشاورزی کوشا باشند که در شرایط کم آبی حتی یک قطره آب را هم هدر ندهند و محصول با 

 .ارزش و ضروری تولید کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294000444009 

 

 آب
 - 93/07/10فارس

 گذارند کشاورزی نفس بکشد ای نمی عده/ تئوری کشاورزی بدون اتکا به آب و خاک قابل اثبات است 

تئوری کشاورزی بدون اتکا به آب و خاک  :رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت

 .قابل اثبات است

از اراک عباس رجایی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار  خبرگزاری فارسبه گزارش 

کشاورزی نوین ملت ایران معروف شده است و در این کشاورزی به  کنیم که به ما در برنامه کشور یک تئوری را دنبال می: داشت

 .دنبال کارهای جدید، مباحث جدید و تولیدات جدید هستیم

ای به دنبال این هستند که کشاورزی را محدود و جمع کنند که ما نام آنها را کشاورزی  در مقابل این تئوری عده: وی تصریح کرد

دهند  کنند، اجازه نمی ر حالی که خود در حوزه کشاورزی بزرگ شده و امروز نیز این حوزه را رها نمیایم، این افراد د هراسی گذاشته 

و نیاز کشور را از  کشاورزی نفس بکشد، این تفکر معتقد است چون منابع آبی و خاکی کشور محدود است باید کشاورزی را جمع

 .طریق واردات تامین کرد

جان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه به منظور اجرایی شدن تئوری کشاورزی بدون آب و و کمی نماینده مردم اراک، خنداب

کشاورزی بدون اتکای آب و خاک تئوری قابل اثباتی : خاک، روز گذشته نشستی با وزیر جهاد کشاورزی برگزار شده است، ادامه داد

 .مان را به کار بگیریم رد، برای اجرایی شدن این مهم باید عقلاست، در ایران هم آب و هم خاک به اندازه کافی و الزم وجود دا

مسیر : تنها باید نگاه جدیدی به این مبحث داشت، افزود شود در کشور کشت و کار کرد و امروز به راحتی می با بیان اینکه رجایی

 .د رسانددرص 95توان همین امروز راندمان آب را به باالی  می و توسعه کشور در بخش کشاورزی است

ها برای نجات  در استان مرکزی باید از این روش: نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت

 .ایم هر قدر زمان را از دست بدهیم، کشور را عقب انداخته استان استفاده کرد و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930711000413
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میلیون تن گندم  0 آور است که هنوز م ب را پشت سر گذاشته شرسال از انقال 95امروز برای ایران که بیش از  با بیان اینکه رجایی

هزار میلیارد تومان برای واردات مواد غذایی هزینه شده که این برای کشور بسیار  93در سال زراعی گذشته : وارد کند، ادامه داد

 .ناپسند بوده و در شان این کشور نیست

یکی : نامه همکاری بین مجلس و حوزه کشاورزی و دامپزشکی خبر داد و گفت وی در بخش دیگری از سخنان خود از انعقاد تفاهم

ها مسئولیت کار خود را در حوزه تنظیم بازار بر عهده بگیرند و قانون هم کمک کند  های صورت گرفته این است که اتحادیه از توافق

ران بود، اتحادیه تولیدکنندگان مرغ و گوشت هم ای که این مسئولیت را قبول کرد اتحادیه مرغدا که خوشبختانه نخستین اتحادیه

 .در حال توافق هستند که به زودی این توافق نهایی خواهد شد

های صورت گرفته قرار بر این است  همچنین با رایزنی: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی افزود

، در این راستا تشکیل دو کارگروه در دستور کار قرار گرفت که یکی کارگروه که وزارت بهداشت نیز به مدد بخش کشاورزی بیاید

 .های لبنی و دیگر کارگروه سازمان غذا و دارو است ه شیر و فرآورد

های لبنی مقرر شد نحوه حضور بهداشت در تامین یارانه بخش سالمت مورد بررسی و  در کارگروه شیر و فرآورده: رجایی اظهار کرد

تر شود، در کارگروه سازمان غذا نیز قرار بر این است که نقش واقعی سازمان  ر بگیرد تا شیر در سبد هزینه خانوارها ارزانطراحی قرا

بینیم حوزه کاری این سازمان با  سازی شود، چراکه می  در این کارگروه باید وظایف این سازمان شفاف غذا مشخص شود، همچنین

 .داردهای دیگر تداخل  سازمان  برنامه

: وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح شهر سالم از نظر غذا به صورت پایلوت در استان مرکزی خبر داد و بیان داشت

 .این طرح با موافقت سازمان دامپزشکی برای نخستین بار و به صورت پایلوت در استان مرکزی به اجرا در خواهد آمد

نیازهایی چون تامین چارت  الزمه اجرایی شدن این طرح تامین پیش: س شورای اسالمی افزودنماینده مردم اراک و کمیجان در مجل

 .های بازرسی و قرنطینه است تشکیالتی، تامین اعتبارات مورد نیاز، ایجاد پست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294004444352 

 
 آب

 - 93/07/10فارس

 افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار اراضی پایین شبکه سد حنای سمیرم

هکتار  393دقایقی پیش وزیر جهاد کشاورزی پروژه آبیاری تحت فشار اراضی پایین شبکه سد حنای سمیرم در سطح 

 .را افتتاح کرد

های بخش کشاورزی شهرستان  از سمیرم، محمود حجتی پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از پروژه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .آبی استان اصفهان از آن بهره برد رفت از شرایط کم توان برای برون های باالیی دارد که می این شهرستان بارش: سمیرم اظهار کرد

توان به گیاهان  های شهرستان سمیرم می از دیگر ظرفیت: این شهرستان برشمرد و افزود های وی کشاورزی را یکی از ظرفیت

 .دارویی و مراتع مناسب این خطه اشاره کرد

 903به گزارش فارس، دقایقی پیش وزیر جهاد کشاورزی پروژه آبیاری تحت فشار اراضی پایین شبکه سد حنا سمیرم در سطح 

 .هکتار را افتتاح کرد

 .بندی سیب سمیرم نیز بازدید کرد از مرکز سورت و بسته وی همچنین

مهرماه جاری میهمان استان اصفهان خواهند بود و مسائل و مشکالت  00و  04وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه در روزهای 

 .بخش کشاورزی استان اصفهان را مورد بررسی قرار خواهند داد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930710000659
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شهر بازدید  های سمیرم، اصفهان، شهرضا، فالورجان و شاهین ش کشاورزی شهرستانهای بخ حجتی در این سفر دو روزه از پروژه

 .خواهد کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294004444934 

 

 آب
 - 93/07/14فارس

 مشکل کنونی انتقال آب از سدها است/کند یرو مشکل بحران آب را حل نمیگیری وزارت جهاد و وزارت ن موضع

به مسئله « بخشی»تر دید و نگاه  شناسی ایران با بیان اینکه باید مسئله آب را در چارچوب وسیع رئیس انجمن جامعه

ر را به گردن گیری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو که هر کدام تقصی موضع: آب مشکل اساسی بوده است، گفت

 .کند اندازند، مشکل بحران آب را حل نمی دیگری می

بحران »های آب، فرهنگ، جامعه با موضوع  راد در سلسله نشست ، محمد امین قانعیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

توان  باید به عنوان یک پدیده اجتماعی نگاه کنیم بنابراین با این کار می پدیده آب را  :در جمع خبرنگاران گفت« آب در ایران

 .ضروری بودن توجه به آب را در کشور افزایش و حساسیت آن را بین مردم و مسئوالن باال ببریم

ستم اجتماعی تر به منابع آب و محیط زیست و باالتر از آن به ابرسی ای است که در سطح وسیع مسئله آب یک مسئله: وی افزود

بنابراین . به مسئله آب خود مشکل اساسی بوده است« بخشی»تر دید و نگاه  پس باید مسئله آب را در چارچوب وسیع. گردد بازمی

 .ها اهمیت دارد که باید به آن توجه کرد آب فراتر از سایر پیام

تدوین شده است، بر اساس  24راهبردی که در سال های  شناسی ایران متناسب با برنامه هدف انجمن جامعه: راد تاکید کرد قانعی

بینی کردیم که راجع به مسائل محیط زیست باید تالش بیشتری شود  ساله تدوین شد که با اهداف توسعه پیش 05آن یک برنامه 

نفت هم راجع و صرف توبه کردن از اینکه در گذشته راجع به آب تصمیمات درستی گرفته نشده است، کافی نیست و باید تأملی در 

 .به این کار صورت گیرد

های  در بسیاری از موارد هم در خصوص آب و مصرف آب و مدیریت آب شاید نیت: شناسی ایران اضافه کرد رئیس انجمن جامعه

 .های بد نباشد های به وجود آمد در بخش آب از نیت بدی هم وجود نداشته باشد و برخی بحران

هزار چاه  0تصویب شده بود  30که جهاد سازندگی داشت و یا قانون توزیع عادالنه آب که درسال بعد از انقالب تالقی : وی افزود

پس این اقدامات تماما به قصد خدمت به اسالم و مسلمین . های دیم به کشت تبدیل شد عمیق و نیمه عمیق حفر شد و یا زمین

پس باید دقت کنیم که ابزارها ما را به هدف . اوج خود برسد اما مسیر اشتباه باعث شد تا بحران آب در حال حاضر به. بوده است

 .خود برساند

گیری  موضع: رسییم، گفت وگوی ملی دارد و در آن وضعیت است که به نتیجه می راد با اشاره به اینکه بازاندیشی نیاز به گفت قانعی

 .کند ، مشکل بحران آب را حل نمیاندازد جهاد کشاورزی و وزارت نیرو که هر کدام تقصیر را به گردن دیگری می

کند چرا  کند که چرا باید سدسازی صورت گیرد و وقتی وزارت نیرو اعالم می وقتی وزارت جهاد کشاورزی عنوان می: وی ادامه داد

دهد که نگاه بخشی به آب بوده و مشکالت همچنان وجود خواهد  درصد آب کشور در خدمت کشاورزی باشد، اینها نشان می 29

 .تداش

وگوها باید نشان دهد که کجا اشتباه کردیم پس باید ببینیم که چه کسانی  گفت: شناسی ایران ادامه داد رئیس انجمن جامعه

 .توانیم سازمان اجتماعی را تجدید و از بحران آب جلوگیری کنیم کنندگان آب هستند و چگونه می برداران و مصرف بهره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930710000380
http://www.farsnews.com/
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ها را  انی و اجتماعی یاری کنند و نهادهای غیردولتی کمک کنند و بخش دولتی و وزارتخانهاندیشمندان علوم انس  :راد گفت قانعی

ها از بخش خصوصی حمایت مالی کنند تا بتوانیم  وگو با بخش خصوصی شوند تا بخش دولتی و وزارتخانه غریبه ندانند و وارد گفت

 .به نتیجه برسد« وگو کنیم باید درباره آب گفت»این شعار 

ارتباط آب با جامعه بسیار مهم است و جامعه ایرانی امروزی : نشست انوش اسفندیاری رئیس اندیشکده تدبیر آب ایران گفت در این

 .پیچیده است و چون مسئله آب ابعاد مختلفی دارد مسئله آب مغفول مانده است

یر تکراری از وضعیت آب است که همواره شود، یک تصو ها عنوان می معموال در گزارشاتی که از سوی وزارتخانه: وی ادامه داد

 .دهد مصارف آب در شهرها را نشان می

برای اینکه یک تصویر عمومی از موضوع آب داشته باشیم، باید توجه داشته باشیم مصرف نهایی که مهمترین آن آب : وی افزود

 .شود در بخش شرب مصرف می درصد آب مصرفی کشور 5کند، اگرچه تنها  های زیادی را تحمیل می شرب است چه هزینه

شود که آب  برداری آب آشنا هستیم، در حالی که این طور نیست و تنها به این بسنده می کنیم با انواع بهره ما فکر می: وی ادامه داد

 .در مراکز جمعیتی و مصارف صنعتی و کشاورزی مورد توجه است

درصد در بخش کشاورزی مصرف  29کشاورزی و در ایران  درصد مصرف آب در بخش 04وی با اشاره به اینکه در کل جهان 

در کشور   پس. یکی از خطرهایی که مربوط به آب در کشور تا حدودی مغفول مانده است، همانا آلودگی آب است: شود، گفت می

 .های زیرزمینی و کاهش حجم ذخیره آب سدها وجود دارد درحال حاضر با این بحران به خاطر افت آب

: برداری از آب به آن نگاه نشود، گفت د بر اینکه پس تصویر تکراری در خصوص آب باید تغییر کند و فقط از زاویه بهرهوی با تاکی

پس چون اطالعات زیادی در نظام . زنی شده است ها و عدم چانه کمبود اطالعات در جامعه در خصوص آب موجب سوء برداشت

 .شود وگوی بیشتری در جامعه می موجب گفت اداری وجود دارد اگر این اطالعات گسترش یابد

وگوی بیشتری در حوزه آب صورت  به گفته وی اطالعات زیادی در وزارت نیرو در خصوص آب وجود دارد که اگر عنوان شود گفت

 .گیرد می

انتقال آب نیز اگر زمانی دنبال سدسازی بودیم و االن دنبال انتقال آب هستیم، شاید در آینده همین : تصریح کرد اسفندیاری

 .وگوها از پشتیبانی خوبی برخوردار باشند ها را از دست بدهیم و باید گفت اشتباه باشد، پس نباید فرصت

پس امید است مشارکت . برداری منابع آب است که موجب اعتراضات زیادی شده است مسئله حقوق مالکیت بهره  :وی تاکید کرد

 .داشته باشد چند جانبه هم شروع خوب و هم پایان خوبی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294000440599 

 

 آب
  آیانا- 3131مهر  31, یکشنبه

 نخستین چالش بخش کشاورزی آب است 

جمع مدیران جهاد جهاد کشاورزی استان لرستان با  ایانا، عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در  به گزارش

بینی این روزها را کرده  پیش 9331در سال : اشاره به اینکه نخستین چالش بخش کشاورزی مسئله آب است، گفت 

 .رود هشدار دادیم نیز نسبت به مشکل حاد زاینده 9319بودیم و در سال 

  
 .شود که در این بخش فاجعه بزرگی رخ دهد می  بینی شمشکل سفیدرود نیز بحرانی است و پی: وی بیان کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930714001523
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میلیارد مترمکعب آب، سه سال است که تنها دو میلیارد  5.5در حوضه کرخه نیز با وجود طراحی : کشاورز اضافه کرد

 .مترمکعب آب وجود دارد

ود باید سهم طبیعت را خواهیم که وضعیت آب از حالت کنونی خارج ش اگر می: معاون زراعت وزیر کشاورزی ادامه داد

 .به آن برگردانیم

ای با به حداقل رساندن  جات را در محیط گلخانه باید کشت چغندر را در پاییز قرار دهیم و صیفی: وی یادآور شد

 .تبخیر آب کشت کنیم

ت در سنت ارزش دالری تولید اس 02مطابق آمار بانک جهانی به ازای هر مترمکعب آب در ایران : کشاورز تصریح کرد

های آب باید سرمایه، تکنولوژی و مدیریت وارد شود و با  برای کاهش هزینه! حالی که این رقم در دنیا یک دالر است

 .صاحبان فکر و اندیشه، تولید مزرعه را باال ببریم و مصرف آب را کمتر کنیم

یمت هندوانه، گوجه، خیار، پیاز در فصل زراعی گذشته وضعیت بدی بر بازار حاکم بود و پایین بودن ق: وی تصریح کرد

 .مصداقی بر این ادعاست... و

 .درصد برسد 55میزان بذر گندم باید به : معاون زراعت وزیر کشاورزی گفت

تراز تجاری در حوزه کشاورزی از نظر حجم صادرات نسبت به حجم واردات زیاد شده است و البته بخشی از : وی افزود

 .گردد به علیه ایران برمیهای یک جان این مسئله به تحریم

درصدد هستیم تراز تجاری منفی هشت میلیارد را به منفی دو میلیارد دالر برسانیم و از : این مقام مسئول اظهار کرد

 .درصد ارتقا خواهد یافت 32طرفی ضریب خوداتکایی ارزی به 

های  این محصوالت شامل حوزه. ای خواهیم کرد از محصوالتی که ظرفیت صادراتی باالیی دارند حمایت ویژه: کشاورز یادآور شد 

 .شود جات و شیالت می باغبانی، سبزی، صیفی

المللی ایکاردا در راستای افزایش تولید محصول دیم برای  هایی را با مرکز بین وزیر جهاد کشاورزی صحبت: وی اضافه کرد

 .شدهای کرمانشاه و لرستان داشته و این طرح از پاییز آغاز خواهد  استان

درصد برسد و در این راستا تولیدکنندگان  05درصد و جو به  55باید میزان بذر گندم به : معاون زراعت وزیر کشاورزی یادآور شد

 .بذر را حمایت خواهیم کرد

ازار رویکرد دولت در تولید محصوالت سالم جدی است چرا که ما مجاز به وارد کردن محصول غیراستاندارد به ب: کشاورز تصریح کرد

 .نیستیم

های تغذیه  های آینده دستورالعمل های جدی در سال جاری است و در ماه بهبود تغذیه گیاهان از دیگر برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .بخش باغبانی نیز تهیه خواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02030 

 

 انتصابات

 آیانا- 3131مهر  80, سه شنبه

 انتصاب مدیرکل جدید شیالت سیستان به مرکزیت زابل 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19767
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 .محبعلی سیستانی به سمت مدیرکل جدید شیالت سیستان به مرکزیت شهرستان زابل منصوب و مشغول به کار شد

مان شیالت، باصدور حکمی از سوی حسن و به نقل از روابط عمومی ساز( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

صالحی، معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران، محبعلی سیستانی، معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل 

به سمت مدیرکل جدید شیالت سیستان به مرکزیت شهرستان زابل منصوب و ( چابهار)شیالت استان سیستان و بلوچستان 

 .ر شدمشغول به کا

 ./پیش از این حسن خمر در این سمت مشغول به کار بود 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/02042-0.html 

 

 اقتصاد محصوالت

 فودپرس- 3131مهر ماه  31دو شنبه 

 ت کشاورزی در سال آینده کمترین و بیشترین افزایش نرخ خرید محصوال

بت به سال گذشته ابالغ درصدی نس 0293با متوسط نرخ رشد  29 - 20برای سال زراعی  خرید تضمینی محصوالت کشاورزینرخ 

درصد  03با  زمینی سیبدرصد، کمترین میزان افزایش و برخی دیگر مانند  04شد که در این میان برخی محصوالت مانند گندم با 

 .رین نرخ رشد قیمتی را تجربه کردندبیشت

البته با چند هفته تاخیر نسبت به  -رو  سال زراعی پیش محصوالت کشاورزیهای خرید تضمیمنی مصوب دولت برای  امسال نرخ

اعالم شد و در این میان میزان افزایش قیمت هر یک از محصوالت که البته تفاوت بسیاری نسبت به سال گذشته  -سال گذشته 

چراکه چگونگی تعیین و کم و کیف نرخ خرید . داشته است، نشان دهنده میزان اهمیت و توجه دولت به تولید هر محصول است

 .رود محصوالت کشاورزی یکی از ابزارهای مهم برای تنظیم و مدیریت الگوی کشت محصوالت کشاورزی به شمار می تضمینی

 کمترین افزایش قیمت برای خرید تضمینی گندم

ترین محصول کشاورزی،  درصدی در تولیدات کشاورزی و به عنوان یکی از مهمترین و استراتژیک 34گندم با سهم بیش از 

درصد افزایش نرخ نسبت به سال گذشته، کمترین  04کشور دارد اما امسال با حدود  امنیت غذاییرا در تامین  بیشترین نقش

شاورزی داشت و نرخ مصوب دولت برای خرید هر کیلوگرم گندم معمولی و درم در افزایش قیمت را در میان دیگر محصوالت ک

 .تومان است 0033و  1155سال زراعی جاری به ترتیب به 

های کشاورزی مواجه شد و تا جایی پیش رفت که  ها در تشکل کاران و نمایندگان آن این نرخ با اعتراض شدید کارشناسان، گندم

ها قول داد همه تالشش را برای بازنگری در نرخ خرید تضمینی  یسیون کشاورزی مجلس به بهارستانیوزیر جهاد کشاورزی در کم

 .گندم به کار گیرد

 ها های روغنی در ردیف کمترین ای و دانه ذرت دانه

رخ تضمینی اما این ن. تومان رسید 234ای هم با همین میزان افزایش قیمت مواجه شد و به کیلویی  به غیر از گندم، ذرت دانه

سویا، آفتابگردان، کلزا و   های روغنی از جمله دانه رسد که دانه برانگیزتر به نظر می ای در شرایطی سوال مصوب برای ذرت دانه

 .درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته زراعی در ردیف کمترین عنایات قرار گرفته است 03گلرنگ هم پس از ذرت با 

های خرید تضمینی را تجربه کردند و وزارت جهاد  ال زراعی گذشته بیشترین میزان افزایش قیمتدر حالی این محصوالت در س

های زراعی آینده در صدد است حدود یک میلیون هکتار از مزارع کم بازده گندم را به این محصوالت  کشاورزی نیز برای سال

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19709-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%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=%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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وش و   البته نرخ خرید تضمینی پنبه. در کشور افزایش یابدشان  های روغنی و ضریب خودکفایی اختصاص دهد تا میزان تولید دانه

 .اند تومان تعیین شده 9944و  9554درصد افزایش به ترتیب کیلویی  03نخود نیز با 

 های پرمحصول در مرز قانون افزایش نرخ برنج

، "یرودی، فجر و گوهرخزر، ش"پرمحصول در سه گروه مختلف که شامل برنج   امسال نرخ خرید تضمینی انواع ارقام برنج

درصد افزایش یافت که با توجه  02است، حدود  "ندا، نعمت، آذر و صالح"و  "سازندگی، درود زن،عنبر نجفی، کوهرنگ و سپیدرود"

های خرید تضمینی را به موقع و با توجه به میزان نرخ تورم رسمی کشور  کند هر ساله نرخ به تصریح قانون که دولت را موظف می

درصدی اعالم شده از سوی دولت قرار  90های پرمحصول در مرز نرخ تورم رسمی  توان گفت افزایش قیمت برنج دهد، میافزایش 

و  9354، 9944های پرمحصول در سه گروه یاد شده به ترتیب  چرا که نرخ خرید تضمینی مصوب دولت برای انواع برنج .دارد

 .تومان است 9544

 تغییراتزمینی طرح استمرار در صدر  سیب

 94شود که امسال از  های خرید تضمینی را شامل می قلم کاالیی دولت برای تعیین نرخ 90زمینی و پیاز، پنج گروه از فهرست  سیب

زمینی طرح استمرار که سال گذشته زراعی  اما در این میان سیب. اند درصد افزایش نرخ را نسبت به سال گذشته تجربه کرده 03تا 

درصد افزایش قیمت در صدر تغییرات فهرست خرید  03ش کمترین میزان افزایش قیمت را داشت حاال با درصد افزای 00با 

زمینی به عنوان  دهد وزارت جهاد کشاورزی می خواهد کشت سیب تضمینی اعالم شده از سوی دولت قرار گرفته است که نشان می

 .وق دهدای و استمرار س های گلخانه بر به سمت کشت یکی از محصوالت آب

زمینی و پیاز بهاره، تابستانه و پاییزه که سال گذشته زراعی بیشترین نرخ  تر اینکه در این گروه پیاز طرح استمرار و سیب البته جالب

درصد افزایش نرخ خرید تضمینی را تجربه  99تا  94زمینی طرح استمرار داشتند حاال بین  تغییرات قیمت را نسبت به سیب

 .اند کرده

رو بار دیگر قانون را به  های مصوب برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در سال زراعی پیش ولت با ابالغ و انتشار نرخگرچه د

موقع اجرا و تکیلف کشاورزان را در همان آغاز فصل زراعی برای چگونکی کشت روشن کرد اما باید دید کشاورزان و کارشناسان 

ها در چگونگی  های اعمال شده از سوی دولت رضایت دارند و آیا این قیمت یش قیمتبخش کشاورزی تا چه از این میزان افزا

 ریزی کشاورزان برای تولید و تغییر الگوی کشت مدنظر وزارت جهاد کشاورزی اثر گذار خواهد بود یا خیر؟ برنامه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 

 اقتصاد کالن

 فودپرس- 3131مهر ماه  0سه شنبه 

 نصف شدن نرخ رشد اقتصادی کشاورزی ناشی از آمارهای غلط است

نسبت به بهار سال گذشته  0929در حالی که براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در بخش کشاورزی در بهار سال 

 .داند های گذشته می در سال کشاورزیرهای غلط بخش نصف شده است، دبیر کل خانه کشاورز این را ناشی از آما

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بخش  بانک مرکزی، براساس گزارش (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

درصد  999افزایش یافته بود که این نرخ رشد در بهار امسال به  0920درصد نسبت به بهار  393کشاورزی در بهار سال گذشته 

 .ده استرسی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=50cd3a2df2bf4656a7bdc762a4e31ce6&Title=%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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گرچه نرخ رشد اقتصادی در بخش کشاورزی در بهار امسال مثبت بوده اما این نرخ نسبت به نرخ رشد اقتصادی بهار سال پیش 

های ثابت  در سه ماهه نخست سال جاری ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت"نصف شده است چرا که در این گزارش آمده بود 

 ."درصد افزایش یافته است 999یلیارد ریال برآورد شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته م 909هزار و  99معادل  0939سال 

  علت نصف شدن نرخ رشد اقتصادی در بخش کشاورزی که در گزارش: ستمعتقد ا -وزیر اسبق کشاورزی  - عیسی کالنتریاما 

 .بانک مرکزی نیز به آن اشاره شده نادرست بودن آمارهای گذشته در بخش کشاورزی است

میلیون تن رسیده بود در حالی که  003به  0929دولت گذشته اعالم کرده بود که تولید محصوالت کشاورزی در سال : وی افزود

 .میلیون تن بوده است 24نشان داد میزان تولید محصوالت کشاورزی در سال گذشته نهایتا  ها بررسی

آمارهای ارائه شده وزارت جهاد کشاورزی در دولت گذشته باید اصالح شود بنابراین باید ابتدا منتظر : دبیر کل خانه کشاورز گفت

 .زی چقدر استاصالح این آمارها بود تا بدانیم نرخ واقعی رشد اقتصادی کشاور

های  آزمایی آمارهای کشاورزی در بخش به گزارش ایسنا، وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای روی کار آمدن حجتی مشغول راستی

آزمایی و اصالح آمارهای نادرست سال گذشته  های این وزارتخانه برای راستی مختلف بود که بر اساس اطالعات کسب شده بررسی

  .نون به صورت رسمی آن را اعالم نکرده استبه اتمام رسیده اما تاک

http://www.foodpress.ir/Post.aspx3C 

 

 بذر

 آیانا- 3131مهر  80, سه شنبه

ترین گلخانه تولید بذر در روستای خوجملی در گنبد استان گلستان توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی  بزرگ

 .کشور کلید خورد

خبرگزاری  مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار

ای جز تغییر  هایی که در منابع آبی و خاکی کشور وجود دارد، چاره دلیل محدودیت به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

 .ای نداریم الگوی کشت و توسعه کشت گلخانه

با دارا بودن سطحی معادل دوهزار  هزار هکتار گلخانه در سطح کشور وجود دارد که استان تهران حدود هفت: سمیعی افزود... ا حجت

 .هکتار گلخانه است 244هزار و استان یزد  هزار، اصفهان یک هکتار در رتبه نخست و پس از آن جیرفت دارای یک 94و 

 ای ریزی برای توسعه کشت گلخانه با وجود برنامه: ها مدنظر است، خاطرنشان کرد هزار هکتاری گلخانه وی با اعالم اینکه توسعه پنج

 .های تولید بوده، نشده است ترین نهاده در کشور، هنوز فکری به حال بذر که یکی از اساسی

شود و معادل  فرنگی، خیار، بادمجان و هندوانه مصرف می میلیون دالر برای واردات بذر گوجه 004تا  994ساالنه : سمیعی ادامه داد

 .رسد همین رقم از واردات غیررسمی به کشور می

 .شمار، سوغات این بذور وارداتی است های جدید و بی آفات و بیماری: ردوی تصریح ک

  ترین پروژه تولید بذر کشور اتمام مطالعات بزرگ 

ترین پروژه تولید بذر کشور در  مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از آغاز بزرگ

 .شده در روستای خوجملی در گنبد استان گلستان پروژه تولید بذر کلید خورد با مطالعات انجام :گلستان خبر داد و یادآور شد

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/Post.aspx?Id=06dfabd8c6d2461fafe7778595f4ff05&Title=%20%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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هکتار است که به لحاظ اقلیمی متناسب با شرایط آنتالیای ترکیه بوده و بذوری که قرار  00این منطقه دارای : سمیعی تأکید کرد

 .است از این کشور وارد شود، قابلیت کشت دارد

های علمی و اجرایی مربوطه تشکیل شده و طرح توجیهی  های اولیه برای واگذاری زمین و کارگروه نامه موافقت: اشتوی اظهار د

 .ای آن نیز نوشته شده است صفحه 544هزار و  یک

های کشاورزی اخذ شده و این طرح برای تصویب به  پروانه ایجاد چنین مجتمع بزرگی از شرکت شهرک: سمیعی همچنین گفت

 .ریزی وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شده است نت اقتصادی و برنامهمعاو

 .دار شوند دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون قرار است موارد مربوط به تسهیالت ارزی و ریالی این پروژه را عهده: وی در ادامه افزود

 .شده استبینی  پیش 25شروع پروژه از سال جاری بوده و پایان آن سال : سمیعی خاطرنشان کرد

منظور تولید محصوالت استاندارد که قابلیت صادرات داشته  هکتار از مساحت مورد مطالعه برای ایجاد گلخانه به 90: وی ادامه داد

 .باشند، در نظر گرفته شده است

 میلیون اصله نهال 522پروژه تأمین نیاز ساالنه  

و منابع طبیعی کشور با اعالم اینکه تولید نشاء در حال حاضر  مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی

توانیم بخشی  شود و می با انجام مطالعات علمی و کارشناسی، تحول خوبی در این بخش ایجاد می: شود، تصریح کرد سنتی انجام می

 .شود قدار زیادی آب جلوگیری میترتیب از هدررفت م ها کشت کنیم که بدین از بذور تولیدی را پس از تولید نشاء، در گلخانه

رود که در  کار می ها به میلیون اصله نهال نیاز داریم که برای احیا و بازسازی باغ 544در حال حاضر ساالنه به : سمیعی یادآور شد

 .ها را تولید کنیم توانیم در پروژه فوق، نهال این راستا می

رای پروژه فوق، نیاز پنج درصد از بذوری که در حال حاضر از طریق واردات شده، با اج های انجام بر اساس بررسی: وی تأکید کرد

 .شود، مرتفع خواهد شد تأمین می

 بنیان در کشور اجرای نخستین طرح دانش 

مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره سرمایه مورد نیاز برای این طرح 

 .میلیارد دالر تخمین زده شده است که طی سه سال از منابع ارزی و ریالی تأمین شود 034سرمایه مورد نیاز طرح، : اظهار داشت

تواند در جهت کاهش واردات و تولید محصوالت  بنیان در کشور است که می این پروژه نخستین طرح دانش: سمیعی همچنین گفت

 .قدم بردارد

هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد  نفر اشتغال مستقیم و برای یک 545دن این پروژه، برای با اجرایی ش: وی در ادامه افزود

 .شد

 .فرنگی، فلفل و هندوانه هستند بذوری که قابلیت تولید در این طرح را دارند، عبارت از خیار، گوجه: سمیعی خاطرنشان کرد

هزار هکتار زمین مستعد در منطقه قصر شیرین استان کرمانشاه وجود  54ای حدود  های گلخانه برای ایجاد محیط: وی ادامه داد

های اولیه  نامه هزار هکتار آن برای این منظور در نظر گرفته شود و موافقت دارد که سازمان نظام مهندسی کشاورزی تقاضا کرده پنج

 .نیز اخذ شده است

ها،  مکاتباتی با سازمان جنگل: منابع طبیعی کشور تصریح کردمدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

 .های مورد نیاز این مجموعه توسط این بخش تأمین شود مراتع و آبخیزداری کشور انجام شده تا نهال

تر  رود هرچه سریع پروژه تولید بذر و نهال در استان گلستان نیازمند تسهیالت است که امید می: سمیعی در پایان یادآور شد

 ./تسهیالت مورد نیاز برای اجرای پرسرعت آن اختصاص یابد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02000-0.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19711-1.html
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 برنج

 فودپرس- 3131مهر ماه  0سه شنبه 

 ران افت شدید قیمت برنج صادراتی هند به دلیل کاهش واردات ای

ایران را یکی  وارداتباسماتی این کشور در مقایسه با سال گذشته خبر دادند و کاهش  قیمت برنجدرصدی  54منابع هندی از افت 

 .از دالیل این امر اعالم کردند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری بیزینس استاندارد، در حالی که تولید کنندگان برنج باسماتی هند در این فصل 

قیمت « کاهش»ن نوع برنج گله می کنند، دولت محلی پنجاب هند امروز علت کاهش قیمت برنج باسماتی را از قیمت پایین ای

 .صادراتی در بازارهای بین المللی اعالم کرد

کاهش قیمت ناشی از . مرتبط با بازار بین المللی است (باسماتی) قیمت برنج»: توتا سینگ، وزیر کشاورزی ایالت پنجاب گفت

 «.کاهش در بازار بین المللی است

حالی دالر در هر تن است، در  0344دالر تا  0444به گفته صادر کنندگان، هم اکنون قیمت برنج باسماتی در بازار جهانی حدود 

 54دالر بود که حداقل قیمت برنج امسال نسبت به حداقل قیمت سال گذشته کاهش  0344تا  0544که این رقم در سال گذشته 

آنان کاهش تقاضا برای واردات برنج از سوی کشورهایی نظیر ایران را عامل اصلی کاهش قیمت برنج باسماتی . درصدی داشته است

 .عنوان کردند

یالتی پنجاب بر تنوع بخشی بر محصوالت کشت شده تاکید دارد، وسعت زمین های تحت کشت باسماتی امسال در حالی که دولت ا

 .این موجب فزونی عرضه این محصول شده است  درصد افزایش یافته است و 55

http://www.foodpress.ir/Post.asp 

 

 برنامه و سیاست ها

 - 93/07/08فارس

 مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران، خواستار انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد شد

تمرکز وظایف کشاورزی در )مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران، در ادامه اجرای قانون انتزاع

 .ای خواستار انتقال کامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد کشاورزی شدند طی نامه( وزارت جهاد

ای به رئیس  ، مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران امروز طی نامهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

قانون تمرکز وظایف و اختیارات »  :طبیعی مجلس شورای اسالمی و نمایندگان مجلس نوشت کمیسیون آب، کشاورزی و منابع

گویی در حوزه تولید غذا با مطالعه تجربیات  بر اساس منطق تمرکز اختیارات و پاسخ« بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی 

 .یدبه تصویب مجلس شورای اسالمی رس 0920کشور جهان، اسفند ماه  94بیش از 

به عبارت دیگر با تصویب این قانون . بر اساس این قانون مسئولیت کل زنجیره تولید غذا به وزارتخانه جهاد کشاورزی سپرده شد

 .وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور شده است

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC+%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC+%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3b6b289c2d3041c8804900f3dc15c397&Title=%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D9%87%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.farsnews.com/
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های  پاره بود و ناهماهنگیهای مختلف چند  تا پیش از تصویب قانون تمرکز، وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بین وزارتخانه

های گزاف  منطق محصوالت کشاورزی، هزینه توان به واردات بی می  از عواقب اساسی این ناهماهنگی. شماری را به همراه داشت بی

با تصویب این قانون فصلی جدید پیش روی بخش کشاورزی ایران باز شده که . های سوداگرانه اشاره کرد گری توزیع و واسطه

یکپارچگی مدیریت زنجیره   به طور خالصه ضرورت اجرای قانون تمرکز که با هدف. کند جرای این قانون را دو چندان میضرورت ا

 :تولید تا مصرف بخش کشاورزی به تصویب رسیده، به شرح زیر است

ای و تشتت ساختاری  ن وزارتخانههای بی شود و ناهماهنگی با اجرای این قانون یک وزارتخانه واحد، متولی تولید و کنترل بازار می. 0

یکی از . کننده پاسخگو خواهد بود در ساختار جدید وزارت جهاد کشاورزی هم به تولیدکننده و هم به مصرف. به حداقل می رسد

نتایج این وضعیت دقیق شدن آمارهای تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی است؛ زیرا این وزارتخانه برای تأمین و کنترل بازار 

ای مدیریت خواهد کرد که کمترین لطمه به  ازمند شفافیت آمار و اطالعات است و از سوی دیگر واردات و نظام توزیع را به گونهنی

گری، انگیزه کشاورزان را برای تولید سال آتی کم کرده  های گزاف واسطه منطق و هزینه تولیدکنندگان وارد شود؛ چرا که واردات بی

 .اهد دادو حجم تولید را کاهش خو

در . در اقتصاد ایران بازار به صورت ساختاری بر تولید غلبه داشته و نظام تولید تحت الشعاع منافع بازرگانی قرار گرفته است. 9

این اتفاق از . برند تر شده و کشاورزان منفعتی از افزایش قیمت محصول نهایی نمی ها دائماً بزرگ وضعیت موجود حاشیه سود واسطه

کند و از سوی دیگر جذابیت واسطه گری و داللی را باال  د را از رونق انداخته و امنیت اقتصاد کشاورزی را تهدید مییک سو تولی

 .کند های غیر مولد سوق می دهد که هر دو پیامد، امنیت غذایی کشور را با مخاطره روبرو می ها را به بخش برد و سرمایه می

و غیره به وزارت جهاد  کشی، فرآوری چای، صنایع لبنی روغنل تبدیلی مانند با تصویب قانون تمرکز، صنایع بالفص. 9

شود؛ در این صورت امکان بازمهندسی زنجیره تأمین در بخش کشاورزی به منظور افزایش ارزش افزوده بخش  کشاورزی ملحق می

برداران کشاورزی قبل از  ای است که بهره ریل گذاری تولید در کشورهایی که کشاورزی ساختارمندی دارند به گونه. مهیا شده است

با این وجود . ها و قیمتی باید به فروش برسانند دانند برای چه کسی تولید کنند و محصول را با چه شاخصه ورود به مزرعه می

ه کشاورز این درحالی است ک. شود گیرد که عامل اصلی بهبود کار و ارتقای بخش می بردار شکل می اعتماد و اطمینانی در بهره

های ابتدایی تولید بوده و  ایرانی تا زمان برداشت هم نمی داند محصول خود را چه خواهد کرد و در طول فرآیند تولید درگیر هزینه

 .وری نخواهد داشت نقدینگی الزم را برای توسعه کشت و کار و ارتقای بهره

خالف نص صریح قانون تمرکز که طبق آن باید شرکت بازرگانی  ماه، متأسفانه بر 03رغم گذشت بیش از  علی:در این نامه آمده است

بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود، انتزاع شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط 

اد کشاورزی قرار نگرفته گذاری یخش کشاورزی همچنان در اختیار وزارت جه دولت اعالم نشده و مهمترین ابزار مدیریت و قاعده

عبارت است از تجارت غذاهای اساسی از جمله ( G.T.C)این در حالی است که کلیه فعالیت شرکت بازرگانی دولتی ایران . است

 .شوند گندم، برنج، روغن و شکر که همگی ذیل بازرگانی کشاورزی تعریف می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294303440929 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 93/07/09فارس

 هیأت دولت انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت کشاورزی را ابالغ کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920818001293
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دولت  وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس اعالم کرد، هیأت: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی را ابالغ کرده است

، در پاسخ به این سؤال که آیا در جلسه دیروز کمیسیون کشاورزی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  بهرام بیرانوند در گفت

روز گذشته وزرای جهاد کشاورزی و : نتقال شرکت بازرگانی ایران به وزارت جهاد کشاورزی قطعی شد؟ گفتبه طور مشخص ا

 .صنعت، معدن و تجارت ضمن حضور در کمیسیون کشاورزی در این باره توضیح دادند

نتزاع برای انتقال این شرکت به گفته بیرانوند، وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه در پاسخ به نمایندگان که آیا بر اساس قانون ا

انتزاع شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال آن به : اقدامی از سوی مجلس الزم است، انجام شود، گفت

 .وزارت جهاد کشاورزی از سوی هیأت دولت تصویب و ابالغ شده است

وزیر صنعت اعالم کرد   :ده وزیر صنعت به این خبر چه بود، گفتزا عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به اینکه واکنش نعمت

 .قانون هرچه باشد، عمل خواهد کرد

به گفته بیرانوند ظاهرا موضوع انتقال این شرکت، روز سه شنبه نیز از سوی هیئت دولت به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شده و قرار 

 .رود، وزارت جهاد هرچه سریع تر اطالع رسانی کند ر میبر این است که اعالم رسمی نیز صورت بگیرد که انتظا

 .امید است با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی ثمرات آن در این بخش دیده شود :بیرانوند گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294042440990 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 93/07/12فارس

 ای مطمئن برای تثبیت درآمد کشاورزان صندوق بیمه کشاورزی پشتوانه

ای مطمئن در راستای تثبیت  تواند به عنوان پشتوانه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی امروزه با عملکرد خوب خود می

 .امداران محسوب شوددرآمد و اطمینان خاطر کشاورزان و د

بالهای طبیعی، . های اقتصادی است ترین فعالیت از زنجان، تولید در بخش کشاورزی یکی از پرمخاطره خبرگزاری فارس به گزارش

موقع دما ممکن است خسارت بسیاری به کشاورزان وارد کند و از  و گاه حتی بیها، تغییرات ناگهانی  های گیاهی، انواع بیماری آفت

آنجا که بخش مهمی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی بویژه در کشورهای در حال توسعه جهان توان مالی محدودی دارند، چه بسا 

ی رخ دادن عوامل مذکور در کشور چنان است رخ دادن کمترین خسارت نیز بتواند زندگی آنها را نابود کند، از طرف دیگر گستردگ

 .نوع آن در کشورمان امکان وقوع دارد 90نوع بالی طبیعی که در جهان به ثبت رسیده است،  04که از میان 

ها یا کم کردن اثرهای آن  ریزان و سیاستگذاران پیوسته به دنبال راهکارهایی برای کاهش مخاطره برداران، برنامه بنابراین بهره

 .ندهست

 های توسعه کشاورزی بیمه محصوالت کشاورزی یکی از اهرم

های گوناگون  در میان روش. ای برخوردار است ناگفته پیداست که در این زمینه مدیریت ریسک در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه

گذاری در بخش  مایهترین ساز و کارهای ایجاد امنیت برای سر مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، بیمه کشاورزی یکی از مهم

 .آید های طبیعی به شمار می کشاورزی و کاهش اثرهای آسیب

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930709001334
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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گیری از این ساز و کار نه  های توسعه کشاورزی دانست، چرا که با بهره توان بیمه محصوالت کشاورزی را یکی از اهرم از همین رو می

پردازند خسارت وارد شده به  ن به عنوان حق بیمه میاندازهای اندکی که انبوه پرشماری از کشاورزا توان از راه پس تنها می

 .توان امنیت بیشتری را برای تولیدکنندگان کشاورزی فراهم کرد دیده را جبران کرد بلکه به وسیله آن می کشاورزان خسارت

 کم چهار هدف مهم را برآورده کند تواند دست امنیت اقتصادی فراهم آمده از طریق بیمه محصوالت کشاورزی می

 ایجاد شرایط و فضای الزم برای جذب سرمایه در بخش کشاورزی -0

 تامین عدالت اجتماعی -9

 پذیری بویژه کشاورزان خرده پا از راه تضمین ثبات درآمد کشاورزان رویارویی با فقر و آسیب -9

 سازی شرایط توسعه پایدار کشاورزی کمک به فراهم -0

ترین کشور غربی است که  ده بیستم میالدی مورد توجه قرار گرفته و آمریکا نیز مهمبیمه محصوالت کشاورزی در جهان از آغاز س

کانادا نیز در شمار پیشگامان . ها در این بخش روی آورد های مختلف بیمه کشاورزی برای کاهش مخاطره به طرح 0242در سال 

 .صنعت بیمه کشاورزی است

پس از انقالب اسالمی و با تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه محصوالت در ایران نیز توسعه واقعی بیمه محصوالت کشاورزی 

های مازندران و خراسان  و با دو محصول پنبه و چغندر قند در استان 0939و اساسنامه قانونی آن در سال  0939کشاورزی در سال 

تا به امروز . و برنج تعمیم داده شد از سوی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی آغاز و به تدریج به محصوالت دیگری از جمله سویا

های زراعت، باغداری، دامداری و منابع طبیعی زیر پوشش  های کشاورزی در زیر بخش نیز در کشورمان بیشتر محصوالت و فعالیت

 .بیمه قرار دارد

 برای تثبیت درآمد کشاورزان ای مطمئن صندوق بیمه کشاورزی پشتوانه

های حمایتی دولت برای افزایش  ها و سیاست چارچوب سازمانی بانک کشاورزی بر اساس هدفصندوق بیمه کشاورزی در ساختار و 

تولید محصوالت اساسی و باال بردن سطح رفاه کشاورزان و دامداران نقش حساس و موثری بر عهده دارد و از این راه به عنوان 

سازد که به خود استواری آنان  دامداران را نیز فراهم می ای مطمئن در راستای تثبیت درآمد و اطمینان خاطر کشاورزان و پشتوانه

 .انجامد می

های بخش کشاورزی از جمله دام، طیور، زنبورعسل، آبزیان پرورشی  وظایف صندوق بیمه، تامین پوشش حمایتی برای انواع فعالیت

 .های ناشی از سوانح و حوادث قهری است در برابر خسارت... و

رزی ممکن است به طور اجباری و یا اختیاری باشد که در کشورمان به غیر از صنعت طیور و بیمه کردن محصوالت کشاو

 .کنند، بیمه کشاورزی به صورت اختیاری است کشاورزانی که از تسهیالت اعتباری استفاده می

گذار  سهم کشاورزان بیمه درصد از اعتبارات بیمه محصوالت کشاورزی در چارچوب یارانه سهم دولت و باقیمانده آن نیز 34بیش از 

ای و نوع محصول، یارانه سهم  شود و در مواردی بر حسب نوع قراردادهای بیمه است که ساالنه به صورت حق بیمه دریافت می

 .یابد دولت نیز افزایش می

رود که محصوالتی  های مهم تولیدی در کشورمان و به ویژه استان زنجان به شمار می در این میان بخش دام و طیور یکی از بخش

شود و در این راستا  ترین تولیدات این بخش را شامل می همچون گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت گاو و گوساله از جمله مهم

 .بیمه واحدهای تولیدی از اهمیت بسیاری برخوردار است

 برداران زیر بخش دام و طیور در زنجان به بهره خسارت میلیارد ریال 33پرداخت بیش از 
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وگو با خبرنگار فارس در زنجان با اشاره به آمار بیمه دام و طیور در  دیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان زنجان در گفتم

گذاران و قراردادهای بخش دام و طیور استان  در سال زراعی مذکور تعداد بیمه: در استان زنجان اظهار داشت 29-29سال زراعی 

 .برداران این بخش خسارت پرداخت شده است میلیارد ریال به بهره 93ه در مجموع بیش از مورد رسید ک 949هزار و  9به 

 تشریح شرایط صدور بیمه نامه تکمیلی طیور در زنجان

با آغاز سال زراعی جدید بیمه تولیدات بخش دام و طیور نیز در استان زنجان آغاز شده و در این راستا شرایط بیمه واحدهای دام و 

 .وگو با خبرنگار فارس در زنجان تشریح شده است فتطیور در گ

نامه تکمیلی طیور نیمچه  دامپزشک صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان زنجان با اشاره به شرایط الزم برای صدور بیمه

ه گوشتی و دهندگان طیور نیمچ نامه تکمیلی طیور صرفا برای آن دسته از پرورش بیمه: گوشتی و تخمگذار تجارتی اظهار داشت

گانه را داشته  نامه اجباری طیور صادره در مبادی تولید، تمام شرایط هشت شود که عالوه بر ارائه بیمه تخمگذار تجارتی صادر می

 .باشند

گر،  از جمله این شرایط سالمت گله است که هنگام بازدید نماینده بیمه: گانه تصریح کرد خانی با اشاره به شرایط هشت رامین موسی

 .ه بایستی از سالمت کامل برخوردار بوده و این موضوع به تایید کتبی وی برسدگل

نامه، واحد مرغداری باید دارای پروانه  دامپزشک صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه برای صدور بیمه

 .ریزی معتبر باشند ی دارای مجوز جوجهاین واحدها همچنین بایست: برداری و پروانه بهداشتی معتبر باشد، افزود بهره

طبق گواهی بهداشتی جوجه یکروزه منفی باشد،  MGاین مسئول در ادامه با بیان اینکه گله بایستی از نظر انتقال بیماری 

 04نامه است، به طوری که حداکثر  همچنین رعایت تراکم مجاز در واحدهای مرغداری از دیگر شرایط صدور بیمه: خاطرنشان کرد

 .ریزی و تماما بیمه شده باشند  بردرای، جوجه درصد مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره

برداری صادره، بایستی دارای مدیریت یکسان  همچنین واحدهای مرغداری چند سالنی دارای یک پروانه بهره: خانی گفت موسی

 .های متفاوت وجود نداشته باشد بوده، بطوریکه مدیریت

 94ها این است که میانگین کسورات متوالی چهار دوره گذشته کمتر از  نامه برای مرغداری از دیگر شرایط صدور بیمه: وی ادامه داد

 .درصد باشد

دهندگان طیور نیمچه گوشتی و  در این راستا پرورش: دامپزشک صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان زنجان بیان داشت

ظرف مدت هفت روز از تاریخ هچ جوجه یکروزه با در دست داشتن اصل مدارک مذکور به هستند حداکثر   تخمگذار تجارتی موظف

 .ای استان زنجان مراجعه و درخواست کتبی خود را ارائه دهند شعب بانک کشاورزی یا مدیریت گروه خدمات بیمه

شود،   صل شده و در سابقه نگهداری میگر برابر ا این مسئول با اشاره به اینکه یک نسخه تصویر مدارک مذکور توسط نماینده بیمه

نامه صادر و ضمیمه  گذار اخذ و الحاقیه بیمه پس از بازدید در صورت داشتن تمام شرایط فوق حق بیمه سهم بیمه: تصریح کرد

 .شود نامه مبادی تولید می بیمه

هچ جوجه یکروزه خواهد بود و به عبارت روزگی با توجه به تاریخ  09تاریخ صدور الحاقیه حداکثر در سن : خانی اظهار کرد موسی

 .روزگی است 09روزگی تا  09گر در بیمه نامه تکمیلی طیور از  دیگر تعهدات بیمه

 .تمام ضوابط و مقررات دستورالعمل اجباری طیور در مبادی تولید نیز به قوت خود باقی است: وی در پایان گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294043444399 

 

 برنامه و سیاست ها

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930708000833
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 - 93/07/14فارس

 از کاهش تولید  نرخ خرید تضمینی کشاورزی و نگرانی

تضمینی   یددرصد تا پایان سال برساند، نرخ خر 02شاید دولت برای مهار تورم و عمل به قولی که تورم را به کمتر از 

ویژه قیمت تمام شده را برای کشاورزان   کشاورزی را به میزان مناسب افزایش ندهد، اما در این صورت باید با حمایت

 .کاهش دهد

ماندگی تحقیقات و  های خرد کشاورزی، عقب  ، در حال حاضر به دلیل وجود زمینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

آالت کشاورزی مناسب و فرسودگی آنها، توزیع و بازاررسانی نامناسب و باال  های تحقیقی به مزارع، نبود ماشین عدم انتقال یافته

 .شود بودن ضایعات، قیمت تمام شده این بخش باالست و سودی نصیب کشاورزان نمی

ک سوم بارندگی سایر کشورها است و هزینه آبیاری فراوانی را به کشاورز متر یا ی میلی 994از سوی دیگر میزان بارش در کشور 

کند، در حالی که گندمکار ایرانی مجبور است، حداقل سه بار زمین خود را آب دهد، اما بسیاری کشورها که میانگین  تحمیل می

شرایط کشاورزان ما را از دیگر کشورها متفاوت ها  دهند، بنابراین همه این متر دارند، زمین خود را آب نمی میلی 044بارش بیش از 

 .کرده است

ای  ویژه  بنابراین دولتمردان نه تنها نرخ خرید تضمینی محصول کشاورزی ایران را نباید با دیگر کشورها مقایسه کنند، بلکه حمایت

 .های جهانی فاصله دارد متای هم شود، هنوز نرخ خرید محصوالت ایران با قی هم باید انجام دهند که البته اگر مقایسه

وزارت جهاد   زند، بلکه عاملی برای پیشبرد سیاست های تضمینی عالوه بر اینکه درآمد کشاورز را در سال آینده رقم می قیمت

شود، نرخ خرید تضمینی مناسب و حساب شده  نیازی از محصوالت اساسی و کاهش مصرف آب نیز محسوب می کشاورزی برای بی

تواند در افزایش ضریب امنیت غذایی و توسعه پایدار داشته باشد، اما ببینیم نرخ خرید تضمینی امسال چگونه  ا میبیشترین نقش ر

 است؟

و ( درصد 04)در حالی نرخ خرید تضمینی چند روز پیش از سوی دولت ابالغ شد که کمترین میزان افزایش در مورد گندم 

این افزایش در حالی است  .درصد است 94ها  و میانگین افزایش( درصد 03)رار زمینی طرح استم بیشترین افزایش مربوط به سیب

  درصد است، این مسئله به ویژه نرخ خرید محصول استراتژیک و اساسی مانند گندم در 95که نرخ میانگین تورم جامعه بیش از 

 .روزهای گذشته به شدت مورد اعتراض کارشناسان و کشاورزان قرار گرفت

دهد  های سال گذشته نشان می ر مورد نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی امسال وجود دارد، نخست اینکه قیمتچند نکته د

درصد بوده است و حتی در این میان دانه روغنی مانند آفتابگردان  20میزان افزایش گندم معمولی  29 - 29که در سال زراعی 

افزایش نرخ خرید تضمینی امسال نسبت به سال گذشته بسیار پایین است و  درصد نیز داشته است، بنابراین 009افزایشی معادل 

 .گویند که با این وضع دولت چگونه بنای حمایت از کشاورزان را دارد کارشناسان می

موضوع دوم اینکه نرخ خرید تضمینی امسال با طرح خودکفایی کشور در محصوالت اساسی آن گونه که وزارت جهاد کشاورزی 

میلیون تن گندم وارد کشور شد و امسال  0سال گذشته . محصول کشاورزی طرحی به دولت ارائه کرده است، منافات دارد 04برای 

میلیون تن است، بنابراین اگر 09میلیون تن نیز نرسید و میزان نیاز گندم کشور ساالنه حدود  0نیز میزان خرید تضمینی گندم به 

قطعا کشت خود را به جای گندم به دیگر محصوالت اختصاص خواهد داد و نتیجه اینکه  کشاورز قیمت مناسبی برای گندم نبیند،

 .آید سطح کشت امسال گندم و تولید سال آینده پایین می

خواهد همانگونه که قبال وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده است، سطح محصول استراتژیک گندم را کاهش دهد و  شاید دولت می

مدت میسر خواهد بود، کدام  جام تحقیقات کشاورزی در مزرعه تولید را اضافه کند، اما این برنامه در طوالنیبه قول خودشان با ان

http://www.farsnews.com/
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تواند منجر به افزایش تولید شود، با این توضیح که انجام کار تحقیقاتی زمان بر و اصالح یک رقم  کار تحقیقی در یک سال می

 .برد سال زمان می 09معموال 

درصد  03میانگین افزایش نرخ خرید این محصوالت  های روغنی نیز لطفی دیده نشده است، نی امسال برای دانهدر نرخ خرید تضمی

درصد و دانه  24درصد، دانه کلزا  02درصد داشت و دانه سویا  009است در حالی که سال گذشته دانه آفتابگردان افزایشی معادل 

 .درصد است 25گلرنگ 

های روغنی را افزایش دهد اما  خواهد با کاهش سطح زیر کشت گندم کشت دانه وزارت جهاد میشد که  پیش از این گفته می

های روغنی به ازای کاهش سطح کشت گندم نیز پیش  هایی که دولت ارائه کرده است حتی استراتژی افزایش سطح کشت دانه نرخ

 .نخواهد برد

های وزارت کشاورزی برای افزایش تولید  هاست برنامه سال. وغنی استهای ر درصد وابسته به واردات دانه 24کشور ایران بیش از 

مهمترین عامل در شکست افزایش تولید به صرفه نبودن کشت و عدم حمایت از کشاورزان است، اما . شود این محصول محقق نمی

 .شود های حمایتی از این بخش ضعیف تر می سال به سال برنامه

 میلیون تن خوراک دام منافات دارد 3.5دات نرخ خرید تضمینی امسال با وار*

ای نسبت به سال گذشته  نکته دیگر در اعالم قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی زراعی افزایش بسیار کم نرخ ذرت دانه

درصد نسبت به سال گذشته  04تومان خریداری شود یعنی  244ای کیلویی  امسال دولت مصوب کرده است، ذرت دانه. است

درصد قیمت محصوالت  04بیش از . میلیون تن واردات خوراک دام و طیور دارد 095کشور ساالنه بیش از . ش داشته باشدافزای

همچنین کشور تجربه بسیار تلخی در دو سال گذشته از نوسان قیمت خوراک دام در . شود پروتئینی به خوراک دام مربوط می

 .مرغ را به خود دیده است ت محصوالت پروتئینی مانند گوشت، مرغ و تخمهای غیرمعمول در قیم  کشور و متعاقب آن نوسان

این در حالی است که به رغم افزایش . درصد نسبت به سال گذشته است 03میانگین افزایش نرخ حبوبات . نکته دیگر حبوبات است

ر کشور باالست و بخش زیادی از قیمت حبوبات د. ایم سال گذشته هیچگونه افزایش تولیدی در حبوبات نداشته 04جمعیت طی 

کارهای تحقیقی خاصی که منجر به افزایش تولید بشود نیز صورت نگرفته . دهد های خانوار را به خود اختصاص می هزینه

 .تواند عالوه بر تامین سبد غذایی قیمت را نیز کاهش دهد تولید مناسب حبوبات می است،

 ه محصوالت آب برتمرکز ابالغیه نرخ تضمینی کشاورزی امسال ب*

درصد  99درصد و پیاز  03زمینی  زمینی و پیاز است، سیب اما در عوض بیشترین افزایش نرخ خرید تضمینی امسال مربوط به سیب

 .افزایش قیمت دارد

م بری این محصوالت نسبت به گندم و جو ه عالوه بر آن میزان آب. کشور در تولید این دو محصول خودکفاست و صادرات هم دارد

های روغنی  اگرچه تولید آنها در کشور الزم است اما ضرورت آن مانند محصول استراتژیکی مانند گندم و دانه. بسیار باالتر است

 .نیست

نرخ خرید تضمینی . استراتژیکی مانند چغندرقند، پنبه و برنج نیز وضعیت افزایش قیمت بسیار پایین است در مورد محصوالت

برای سوق دادن کشاورزان به کشت محصوالت اساسی مطابق با برنامه وزارت جهاد کشاورزی است، یعنی معموال به عنوان اهرمی 

 .خواهد رفت ها مناسب تدوین شود، کشاورز بر اساس برنامه از قبل تعیین شده پیش اگر قیمت

ند هندوانه و خربزه کمتر شود آن طور که پیشتر وزیر جهاد کشاورزی گفته است برای کنترل مصرف آب باید کشت محصوالتی مان 

هایی هیچ وقت کشاورزان را به سمت  شود چنین قیمت ها دیده می و این محصوالت به کشت اساسی سوق یابد، اما آنچه در برنامه

دهد،  بر را نیز افزایش می کند، در عوض سطح کشت محصوالت آب تر هدایت نمی تولید محصوالت استراتژیک و با مصرف آب پایین
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که کشاورز به دنبال درآمد است و مسائل مانند توسعه پایدار و یا تولید محصوالت استراتژیک اگر برایش سودی نداشته باشد،  چرا

 .دهد ادامه نمی

های  بنابراین عالوه بر نرخ خرید تضمینی مناسب، کاهش هزینه تولید، معرفی ارقام پر بازده و کم مصرف آبی و تامین به موقع نهاده

 .های فنی حمایت از کشاورز است شاورزی از راهتولید ک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294000444930 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 93/07/14فارس

 سالمیارائه الیحه ارتقاء حفاظت از منابع طبیعی به مجلس شورای ا

ای تحت عنوان ارتقاء حفاظت از منابع طبیعی توسط  الیحه: قائم مقام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت

 .سازمان جنگلها آماده و به مجلس ارائه شده که در آن به ضرورت ارتقاء حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است

، مقدسی، قائم مقام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در دومین گردهمایی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار انتظامی 

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری : های دولتی ضمن تبریک دهه والیت گفت های حفاظت دستگاه فرماندهان و کارکنان یگان

طبیعیتهیه کرده و به مجلس ارائه کرده است و در آن به ضرورت ارتقاء  ای را تحت عنوان الیحه ارتقای حفاظت از منابع الیحه

 .حفاظت از محیط زیست پرداخته است

 .کنند که باید تقویت شوند میلیون هکتار منابع طبیعی حفاظت می 094نفر از  0344اکنون  هم: وی افزود

انیم بدون همکاری روستاها و شوراها کار حفاظت را تو ما نمی: وی درباره حوزه کارآمدی در یگان حفاظت سازمان جنگلها گفت

 .صورت بدهیم و از میان مردم مخبرین و همیارهایی با یگان حفاظت سازمان جنگلها همکاری دارند

های نوین، سنجش از دور و همکاری با سازمان هوا و فضا از جمله فعالیتهای یگان حفاظت  گیری از فناوری بهره: مقدسی ادامه داد

 .ن جنگلها استسازما

متخلفین در زمینه محیط زیست به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول کسانی هستند : مقدسی درباره حوزه اقتدار اظهارداشت

کنند که بیشتر از اهالی روستا هستند و دسته دوم دسته آزمند هستند که باید با  اندازی می که از روی نیاز به منابع طبیعی دست

 .ی شودآنها برخورد جد

 .های این گردهمایی باشد تواند یکی از خروجی تبادل تجارب می: وی در خاتمه گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294000444994 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 3131مهر  83, چهارشنبه

 ایران وارد بازار روسیه شد  میوه

در حالی که بحث صادرات میوه ایران به روسیه مطرح شده است، کیوی و لیموی تولیدی ایران وارد بازار این کشور 

 . تومان به دست مصرف کننده روسی می رسد ۱۱22یورو معادل  9.۱شده و هر کیلو کیوی ایران به قیمت 

هفته از زمان اقدام تالفی جویانه روسیه علیه آمریکا، اتحادیه اروپا، نروژ، کانادا  0در حالی که  به گزارش پایگاه اینترنتی فرش پالزا 

 .هفته است که مسکو واردات میوه، سبزیجات و مواد غذایی از این کشورها را متوقف کرده است 0و استرالیا می گذرد، هم اکنون 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930714000264
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930714000320
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یجات روسیه وجود داشته باشد و همه اقالم، حتی آنهایی که در داخل روسیه اما به نظر نمی رسد که مشکلی در بازار میوه و سبز 

 .تولید نمی شوند نیز با قیمت هایی منطقی در دسترس مصرف کنندگان قرار دارند

اما برخی از میوه ها و . واردات کاال از کشورهای دیگر، جایگزین واردات از کشورهای تحت تحریم شده است: این گزارش افزود 

 .زی های جدید، مثل کیوی های ایرانی یا هلو های آرژانتینی چندان جذاب به نظر نمی رسندسب

در عین حال به دلیل اینکه این میوه ها توسط وارد کنندگان مختلفی تامین می شود، محصوالت وارداتی در فروشگاه های مختلف  

قیمت کیوی . یورو در هر کیلو است 999و  093ان به ترتیب مثال قیمت کیوی و لیموی ایر. به قیمت های متفاوتی عرضه می شوند

یورو به  992یورو و لیموهایی با اندازه اندکی بزرگتر از لیموهای ایرانی  099های ترکیه که ظاهری بهتر از کیوی های ایرانی دارند 

 .فروش می رسند

 .چینی و آناناس شیلیایی اشاره کرد از دیگر میوه های وارداتی موجود در بازار روسیه می توان به گریپ فروت 

در برخی سوپرمارکت ها ( بسته به رنگشان)یورو  399و  095البته یافتن برخی میوه های تحریم شده مثل زیتون ایتالیایی به قیمت  

 .آسان است

طریق بالروس و  بر اساس این گزارش دولت روسیه گروهی را تشکیل داده است تا جلوی صادرات مجدد محصوالت تحت تحریم از 

 .کشورهای ایران، آذربایجان و مراکش اقدامات اساسی تری برای افزایش صادرات خود به روسیه انجام داده اند. قزاقستان را بگیرد

مراکش موافقتنامه ای با . ایران فهرستی از کاالهای تولیدی خود را منتشر کرده است که مایل است آن ها را به روسیه صادر کند 

 .به امضا رسانده و آذربایجان به دلیل کیفیت محصوالتش از سوی مقامات روسی مورد تقدیر قرار گرفته استروسیه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02090-0.html 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 3131مهر  80, سه شنبه

 ای شد  های تغذیه والت باغبانی مشمول دستورالعملمحص

ای و کودی برای محصوالت زراعی، محصوالت باغبانی نیز با دستور وزیر  های تغذیه پس از تدوین و ابالغ دستورالعمل

 .ای شدند جهاد کشاورزی مشمول اصول تغذیه

درباره ( ایانا)صی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مقام معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصا قائم 

 .ناپذیر است بر اساس فیزیولوژی رشد گیاه، مدیریت تغذیه حقیقتی اجتناب: مدیریت تغذیه در بخش باغبانی گفت

های  هینه باغای را برای تغذیه ب های ویژه این معاونت با هماهنگی و حمایت مؤسسه تحقیقات خاک و آب، طرح: جهانگیر عرب افزود

 .کشور در راستای افزایش کمی و کیفی محصوالت در برنامه دارد

های تحقیقاتی به سطح مزارع خواهد توانست عالوه بر آنکه بر کیفیت و کمیت محصوالت باغی  انتقال یافته: وی خاطرنشان کرد

 .مؤثر باشد، طعم و ماندگاری محصوالت پس از برداشت را نیز افزایش خواهد داد

شده و جلسات مشترک، مقرر است که در قالب  های انجام پس از ارزیابی: مقام معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد ئمقا

شود،  ها باغداری و سایر همکاران برگزار می شورای راهبردی تغذیه محصوالت باغبانی که با حضور محققان، اساتید، باغداران، تشکل

 .ین و ارائه شودهای فنی تدو دستورالعمل

 .عرب اظهار امیدواری کرد که مصرف بهینه کود بتواند در راستای افزایش تولید کمی و کیفی محصوالت باغبانی مؤثر واقع شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19737-1.html
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شود،  تجربه ثابت کرده که محصوالتی که مشمول خرید تضمینی می: وی درباره قیمت تضمینی محصوالت باغبانی نیز تصریح کرد

شود، بنابراین سیاست خرید تضمینی تنها برای حمایت از کشاورزان در مواقعی  شده معامله می تر از سقف تعیینهایی باال به قیمت

 .ها مالک سود یا زیان کشاورزان است توان گفت که این قیمت است که محصوالت روی دستشان باقی مانده است، پس نمی

 دگذاری کن ای، سرمایه معاونت باغبانی برای مسائل تغذیه 

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور نیز در گفتگو با خبرنگار ایانا درباره جلسه مشترک نشست تخصصی معاونت باغبانی با 

حسب دستور وزیر جهاد کشاورزی که الزم است : ای محصوالت باغی اظهار داشت مؤسسه تحقیقات خاک و آب درباره اصول تغذیه

ای برگزار شد که در این راستا مقرر گردید که مشکالت  ای تعریف شود، جلسه ی تغذیهها برای محصوالت باغی نیز دستورالعمل

 .های اراضی باغی کشور تحت بررسی بیشتر قرار گیرد خاک

ای نیز برای محصوالت باغی از لحاظ  نیاز اراضی باغی و زراعی متفاوت است، بنابراین باید برنامه ویژه: کاظم خاوازی یادآور شد

 .عریف کنیمای ت تغذیه

گذاری کرده و  های کشور، سرمایه ای خاک باغ وی از معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی خواست که برای تحقیقات تغذیه

 .های کودی را بین کشاورزان ترویج کنند توصیه

عملیاتی برای حل مشکالت شود که راهکارهای  هایی تهیه می های کشور برنامه ای و باغ برای محصوالت گلخانه: خاوازی تأکید کرد

 .صورت دقیق و ریزبینی شده توسط واحدهای اجرایی در عرصه پیاده شود رود مباحث به فوق پیشنهاد خواهد شد که امید می

اندرکاران  با همکاری دست: مهرماه سال جاری خبر داد و گفت 03های کودی محصوالت پاییزه در  وی در پایان از ابالغ دستورالعمل

های کودی گندم، ذرت، جو، کلزا و چغندر پاییزه ابالغ و نحوه استفاده درست  های کشور، دستورالعمل مدیران تمامی استانتولید و 

 ./شود از آنها در محل مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال کرج توضیح داده می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02003-0.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 3131مهر  80, دوشنبه

در خواست رییس جمهوری از کشورهای ساحلی خزر برای مالحظه استانداردهای زیست محیطی در طرح های ملی و 

 منطقه ای 

دریای خزر، باید در کلیه طرح های ملی و  با توجه آسیب پذیر و شکننده بودن منابع زنده آبی منحصر به فردی چون

 .منطقه ای، اصل خدشه ناپذیر لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی مد نظر قرار گیرد

رییس جمهوری دقایقی پیش در چهارمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

گزار شد و شبکه خبر سیما نیز به صورت زنده سخنان او را پخش می کرد، با اعالم این مطلب خزر که در شهر آستاراخان روسیه بر

همکاری »باشد و دریای خزر باید سمبل « نماد صلح و امنیت»شود؛ دریای خزر باید « مرکز توسعه و رفاه»دریای خزر باید : گفت

 .ما باشد« ملت های

ست به این موضوع بیندیشیم که چگونه بخش بزرگی از این پهنه آبی بی نظیر را به برای این منظور شایسته ا: حسن روحانی افزود

برای استفاده همگان و تضمین دریانوردی آزاد، مشترک نگه داریم و این مجموعه را با همکاری های « پهنه آبی مشترک»عنوان 

 .سوق دهیم« صلح وامنیت»، و «توسعه و رفاه»جمعی و مشترک به سوی 

 میراث خدادادی پیشینیان ما که باید به فرزندانمان اهدا کنیم دریای خزر

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19718-1.html
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امروز و در این گردهمایی، مسوولیت بسیار بزرگی را بر دوش خود احساس می کنیم؛ زیرا درخصوص دریای خزر، : وی ادامه داد

ا در برابر نسل کنونی، بلکه در یعنی این سرمایه مشترک، کانون پیوند و دوستی و منشا معیشت میلیون ها انسان، نه تنها خود ر

برابر آیندگان نیز مسوول می دانیم و این می طلبد که با برنامه ریزی هوشمندانه، همان گونه که پیشینیان، این موهبت خدادادی 

 .را برای ما به ارث گذاشتند؛ ما نیز بتوانیم خزر را توسعه یافته و ایمن، به فرزندان خود اهدا کنیم

وظیفه مشترک ما در اینجا، در کنار رایزنی برای نزدیکی مواضع در رژیم حقوقی و تحدید حدود و دستیابی : گفتروحانی همچنین 

به همکاری های بازرگانی و اقتصادی، ایجاب می کند تا دریای خزر، به عنوان کانونی که ما را با وجود زبان ها، ملیت ها و دیدگاه 

 .مورد توجه ویژه قرار گیرد های مختلف، پیرامون خود جمع کرده است،

 دریای خزر می تواند نماد توسعه و همکاری شود

اول اینکه تبدیل دریای خزر به نمادی از توسعه و همکاری و مرکزی : وی در ادامه سخنانش بر دو نکته مهم تاکید کرد و ادامه داد

را برای نسل های بعدی ما حفظ کرده و زمینه را  برای دوستی و پیشرفت از بزرگ ترین اقداماتی خواهد بود که این نعمت الهی

برای ایجاد رفاه و توسعه در سواحل این دریا به عنوان یکی از پیشرفته ترین و باشکوه ترین سواحل دنیا، با جاذبه های فراوان و 

اری های مشترک منحصر به فرد گردشگری و توریسم، کشتیرانی تجاری و تفریحی، ماهیگیری و شیالت و به خصوص سرمایه گذ

 .آماده می سازد

برای این منظور، ضرورت می یابد کشورهای ساحلی به همکاری جمعی و سرمایه گذاری مشترک :رییس جمهوری در ادامه گفت

روی آورند؛ و به جای اقدامات انفرادی، فعالیت های جمعی را مبنای اقدامات خود قرار داده و بپذیرند که تعامالت جمعی، بهره 

تحقق این مهم، مستلزم آن است که در حوزه های گوناگون، نفع مشترک را . شتری را در اختیار همگان قرار خواهد دادوری بی

 .تعریف کنیم، نهاد مشترک را سازماندهی کنیم، و با سرمایه گذاری مشترک، پیشرفت کار را سامان دهیم

له امنیت و همکاری های جمعی در برقراری آرامش و ثبات در عالوه بر این و به عنوان دومین موضوع، مسا: روحانی تاکید کرد

لذا مناسب است عالوه بر همکاری . منطقه دریای خزر، باید همواره مد نظر بوده و ما در برقراری این امر با هم همکاری کنیم

ای برای کشورهای ساحلی کشورهای ساحلی این دریا در برقراری امنیت جمعی، اجازه ندهیم دریا و سواحل آن که اهمیت ویژه 

 .دارد، محل افراط گری و تروریسم، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته شود

ما نباید اجازه دهیم امنیت این دریا و سواحل آن به متغیرهایی غیر از منافع جمعی و مشترک کشورهای ساحل آن : وی افزود

 .ر این متغیرها قرار گیردوابسته شود و رفاه و سالمت و آرامش خاطر مردم آن تحت تاثی

 دریای خزر را دریای صلح و توسعه بخوانیم

« دریای صلح و توسعه»بیاییم در این خصوص دست به دست هم داده و این دریا را : پیشنهاد کرد  رییس جمهوری در ادامه

آنگاه می توانیم با اتکا بر . م نماییمبخوانیم؛ و بکوشیم تا در زمان مشخص و از طریق رایزنی های فشرده، مقدمات اولیه آن را فراه

اشتراکات فرهنگی کهن مان، و با تمسک به پیشینه تاریخی دوستی ملت هایمان، گام های بلندی برای رفاه و توسعه و ثبات مردم 

 .سواحل زیبای خزر فراهم آوریم

باشد؛ و « نماد صلح و امنیت»دریای خزر باید  شود؛« مرکز توسعه و رفاه»من اعالم می کنم که دریای خزر باید : روحانی ادامه داد

برای این منظور شایسته است به این موضوع بیندیشیم که چگونه بخش . ما باشد« همکاری ملت های»دریای خزر باید سمبل 

ک نگه برای استفاده همگان و تضمین دریانوردی آزاد، مشتر« پهنه آبی مشترک»بزرگی از این پهنه آبی بی نظیر را به عنوان 

 .سوق دهیم« صلح وامنیت»، و «توسعه و رفاه»داریم؛ و این مجموعه را با همکاری های جمعی و مشترک به سوی 

 انعقاد سه موافقت نامه در دریای خزر
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حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده »: امروز، شاهد انعقاد سه موافقت نامه: رییس دولت تدبیر و امید همچنین گفت

در دریای خزر خواهیم بود که  «همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار»، و «آب و هواشناسی»، «آبی

بی تردید، برخواسته از رهنمودهای روسای  –که در پرتو تالش نمایندگان کشورهای ساحلی حاصل شده  –این دستاوردها 

 .جمهوری بوده و می تواند به اهداف مذکور کمک کند

با این حال؛ آگاه هستیم که تدوین مبانی حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر در چارچوب : ظهار داشتروحانی ا

تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی، اقدامی کلیدی است که مبنای مناسبی را برای همکاری در خزر فراهم خواهد ساخت؛ اگرچه می 

تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نزدیک تر خواهد ساخت و تا آن ما را به « اعالمیه روسای جمهور»دانیم که امضای 

 .زمان نیز، معاهدات موجود، مبنای همکاری ما خواهند بود

اقدامات خوبی از قبیل تدوین و اجرایی شدن کنوانسیون تهران و همچنین پروتکل های الحاقی به آن توسط کشورهای : وی افزود

است؛ اما ما نیازمند توجهی بیش از این، به حفاظت از محیط زیست آسیب پذیر و شکننده و  ساحلی دریای خزر صورت گرفته

در این زمینه الزم است در کلیه طرح های ملی و منطقه ای، اصل خدشه ناپذیر . منابع زنده آبی منحصر به فرد دریای خزر هستیم

 .لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی را مد نظر قرار دهیم

رژیم حقوقی جامع و پایدار را آنگونه تدوین کنیم، که نسل های آینده، فارغ از هرگونه دل : انی خطاب به رؤسای جمهور گفتروح

« سرعت»و « دقت»اعتقاد دارم که تدوین این کنوانسیون، باید با دو عامل . مشغولی، بر طراحان و امضاءکنندگان، درود فرستند

تعیین محدوده های بستر و »و همچنین « تحدید حدود مناطق دریایی در سطح»به ویژه در پیش رود، و نتایج حاصله از آن، 

 .، پاسخگوی انتظارات افکار عمومی بوده و نیازهای مردم کشورهای ساحلی و مصالح جمعی آنان را برآورده سازد« زیربستر

 ترسیم نظام حقوقیِ جامع و پایدار، براساس اصول و موازین

س کشوری که نیمی از ساحل نشینان این دریاچه در آن ساکن است، و هزاران سال با دریای خزر و مسایل آن وی به عنوان ریی

که تنها راه نیل به صلح و ثبات و توسعه پایدار در منطقه، توجه به مصالح بلندمدت و منافع همه : پیوند خورده است، اعالم کرد

 .در کلیه تصمیمات متخذه است« راءاتفاق آ»کشورهای ساحلی دریای خزر و رعایت اصل 

منصفانه بودن »، «حقوق بین الملل»اعتقاد داریم که نظام حقوقیِ جامع و پایدار، باید براساس اصول و موازین : روحانی ادامه داد

 .ترسیم شود« صرفاً به پنج کشور ساحلی« صالحیت»و « حقوق حاکمه»، «حاکمیت»: و انحصارِ« نتایج تحدید حدود

بهره برداری از منابع دریای خزر نیز برای توسعه پایدار و رفاه عمومی، خواست طبیعی ملت ها است و تاکید کرد که : افزود روحانی

، «خودداری از کاربرد نیروهای مسلح»، «پرهیز از ورود به رقابت های تسلیحاتی»تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر در گرو 

لزوم اتفاق »، «ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه»،« های تحت پرچم پنج کشور ساحلیانحصار دریانوردی فقط برای شناور»

« اتخاذ سیاست های هماهنگ»و در نهایت « برابری رفتار»، «آزادی دریانوردی»، «پرهیز از اقدامات یکجانبه»، «آراء در تصمیمات

 ./خواهد بود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/02040-0.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 3131مهر  33: تاریخ

 همکاری سه اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی در راستی کاهش هزینه های اشتغال

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19707-1.html
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های  ها را برای کاهش هزینه و شناسایی ظرفیت یابی های فرصت تجمیع سه اتاق تعاون، اصناف بازرگانی زمینه: عظیمی گفت

 .اشتغال را فراهم خواهد کرد

توجه به درآمد : گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانماشاءاهلل عظیمی رئیس هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران در گفتگو با 

 . ترین عالئم در زندگی اقتصادی مردم است مهم کسب وکار و اشتغال از

وقتیکه بخواهیم در اقتصاد کسب و کار را ترجمه کنیم دور از ذهن نیست که باید به سطح درآمد نوع کسب و کارو : وی گفت 

 . اشتغال مردم توجه کرد

بهبود : است ادامه داد  دین مولفهعظیمی با اشاره به این که بهبود معیشت مردم و به ویژه وضع کسب و کار خود دارای چن 

و شرایط   هایی اعم از شرایط امنیتی ، اوضاع اجتماعی، وضع معیشتی وضعیت معیشت مردم و مخصوصا کسب و کار دارای مولفه

 . های امید به زندگی از نگاه اقتصادی در هر کشور است اقتصادی است که شاخص

تاکید بر این که برای نیل به این هدف باید هزینه های اشتغال در کشور کاهش یابد رئیس هیات مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران با  

 . شود های اشتغال در کشور می کمک بخش تعاون به این سطح از اقتصاد سبب کاهش هزینه: گفت

در : است تصریح کرد کاهش هزینه های اشتغال درکشور وی با بیان این که یکی از اهداف تجمیع اتاق تعاون ، اصناف و بازرگانی، 

شناسایی ظرفیت ها برای   های فرصت یابی اصناف و بازرگانی و همکاری سه اطاق با یکدیگر زمینه صورت تجمیع سه اتاق تعاون،

 . های دولتی فراهم خواهد شد دستگاه

پذیر است و  اتاق امکان همکاری سه اتاق با یکدیگر و معرفی فرصت ها به سرمایه گذاران با تجمیع سه: عظیمی در پایان گفت 

 .های دولتی هم نهایت همکاری را با ما داشته باشند امیدواریم دستگاه

  http://www.yjc.ir/fa/news/0223300 

 
 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - 3131مهر  38: تاریخ

 یقاتی کشاورزی در کشوراجرای بیش از هفت هزار طرح تحق

 .طرح تحقیقات در حوزه های مختلف کشاورزی و دامداری در کشور در حال اجراست  544هفت هزار و 

این خبر در  ،رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور امروز با اعالمگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

این طرح ها در بخش های شیالت ، مراتع و جنگل ها هم هست و بیشتر مشکل محور و در برخی موارد آینده محور : سمنان گفت 

 . را تحت پوشش قرار می دهد 

رسی تاثیر با توجه به شیوع پدیده خشکسالی در کشور ، بیشتر پروژه های تحقیقاتی این سازمان با رویکرد بر: اسکندر زند افزود 

 . تغییر اقلیم بر کشاورزی و همچنین در حوزه های به زراعی و به نژادی متمرکز بر مساله کم آبی است

چهار درصد از تولید ناخالص ملی به  0040در این سیاستها پیش بینی شده که تا سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد 

 . ق این امر، توجه به تحقیقات هشت برابر وضعیت فعلی خواهد بودبخش تحقیقات در کشور اختصاص یابد که با تحق

سهم بخش : وی با بیان اینکه پارسال کمتر از نیم درصد از تولید ناخالص ملی به امر پژوهش و تحقیقات در کشور تعلق گرفت گفت

 .ار بهبود یابدکشاورزی در این میان بسیار ناچیز بود و غیرقابل بیان بود که امیدوارم امسال این اعتب

http://www.yjc.ir/fa/news/0223909 

 

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4998847
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4998342
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 3131مهر  3۱: تاریخ

 ساله تهیه و توزیع کود، سم و نهاده طراحی خواهد شد 5افق 

و موسسه آب و خاک برای شرکت خدمات حمایتی بخش کشاورزی  هایی که وزارت جهاد کشاورزی طبق دستورالعمل:ولی گفت

 .های ذیربط صورت خواهد گرفت ها کود و سم با کمک انجمن تامین و توزیع به موقع نهاده اند این شرکت وظیفه تهیه، طراحی کرده

این شرکت امروز : ،محمد ولی در مراسم امضای تفاهم نامه با انجمن کود تصریح کردخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

ها است  و تعاونی  ها و آن مشارکت و همکاری با بخش خصوصی و بخصوص اتحادیه  رویه جدیدی را در دستور کار خود قرار داده

ای و جهانی با  زرگانی این مجموعه به بازارهای منطقهورود شرکت با تواند باعث بهبود توسعه بازار کشاورزی اصالح مدیریت، که می

 . ارائه کاالهای بهتر و ارتقاء سطح کشاورزی در کشور شود

این تولیدات : ولی با بیان اینکه این شرکت با کمک انجمن در صدد متنوع سازی تولید کود و ارتقا کیفیت آن در کشور است افزود

های بهاره و پائیزه  نت زراعت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و قرار شده دربخش کشتکه بعد ازتشکیل شورای راهبردی در معاو

 . کشاورزان مورد استفاده قرار گیرد

هزار تن کود شیمیایی به بازار عرضه  954این که در فاز اول   مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی بخش کشاورزی با اشاره به

های پتروشیمی ارومیه و رازی که متاسفانه در ماه اول سال به دلیل  ها و فرمول آن با شرکتقرارداد تهیه این کود: خواهد شد افزود

ها نتوانستنداین مقدار کود را تامین کنند و در حال حاضر شرکت ارومیه است که کود شیمیایی  آمده این شرکت مشکالت پیش

 . کند کشاورزان را تامین می

پتروشیمی فارس نیز در زمینه کودهای نیترات و آمونیوم که مخلوطی با فسفات است وارد  قرار است با: ولی در پایان یادآور شد

ها و تصمیمات با شورای عالی و راهبردی  مذاکره شده و با آنها در این زمینه قراردادی امضا کنیم ولی آنچه مهم است تمام نظارت

همچنین فرمول آن را در اختیار این شرکتها بگذارد و ما فقط کود و همچنین موسسه آب و خاک است که میزان استفاده از کود و 

  . ای نبوده و با کمترین قیمت در بازار عرضه خواهد شد یارانه  وظیفه تامین و توزیع آن را عهده دار خواهیم شد و این کودها به

http://www.yjc.ir/fa/news/5440359 

 

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس- 3131مهر ماه  3چهار شنبه 

 وزارت جهاد کشاورزی تدبیری بیندیشد تا خرید سویا به سرنوشت کلزا دچار نشود

 .با استفاده از تجربیات بخش خصوصی می تواند مشکل خرید سویای داخل را برطرف کند جهاد کشاورزیوزارت  –فود پرس 

، عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی، در آستانه برداشت سویا از مزارع کشور در گفت و افشین اسماعیلی فر

افزایش دو برابری قیمت خرید تضمینی دانه سویا و همچنین کاهش : ، ضمن بیان این مطلب فوق افزود«فود پرس»گو با خبرنگار 

 .باعث شده تا خرید دانه توسط کارخانجات روغنکشی توجیه اقتصادی نداشته باشد دانه های روغنی قیمت جهانی

کفایت خدمات دولتی متناسب با نیازهای توسعه ای : گفت کلزاوستایی در خرید تضمینی وی با اشاره به زیان سازمان تعاون ر

انه های روغنی را نامطمئن ساخته است ، لذا برنامه نبوده بطوریکه تحقق اهداف و گسترش روز افزون توسعه کشت و افزایش د

وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از توان کارشناسی و فنی بخش خصوصی و تشکلهای فراگیر صنعت روغن می تواند هزینه های 

 .خرید دانه را به شکل قابل توجهی کاهش دهد

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5001852
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/Search/?word=%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D8%B1&p=1&typ=matn
http://www.foodpress.ir/Search/?word=%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D8%B1&p=1&typ=matn
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87+%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7
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نه های روغنی می تواند ضمن حمایت از توسعه کشت دولت با وضع تعرفه مناسب بر استحصاالت دا: پیشنهاد کرد  اسماعیلی فر

 .و کارخانجات روغنکشی را تسهیل کند  دانه های روغنی شرایط خرید دانه های روغنی توسط بخش خصوصی

نظام تعرفه ای باید به گونه ای تعریف شود که تولید دانه های روغنی در داخل همواره ارزان تر از واردات دانه های   :وی افزود

باشد تا به این ترتیب حتی در زمانیکه کنجاله غنی باشد و تولید روغن از دانه روغنی وارداتی نیز ارزانتر از واردات روغن خام و رو

روغن احساس می شود، واردات حتی االمکان بصورت دانه های روغنی انجام شود تا با تولید ارزش افزوده و ایجاد نیاز به واردات 

 .اشتغال کمک شایانی به اقتصاد کشور نماید

دولت با توجه به جهش قیمت خرید تضمینی دانه های روغنی، باید ما به التفاوت : این متخصص برجسته دانه های روغنی افزود

 .های تضمینی با قیمت های قابل جذب را پرداخت نماید قیمت

هزار تن سویا از  054امسال به طور خوشبینانه حدود : وی همچنین با توجه به شرایط نامناسب آب و هوایی برای تولید سویا گفت

  .مزارع کشور برداشت می شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 

 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 3131مهر  0شنبه  سه

  زاده و حجتی درباره طرح انتزاع در کمیسیون کشاورزی توضیحات نعمت
طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی  وزرای صنعت و جهاد کشاورزی با حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی درباره

  .ارائه کردند توضیحاتیاز وزارت صنعت و نحوه اعمال آن 

، درباره جلسه امروز این (ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران  وگو با خبرنگار پارلمانی اله میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی در گفت هدایت

ین شد که تداخلی بر ا با توجه به طرح انتزاع که اوایل سال گذشته مطرح شد قرار: صنعت و جهاد کشاورزی، گفت کمیسیون و حضور وزرای

  .اموراتی باشند که در قبال آن مسئولیت دارند بین این دو وزارتخانه صورت نگیرد و هر یک از این وزرا جوابگوی

مصرف بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و بقیه امورات نیز بر عهده  بر این اساس در طرح انتزاع قرار بر این شد تا از ابتدای تولید تا: او ادامه داد

کار خود را ارائه دادند و آقای  بر همین اساس این دو وزارتخانه در جلسه امروز کمیسیون گزارشی از نحوه. تجارت باشد زارت صنعت، معدن وو

  .را که قرار بوده به وزارت جهاد کشاورزی برگردد به این وزارتخانه ابالغ شود زاده نیز قول دادند تا در روزهای آینده اموراتی نعمت

های آقای حجتی بود که آقای  نشده و جز خواسته کارهایی در رابطه با طرح انتزاع هنوز انجام: نماینده مجلس همچنین اظهار کرداین 

  .دهند زاده قول دادند آنها را انجام نعمت

مینی سایر محصوالت و خرید گندم و خرید تض به گفته میرمرادزهی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه در مورد شیر و یارانه آن

  .تومان برای شیر خام در نظر گرفته شود 0054توضیحاتی را ارائه داد و قرار شد قیمت 

http://www.isna.ir/fa/news/29404345930 

 

 

 بازار و قیمت ها

 - 93/07/08فارس

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%A9%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=4b00f3e3c5fc486182765b72b7c57e03&Title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%20%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7%20%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.isna.ir/fa/news/93070805284
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 تومان 522هزار و  92 گوسفند در آستانه عید قربان کیلویی

تومان  522هزار و  92هر کیلوگرم گوسفند زنده، پروار و جوان با قیمت : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت

 .شود و هیچ گونه مشکلی برای تأمین گوسفند مورد نیاز عید قربان وجود ندارد عرضه می

برای : سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران، گفت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .گوسفند به اندازه کافی موجود است تأمین دام مورد نیاز عید قربان هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و

تومان عرضه  544هزار و  04رب دامداری با قیمت کیلوگرم د 04جوان با وزن باالی  پروار و هر کیلوگرم گوسفند زنده، :وی افزود

 .شود، مردم برای تهیه گوسفند قربانی نگرانی نداشته باشند می

دام زنده برای روز عید قربان حضور دارد و امکان  های عرضه کننده دامپزشک برای معاینه دام در دامداری: سلطانی اظهار داشت

 .ذبح دام نیز زیر نظر دامپزشک وجود دارد

 544هزار و  00بیشتر از  قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده به غیر از درب دامداری و در سایر نقاط نباید: سلطانی اظهار داشت

 .باشد و مردم بابت خرید پول بیشتری پرداخت نکنند تومان

یابد،  د گوشت کاهش میمعموال در روزهای پس از عید قربان تقاضا برای خری: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد

 .یابد بنابراین قیمت گوشت قرمز افزایش نمی

ها بیشتر است و هر کیلوگرم گاو زنده با قیمتی  تقاضای مردم برای خرید گوسفند در عید قربان نسبت به سایر دام: سلطانی افزود

 .شود تومان عرضه می 944هزار و  04هزار تا  04بین 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294043444090 

 

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 3131مهر  31, شنبه

 و قیاس آن با سال های گذشته  13-19جدول کامل قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی برای سال 

 - 19ر مورد قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی برای سال زراعی سال ترین مصوبه هیئت دولت د بر اساس تازه

 .درصد افزایش یافته است 02ها بیش از  متوسط این قیمت 9313

قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  0929، هیئت وزیران در جلسه دوم مهرماه (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

های  دهد به طور متوسط در مقایسه با قیمت تصویب کرده است که بررسی ارقام مصوب نشان می 0929 - 20را برای سال ( زراعی)

درصدی اتفاق افتاده است، بیشترین افزایش در بین محصوالت زراعی مربوط به  94مربوط به سال زراعی گذشته رشدی 

 .تر از کشاورزان خریداری خواهد شد راندرصد گ 03تومان معادل  004زمینی طرح استمرار است که با قیمتی معادل  سیب

درصد افزایش قیمت  04کمترین میزان افزایش مربوط به انواع گندم و جو است که در مقایسه با سال زراعی گذشته رقمی معادل 

 .اند پیدا کرده

رش بوده است متوسط که مصادف با نخستین سال آغاز به کا 29و  29نکته قابل تأمل آنکه دولت یازدهم طی دو سال زراعی که 

درصد افزایش دهد که این اقدام در راستای تشویق بخش کشاورزی انجام  044قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی را بیش از 

 .شده است

  

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930708000434
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 9313 - 19سال ( زراعی)قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 

 (ریال)قیمت  نام محصول ردیف

 00554 گندم معمولی 0

 00334 گندم دروم 9

 2944 جو 9

 2344 ای ذرت دانه 0

 9905+955*  چغندرقند 5

 95544 (وش)پنبه  3

 02044 دانه سویا 0

 90544 دانه آفتابگردان 3

 99444 دانه کلزا 2

 90544 دانه گلرنگ 04

 99444 برنج خزر، شیرودی، فجر و گوهر 00

 93544 برنج سپیدرود 09

 95444 برنج ندا و نعمت 09

 99444 عدس 00

 99444 نخود 05

 90444 لوبیا چیتی 03

 90444 لوبیا سفید 00

 90444 لوبیا قرمز 03

 9344 زمینی پاییزه سیب 02

 9344 زمینی بهاره و تابستانه سیب 94

 0044 زمینی طرح استمرار سیب 90

 9044 پیاز پاییزه 99

 9044 پیاز بهاره 99

 9044 پیاز طرح استمرار 90

 .شود ریال هزینه حمل اضافه می( 955)هر کیلوگرم چغندرقند مبلغ به ازای * 

 

های سال گذشته آمده  در جدول زیر و در مقایسه با قیمت 0929 - 20قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی برای سال زراعی 

 .ها نسبت به سال گذشته مشخص شده است در ستون انتها درصد افزایش قیمت. است

  
 (به ریال استها  واحد قیمت)
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 (زراعی)قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 

 نام محصول ردیف
قیمت سال 

10-19 

 9313-19سال  9310-13سال 

 قیمت
میزان 

 افزایش

درصد 

 تغییر
 قیمت

میزان 

 افزایش

درصد 

 تغییر

 04 0454 00554 20 5444 04544 5544 گندم معمولی 0

 04 0434 00334 33 5444 04344 5344 گندم دروم 9

 03 0044 2944 09 9944 0344 0544 جو 9

 04 244 2344 30 0454 3044 0354 ای ذرت دانه 0

 92 344 9905+955*  53 054 9044 0954 چغندرقند 5

 03 9544 95544 50 3444 99444 00444 (وش)پنبه  3

 03 9044 02044 02 0544 00444 2544 دانه سویا 0

 03 9444 90544 009 2344 03544 3044 دانه آفتابگردان 3

 03 9444 99444 24 2444 02444 04444 دانه کلزا 2

 03 9444 90544 25 2444 03544 2544 دانه گلرنگ 04

 02 5444 99444 92 3444 90444 90444 برنج خزر، شیرودی، فجر و گوهر 00

09 
برنج سازندگی، درودزن، عنبر 

 نجفی، کوهرنگ و سپیدرود
05544 90444 3544 55 93544 0544 02 

 02 0444 95444 90 5994 90444 05334 برنج ندا، نعمت، آذر و صالح 09

 05 9444 99444 23 2344 94444 04944 عدس 00

 03 9444 99444 33 3344 02444 04944 نخود 05

 00 9444 90444 32 3544 03444 2544 لوبیا چیتی 03

 00 9444 90444 044 2444 03444 2444 لوبیا سفید 00

 03 9944 90444 23 3344 00344 2444 لوبیاقرمز 03

 94 344 9344 50 0454 9444 0254 زمینی پاییزه سیب 02

 94 344 9344 50 0454 9444 0254 زمینی بهاره و تابستانه سیب 94

 03 0244 0044 00 944 9544 9944 زمینی طرح استمرار سیب 90

 94 044 9044 03 354 9444 0954 پیاز پاییزه 99

 94 044 9044 03 354 9444 0954 پیاز بهاره 99

 99 544 9044 00 044 9944 0544 پیاز طرح استمرار 90

 .شود ریال هزینه حمل اضافه می( 955)به ازای هر کیلوگرم چقندرقند مبلغ * 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02053-0.html   

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19756-1.html


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته دوم مهر    (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

29 
 

 بازار و قیمت ها
 - 93/07/09فارس

 جدول+ بار  قیمت میوه و تره

هزار تومان در  3تا  5های پاییزه مانند نارنگی، خرمالو، لیمو شیرین و انار قیمت میوه نوبرانه چیزی بین  با ورود نوبرانه

 .شود سطح پایتخت عرضه می

های نوبرانه  دهد، با ورود به فصل پاییز میوه های میدانی از سطح پایتخت نشان می ، گزارشخبرگزاری فارس به خبرنگار اقتصادی

در هر  0شود، اما همچنان قیمت میوه درجه  فروشی عرضه می مانند نارنگی، خرمالو، لیموشیرین و انار نیز بر روی سکوهای میوه

 .خورد هزار تومان نیز قیمت می 09هزار تومان است که این رقم در مناطق شمال پایتخت تا در هر کیلو  0تا  3رم بین کیلوگ

 ها به تومان است قیمت

 9درجه  9درجه  درجه یک نوع میوه

 9444 0444-9544 0444-3544 نارنگی

 9544 0544 0444 خرمالو

 0444 9544 9244 لیموشیرین

 9444 9444 0544 انار

 9544 0444 5244 سیب

 9444 0244 3244 شلیل مغان

 9544 0544 5244 هلو زعفرانی

 - 5544 0444 گالبی

 9544 0544 0444 انگور

 0444 9444 9944 ای خیار بوته

 044 044 0954 پیاز

 544 0444 0554 زمینی سیب

 344 0944 0344 بادمجان

 544 244 0944 هویج

 344 0544 9344 ای فلفل دلمه

 ب/انتهای پیام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294042444395 

 

 بازار و قیمت ها
 فودپرس- 3131مهر ماه  31یک شنبه 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930709000625
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 های پاییزی  های جدید نوبرانه قیمت

 .های آن در بازار توزیع شده است سال جاری را آغاز کرد که در حال حاضر نوبرانه بازار میوه در شرایطی پاییز

 .فصل پاییزی میوه در شرایطی فرا رسیده که بر اساس ادعای برخی شهروندان برخی محصوالت قیمت باالیی دارند

میوه دلیل آن را سرمازدگی سال در همین رابطه حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و سبزی فروشان ضمن تایید قیمت باالی 

 .گذشته عنوان می کند

های رسمی  نارنگی»: های آن در بازار توزیع شده است گفت های پاییزه که در حال حاضر نوبرانه مهاجران، در رابطه با قیمت میوه

 9544مسون با قیمت تا پرتقال شمال تا. تومان است 9544تا  9544در بازار هست که طعم ملس دارد و رنج قیمتی آن   ایرانی

 «.تومان در واحد های صنفی به فروش می رسد

تومان در بازار اشاره می کند با گاز اتیلن  9544گفتنی است پرتقال های تامسونی که مهاجران به عرضه آنها با قیمت کیلیویی 

رتقال سبز جنوب مینابی قیمتی این در حالی است که بر اساس گفته های رئیس اتحادیه میوه و سبزی فروشان پ. رسیده است

 .تومان دارد 9544تومان تا  9444معادل 

تا  9444از سوی دیگر مهاجران قیمت انار که از آن به عنوان اصلی ترین میوه های فصل پاییز نام برده می شود را در بازه قیمتی 

 .تومان عنوان کرد 0444

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 

 پنبه

 - 93/07/13فارس

فعالیت / درصدی سطح زیر کشت پنبه 92کاهش / روزگار نه چندان خوش طالی سفید؛ از صادرات تا نیاز به واردات

 درصد ظرفیت 95ها با  کارخانه

ه برد، اما کشت پنب با وجود اینکه پنبه در تناوب با گندم آفات زمین را از بین می: های روغنی گفت مدیرکل پنبه و دانه

 .درصد کاهش یافته است 92به دلیل افزایش هزینه کارگری و پایین بودن نرخ تضمینی 

با خبرنگار  وگوی تفصیلی  های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی در گفت مسعود وجدانی فرد مدیرکل پنبه، دانه

پنبه در مقایسه با تولید سایر محصوالت کشاورزی مشقت : مشکالت تولید پنبه در کشور گفت در مورد خبرگزاری فارساقتصادی 

دارند، فاقد کشت ( پائیزه و زمستانه)و سختی بیشتری دارد و همچنین برخالف سایر محصوالت کشاورزی که کشت مضاعف 

 .مضاعف است

های باال برای کشاورز به لحاظ اقتصادی  زمان تولید و هزینه تولید این محصول با توجه به سختی تولید، طوالنی بودن: وی افزود

شود، اما در کشور  اغلب کشورهای دنیا برای تولید این محصول یارانه پرداخت می مقرون به صرفه نیست، ضمن اینکه در

  .یابد ای به تولید آن اختصاص نمی یارانه ما

 برداشت پنبه در خراسان جنوبی شهر بشرویه

 رصدی سطح زیر کشت پنبه د 92کاهش * 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=03133577ec814923918de2a32ce1a216&Title=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://www.farsnews.com/
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( 0929)سطح کشت پنبه در سال جاری  :وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت و گیاهان صنعتی های روغنی مدیرکل پنبه، دانه

 .درصد کاهش داشته است 04هزار هکتار است که نسبت به سال قبل  20حدود 

پذیری با سایر محصوالت، باال  عدم رقابت عواملی از قبیل: به دالیل کاهش سطح زیر کشت پنبه اشاره کرد و افزود وجدانی فرد

های اخیر دو رقم  البته در سال)های تولید به ویژه هزینه برداشت، عدم وجود ارقام مناسب با توجه به شرایط فعلی  بودن هزینه

 .روند از دالیل کاهش سطح زیر کشت به شمار می ( زودرس وارد چرخه کشت شده است

 ی سفید، بشرویه خراسان جنوبی ایرانبرداشت پنبه طال

 13هزار تن وش در سال  932تولید * 

های تولید این قیمت مناسب  با توجه به هزینه است که تومان 9944برای پنبه  29نرخ خرید تضمینی سال : وی تصریح کرد

 .هزار تن الیاف است 55 - 34هزار تن وش و  034بینی تولید سالجاری حدود  نیست و پیش

وزارت جهاد در پاسخ به این سؤال که چه عاملی باعث شد که ایران از صادرکننده  های روغنی و گیاهان صنعتی یرکل پنبه، دانهمد

برداری از  دو مرحله بهره)کشت مضاعف  0950قبل از سال   :به بزرگترین وارد کننده پنبه تبدیل شود، گفت 50پنبه در سال 

 .توجه و سیاستگذاری دولت نسبت به محصول پنبه وجود داشت مرسوم نبوده، و( زمین در طول سال

وجود سازمان مستقل و دسترسی آسان به کارگر و قیمت مناسب نسبت به سایر محصوالت از عواملی بود که  همچنین: وی افزود

 .ایران را به صادرکننده پنبه تبدیل کرده بود

اینکه پنبه به عنوان یک کشت اقتصادی در تناوب با گندم چه نقشی دارد و  فرد در ادامه در پاسخ به سؤالی دیگری مبنی بر وجدانی

زا چه در بخش  پنبه به عنوان یک کشت اقتصادی و اشتغال :شود، گفت چرا برای کاهش آفات گندم از کشت پنبه استفاده نمی

عملکرد و پایداری تولید گندم کمک  زراعی و چه در بخش صنعت در تناوب با گندم نقش به سزایی دارد، به طوری که به افزایش

 .کند می

ها  های هرز مؤثر بوده و در کنترل آفات و بیماری پنبه گیاهی وجینی است، در جهت مبارزه با علف با توجه به اینکه: وی افزود

مبارزه شیمیایی  های هرز ها و علف تأثیرگذار است، در استان گلستان قبال که کشت پنبه در سطح وسیعی بود، علیه آفات بیماری

 .گرفت صورت نمی

هزار هکتار از  044در حال حاضر در حدود  :وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت های روغنی و گیاهان صنعتی مدیرکل پنبه، دانه

گیرد، ضمن اینکه هزینه تولید را افزایش  های هرز مبارزه شیمیایی صورت می ها و علف اراضی گندم کاری علیه آفات بیماری

 .شود دهد، باعث آلودگی محیط زیست نیز می می

درصد هزینه تولید را به  94 - 99حدود  برداشت است که یکی از مشکالت عمده پنبه باال بودن هزینه :وجدانی فرد اظهار داشت

 .همراه دارد و از طرفی عدم دسترسی به کارگر برداشت از مشکالت آن است

گاه اعم از کششی و خود کششی به صورت الگویی وارد کشور شده که وش را برداشت های اخیر حدود سه دست در سال: وی افزود

 .های خصوصی وارد کشور شده است ها و بخش دستگاه قوزه چین پنبه با اعتبارات یارانه توسط تعاونی 09کنند و  می

 برداشت پنبه در خراسان جنوبی

 میلیارد تومان صرف واردات پنبه به کشور شده است 952* 

به طور : به کشور اظهار داشت کشاورزی در مورد میزان واردات پنبه های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد دیرکل پنبه، دانهم

 05درصد آن رقمی معادل  04میلیارد تومان صرف واردات پنبه به کشور شده که  054متوسط در چند سال اخیر سالی حدود 

 .اسبی به توسعه کشت پنبه داشته باشدتواند کمک من میلیارد تومان است که می
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هزار هکتار با فراهم نمودن الزامات مربوطه دسترسی به تولیدی که  934با توجه به وجود سابقه کشت در سطح حدود   :وی افزود

 .نیاز از واردات نماید دور از انتظار نیست و امکانپذیر است کشور را بی

 کنیم هزار تن پنبه وارد می 92* 

اغلب نیاز وارداتی پنبه از  هزار تن واردات پنبه نیاز داریم که 04امسال به حدود : های روغنی اظهار داشت نبه و دانهمدیرکل پ

 .شود کشور ازبکستان و مقداری هم از ترکمنستان تأمین می

ها  پنبه از سوی کارخانهکاران، خرید  داران در حق پنبه در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به اجحاف کارخانه  وجدانی فرد

کنند و سطح زیر کشت و تولید پنبه کاهش یافته، بنابراین  درصد ظرفیت کار می 05ها با حدود  کارخانه :شود، گفت ساماندهی نمی

 .ها با مشکل نقدینگی مواجه هستند کارخانه

نبه باالی قیمت تضمینی و به نرخ و معامالت پ بخش خصوصی هستند( کنندگان و کارخانجات تولید)دو طرف پنبه : وی افزود

 .شود توافقی انجام می

های  های روغنی و سازمان های تضمینی انجام شود، اداره کل پنبه، دانه چنانچه خرید پنبه در سطح قیمت: فرد اظهار داشت وجدانی

 .د در صورت لزوم دخالت نمایندتوانن های الزم می ها قطعا ورود خواهند کرد و نمایندگان مربوطه در زمان جهاد کشاورزی استان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294009444500 

 

 پنبه
 فودپرس- 3131مهر ماه  31یک شنبه 

 درصدی سطح زیر کشت پنبه  92کاهش / روزگار نه چندان خوش طالی سفید؛ از صادرات تا نیاز به واردات

برد، اما کشت پنبه به دلیل  با وجود اینکه پنبه در تناوب با گندم آفات زمین را از بین می: های روغنی گفت مدیرکل پنبه و دانه

 .درصد کاهش یافته است 04افزایش هزینه کارگری و پایین بودن نرخ تضمینی 

نی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی در مورد مشکالت تولید پنبه در کشور های روغ مسعود وجدانی فرد مدیرکل پنبه، دانه

پنبه در مقایسه با تولید سایر محصوالت کشاورزی مشقت و سختی بیشتری دارد و همچنین برخالف سایر محصوالت : گفت

 .دارند، فاقد کشت مضاعف است( پائیزه و زمستانه)کشاورزی که کشت مضاعف 

های باال برای کشاورز به لحاظ اقتصادی  این محصول با توجه به سختی تولید، طوالنی بودن زمان تولید و هزینه تولید: وی افزود

ای  شود، اما در کشور ما یارانه مقرون به صرفه نیست، ضمن اینکه در اغلب کشورهای دنیا برای تولید این محصول یارانه پرداخت می

  .یابد به تولید آن اختصاص نمی

 درصدی سطح زیر کشت پنبه 04ش کاه *

( 0929)سطح کشت پنبه در سال جاری : های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت مدیرکل پنبه، دانه

 .درصد کاهش داشته است 04هزار هکتار است که نسبت به سال قبل  20حدود 

پذیری با سایر محصوالت، باال  عواملی از قبیل عدم رقابت: زودوجدانی فرد به دالیل کاهش سطح زیر کشت پنبه اشاره کرد و اف

های اخیر دو رقم  البته در سال)های تولید به ویژه هزینه برداشت، عدم وجود ارقام مناسب با توجه به شرایط فعلی  بودن هزینه

 .روند از دالیل کاهش سطح زیر کشت به شمار می  (زودرس وارد چرخه کشت شده است

 93هزار تن وش در سال  034تولید  *

های تولید این قیمت مناسب نیست  تومان است که با توجه به هزینه 9944برای پنبه  29نرخ خرید تضمینی سال : وی تصریح کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930712000571
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 .هزار تن الیاف است 55 - 34هزار تن وش و  180بینی تولید سالجاری حدود  و پیش

رت جهاد در پاسخ به این سؤال که چه عاملی باعث شد که ایران از صادرکننده های روغنی و گیاهان صنعتی وزا مدیرکل پنبه، دانه

برداری از  دو مرحله بهره)کشت مضاعف  1354قبل از سال   :به بزرگترین وارد کننده پنبه تبدیل شود، گفت 50پنبه در سال 

 .جود داشتمرسوم نبوده، و توجه و سیاستگذاری دولت نسبت به محصول پنبه و( زمین در طول سال

همچنین وجود سازمان مستقل و دسترسی آسان به کارگر و قیمت مناسب نسبت به سایر محصوالت از عواملی بود که : وی افزود

 .ایران را به صادرکننده پنبه تبدیل کرده بود

با گندم چه نقشی دارد و  فرد در ادامه در پاسخ به سؤالی دیگری مبنی بر اینکه پنبه به عنوان یک کشت اقتصادی در تناوب وجدانی

زا چه در بخش  پنبه به عنوان یک کشت اقتصادی و اشتغال: شود، گفت چرا برای کاهش آفات گندم از کشت پنبه استفاده نمی

زراعی و چه در بخش صنعت در تناوب با گندم نقش به سزایی دارد، به طوری که به افزایش عملکرد و پایداری تولید گندم کمک 

 .کند می

ها  های هرز مؤثر بوده و در کنترل آفات و بیماری با توجه به اینکه پنبه گیاهی وجینی است، در جهت مبارزه با علف: افزودوی 

های هرز مبارزه شیمیایی  ها و علف تأثیرگذار است، در استان گلستان قبال که کشت پنبه در سطح وسیعی بود، علیه آفات بیماری

 .گرفت صورت نمی

 
هزار هکتار از  044در حال حاضر در حدود : های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت دانه مدیرکل پنبه،

گیرد، ضمن اینکه هزینه تولید را افزایش  های هرز مبارزه شیمیایی صورت می ها و علف اراضی گندم کاری علیه آفات بیماری

 .شود دهد، باعث آلودگی محیط زیست نیز می می

درصد هزینه تولید را به  94 - 99برداشت است که حدود  یکی از مشکالت عمده پنبه باال بودن هزینه: انی فرد اظهار داشتوجد

 .همراه دارد و از طرفی عدم دسترسی به کارگر برداشت از مشکالت آن است

ارد کشور شده که وش را برداشت های اخیر حدود سه دستگاه اعم از کششی و خود کششی به صورت الگویی و در سال: وی افزود

 .های خصوصی وارد کشور شده است ها و بخش دستگاه قوزه چین پنبه با اعتبارات یارانه توسط تعاونی 09کنند و  می

 میلیارد تومان صرف واردات پنبه به کشور شده است 150 *

به طور : زان واردات پنبه به کشور اظهار داشتهای روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی در مورد می مدیرکل پنبه، دانه

 05درصد آن رقمی معادل  04میلیارد تومان صرف واردات پنبه به کشور شده که  054متوسط در چند سال اخیر سالی حدود 

 .تواند کمک مناسبی به توسعه کشت پنبه داشته باشد میلیارد تومان است که می

هزار هکتار با فراهم نمودن الزامات مربوطه دسترسی به تولیدی که  934در سطح حدود  با توجه به وجود سابقه کشت  :وی افزود

 .نیاز از واردات نماید دور از انتظار نیست و امکانپذیر است کشور را بی

 کنیم هزار تن پنبه وارد می 40 *

یاز داریم که اغلب نیاز وارداتی پنبه از هزار تن واردات پنبه ن 04امسال به حدود  :های روغنی اظهار داشت مدیرکل پنبه و دانه

 .شود کشور ازبکستان و مقداری هم از ترکمنستان تأمین می

ها  کاران، خرید پنبه از سوی کارخانه داران در حق پنبه در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به اجحاف کارخانه  وجدانی فرد

کنند و سطح زیر کشت و تولید پنبه کاهش یافته، بنابراین  د ظرفیت کار میدرص 05ها با حدود  کارخانه: شود، گفت ساماندهی نمی

 .ها با مشکل نقدینگی مواجه هستند کارخانه

بخش خصوصی هستند و معامالت پنبه باالی قیمت تضمینی و به نرخ  (کنندگان و کارخانجات تولید)دو طرف پنبه : وی افزود
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 .شود توافقی انجام می

های  های روغنی و سازمان های تضمینی انجام شود، اداره کل پنبه، دانه چنانچه خرید پنبه در سطح قیمت: شتفرد اظهار دا وجدانی

 .توانند در صورت لزوم دخالت نمایند های الزم می ها قطعا ورود خواهند کرد و نمایندگان مربوطه در زمان جهاد کشاورزی استان

http://www.foodpress.ir/Post.asp 

 

 پرتقال

 آیانا- 3131مهر  83, چهارشنبه

هزار تن اعالم شد که نسبت به مدت مشابه گذشته  ۱52بینی میزان تولید پرتقال شمال کشور در سال جاری،  پیش

 .هزار تن کاهش دارد 922تنها 

ستاد : با اعالم این خبر گفت( ایانا)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران امروز 

تنظیم بازار هنوز درباره وضعیت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی در شب عید به نتیجه نرسیده است و در دوشنبه هفته آینده 

 .شود برنامه دولت برای این امر اعالم می

هزار تن پرتقال تامسون در سال جاری کرده است که  354بینی تولید  ایه باغداران مازندران پیشاتحاد: محمدرضا شعبانی افزود

 .هزار تنی داشته است 044نسبت به مدت مشابه گذشته کاهش 

 .شود موقع و تولید کمکی مرکبات جنوب کشور تأمین می سازی به نیاز بازار مصرف کشور با ذخیره: وی خاطرنشان کرد

تری تولید شد و حجم آن را به  های درشت دلیل تغییر نوع کودهی و ژنتیکی این محصول، پرتقال سال گذشته به: داد شعبانی ادامه

 .ای بود سابقه تن رساند که رقم بی 944هزار و  یک

ار تن سیب را هز 94هزار تن پرتقال و  94سازی  اتحادیه باغداران مازندران برای تنظیم بازار شب عید، طرح ذخیره: وی تصریح کرد

 .دهی این ستاد است به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده و منتظر پاسخ

اند که دولت در  ها مانند تعاونی روستایی و اتحادیه باغداران نیز طرحی به ستاد تنظیم بازار ارائه داده سایر ارگان: شعبانی یادآور شد

 .گیری کند این زمینه باید تصمیم

 سازی هر کیلوگرم پرتقال و سیب برای ذخیره تومانی دولت 322یارانه  

در صورتی که تنظیم بازار محصوالت کشاورزی شب عید به بخش خصوصی واگذار : مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران تأکید کرد

 .کند های پرمصرف هستیم و بازار شب عید بر اساس عرضه و تقاضا عمل می شود، شاهد افزایش قیمت در میوه

تومان برای امور حمل و نقل،  044تا  044سازی هر کیلوگرم میوه برای تنظیم بازار شب عید  دولت برای ذخیره: ر داشتوی اظها

های پرمصرف در  کند که در صورت واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی قیمت نرخ میوه بر سرشاخه واقعیت و ضایعات هزینه می

 .یابد شب عید افزایش می

سرمازدگی سال گذشته استان مازندران، از میزان تولید این محصول در کشور کاسته شده است که به گفته دلیل  گفتنی است، به

 ./شود سازی و تزریق به موقع مرکبات جنوب کشور، این کاهش تولید جبران می مسئوالن با ذخیره

http://www.iana.ir/tashakkol/item/02090-0.html 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6c75529782bf4d4b8ac55abc26a8a4ca&Title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D9%87%20%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%9B%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%DB%B1%DB%B0%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D8%AA%20%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87
http://www.iana.ir/tashakkol/item/19731-1.html
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 تخم مرغ

 آیانا- 3131مهر  83, چهارشنبه

 مرغ اعالم شد  های گرامیداشت روز جهانی تخم برنامه

 .مرغ اعالم شد مرغ از سوی ستاد کشوری ترویج مصرف تخم های مراسم گرامیداشت روز جهانی تخم برنامه

مرغ در پنجمین دوره مراسم گرامیداشت  نقل از ستاد کشوری ترویج مصرف تخمو به ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

مرغ که شانزهم مهرماه سال جاری در سالن همایشهای هتل المپیک تهران برگزار می شود از مرغداران مرغ  روز جهانی تخم

 .جلیل می شودتخمگذار سراسر کشور و نیز برگزیدگان صنعت مرغ تخمگذار با اهدای تندیس و لوح تقدیر ت

های سالمت شهرداری تهران، تهیه،  مرغ در کلیه خانه براساس این گزارش، برگزاری مراسم نمادین بفرمایید صبحانه سالمت با تخم

های بهداشت، سازمانهای  های علوم پزشکی و شبکه مرغ در کلیه دانشگاه هزار پوستر روز جهانی تخم 05ارسال و نصب 

های سالمت و میادین میوه و تره بار استان تهران و سایر  دامپزشکی در سراسر کشور و مدارس، خانهجهادکشاورزی، ادارات کل 

 .مرغ در کشورمان است های گرامیداشت روز جهانی تخم استانها از برنامه

دف با روز حضور در نمایشگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در هفته جهانی کودک که مصا: در این گزارش آمده است

مرغ، بروشورهای ترویجی و برگزاری مسابقه و اهدای هدایا به کودکان و نوجوانان  مرغ است همراه با توزیع ساندویچ تخم جهانی تخم

 .مرغ است های گرامیداشت روز جهانی تخم از دیگر برنامه

های تلویزیونی سراسری  اسانی در شبکهبه گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی حضور کارشن

های مختلف رادیو بویژه رادیو سالمت،  و در شبکه( مهرماه00)مرغ  ویژه روز جهانی تخم( ، شبکه سالمت3، شبکه 9، شبکه 0شبکه )

ی های ترویجی در صدا و سیمای برخی از استانهای کشور با حمایت سازمانها رادیو اقتصاد و رادیو جوان، اجرای برنامه

مرغ در  جهادکشاورزی استان مربوط، ارسال پیامک به عموم مردم به صورت تصادفی، تولید و پخش سه تیپ انیمیشن تخم

های مترو شهر تهران، برگزاری مصاحبه مطبوعاتی و  های برون مرزی و استانی و در ایستگاه های مختلف صدا و سیما، شبکه شبکه

مرغ  مرغ با همکاری اعضای انجمن تخم هزار لوح فشرده ترویجی تخم 94کثیر و توزیع بیش از های خبری، ت رادیو تلویزیونی با رسانه

 .مرغ است های رسانه ای گرامیداشت روز جهانی تخم شناسنامه دار ایران و شرکت تعاونی مرغداران مرکز از برنامه

های سالمت شهرداری در استان  رهای روز وابسته و خانههمچنین نصب رایگان بنرهای تبلیغاتی در تمام میادین میوه و تره بار و بازا

برای گروه سنی کودک، نصب بنرهای تبلیغاتی در اکثر « مرغ زبل و دختر کوچولو تخم»هزار نسخه کتاب 3تهران، تهیه و چاپ 

ین مراسم صبحانه با های علوم پزشکی، سازمانهای جهادکشاورزی و تابلوهای شهری، برگزاری نماد استانهای کشور در محل دانشگاه

مرغ و توزیع در مراکز  هزار نسخه پمفلت آموزشی درخصوص تخم 94مرغ در مدارس سراسر کشور، تهیه و تکثیر ساندویچ تخم

های تبلیغاتی گرامیداشت روز  از دیگر برنامه... متری در سطح شهر تهران به صورت رایگان و09بنر ترویجی 09عمومی، نصب 

 .مرغ است جهانی تخم

مهر ماه است که طی چهار سال گذشته از سوی ستاد کشوری ترویج  00مرغ نهم اکتبر مصادف با  فتنی است روز جهانی تخمگ

شمار  مرغ در کشور برگزار شده است و معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از اعضای مو ثر این ستاد به مصرف تخم

 ./رود می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02005-0.html 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19745-1.html
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 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 - 93/07/14فارس

 قلم داروی دامپزشکی و واکسن تب برفکی 3رونمایی از 

قلم دارو  3امل های دامی ش عصر امروز در مراسمی به مناسب روزی ملی دامپزشکی از کیت آزمایشی تشخیص بیماری

 .و واکسن تب برفکی که همگی با تالش متخصصان ایرانی ساخته شده است، رونمایی شد

مهر روز ملی  00در مراسمی به مناسبت روز  به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی خبرگزاری فارسبه گزارش 

حجتی وزیر  س مجلس شورای اسالمی و محمودعلی الریجانی رئی قلم داروی ساخت متخصصان ایرانی با حضور 0دامپزشکی از 

 .جهاد کشاورزی رونمایی شد

در این مراسم که عصر امروز در سالن همایش های سازمان محیط زیست برپا شده است از کیت آزمایشی تشخیص بیماریهای 

 .رونمایی شد قلم دارو و واکسن تب برفکی که همگی با تالش متخصصان ایرانی ساخته شده است 0مختلف دامی شامل 

واکسن تب برفکی از نیازهای عمده کشور در صنعت دامپزشکی محسوب می شود که پیش از این از خارج وارد می شد و از مدتی 

 .پیش ساخت آن در دستور قرار گرفت و امروز به طور رسمی به بهره برداری رسید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294000440005 

 

 چای
 خبرنگاران جوان – 3131مهر  31: تاریخ

 فرآوری چای سنواتی تولید امسال را به انبارها برد

 .ر عرضه کنیمفرآوری چای سنواتی سال گذشته تولید چای امسال را به انبارها برد و ما نتوانستیم چای خود را به بازا: حسمی گفت

ای هیئت وزیران و شورای عالی اقتصادی  طبق مصوبه: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ایرج حسمی در گفتگو با

باید این چای معدوم شده به  زند و کارنجات حق فرآوری دوباره آن را ندارند که در این صورت چای سنواتی به بدن ضرر می

 . کمپوست یا مصارف صنعتی شامل کافئین یا کدئین تبدیل شود

در حال حاضر دو کار برای از بین بردن چای سنواتی در دستور دولت باید قرار گیرد این که چایها را از چرخه تولید : وی افزود

 . یا کند تا دیگر زمینه بروز چنین مسائلی در کشور به وجود نیایدخارج کند یا با پرداخت تسهیالت به کشاورزان باغات چایی را اح

مشکالت چای کار فقط : در صد اضافه کرد و گفت 54رییس اتحادیه چای با بیان این که خرید تضمینی دولت به قیمت چای 

ای سنواتی به بازار عرضه حمیات کرده و چ... افزایش قیمت این محصول نیست بلکه دولت باید از تولید، برداشت، استحصال و 

 . نکند

به زراعی وام بدون بهره است که از طرف سازمان چای به چایکاران برای آماده باغ جایی که شامل : حسمی در پایان یادآور شد

گردد که متاسفانه این وام سال گذشته پرداخت نشد و به کشاورزان ضرر هنگفت ناشی از عدم پرداخت وام و هم  کشت، هرس می

 . ین خشکسالی وارد شدچن

http://www.yjc.ir/fa/news/0222532 
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http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=EVENT&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=922eb60e-2df9-45d1-aef0-d47f129aa4a5
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 خدمات دام، طیور

 - 93/07/08فارس

بندی  رقمی در بسته 9۱کد رهگیری /آماگی دامپزشکی در عید قربان برای نظارت بر ذبح/ شود دام زنده وارد نمی

 گوشت

سازمان دامپزشکی در روز عید قربان آماده خدمات رسانی است و توصیه ما به : پزشکی کشور گفترئیس سازمان دام

 .های مورد تایید این سازمان قربانی کنند ها را در کشتارگاه مردم این است که دام

مان دامپزشکی کشور عصر امروز در نشست خبری که به مهدی خلج رئیس ساز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

فعالیت خانواده دامپزشکی در دو بعد اقتصاد ملی و سالمت خانواده نقش : مهر روز ملی دامپزشکی برگزار شد، گفت 00مناسبت 

 .اساسی دارد

د برافزایش تولیدات دامی مؤثر درص 95تواند تا  های دامپزشکی می براساس اعالم سازمان جهانی بهداشت دام فعالیت: وی افزود

 .است

های اقتصاد مقاومتی و تفسیر  های سازمان دامپزشکی تحقق مولفه همه فعالیت: رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

 .باشد های کلی سالمت که توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است می سیاست

های  درصد موارد جدید بیماری 05های خام دامی و  از حیوانات و فرآورده زا در انسان  درصد عوامل بیماری 34: خلج اظهار داشت

امریکا، عوامل  جمله شود، همچنین براساس مطالعات گسترده برخی از کشورها از انسانی از طریق حیوانات به انسان منتقل می

 .شود ت، به انسان منتقل میشود، از طریق زنجیره غذایی که منشاء آن دام اس زایی که در انسان ایجاد می بیماری

های دامپزشکی شود و در عرصه پزشکی و دامپزشکی یک نگاه واحد در راستای  تر به فعالیت بنابراین باید یک نگاه عمیق: وی افزود

 .تأمین بهداشت وجود داشته باشد

براساس  9443ه کشورها از سال های مؤثر دامپزشکی هم برای ارزیابی مسیر فعالیت: رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت

 .گیرد مقررات تصویب شده توسط سازمان جهانی بهداشت دام مورد ارزیابی قرار می

های دام مناسب در آن روز از ساعت  تمامی کشتارگاه: های سازمان دامپزشکی در روز عید قربان اظهار داشت وی با اشاره به فعالیت

 .دامپزشکی و نمایندگان ذبح شرعی در آنجا حضور دارند -ی بازرس بهداشتی ها صبح تا بعدازظهر باز هستند و اکیپ 3

و در  قربانی کنند های مورد تأیید سازمان دامپزشکی کشور ها را در کشتارگاه توصیه ما به مردم این است که دام: خلج اظهار داشت

  .ص شده دام را ذبح کنندصورتی که این امکان برای آنها وجود ندارد، در مناطقی از شهر که قبال مشخ

هزار و  اکیپ نظارتی سیار، یک 329هزار و  اکیپ ثابت، یک 240های نظارتی همچون سال قبل آماده باش هستند و  اکیپ: وی افزود

 .ناظر شرعی در سراسر کشور فعال هستند 593بازرس بهداشت گوشت و  323هزار و  دامپزشک، یک  04

کشتارگاه فعلی دام نیز فعال  33جاز بهداشتی در کشور وجود دارد که عالوه بر آن تعداد کشتارگاه م 933: خلج اظهار داشت

 .رسانی هستند هستند و در سطح کشور آماده خدمات

یکی از : شود، گفت دام زنده به کشور انجام می آیا واردات رئیس سازمان دامپزشکی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه

 .ار و خیلی سخت جلوگیری از واردات دام زنده به داخل کشور بوده استکارهای ماندگ

برای مقاصدی مانند اصالح نژاد واردات دام زنده به داخل کشور دارم اما امسال واردات دام زنده به طور مشخص ممنوع : وی افزود

 .شده است

ایم و به متقاضیان گفته شده که  واردات دام زنده رسیده استدالل برای ممنوعیت 5های انجام شده به  در ارزیابی: خلج اظهار داشت

   .الشه دام و پس از کشتار به داخل کشور وارد شود

http://www.farsnews.com/
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شود، مربوط به مجوزهای باقیمانده از  االن تقاضا برای واردات گوشت قرمز کم است و اگر گوشت مرغی وارد می: خلج اظهار داشت

 .سال قبل است

های صادراتی در گمرکات کشور در حال تلف شدن هستند،  خبرنگاری در مورد اینکه تعدادی از دام وی در ادامه در پاسخ به سؤال

 .شوند های سبک صادر می پس از طی مراحل قرنطینه با مجوز دولت و منطبق با شرایط کشور خریدار دام: گفت

هزار رأس دام سبک،  29تاکنون  :شد، افزوددرصدی صادرات دام سبک لغو  34وی با بیان اینکه با مصوبه شورای اقتصاد تعرفه 

هزار رأس در حال حاضر در قرنطینه هستند و در این فاصله هیچ گونه  004اند و بیش از  ه گواهی بهداشتی از این سازمان اخذ کرد

 .است حتی یک راس دام نیز تلف نشده  ها در گمرک به سازمان دامپزشکی نرسیده و گزارشی مبنی بر تلفات دام

ای  گونه گیرد، به مورد نیاز را برای جلوگیری از فعالیت واحدهای غیر مجاز را می سازمان دامپزشکی کشور تدابیر: اظهار داشت وی

اند و این سازمان به جای اعالم عمومی  کارخانه فلزات سنگینی باالتر از حد مجاز داشته 00سازی در کشور  کارخانه مکمل 99که از 

 .واحدها را مجبور به اصالح کرده است اینو تشویش اذهان عمومی 

و سازمان دامپزشکی نیز  خمیر مرغی که از سازمان دامپزشکی پروانه داشته باشد محصوالتش مورد تأیید است  کارخانه: خلج گفت

درجه  03در منفی و قوانین تهیه خمیر مرغ رعایت شود، به طوری که خمیر تولید باید   در این باره نظری ندارد، البته باید شرایط

 .و مدت سه ماه نگهداری شود و بعد از قابلیت استفاده ندارد

برچسب درج کنند تا مشکلی  روی خمیر مرغ تولیدی که شده تولید کنندگان گفته به : وی همچنین در ادامه اظهار داشت

 .برایشان بوجود نیاید

های پروتئینی صورت گرفته  بندی گوشت، مرغ و سایر فرآورده برای بسته سال کار دائم 09: رئیس سازمان دامپزشکی اظهار داشت

کنیم که زمینه صادرات این محصوالت را فراهم کنیم، در ضمن سازمان دامپزشکی کشور موظف است تا سامانه کد  سعی می و

 .بندی را اجرا کند رقمی برای تمامی محصوالت بسته 03رهگیری 

تولیدکنندگان که خط تولید کامل دارند، داده  و اجازه صادرات به ایم ه تفاهم رسیدهبه روسیه ب  برای صادرات مرغ :وی افزود

 .شود می

عنوان پایلوت قرار است کد رهگیری به محصوالتی  به در سه استان قم، خوزستان و گیالن: رئیس سازمان دامپزشکی اظهار داشت

 .ی سراسر کشور به زودی اجرا شودشود داده شود و در تالش هستیم تا این کد برا بندی می که بسته

های  هزار نفر در بخش نظارت 0سپاری شده و در این راستا بیش از  هزار شغل در سازمان دامپزشکی برون 94بیش از : گفت خلج

 .هم در کشور فعال هستند رسانی مرکز خدمات 044هزار و  بهداشتی فعال هستند و شش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294043440940 

 

 خدمات دام و طیور
 - 93/07/10فارس

 هزار میلیارد ریال برای زنجیره تولید گوشت قرمز از محل صندوق توسعه ملی 9اختصاص 

برای  13از محل صندوق توسعه ملی در بودجه سال  هزار میلیارد ریال اعتبار 9: قائم مقام سازمان امور عشایر گفت

 .زنجیره تولید گوشت قرمز دام عشایر کشور مصوب شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930708001304
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: اظهار کرد  هزار هکتار زمین عشایر در کشور خبر داد و 94وگو با خبرنگار فارس در اردبیل از ساماندهی  میرولی صفرزاده در گفت

 .مند خواهند شد پمپاژ دشت فتحعلی جهت تامین آب بهره آباد از خانوار عشایر دشت فتحعلی پارس 054

میلیارد تومان در  95کرد  شبکه آبیاری سازمان جهاد کشاورزی با هزینه  هکتاری 354وی از افتتاح یکی از خطوط فرعی 

ه نیز به هکتار تحت پوشش این شبکه قرار داشته و سال آینده بقیه پروژ 944هزار و  0حدود : جاری خبر داد و گفت سال

 .برداری خواهد رسید بهره

درصد کل جمعیت عشایر کشور را تشکیل  3/5در حالی که عشایر استان اردبیل : قائم مقام سازمان امور عشایر کشور افزود

ه های دامی رتب دهند و از نظر جمعیت در رتبه هشتم عشایر کشور قرار دارند از لحاظ تعداد خانوار و میزان تولیدات فرآورده می

 .اند سوم کشور را به خود اختصاص داده و از لحاظ تعداد دام نیز در رتبه پنجم عشایر قرار گرفته

درصد محصوالت عشایر بیمه هستند که امیدواریم با  99بیش از : صفرزاده با اشاره به بیمه محصوالت کشاورزی عشایر تصریح کرد

 .ری تمامی عشایر از بیمه محصوالت کشاورزی استفاده کنندهای عشای هماهنگی که به عمل آمده است با همکاری تشکل

 90عشایر اردبیل با دارا بودن : درصد گوشت قرمز کشور از ناحیه عشایر خبر داد و یادآور شد 94این مسئول از تولید بیش از 

 .راس دام سنگین کشور را در اختیار دارند 90درصد دام سبک و  93میلیون راس دام، 

هزار میلیارد ریال برای تولید گوشت قرمز دام عشایر کشور اختصاص یافته  0مان امور عشایر کشور با اشاره به اینکه قائم مقام ساز

برای زنجیره تولید گوشت قرمز  29هزار میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی در بودجه سال  0  :است، خاطرنشان کرد

 .دام عشایر کشور مصوب شده است

هزار نفر با  944وگوی خود با خبرنگار فارس در اردبیل جمعیت عشایری کشور را بیش از یک میلیون و  ه در پایان گفتصفرزاد

 .درصد از دام سنگین کشور را عشایر بر عهده دارند 0درصد از تولید دام سبک و  93: هزار خانوار اعالم کرد و گفت 994

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294004444949 

 

 خدمات دام و طیور
 آیانا- 3131مهر  3۱, دوشنبه

سه تشکل دامپزشکی کشور برای انسجام بیشتر بین اعضای دامپزشکی کشور، برقراری ارتباطات مناسب با جوامع 

های آموزش دامپزشکی، حضور پررنگ دامپزشکان در صیانت از حیات  بع و روشالمللی، روزآمد شدن منا علمی بین

 .وحش، حفظ ذخایر ژنتیکی کشور بیانیه مشترک امضا کردند

الملل سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی  و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

عنوان سه تشکل بزرگ دامپزشکی کشور در  مپزشکی، جامعه دامپزشکان ایران و جامعه اسالمی دامپزشکان بهایران سازمان نظام دا

ای مشترک بر لزوم انسجام بیشتر بین اعضای خانواده بزرگ دامپزشکی کشور، برقراری ارتباطات مناسب با جوامع علمی  بیانیه

شکی، حضور پررنگ دامپزشکان در صیانت از حیات وحش، حفظ ذخایر های آموزش دامپز المللی، روزآمد شدن منابع و روش بین

 .کنندگی دولت برای توسعه و اعتالی جامعه تأکید کردند گری و هدایت گری و افزایش نقش تسهیل ژنتیکی کشور و کاهش تصدی

یران، دکتر حمید این بیانیه مشترک که به امضای دکتر محمدرضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ا

قماشچی رئیس هیأت مدیره جامعه دامپزشکان ایران و دکتر حسینعلی عرب دبیر جامعه اسالمی دامپزشکان ایران رسیده به شرح 

 :ذیل است

 بسمه تعالی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930710000302
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. منمایی ی بزرگ دامپزشکی کشور عرض می ترین تبریکات را به خانواده ، صمیمانه«روز ملی دامپزشکی»مهرماه،  00در آستانه 

. گذرد گیری ساختار مدرن و آکادمیک آن نیز نزدیک به یک قرن می تر از طب، از شکل ی تاریخی کهن ای که عالوه بر سابقه جامعه

گذاری به خدمات ارزنده شاغالن این حرفه، نقش و جایگاه دامپزشکی  داشت روز دامپزشکی فرصت مناسبی است تا ضمن ارج گرامی

آموزی از تجربیات تلخ و شیرین گذشته و بررسی و نقادی وضعیت فعلی، راهبرد روشنی برای  ا درسمورد تبیین قرار گیرد تا ب

اندرکاران دو تشکل و یک دستگاه غیر دولتی فعال در دامپزشکی یعنی سازمان نظام  بر این اساس، دست. آینده ترسیم شود

های خود  ها و دیدگاه سالمی دامپزشکان بر آن شدند تا تحلیلدامپزشکی جمهوری اسالمی ایران، جامعه دامپزشکان ایران و جامعه ا

 :را به اختصار در چند بند به حضور مسئوالن محترم و خانواده بزرگ دامپزشکی کشور عرضه بدارند

. گیری و اجراست سازی، تصمیم توسعه، فرایندی همه جانبه است که حاصل یک نظام منسجم، هماهنگ و فراگیر تصمیم -0

های  باشد که تشکل های مختلف جهت تحت پوشش قرار دادن افراد مرتبط با حرفه می گیری و تقویت گروه این امر، شکلی  الزمه

ها، باید نظام و فرایندهای تبادل اطالعات،  پر واضح است که در کنار تشکیل این گروه. ها هستند ای از این گروه صنفی نمونه

ای در تمامی  یابی به توسعه، عالوه بر تعیین اهداف درست توسعه دست. سازی شود دهگیری و اجرا به خوبی طراحی و پیا تصمیم

گرایانه از وضع موجود، نیازمند  ابعاد و تبیین مناسب وضع مطلوب با توجه به اسناد باالدستی و شرایط کشور در کنار ترسیم واقع

معه را در طی فاصله بین وضع موجود و مطلوب راهنمایی نقشه راهی است که بتواند نیازهای جامعه را به درستی شناسایی و جا

های  های حرفه و از گروه نفعان، نخبگان و کارشناسان در تمام زمینه تدوین و اجرای چنین نقشه راهی بدون مشارکت ذی. کند

د نگاه بلند مدت و پرهیز تحقق شعارها و اهداف توسعه، نیازمن. باشد پذیر نمی تحقیقاتی، صنفی و اجرایی امکان -مختلف دانشگاهی

های  زدگی و اختالفات، ضربه ایم که روزمرگی، سیاست های اخیر همه شاهد بوده در سال. از کارهای نمایشی و کوتاه مدت است

ی این حرفه وارد آورده است، و لذا الزم است تمام اعضای خانواده بزرگ دامپزشکی کشور  ناپذیری بر پیکره سنگین و بعضاً جبران

 .محوریت منافع ملی و حرفه دامپزشکی، دست در دست یکدیگر برای تعالی جامعه متحد و همگام شوندبا 

وری  های دامی و افزایش بهره که در بهداشت و مبارزه با بیماری ی دامپزشکی عالوه بر این بر کسی پوشیده نیست که حرفه -9

. نماید گردد، نقش اساسی ایفا می و توسعه اقتصادی کشور می گذاری که سبب رونق کسب و کار تولیدات دامی و امنیت سرمایه

های قابل انتقال بین انسان و  بدیل این حرفه در بهداشت عمومی جامعه و تأمین سالمت به خصوص در مبازه با بیماری جایگاه بی

و سالمت، تفکیکی بین بهداشت بر این اساس، امروزه کارشناسان و اندیشمندان بخش بهداشت . باشد حیوان، غیر قابل کتمان می

وجود دارد که شامل هر سه ( One health)انسان، بهداشت محیط و بهداشت دام قائل نیستند، بلکه معتقدند سالمت واحد 

این موضوع هر چند که از نظر منطقی قابل پذیرش است، توجه جدی به آن در دنیای امروز که به نام عصر انفجار . بخش است

گذاری شده و با توجه به گسترش کمی و کیفی ارتباطات، حمل و نقل و تبادل اطالعات، تسهیل و گسترش  عات نامارتباطات و اطال

شاید به همین علت باشد که بعضی از متفکران پا را از . باشد ناپذیر می سفرهای انسانی و انتقال حیوانات بین کشورها، امری اجتناب

لذا همکاری سیستماتیک و تنگاتنگ بین تمامی . اند را مطرح کرده« ، سالمت واحدجهان واحد»این فراتر گذاشته و عبارت 

های مرتبط با بهداشت و سالمت از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و  های و سازمان دستگاه

ی جهانی تبدیل کرده  ت که دنیا را به دهکدهاز طرفی گستردگی ارتباطات و اطالعا. باشد سازمان حفاظت محیط زیست ضروری می

ای نه تنها در اقتصاد که در سالمت، آموزش، تحقیقات و  ها در پشت درهای بسته و به صورت منطقه ریزی ها و برنامه است، سیاست

شری استفاده توان بر مرزهای دانش حرکت کرد و از آخرین دستاوردهای دانش ب چگونه می. گوی نیازهای جوامع نیست پاسخ... 

در شرایطی که تسهیل و گسترش سفرهای انسانی و . الملل برقرار کرد که ارتباطات مناسبی با جامعه علمی بین کرد، بدون این

های  ها و سویه انتقال حیوانات بین کشورها با اهداف تجاری به مهاجرت طبیعی حیوانات اضافه شده و هر روز شاهد ظهور گونه
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المللی و وجود هماهنگی بین کشور  توان تصور کرد بدون داشتن ارتباطات مناسب بین زا هستیم، آیا می یجدید از عوامل بیمار

 کنگو و ابوال مقابله کرد؟ -هایی مانند آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، تب کریمه بتوان با بیماری

اند و کیست که منکر نقش حیاتی و  دس گام نهادههای دانشگاه به این حرفه مق تمام اعضای خانواده بزرگ دامپزشکی از دروازه -9

مراکز آموزش دامپزشکی در توسعه و اعتالی دامپزشکی نقش اساسی ایفاء . کلیدی دانشگاه در تربیت نیروی انسانی در کشور باشد

آن کیفیت و کارآیی  صورت خروجی های آموزشی این حرفه باید دائماً روزآمد شود که در غیر این بر این اساس، برنامه. نمایند می

های آموزشی که از  گوی نیازهای جامعه باشد، لذا تغییرات اساسی در منابع، مواد درسی و سرفصل تواند پاسخ الزم را ندارد و نمی

اند، امری ضروری برای توسعه دامپزشکی  ای و غیرکارشناسانه داشته های پیش دست نخورده باقی مانده و یا تغییراتی سلیقه سال

های آموزشی متناسب با اهداف تعیین شده برای  های آموزش، حذف، اضافه و ویرایش سرفصل روزآمد شدن منابع و روش. اشدب می

های دامپزشکی برای تربیت  ای کشور باشند، ضرورت امروز دانشکده هر دوره آموزشی که همگی مبتنی بر نقشه راه و اهداف توسعه

ای بابت روی  ها جلوگیری شود و هم کشور هزینه است تا هم از اتالف منابع در دانشگاه نیروهای کارآمد متناسب با نیاز جامعه

رویه واحدهای آموزشی در حوزه  زمان با این اقدمات الزم است موضوع گسترش بی هم. کارآمدن نیروهای ناکارآمد متحمل نشود

 .اهی نیست مورد تجدید نظر قرار گیرددامپزشکی که حاصل آن جز افزایش تعداد جوانان بیکار با تحصیالت دانشگ

باشند، اما  ای از جمله دامپزشکی ضروری می آموزش و تحقیقات به عنوان دو بال حیاتی برای پرواز در جهت توسعه در هر زمینه -0

د نظام متأسفانه بخش تحقیقات در دامپزشکی، به خصوص تحقیقات میدانی و کاربردی مورد غفلت تاریخی قرار گرفته است و نبو

کاری،  خألیی که حاصلش جز اتالف منابع، موازی کاری و دوباره. شود جامع و منسجم تحقیقات در دامپزشکی به شدت احساس می

نهاد حاکمیتی و )و دولت ( بخش خصوصی)های غیرکاربردی و عدم پاسخ به نیازهای جامعه اعم از صنعت  انجام پژوهش

های  ی که یکی از عوامل اصلی آن نبود متولی و مرجعی برای ساماندهی تحقیقات در بخشاوضاع نابسامان کنون. نیست( گیر تصمیم

دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی خصوصی و دولتی است با ایجاد نظام ارتباطی و هم اندیشی بین این نهادهای تحقیقاتی به عنوان 

بهبودی که . گیری خواهد داشت یقات، بهبود چشمکنندگان خدمت و دولت و صنعت به عنوان متقاضیان اصلی نتیجه تحق ارایه

 .نتیجه آن تولید دانش بومی، رشد اقتصادی و حل مشکالت کشور است

های مختلف بر  که گفته شد از راه طوری ای متنوع با حوزه عملکردی و اثرگذاری بسیار گسترده است و همان دامپزشکی حرفه -5

های مرتبط جامعه از  ها و سازوکارهایی برای تعامل با سایر بخش ، لذا باید برنامهسالمت، اقتصاد و پیشرفت جامعه اثرگذار است

های قابل انتقال بین انسان و حیوان،  پیشگیری و کنترل بیماری. ریزی شوند جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح

های حیوانی در  علوم پایه و بالینی و استفاده از مدلحفظ و ارتقای کیفیت و بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی، تحقیقات مشترک 

های مرتبط وزارت جهاد کشاورزی در راستای حفظ و اعتالی هرچه بیشتر سرمایه دامی کشور و  تحقیقات ارایه و همکاری با بخش

جایگاه دوم پس از  الزم به یادآوری است که از نظر گردش مالی صنعت طیور در. کمک به بهبود تولید در این عرصه انجام شود

الملل و طرح موضوع اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری، این  صنعت نفت قرار دارد و در حال حاضر با توجه به روابط بین

تعامل سازنده با سازمان حفاظت . صنعت عالوه بر اهمیت اقتصادی، جایگاه ویژه استراتژیک در زمینه امنیت غذایی برای کشور دارد

های آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی و حضور پررنگ دامپزشکان در این حوزه کمک قابل توجهی به صیانت  ط زیست در بخشاز محی

ای  امید است رویکرد مناسب دولت تدبیر و امید که توجه ویژه. از حیات وحش و حفظ ذخایر ژنتیکی این مرز و بوم خواهد داشت

 .ها باشد های سازنده بین این دستگاه ساز گسترش همکاری ینهبه محیط زیست و سالمت مبذول داشته است، زم

کنندگی دولت، اصول پذیرفته شده برای توسعه و  گری و هدایت گری و افزایش نقش تسهیل کوچک شدن دولت، کاهش تصدی -3

مداری و  عین حال قانونگذاران بوده، در  این مهم نیازمند بینش وسیع و درست در مدیران ارشد و سیاست. باشد اعتالی جامعه می

ای، فرهنگ غنی سازمانی و تعهد جمعی به منافع ملی در نهادهای  طلبد که نیازمند اخالق حرفه همکاری بخش خصوصی را می



 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته دوم مهر    (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

42 
 

توان شاهد  های این مهم در کشور فراهم است و با اندکی همت و اراده از طرف مسؤوالن می زمینه. دولتی و خصوصی است

های مختلف  البته برای تحقق این امر باید به آموزش و ارتقای فرهنگ سازمانی و مهارت. ر این زمینه بودگیر د های چشم پیشرفت

 .ای داشت در هر دو بخش دولتی و خصوصی توجه ویژه

ن در پایان ضمن ادای احترام به بزرگان و فرهیختگان دامپزشکی که اکنون در بین ما نیستند و ارج نهادن به زحمات تمامی فعاال

های علمی و اجرایی، آمادگی همه جانبه خود را برای همکاری با سایر فعاالن این حوزه در تدوین نقشه  این حرفه در تمامی عرصه

امیدواریم همگی در کنار یکدیگر قدم در راه نهاده و با همکاری و هماهنگی صمیمانه در . داریم راه دامپزشکی کشور، اعالم می

آل برای دامپزشکی کشور بوده و شادمانه اهتزاز پرچم پرافتخار  اهد اجرای کامل نقشه راهی جامع و ایدهای نه چندان دور ش آینده

 .گر باشیم های پیشرفت و سعادت نظاره ایران اسالمی را در قله

 دکتر حسینعلی عرب........دکتر حمید قماشچی........ دکتر محمدرضا صفری

 دبیر جامعه اسالمی دامپزشکان..هیأت مدیره جامعه دامپزشکان ایران رئیس.ا.ا.رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/02009-0.html 

 ذرت

 آیانا- 3131مهر  83, چهارشنبه

 الم شد دار به مرغداران اع شرایط فروش ذرت با شرایط مدت

دار تعیین  گذار و دامداران، شرایط فروش مدت با آغاز برداشت ذرت در سراسر کشور، برای مرغداران گوشتی و تخم

 .شده است

از خرید ذرت در کشور ( ایانا)معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تومان از کشاورزان  304هزار تن به قیمت تضمینی  53شت ذرت از استان کرمانشاه آغاز شده و تاکنون بردا: خبر داد و گفت

 .خریداری شده است

هزار تن ذرت به قیمت تضمینی خریداری شده و عالوه بر آن از  در استان اردبیل نیز حدود پنج: دوست افزود حسین مهدی

 .خریدیمبرداران لرستانی نیز دوهزار تن محصول  بهره

 .های فارس و خوزستان از پنجم مهرماه آغاز شده و ادامه دارد برداشت محصول ذرت در استان: وی خاطرنشان کرد

شده برای خرید  قیمت تعیین: های این سازمان ادامه داد ها و اتحادیه شده توسط تعاونی دوست درباره فروش ذرت خریداری مهدی

هایی  ها و سایر ارگان گذار، گاوداری کنیم تسهیالتی را برای مرغداران گوشتی و تخم می تومان است، اما تالش 304محصول ذرت، 

 .دار این محصول را به آنها بفروشیم صورت مدت که به این نهاده نیاز دارند، قائل شویم تا به

 .واقعی برسدکنندگان  کند تا محصول در زمان مناسب به دست مصرف دار کمک می شرایط فروش مدت: وی تصریح کرد

شود و  زودی به حساب آنها واریز می کاران پرداخت شده که مابقی آن به چهار میلیارد تومان از طلب ذرت: دوست یادآور شد مهدی

 .گیرند برداران کشاورزی را تحویل می کنی محصول بهره خشک های ذرت مرکز خرید در ایستگاه 99

 رزانهزار تن گندم از کشاو ۱33خرید شش میلیون و  

شویم و  به روزهای پایانی برداشت گندم نزدیک می: معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور درباره خرید گندم تأکید کرد

هزار تن از محصول گندم کشاورزان در سراسر کشور توسط تعاونی روستایی و شرکت غله خریداری  333تاکنون شش میلیون و 

 .های روستایی کشور خریداری شده است ها و تعاونی هزار تن توسط اتحادیه 330و شده که از این مقدار دو میلیون 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19772-1.html
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 .درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و تا چند روز آینده مابقی آن پرداخت خواهد شد 23تاکنون : وی اظهار داشت

 .پرداخت شده استهزار تن کلزا تاکنون خریداری شده و کل بهای آن نیز  23: دوست درباره کلزا گفت مهدی

تومان است که کل بهای آنها پرداخت شده و به هیچ  244هزار و  شده برای کلزا یک قیمت تضمینی تعیین: وی در ادامه افزود

 .کشاورزی مقروض نیستیم

 ./میلیارد تومان از بهای ذرت تضمینی پرداخت شده است 034بیش از : دوست در پایان خاطرنشان کرد مهدی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02099-0.html 

 سیب زمینی

 - 93/07/09فارس

 هزار تن بذر نیاز است 522ساالنه / کمبود بذر مناسب عامل کاهش میانگین تولید سیب زمینی در کشور

زمینی  یان اینکه کمبود بذر مناسب عامل کاهش میانگین تولید سیبزمینی با ب کنندگان سیب مدیرعامل کانون تولید

 .شود زمینی در اختیار کشاورزان قرار گیرد اما چنین نمی هزار تن بذر سیب 522ساالنه باید : در کشور است، گفت

زمینی بذری ایران در  کنندگان سیب دیرعامل کانون تولیدمجید سجادی م سید خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

: گفت« زمینی بهبود کمی و کیفی بذر سیب»زمینی بذری ایران با محوریت  کنندگان سیب ششمین همایش کانون تولید

 زمینی از محصوالت استراتژیک بوده و محصولی پراهمیت است به طوری که هرجا کشت این محصول رونق گرفته تحولی سیب

 .عظیم در آنجا اتفاق افتاده است

کنندگان است و  شود که این موضوع باعث سرافکندگی برای ما تولید زمینی برداشت می تن سیب 94در هر هکتار : وی افزود

 .رفت از این وضعیت شود و به ازای مصرف آب به تولید قابل توجهی در هکتار برسیم امیدوارم همایش امروز باعث برون

زمینی است که با توجه به  گذار در تولید سیب نبود بذر مناسب از لحاظ کمی و کیفی نیز یکی از عوامل تاثیر: ر داشتسجادی اظها

 .باشیم  هزار تن بذر مناسب داشته 544زمینی باید حدود  هزار هکتار زمین برای کشت سیب 034

تواند کاهش مصرف آب باشد به  از نتایج این همایش می یکی: زمینی بذری ایران تصریح کرد کنندگان سیب مدیرعامل کانون تولید

توانیم با  گذار بر اکوسیستم هستند و ما می ها از جمله عوامل تاثیر سازی طوری که منجر به تغییری در سیستم هم نشود زیرا سد

 .کاهش مصرف آب همان کار سدها را در این بخش انجام دهیم

تن در هکتار  04توان به افزایش عملکرد دست یافت و به تولید  زمینی می یر در کشت سیبگذاری و تدب با سرمایه: وی اظهار داشت

مرحله آبیاری کمتر نیاز داشته باشد در واقع  9اگر به طور متوسط از ارقامی استفاده کنیم که : سجادی اظهار داشت.دست یابیم

 .ویی کنیمج زمینی صرفه هزار متر مکعب در آب در بخش کشت سیب 504توانیم  می

توان به آن دست یافت اما باید در کنار  تن در هکتار رقم زیادی نیست و به راحتی می 04دستیابی به رقم تولید : وی اظهار داشت

 .ها کوتاهی نکنیم و بذر مناسب که از لحاظ کمی و کیفی تولید را باال ببرد استفاده کنیم آن در مصرف نهاده

کش و  تن علف 304 توان ساالنه مصرف توان کاهش داد بلکه می بذر مناسب نه تنها مصرف آب را میبا استفاده از : وی اظهار داشت

 .کش را نیز کاهش داد و بدین ترتیب صدمه و آسیب به محیط زیست را کم کرد قارچ

مشکل کار ما تاکتیکی ما در کار اشکال تکنیکی نداریم بلکه : زمینی بذری ایران بیان داشت کنندگان سیب مدیرعامل کانون تولید

گری بخش دولتی بر امورات کاهش یابد به این معنا نیست که این دو بخش مقابل هم  است و باید بگویم اگر قرار است تصدی

 .بایستند بلکه باید این دو بخش در کنار یکدیگر قرار گیرند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19732-1.html
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ی واهی و متهم کردن یکدیگر پرهیز کنیم و زمینی و افزایش عملکرد باید از شعارها برای کاهش سطح زیرکشت سیب: وی افزود

 .روی به سمت کار تشکیالتی و گروهی پیش رویم سیاست را از کار جدا نموده و از تک

 34سال : های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت زمینی بذری طی سال کنندگان سیب وی به یکی از تحوالت کانون تولید

شد بسیار قدیمی بود و مطابق با شرایط جوی کشور نبود که با کمک  تفاده میزمینی اس آالتی که در بخش کشت سیب ماشین

 .زمینی اتفاق افتاد آالت سیب معاونت زراعت وقت در آن دوره تحولی عظیم در مکانیزاسیون ماشین

اقدامات کانون  زمینی یکی از سازی سیب ساخت انبارهایی برای ذخیره: وی به یکی دیگر از دستاوردهای کانون اشاره کرد و گفت

 .زمینی با کیفیتی مناسب ساخته شد هزار تن از انبارهای نگهداری سیب 944بوده که طی سه سال 

تیوبر و موافق واردات آن  در مقاطعی اطالعات غلط به مردم ارائه شد و به دالیلی کانون را مخالف تولید مینی: سجادی تصریح کرد

اولین واحد آن توسط بخش خصوصی آغاز به کار  39شروع شد و سال  03تیوبر از سال  اعالم کردند ولی باید بگویم تولید مینی

 .کرد

اگر در جایی ما اصرار به واردات داریم فقط برای ارقام جدید : زمینی بذری ایران اظهار داشت کنندگان سیب مدیرعامل کانون تولید

 .بر است بر و زمان است زیرا تولید ارقام جدید بسیار هزینه

رفت از این  ام که تنها راه برون های کشاورزی مشکل داریم و من به این نتیجه رسیده بذر و سایر نهاده  ما در زمینه کد و: ی افزودو

 .های الزم را داشته باشد های عالیه و حمایت هاست که در کنار آن دولت هم باید نظارت آوردن به سمت تشکل  معضل روی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294042440400 

 سیب زمینی
 - 93/07/09فارس

 تامین بذر توسط کشاورزان/سال از واردکننده به صادرات سیب زمینی رسیدیم 02ظرف 

اندیشی نشود فرصت  ای رسانده که اگر چاره چالش آب مملکت را به نقطه: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .رود ها از دست می بازیافت فرصت

، سید محمد حسین شریعتمدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی امروز در ششمین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در کشور با  09سال : گفت« زمینی بهبود کمی و کیفی بذر سیب»ی ایران با محوریت زمینی بذر کنندگان سیب همایش کانون تولید

گرفت که البته در آن دوران  کمبود سیب زمینی مواجه شدیم و به همین منظور دائما وزارت جهاد کشاورزی مورد انتقاد قرار می

 .واردات این محصول هم به صالح نبود

اندیشی در مورد آن  مطالعات بسیار به این نتیجه رسیدیم که این موضوع را حل کنیم و به چاره بنابر این در آن دوران با: وی افزود

 .زمینی دست یافتیم زمینی برای حل معضل کمبود سیب پرداختیم و در نتیجه به طرح استمرار در تولید سیب

صالح و عاری از ویروس شود و باید این بذر به زمینی باید ا در نتیجه به این موضوع رسیدیم که بذر سیب: شریعتمدار اظهار داشت

 .عنوان یک کاالی سالم در اختیار کشاورزان قرار گیرد و در نتیجه آن واردات را فراموش کنیم و کار تولید بذر را به مردم بسپاریم

سید که کسی به غیر از ر در آن زمان که این تصمیم اتخاذ شد، اصال به ذهن نمی: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

زمینی را انجام دهد و در آن زمان هم که البته در نهایت این کار به کانون تولیدکنندگان بذر واگذار  دولت بتواند تولید بذر سیب

 .شد

ا سال ت 03طرح استمرار شروع شد که البته از چند سال قبل بر روی آن کار شده بود و از سال  03از سال   :شریعتمدار تصریح کرد

زمینی هم شکل گرفت که البته چه در آن  صادرات سیب زمینی مواجه نشد، بلکه روند آرام کشور دیگر با هیچ نوع کمبود سیب 30

 .زمینی به دلیل مصرف زیاد آب آن موافق نیستیم دوره و چه االن با صادرات سیب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930709001047
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های مورد بدن انسان از جمله ویتامین ث  مین ویتامینتر مصرف شود، از لحاظ بهداشتی و تا زمینی هر چه تازه سیب: وی افزود

 .کند موثرتر عمل می

 .رود ها از دست می اندیشی نشود، امکان بازیافت فرصت ای رسانده که اگر چاره چالش آب مملکت را به نقطه: شریعتمدار تصریح کرد

 .آب را کاهش دهیم های کشور دچار کمبود آب شده و در این شرایط باید مصرف دشت: وی اظهار داشت

 .بنابر این با توجه به شرایط آبی کشور باید در انجام هر کاری در ابتدا به آب توجه کنیم :وی افزود

زمینی در مقابل سایر  زمینی بین محصوالت مختلف ظرفیت کارآیی آب باالیی دارد، به طوری که ظرفیت سیب سیب: وی افزود

کیلو کالری و در  944هزار و  9کیلوکالری باشد که در مورد گندم  344هزار و  5اند تو محصوالت به ازای هر متر مکعب آب می

 .هزار کالری است 9برنج 

توان این ضریب را به  تن در هکتار می94درصد مصرف آب کاهش یابد با تولید  95اگر : مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی افزود

 9توان ضریب را به  تن برسد به ازای هر متر مکعب آب می 95کرد در هکتار به کیلو کالری رساند و اگر عمل 544هزار و  9حدود 

 .باشد کالری می 244هزار و  9کالری رساند که نیاز روزانه انسان هم  244هزار و 

ر مکعب هزار مت 3زمینی برسانیم و در هر هکتار  تن سیب 54باید هدفگذاری کنیم تا در هر هکتار عملکرد را به تولید : وی افزود

 .آب مصرف کنیم

همچنین باید افزایش عملکرد در واحد سطح داشته باشیم و با ایجاد یک خانواده متحد متشکل از بخش : شریعتمدار اظهار داشت

 .زمینی در کشور تالش کنیم دولتی و خصوصی برای تولید بذر سیب

دانیم و  همه ما در دولت این موضوع را وظیفه خود می ها باید تقویت شوند و تشکل: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ها نیز باید رعایت حال مسئوالن را داشته باشند در مقابل تشکل

 544از امسال باید ترتیبی اتخاذ شود که هیچ کشاورزی بذری بدون اصالت وارد زمین نکند و بذر در حد : شریعتمدار اظهار داشت

 .ه شودهزار تن گواهی شده به کشاورز عرض

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294042444204 
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 - 93/07/09فارس

ینی زم کیلوگرم سیب 92سال آینده از هر مترمکعب آب  5تا /میلیون منشاء بذر سیب زمینی سه برابری نیاز 90تولید 

 شود تولید می

شود، در حالی که با  زمینی برداشت می کیلوگرم سیب5از هر مترمکعب آب : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

میلیون عدد  9زمینی در کشور  برای بذر سیب.کیلوگرم برسانیم92سال این مقدار را به 5ریزی باید ظرف  برنامه

 .کنند در حالی که تولیدکنندگان رقم برابر سه برابر آن را اعالم میکند،  کفایت می( غده بذر سیب زمینی)تیوبر  مینی

، عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در ششمین همایش کانون خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مهمترین پیام این همایش این : گفت« زمینی بهبود کمی و کیفی بذر سیب» زمینی بذری ایران با محوریت تولیدکنندگان سیب

 .گر شده است های منطقی دارد و نسبت به دولت مطالبه است که بخش خصوصی حرف

باید هم قبول کنیم، در مسئله آب مشکل جدی وجود دارد و باید کشت ارقام پرمحصول در جهت کاهش مصرف آب : وی افزود

 .تالش کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930709000940
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ریزی کرد  شود، در حالی که باید برنامه زمینی برداشت می کیلوگرم سیب 5اکنون از هر متر مکعب آب به سختی  هم: رز افزودکشاو

زمینی برداشت کنیم و برای رسیدن به این مهم انتخاب بذر مهم است و  کیلوگرم سیب 04سال آینده از هر متر مکعب  5تا در 

 .این مسئله توجه کنند انجمن و محققین و کشاورزان باید به

ماه  595تن بود و در آن مقطع حدود  05زمینی  عملکرد هر هکتار سیب 54و  04در دهه : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .زمینی وقت الزم بود، اما چنین تصوری اصالً اآلن قابل پذیرش نیست برای به عمل آمدن سیب

کند و  قت الزم را داشت و تولیدکنندگان ارقامی را تقاضا کنند که آب کمتری را مصرف میبنابراین باید در کشت ارقام د: وی افزود

 .در مقابل تولید بیشتری دارد و در کنار آن تحمل به خشکی آنها بیشتر باشد

ه باید کشور ما از نظر آب نیازمند تنوع ارقام و تطبیق ارقام با وضعیت آبی کشور است و در این رابط: کشاورز اظهار داشت

 .دستورالعمل جدیدتری اعمال شود

داند و نباید هم بداند، بلکه باید در کنار بخش خصوصی و مکمل  دولت خودش را به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی نمی: وی افزود

 .این بخش باشد

سیار حائز اهمیت زمینی با قیمت متعادل ب عرضه کافی و مستمر سیب: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت اظهار داشت

 .کنم تا با هم تعامل داشته باشند ها توصیه می همچنین به انجمن. است

ناپذیر است و رشد و تعالی هر نوع تجارتی بستگی  کننده امری اجتناب دولت مقید به قوانین است و بحث انتخاب مصرف: وی افزود

 .به این دارد که تقاضا برای خود ایجاد کند

پذیرند و توصیه من این است که زنجیره  تیوبر تا زمانی که فقط فروشنده آن باشند، آسیب تولیدکنندگان مینی: کشاورز اظهار داشت

 .تر کنند و در تولیدکنندگان بذر شریک شوند آن را گسترده

کفایت ( نیغده بذر سیب زمی)تیوبر  میلیون عدد مینی 0زمینی در کشور  برای بذر سیب: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

دهد سیکل تولید دچار  کنند و این مسئله نشان می کند، در حالی که تولیدکنندگان رقمی برابر سه برابر آن را اعالم می می

 .سردرگمی است و نظمی در آن وجود ندارد

 .د شودکنیم و باید ارقام مورد اطمینان وار ورود ارقام جدید را با رعایت مقررات تسهیل می: کشاورز اظهار داشت

زمینی و عرضه خام آن را عوض کرده و این کاال را به یک کاالی صنعتی  باید تالش کنیم تا مصرف خام سیب: وی اظهار داشت

 .کننده و هم تولیدکننده سود بیشتری خواهند برد تبدیل کنیم، زیرا کاالهای صنعتی دارای ارزش افزوده هستند و هم مصرف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294042444000 

 

 سیب زمینی
 آیانا- 3131مهر  83, چهارشنبه

 زمینی به مصلحت کشور نیست  واردات بذر خوراکی سیب

ور نیست و واردات بذر خوراکی زمینی با توجه به محدودیت منابع آبی کش وزارت جهاد کشاورزی موافق صادرات سیب

 .این محصول نیز به مصلحت کشور نخواهد بود

، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در ششمین همایش کانون تولیدکنندگان (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاوزی ایران  

هزار  09تا  09ساالنه بین : مطلب گفت های صدا و سیما برگزار شد، با اعالم این زمینی بذری ایران که در مرکز همایش سیب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930709000714
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ریزی پنج ساله این میزان  شود که باید طبق برنامه زمینی مصرف می تن در هر هکتار برای تولید سیب 94مترمکعب آب با عملکرد 

 .زمینی کاهش یابد تن در هر هکتار سیب 54هزار مترمکعب برای تولید  به هشت

های نوین آبیاری،  کارگیری سیستم اری بخش دولتی و خصوصی در نظر است با بهبا همک: سیدمحمدحسین شریعتمدار افزود

 .زمینی را به پنج تا شش مترمکعب برسانیم مصرف آب برای تولید سیب

زمینی با توجه به محدودیت منابع آبی کشور و باال بودن مصرف آب  وی با اعالم اینکه وزارت جهاد کشاورزی موافق صادرات سیب

 .زمینی نیز به مصلحت کشور نیست واردات بذر خوراکی سیب: نیست، خاطرنشان کرداین محصول 

های وزارت جهاد کشاورزی است و در  های بخش کشاورزی از دیگر برنامه تقویت تشکل: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .این راستا مشکالت این بخش با تعامل بخش دولتی و خصوصی مرتفع خواهد شد

انتظار : زمینی داد و تصریح کرد شده در سال زراعی جدید را به تولیدکنندگان سیب یعتمدار پیشنهاد استفاده از بذرهای گواهیشر

 .شده و با اصالت توسط کشاورزان مورد استفاده قرار گیرد رود امسال ترتیبی اتخاذ شود تا بذر گواهی می

ای که در اختیار وزارت جهاد کشاوزی است، استفاده  شده هزار تن بذر گواهی 544توانند از  کشاورزان می: وی در پایان یادآور شد

 ./کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02009-0.html 

 

 
 سیب زمینی

  آیانا- 3131مهر  83, چهارشنبه

 مینی با سه مرحله آبیاری کمتر ز تولید رقم زودبازده سیب

زمینی، با کاهش سه مرحله از نیاز به آبیاری در دست تولید است که در شرایط بحران  تولید رقم زودبازده بذر سیب

 .آید آبی کشور، به کمک بخش کشاورزی می

  
ینی بذری ایران در ششمین همایش زم ، مدیرعامل کانون تولیدکنندگان سیب(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در : زمینی برگزار شد، با اعالم این خبر گفت زمینی بذری ایران که با هدف افزایش کمی و کیفی سیب کانون تولیدکنندگان سیب

که میزان  طوری آید کرد، به بر به حساب می زمینی که محصول آب وضعیت بحرانی آب در کشور باید توجه بیشتری به تولید سیب

 .آید تن در هکتار است که رقمی غیرقابل قبول برای بخش کشاورزی کشور به حساب می 94اکنون رقم  تولید این محصول هم

زمینی در کشور، در دسترس نبودن بذر کمی و کیفی است،  مجید سجادی با اشاره به اینکه یکی از دالیل عملکرد پایین تولید سیب

توانیم عملکرد این  تن بذر هستیم که با ارتقاء بذر تولیدی می 544اری کشور، نیازمند هزار هکت 034در سطح زیر کشت : افزود

 .تن در هکتار افزایش دهیم 04محصول را تا 

 504توانیم حدود  طوری که می کند، به استفاده از ارقام زودبازده، سه مرحله از آبیاری این محصول را کمتر می: وی خاطرنشان کرد

 .جویی کنیم صرف آب صرفههزار مترمکعب در م

: کنند، اما عملکرد مناسبی ندارند، ادامه داد ها، کود و سم کوتاهی نمی سجادی با اشاره اینکه کشاورزان ما در مصرف نهاده

دلیل نداشتن بذر کمی و کیفی مورد نیاز دارای عملکرد پایینی هستند که این امر در افزایش مصرف آب نیز  کشاورزان ما به

 .ر استتأثیرگذا

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19743-1.html
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هزار تن از  04ها و  کش ها و قارچ کش تن از میزان مصرف علف 304زمینی  استفاده از بذور مناسب در تولید سیب: وی تصریح کرد

 .دهد مصرف کود اوره را کاهش می

یا های بالعوض و  زمینی کشور نیازمند کمک بخش سیب: زمینی بذری ایران یادآور شد مدیرعامل کانون تولیدکنندگان سیب

 .تواند وضعیت تولید این محصول را بهبود دهد های خاص دولت نیست، بلکه بخش خصوصی با اتحاد و نداشتن حاشیه می حمایت

ها و کشورهای  شد، اما امروزه از شرکت درصد بذر وارداتی ایران تنها از یک کشور وارد می 23در گذشته : سجادی تأکید کرد

 .شود متعدی ارقام مختلف تهیه می

در کشور شروع و موفق به ارائه ارقام مختلف مقاوم در برابر آفات و  33زمینی نیز از سال  تیوبر سیب تولید مینی: ی اظهار داشتو

 .خشکسالی شده و نیاز تولیدکنندگان داخلی را تأمین کرده است

شود  های آبیاری و زمان تولید می دورهدستیابی به رقم زودرس نیز در دستور کار قرار دارد که باعث کاهش : سجادی در پایان گفت

 ./کند و به درآمد کشاورزان و کاهش مصرف آب کمک می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/02000-0.html 

 شیالت

 آیانا- 3131مهر  83, چهارشنبه

یان خاویاری در دریاچه ولگا با حضور رؤسای جمهوری پنج کشور حاشیه دریای خزر آیین رهاسازی نمادین نوزاد ماه

 .برگزار شد

درصد از ذخایر ماهیان خاویاری جهان در دریای خزر موجود  29، از آنجا که (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

خزر نیز با ایران است، یکی از رویدادهای مهم در هفته جاری است و مدیریت حفظ و تکثیر و رهاسازی ماهیان خاویاری دریای 

نامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آبی دریای خزر توسط رئیس شیالت و در حضور روسای  برای کشور ما امضای موافقت

 .ها مخابره و منتشر شد جمهوری پنج کشور حاشیه دریای خزر بود که خبر آن پیش تر از سوی رسانه

بنا بر این گزارش، اما پس از این آیین و پیش از این که حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان به میهن بازگردد، با حضور 

رؤسای جمهوری پنج کشور حاشیه دریای خزر، آیین رهاسازی نمادین نوزاد ماهیان خاویاری در دریاچه ولگا برگزار شد تا گویای 

بیاییم ": اش بر آن تأکید کرد یک باشد در راستای آرزوی آنچه رئیس جمهوری در سخنرانیدستاورد تفاهمی کارشناسی و دیپلمات

 ."در این باره دست به دست هم داده و این دریا را دریای صلح و توسعه بخوانیم

ر کار کشوری علمیات رهاسازی بچه ماهیان خاویاری در دریا با هدف بازسازی و احیای ذخایر گرانقدر دریای خزر همواره در دستو

دلیل نبود تفاهم و نظام روشنی در دریای خزر، این ذخایر ارزشمند دریایی در معرض خطر انقراض  مانند ایران قرار داشته، اما به

انداز روشنی پیش روی کشورهای ساحلی دریای خزر  نامه اخیر کشورهای منطقه، چشم رود با تفاهم قرار داشته است که امید می

 ./گشوده شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/02090-0.html 

 
 شیالت

 آیانا- 3131مهر  80, سه شنبه

با حضور معاون  9313نخستین مدرسه هفت کالسه شیالت در مقطع پیش دبستانی و دبستان در اول مهرماه سال 

اندار ویژه شهرستان چابهار، شهردار و اعضای شورای شهر، فرمانده سپاه پاسداران شهرستان چابهار، استاندار و فرم

http://www.iana.ir/tashakkol/item/19747-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19734-1.html
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مدیر آموزش و پرورش چابهار و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان و مدعوین افتتاح و مورد بهره برداری دانش 

 . آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی قرار گرفت

شیالت ایران، گلشنی مدیرکل شیالت استان در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس به گزارش روابط عمومی سازمان  

و یاد و خاطره شهدا بیان نمودند پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص نامگذاری امسال بنام اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی 

ینه ایجاد فضای آموزشی و توسعه فرهنگ گام برداریم و و مدیریت جهادی بر آن شدیم تا عالوه بر انجام وظیفه اصلی، در زم

میلیارد ریال با همکاری اداره کل و  3آغاز و با صرف هزینه ای بالغ بر  29عملیات ساخت و تجهیز این مدرسه را از ابتدای سال 

 .تعاونی مصرف کارکنان شیالت به پایان رساندیم

  
از پایه اول تا ششم دبستان و یک کالس پیش دبستانی، با امکانات سایت این واحدآموزشی دارای شش کالس درس : وی افزود

 .کامپیوتر، کتابخانه، کالس های دارای سیستم هوشمند، آزمایشگاه، سالن های ورزشی مجهز و همچنین چشم انداز زیبای دریاست

نفر در دو شیفت  994وزان این مدرسه را نفر و ظرفیت دانش آم 94وی تعداد کادر آموزشی این دبستان اعم از مدیر و معلمان را 

 .پسرانه و دخترانه اعالم نمود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/02090-0.html 

 
 شیالت

 سط رئیس شیالت برداری بهینه از منابع آبی دریای خزر تو نامه حفاظت و بهره امضای موافقت

نامه  امروز با حضور رئیس جمهوری و در چهارمین اجالس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، حسن صالحی، موافقت

 .برداری بهینه از منابع آبی را امضا کرد حفاظت و بهره

دریای خزر، سه امروز در چهارمین اجالس سران کشورهای حاشیه ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

نامه همکاری با حضور سران پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در شهر بندری  موافقت

پیشگیری و "و  "آب و هواشناسی"، "برداری بهینه از منابع آبی حفاظت و بهره"آستراخان روسیه امضا شد که دارای عناوین 

 .است "ارواکنش به وضعیت اضطر

های امضاشده بین وزرای پنج کشور حاضر در این اجالس ازجمله وزرای کشور، راه و شهرسازی و  بنا بر این گزارش، موافقنامه

ها را حسن صالحی، رئیس سازمان شیالت، عباس آخوندی وزیر  نامه همچنین مسئول محیط زیست به امضا رسید که این موافقت

 .اند مانی فضلی وزیر کشور امضا کردهراه و شهرسازی و عبدالرضا رح

نامه، پنج کشور حاشیه دریای خزر شامل ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان  بنا بر گزارش ایانا، طبق مفاد این موافقت

تفاده تجاری آنها؛ حفاظت از منابع دریای خزر قبل از اس: هایی شامل نامه، همکاری خود را بر اساس اولویت پس از امضای موافقت

المللی مورد قبول طرفین در رابطه با تنظیم صیادی و  کارگیری مقررات مشترک بین برداری پایدار از منابع زنده مشترک؛ به بهره

کارگیری  حفاظت از منابع ارزشمند زنده دریای خزر؛ حفاظت از سیستم زیست محیطی دریای خزر و تنوع زیستی منابع زنده؛ به

های مربوط به  عنوان اساس حفاظت از منابع زنده و مدیریت بر منابع زنده مشترک و در نهایت تطابق اقدام می بهتحقیقات عل

ها؛ انجام  برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر و مدیریت بر منابع زنده مشترک در سراسر منطقه زندگی گونه حفاظت تا بهره

 .دهند می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19721-1.html
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ها مذاکره به توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل کشورهای ایران، روسیه،  امه پس از سالن الزم به ذکر است، این موافقت

آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان انجامیده است و دقایقی پیش در حضور رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر، به امضا 

 ./رسید

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/02043-0.html 

 شیالت
 ایسنا - 3131مهر  3چهارشنبه 

  های آذربایجان غربی هزار قطعه ماهی در آب 92تلف شدن 

  محیط زیست -اجتماعی  : سرویس
ختلفی از آبزیان به علت شرایط سخت زیستی در م هزار قطعه ماهی و انواع 04افزون بر : مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت

  . استان تلف شدند

رودخانه زرینه رود و سخت تر شدن شرایط  در پی آلودگی: ایسنا، حسن عباس نژاد در این باره گفت "محیط زیست"به گزارش سرویس 

  .جمله ماهی ها تلف شدند زیستی، تعدادی از آبزیان رودخانه یاد شده از

رودخانه زرینه رود، بالفاصله کارشناسان و مامورین یگان  روز گذشته با دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر وقوع تلفات آبزیان در: وی اظهار کرد

  .را انجام دادند عزیمت و از محل حادثه تا مسیر رودخانه به طول پنج کیلومتر بازدید و بررسی های الزم حفاظت این اداره به محل

  .صورت جلسه شد در نهایت با مشاهده تلفات، میزان آن برآورد و مراتب در محل: عباس نژاد ادامه داد

برداری های الزم از این رودخانه و از پساب خروجی کارخانه قند  نمونه: وی با اشاره به قرار گرفتن کارخانه قند در مسیر زرینه رود اضافه کرد

  .شده استدر این موارد وجود داشته انجام  با سابقه ای که قبال

محض دریافت نتایج نمونه برداری و مشخص شدن  با مشخص شدن نتایج آزمایشها و به: مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت

  .آبزیان برخورد جدی و قانونی با عوامل دخیل انجام خواهد شد عامل یا عامالن آلودگی رودخانه و تلفات

کاهش خود پاالیی آن، در حفاظت از رودخانه و این  به کمبود بارندگی و کاهش دبی آب رودخانه ووی از مردم استان خواست تا با توجه 

بخشد جلوگیری  گرفته و از ورود یا تخلیه هر گونه فاضالب و یا زباله و نخاله که آلودگی را شدت می نعمت الهی نهایت تالش خود را به کار

  .کنند

حاشیه رودخانه زرینه و در داخل منطقه مسکونی واقع  کارخانه قند میاندوآب در: نژاد اظهار کرد براساس گزارش سازمان محیط زیست، عباس

  .آن به صورت پایش ماهانه، مشکالت زیست محیطی آن کامال رفع نشده است بوده و علیرغم کنترل نحوه فعالیت

  .کارخانه یاد شده به یک منطقه دیگر از شهر است تقالیکی از راهکارهای رفع آلودگی زرینه رود را تغییر محل و ان: وی اضافه کرد

کمک و همکاری جوامع محلی و تشکلهای زیست  الشه های ماهی های تلف شده نیز با: مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت

  .محیطی از سطح رودخانه جمع اوری شدند

 994این رودخانه با طول . استان آذربایجان غربی قرار دارد ایران که در جنوب شرقینام رودی است در شمال غربی ( جغاتو)رود  رودخانه زرینه

  .ریزد ارومیه می پیماید و سرانجام به دریاچه استان است که طول شهرستان شاهین دژ و میاندوآب را می ترین رود کیلومتر طوالنی

های خورخوره و ساروق و  شهرستان تکاب رودخانه ردستان است و دردر شهرستان سقز استان ک "چشمه چهل"های  این رود از کوه ٔ  سرچشمه

پیوندند بر  هاچه سو و محمودآباد و آجرلو چای و در شهرستان میاندوآب رود لیالن چای به آن می در شهرستان شاهین دژ رودهای هوالسو و

کیلومتر از این رودخانه در داخل شهر میاندوآب جاری  80 .کند روی این رودخانه سد بوکان قرار دارد که میزان آب خروجی را تنظیم می

  .است

http://www.isna.ir/fa/news/29404245055 

 شیالت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19708-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/93070905755
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 ایسنا - 3131مهر  3چهارشنبه 

  درپی اعالم مسمومیت آبزیان دریای خزر

  نیستندآبزیان دریای خزر مسموم : وزارت کشاورزی
اند،  های کشاورزی هشدار داده از ورود پساب در حالی که کارشناسان و محققان شیالتی نسبت به مسموم بودن ماهیان دریای خزر ناشی

  .اعالم کردند نگرانی از بابت سالمت ماهیان دریای خزر وجود ندارد مسئوالن وزارت کشاورزی این موضوع را رد و

اساتید دانشگاه در حوزه علوم دریایی معتقدند به دلیل  ، برخی کارشناسان، محققان و(ایسنا)دانشجویان ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری 

های سمی از همین  پساب گیرند و این های شمالی مورد استفاده قرار می کودهای مصرفی در کشور در استان درصد سموم و 04که بیش از  آن

البته با توجه به بسته بودن این دریا، مسمومیت همچنان در این . است عث آلوده شدن آب دریا شدهشوند که با طریق وارد دریای خزر می

  .دچار مسمومیت کرده است آبزیان خزر را نیزو منطقه باقی مانده

تاکنون هیچ گزارش و تحقیق علمی که ثابت : گفت در این باره به خبرنگار ایسنا این درحالی است که حسن صالحی، رییس سازمان شیالت

علمی نیز قابل  های بدون استناد به موارد استفاده و مسموم است، به سازمان شیالت ارائه نشده و گزارش کند محصوالت دریای خزر غیر قابل

  .اتکا نیستند

ارزیابی محصوالت شیالتی از نظر بهداشتی و  ت و سازمان دامپزشکی متولی پایش ومراکز رسمی کشور مانند وزارت بهداش: وی افزود

  .ها ارائه نشده است که تاکنون گزارشی از سوی این بخش های سموم و فلزات سنگین هستند باقیمانده

مسمومیت اعالم شده وجود ندارد و دریای خزر از نظر  هیچ نگرانی بابت محصوالت شیالتی و آبزیان: معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

  .محصوالت شیالتی که با نظارت کامل سازمان دامپزشکی به بازار عرضه شده را مصرف کنند توانند مردم با خیال راحت می

 آبزیان دریای خزر مسموم نیستند
هایی صورت گرفته اما تاکنون مشکلی گزارش  خزر پایش از آبزیان دریای: مهدی خلج، رییس سازمان دامپزشکی نیز در این باره به ایسنا گفت

نتایج آن را به  بررسی و پایش آبزیان دریای خزر را در دستور کار خود قرار می دهد تا به صورت دقیق نشده است و سازمان دامپزشکی مجددا

  .اطالع مردم برساند

هایی مانند دامپزشکی  روند نه تنها از سوی ایران و سازمان می آبزیان پرورشی تولید شده که عمدتا جزو محصوالت صادراتی به شمار: وی افزود

زمینه وجود ندارد و  گیرند که هیچ مشکلی در این های بهداشتی دقیق قرار می مقصد نیز مورد آزمایش و بررسی بلکه از سوی کشورهای

  .نشده است تاکنون حتی یک مورد گزارش مبنی بر وجود مشکل و مسمومیت ارائه

اتحادیه اروپا قرار دارند که این نشان می دهد  شرکت صادرکننده محصوالت شیالتی در فهرست مورد تایید 004لج تاکنون به گفته خ

  .سالم و بهداشتی است محصوالت شیالتی صادراتی ایران کامال

http://www.isna.ir/fa/news/29404245599 

 
 شیالت

 ایسنا - 3131مهر  38پنجشنبه 

  آغاز صید میگو در هرمزگان
  .های هرمزگان خبر داد صیدگاه سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان از آغاز صید میگو در

ی پژوهشکده اکولوژی خلیج بین براساس پیش: افزود فارس، عبدالمجید مقصودی ، منطقه خلیج(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران

  .تن میگوی سرتیز برداشت خواهد شد 944تن میگوی درشت و  354میگو شامل  تن 0054فارس و دریای عمان، امسال 

صیدگاه اول و همچنین از جزیره هرمز تا طوالی قشم  صید گاه سیریک تا جزیره هرمز به عنوان 9صید میگو امسال در : مقصودی اظهار کرد

  .دارند آوری صید درعملیات صید امسال مشارکت شناور قایق جمع 044شناور لنج میگوگیر و  094 .شود یدگاه دوم انجام میبه عنوان ص

قالب پنج تعاونی از امروز آغاز شده و به مدت یک  به گزارش ایسنا، صید میگو در پنج شهرستان سیریک، بندرعباس، قشم، میناب و جاسک در

  .ماه ادامه دارد

http://isna.ir/fa/news/93070603200
http://www.isna.ir/fa/news/93070905523
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http://www.isna.ir/fa/news/29400443993 

 
 شیالت
 ایسنا - 3131مهر  31شنبه 

  نقدی بر توسعه شیالت کشور
  یادداشت روز -( ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران

  دکتر محمود حافظیه، متخصص شیالت و آبزیان و استاد دانشگاه

چندانی برخوردار نیست و لزوم هماهنگی و موازی گری با  های با ساختارحکومتی سبز اندیش، توسعه اقتصادی به تنهایی از اولویتدر کشور

تا دهه گذشته،  .توسعه پایدار و نوع تکامل یافته آن یعنی توسعه مسئوالنه بسیار محسوس و ضروری است مفاهیم جدید توسعه ای از جمله

برداشته بودند، تنها به تولید هر چه بیشتر در کوتاهترین زمان  صوص آنهایی که گام های توسعه ای را سریعتر از بقیهکلیه کشورها و به خ

گسترش هر چه بیشتر  عاقبت آن چیزی جز ناهنجاری های اقلیمی و زیست محیطی، آلودگی منابع، فقر بیشتر و ممکن می اندیشیدند که

زمین، گرم شدن هوا و آب، بروز پدیده های بسیار نادر همچون گردبادهای  تغییرات اقلیمی کره. ت نکردلجام گسیختگی فرهنگی را عاید بشری

در ادامه ذوب شدن هر چه سریعتر  امان سیل آسا و خشکسالی های پیاپی و های بی تورنادوها، سیالبهای افسار گسیخته، بارش شکننده،

کمبود آبهای سالم زنگ خطری است در جهان قرن آینده . است از آنها بی خبر باشد کسیرسد کمتر  یخهای قطبی و عواقب آن که به نظر می

خواهد ایستاد و متعاقب آن زندگی تحت شعاع  مایه حیات هیچ جایگزین دیگری نخواهد داشت که با آلودگی آن حیات سبز از تولید باز و آب

  .قرار خواهد گرفت

مقدس، در دهه سازندگی شتاب بسیار سریعی به خود  الب اسالمی و در پایان هشت سال دفاعتوسعه در کشور ایران به خصوص بعد از انق

مصرف را  اقتصادی ایران حکایت از رشد بی امان توسعه ای در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و آمار دهه گذشته از وضعیت. گرفت

  .8نشان می دهد

و تولید مواد  95میلیون تن 044سال به بیش از  میلیون تن در 94ات کشاورزی از تولید 0933توسعه کشاورزی در حدی بوده که در سال 

 04کشور پس از  که در حدی. گیری داشته است میلیون تن رسید و پس از آن نیز افزایش چشم 09بیش از  میلیون تن به 9/9پروتئینی از 

  .رسید 9۱این محصول استراتژیک در میلیون تن گندم به خودکفایی 05با تولید  0939در سال   سال، مجدداً

. سازمان مربوطه از شتاب باور نکردنی برخوردار بوده است نیز روند توسعه بر اساس آمار ارائه شده( شیالت)در حوزه آبزی پروری و ماهیگیری

است که طی  این در حالی بیش از دو برابر شده و( تن 393329) 0920تا سال ( تن 040304)آبزی پروری  میزان کل صید و 0930از سال 

درصدی همراه بوده است، میزان صید در آبهای جنوب 5کاهش  این مدت در آبهای شمال کشور نه تنها شاهد افزایش صید نبوده ایم بلکه با

در کشور  پروری و میزان آبزی( تن 995394تن به  099935از )بیشترین فشار بر سطح زیان درشت بوده است  کشور یک و نیم برابر شده که

  .(تن 993300تن به  32390از ) چهار برابر افزایش نشان می دهد 

ناوگان افزایش  533هزار و  00این رقم به  0920سال  ناوگان بوده، حال آنکه در 00033 0930تعداد شناورهای به کار گرفته شده در سال 

تن در سال  هزار 090به  0930تن در سال  93هزار و  03ور از کمان به عنوان تنها ماهی سردابی کش ماهی قزل آالی رنگین. یافته است

درصد، کرمانشاه و کهکیلویه و بویر 04مازندران و لرستان هر کدام  درصد،09که سهم استانهای چهار محال بختیاری ( برابر 2تقریبا )  0920

 050به  0930تن در سال  340هزار و  50ن گرمابی از درصد بوده، ماهیا3درصد و آذربایجان غربی و فارس هر کدام  3احمد هر کدام حدود 

و گلستان ( درصد95)درصد و پس از آنها گیالن 94خوزستان و مازندران هر کدام  که سهم( تقریبا سه برابر)  0920تن در سال  535هزار و 

)  0920تن در سال  939هزار و  42 به 0930تن در سال  04هزار و  09برداشت از منابع طبیعی و نیمه طبیعی از . بوده است (درصد09)

 میلیون قطعه در سال 003و  0930صفر در سال ) بیشترین توسعه در بخش ماهیان زینتی  .افزایش تولید نشان می دهند( تقریبا سه برابر

ع پرورش ماهیان تعداد مزار. بوده است (درصد09)و قزوین ( درصد93)تهران ( درصد95) به ترتیب مربوط به استانهای اصفهان (1391

هزار  00به ( 0930سال ) 9349و تعداد مزارع پرورش ماهیان گرمابی از ( مزرعه 1907) 0920تا سال ( مزرعه 030)  0930سردابی از سال 

بهترین منابع آبی کشور یعنی سرچشمه ها،  حال آنکه به خصوص ماهی قزل آال .9هر کدام چهار برابر شده است( 0920سال ) 295 و

http://www.isna.ir/fa/news/93071006328
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کیفیت  هر گونه افزایش تولید به معنی افزایش تولید آلودگی این آبهای شیرین، سرد، جاری و با ه ها و چاه ها را هدف قرار داده است ورودخان

با )شیمیایی، استفاده از غذاهای کم کیفیت صنعتی و به خصوص  بار آلودگی ناشی از دفعیات، آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای. خواهد بود

قطعا در آینده ای نه چندان  ، استفاده از غذاهای دست ساز بشدت باعث آلودگی آبها شده و(غذاهای صنعتی با کیفیت قیمت باالیتوجه به 

نخواهد داشت که تولیدی را در پی داشته باشد و در آن شکل از توسعه اقتصادی  دور، در نبود مدیریت مسئوالنه، آب جاری با کیفیتی وجود

نیاز سیستم پرورشی خود با افزایش مصرف کودها  توسعه تولید کپور ماهیان یا ماهیان گرمابی با توجه به. بری نخواهد بودبخش نیز خ این زیر

بلکه میزان  و انواع سموم همراه بوده و این موضوع نه تنها به آلودگی اکوسیستمیک انجامیده( آهک) ، مواد شیمیایی(حیوانی و شیمیایی) 

پرورش میگو خوشبختانه به دلیل استفاده از . همراه نموده است در پیکره این آبزیان پرورشی را با رشد معنی داریتجمع زیستی این مواد 

چندان مخاطرات ( یافته است افزایش 0920تن در سال  595هزار و  040به  0930تن در سال  5234از ) توسعه کمتر  آبهای آزاد و یا شاید

از نوع غیر متراکم به نوع متراکم، بروز بیماری هایی چون بیماری ویروسی لکه  ولی ارتقای سیستم پرورشیزیست محیطی را به همراه نداشته 

صیادی هر روز کمتر و کمتر می شود و از  صید آبزیان تجاری به نسبت افزایش تالش. را برای این صنعت به ارمغان آورده است ..... سفید و

گرفته  ها، طول استاندارد صید آبزی را بشدت کاهش داده، اجازه تولید مثل طبیعی از آبزیان ست رفتهاین رو فشار صیادی بدنبال جبران از د

روش های مخرب صید که در راستای سیاست هر چه  عالوه بر آن. شده است و این نیز به معنای نابودی در زیر بخش مربوطه خواهد بود

کرده،  نه تنها به ذخایر زیستی بلکه به اکوسیستم های آبی آسیب های جدی وارد صورت می گیرد (توسعه اقتصادی) بیشتر بهره برداری 

ناوگان صیادی در . خود به نابودی سریعتر کمک کرده است ماوی و مسکن مرجانها، اسفنج ها و بطور کلی ساختار کف دریاها را تخریب و این

خود را پرنکنند به ساحل  صید در دریاها سپری کرده و تا مخازن سردخانه ایمدتهای طوالنی را بدنبال گله های  راستا بهره برداری حداکثری،

صید کاسته شده، بطوریکه صید زیر بار پر فشار تناژ و در آب شدگی یخ پودر  باز نخواهند گشت و در این فرایند طوالنی مدت بشدت از کیفیت

بافتی در آنها فراهم و افزایش خواهد  ش یافته و زمینه ایجاد هیستامینآبه خود غرق شده بار باکتریایی آن افزای ای، در خون شده سردخانه

  .یافت

  سخن پایانی

برخی شاخه ها شیالتی کشور و به خصوص ماهیان  به ادعای بسیاری از کارشناسان محیط زیست و شیالتی کشور، روند توسعه نه تنها در

سطح بسیار حائز  استفاده از مکانیزاسیون به منظور افزایش تولید در واحد. کاسته شودموجود نیز باید  سردابی باید متوقف بلکه از تعداد مزارع

کارخانه هایی که غذاهای بی کیفیت تولید می کنند، جلوگیری قانونی  تجدید نظر بر تولیدات کارخانه های غذای آبزیان و حذف. اهمیت است

غذاهای دست ساز استفاده شود این  صول تولیدی هر مزرعه که درآن چنانچه ازاخذ تاییدیه برای مح)ها  دست ساز مزرعه از تولید غذاهای

پروری اعم از محصول و مزرعه در تمام مراحل از تخم چشم زده تا مزارع حد واسط،  ، اجبار به بیمه گذاری آبزی(تاییدیه صادر نخواهد شد

  .و نهایتا مولد سازی باید کامال رعایت شود پرواری

ارگانیک ضروری است و قطعا برای هر گونه توسعه،  گرمابی بنظر می رسد ضمن استفاده از مکانیزاسیون، رویکرد تولید در حوزه ماهیان

  .ضروری است GIS مطالعات

پروبیوتیک ها به خصوص باکتری هایی که در جلوگیری از  بهره گیری از. در حوزه میگو باید به موضوع پساب خروجی توجه جدی صورت گیرد

مکانیزاسیون در آن کامال  بهره گیری از بهترین غذاهای تولیدی در این صنعت و مجددا تاکید به استفاده از کنند، آب نقش ایفا می تعویض

  .توجیه سبز خواهد داشت

عایت آزاد، با برآورد دقیق ذخایر موجود، ر در حوزه صید و صیادی، ضمن حذف روش های صید مخرب چه از آبهای داخلی و چه از آبهای

چشمه  .استفاده از ترالرها باید بسیار محدود شود. و تولید مثل طبیعی آبزیان ضروری است فصول صید بر اساس تدوین زمان بندی تحقیقات

روش های ارزش افزوده برای صید مهمترین . جلوگیری شود های تور باید استاندارد شده و با قاطعیت از استفاده چشمه تورهای غیر استاندارد

و یا  Long Liner به عبارت بهتر و به عنوان مثال در صید سطح زیان درشت چنانچه از روش. خواهند بود رامتر در کاهش فشار صیادیپا

و قرار گیری در برفاب یا یخ آب به منظور کاهش سریع دمای بدن  روش های استاندارد دیگر استفاده شود، بطور همزمان خونگیری ساقه دمی

منتقل شود و سپس با  مجاز سردخانه ذخیره سازی صورت گیرد، بطوریکه صید در تازه ترین شکل ممکن به ساحل حد صورت گیرد، و تا

کیلو صید  04بازار عرضه شود، قیمت فروش هر کیلو معادل قیمت فروش  روش های فرآوری یا عمل آوری بهترین و تازه ترین نوع محصول به
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اعم از مصرف سوخت، استفاده  کاهش هزینه های صید: طریق دو منفعت عمده بدست خواهد آمد، اولخواهد بود که از این  با ساختار فعلی

فشار صید به قبل از این مدیریت مسئوالنه به منظور منفعت طلبی بیشتر صورت می  برابری 04طوالنی از شناور، کارگر و غیره و دوم کاهش 

در کشور ماست پاسخ مثبت داده خواهد  ه منفعت طلبی که جزو الینفک سرمایه گذاریچرا که در این روش با ارزش افزوده به غریز پذیرفت

 تجهیز سردخانه شناورهای صیادی به سیستم. آنها، سهمیه بندی و نظایر آن الزم اجراست البته اخذ تصمیمات قانونی و اجبار به رعایت. شد

....( جلوگیری از روش های مخرب زیست محیط و  صیادی های طوالنی مدت، جلو گیری از استفاده از یخ پودر شده در) های برودتی انجمادی

  .ضروریات مدیریت مسئوالنه در حوزه ماهیگیری و صیادی است که بصورت جزیی بدانها اشاره شد، همگی از

  :منابع مورد استفاده

  0930-0920سال  -آمار ساالنه سازمان شیالت کشور -0

  93/04/29تاریخ  –روزنامه کیهان  -9

  9/9/32روزنامه قدس تاریخ  -9

  0/9/30تاریخ  9040روزنامه همشهری شماره  -0

  00/00/39تاریخ  0093روزنامه جمهوری اسالمی شماره  -5

  90/0/39تاریخ  0003روزنامه کیهان شماره  -3

  90/9/30تاریخ  009روزنامه شما ، شماره  -0

  0/0/30تاریخ  9093روزنامه اقتصاد شماره  -3

  30/ 0/ 0تاریخ 302دنیای اقتصاد شماره  -2

  9/30/ 0تاریخ 03900روزنامه کیهان شماره  -04

  ها و سازمانهای ذیربط روابط عمومی وزارتخانه -00

  سایتهای اینترنتی وزارتخانه ها و شرکتهای خصوصی -09

  نقل از سایت شبکه ایران – 13

  نقل از سایت شرکت آب و فاضالب – 14

  900تا  904صفحه  -شاپور رواسانی -دولت و حکومت در ایران – 15

  090تا  099صفحه  -دانشگاهها نهاد نماینگی مقام معظم رهبری در -محسن نصری -ایران دیروز، امروز، فردا – 16

http://www.isna.ir/fa/news/29400943339 

 شیر

 - 93/07/09رسفا

 میلیارد تومان یارانه شیر به واحدهای تولیدی 952اختصاص 

میلیارد تومان یارانه  952دولت در شش ماه دوم سال جاری، : معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .شیر به واحدهای تولیدی اختصاص داده است

در سال : از قزوین، حسن رکنی صبح امروز در بازدید از واحدهای تولید شیر و گوشت استان اظهار کرد برگزاری فارسخبه گزارش 

میلیارد  944 ها قرار گرفت که در این راستا و از آن طریق در اختیار کارخانه یارانه شیر به وزارت صنعت واگذار شد گذشته توزیع

 .تومان یارانه شیر اختصاص یافت

http://www.isna.ir/fa/news/93071206863
http://www.farsnews.com/
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هزار تن شیر از طریق واحدهای تولیدی به کارخانجات لبنیات تحویل داده شد و مابقی آن  054تا  044سال گذشته : ادامه داد وی

کنند، عرضه  صورت کارگاهی فرآوری می  هایی که مواد لبنی را به های دیگر به صورت خودمصرفی یا با استفاده از محل از سیستم

 .شود می

میلیون و  3 :دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برآورد اولیه تولید شیر در سال گذشته خاطرنشان کردمعاون بهبود تولیدات 

 .هزار تن صادرات در بخش لبنیات صورت گرفته است 554هزار تن شیر در سال گذشته در کشور تولید شده که از این میزان  934

حمایتی دولت از واحدهای تولیدی به خصوص تولید شیر، در سال جاری میزان های  رکنی اظهار امیدواری کرد؛ با توجه به برنامه

 .تولید این واحدها افزایش یابد

بینی کرده  ای را در جهت حمایت از تولیدکنندگان و دامداران پیش در سال جاری دولت مصوبه: این مسئول خاطرنشان کرد

بسته حمایتی نیز به صورت یارانه، نقدی یا به صورت علوفه در اختیار  کنند، ها خریداری می که عالوه بر قیمتی که کارخانه است

 .آنان قرار خواهد گرفت

های مستعد در  قزوین یکی از استان: و افزود وی به ظرفیت و بستر مناسب استان قزوین در بخش تولید مواد پروتئینی اشاره کرد

 .وری مناسب مشغول به فعالیت هستند های نوین و بهره از روش قزوین نیز با استفاده بخش دام و طیور است و تولیدکنندگان

نژاد و پرورش بتوانیم در آینده استان را  های مناسب و اقدامات انجام شده در جهت اصالح  رکنی ابراز امیدواری کرد؛ با بهبود برنامه

های شاخص انجام شده  ارگیری از تجربیات و فعالیتک های دیگر معرفی کرده تا آنان نیز با به به عنوان الگو به تولیدکنندگان استان

 .های اساسی بردارند در این استان در راستای رشد و توسعه صنعت دامپروری کشور گام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294042444055 

 

 شیر
 خبرنگاران جوان - 3131مهر  31: ختاری

 دهد ها پایان می رونمایی از سند راهبردی صنایع لبنی به نوسان قیمت/ افزایش قیمت شیر خام نیازمند مصوبه است 

تومان افزایش یابد و به  54معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، قرار است قیمت هر کیلو شیر خام   طبق گفته: اسماعیلی گفت

ای برای افزایش قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی و  تومان یارانه، برسد که هنوز ما ابالغیه 004مان، با احتساب تو 0944

 .ایم سازمان حمایت نداشته

اگر قیمت : اظهار داشت اشگاه خبرنگارانخبرنگار اقتصادی ب های لبنی در گفتگو با محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .شیر خام افزایش یابد ما الجرم مجبور هستیم قیمت مواد لبنی را افزایش دهیم که در این صورت میزان مصرف پایین خواهد آمد

ابد و به تومان افزایش ی 54معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، قرار است قیمت هر کیلو شیر خام   طبق گفته: اسماعیلی گفت

ای برای افزایش قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی و  تومان یارانه، برسد که هنوز ما ابالغیه 004تومان، با احتساب  0944

 .ایم سازمان حمایت نداشته

ه آن در حال تامین است، تا دو ماه آیند  میلیون دیگر که بودجه 544سند راهبردی صنایع لبنی در صورت پرداخت : وی افزود 

 .تکمیل و رونمایی خواهد شد

در این سند به دو نکته مهم اشاره : کننده مهم است، تصریح کرد اسماعیلی با بیان این که سند راهبردی برای تولیدکننده و مصرف 

شده اول پیشگیری مهمتر از درمان است، یعنی شرایط هر طور که باشد دولت موظف به پرداخت یارانه به صنایع لبنی است و 

ها باید توان رقابت با  یگری پایداری است، یعنی حضور صنایع لبنی در هر شرایطی برای تامین مواد لبنی داخلی الزامی است و آند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930709000755
https://www.yjc.ir/fa/services/6
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 .رقبای خارجی خود را داشته باشند

  
و باعث تحول  ها و نوسانات محصوالت لبنی در کشور کاسته این سند از قیمت: های لبنی در پایان یادآور شد مدیر اتحادیه فرآورده

 .این صنعت خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/0222339 

 شیر

 فودپرس- 3131مهر ماه  0سه شنبه 

 یارانه شیرخام برای نیمه دوم سالجاری ماهانه پرداخت می شود

ساس مصوبه دولت، برای نیمه دوم سالجاری یارانه شیرخام ماهانه به برا: معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی گفت

 .دامداران پرداخت می شود

امسال : میلیارد تومان عنوان کرد و افزود 05ه را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، مبلغ پرداختی این مصوب حسن رکنی

تومان تعیین شد،  0004درصد براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 995و چربی  0444قیمت هر کیلوگرم شیرخام با بار میکروبی زیر

د کمتر از آن از تومان و در برخی موار 0954اما متاسفانه صنایع لبنی شیر خام را با قیمتی کمتر از قیمت مصوب یعنی حدود 

دامداران خریداری می کنند، بنابراین دولت برای حمایت از تولیدکنندگان شیرخام ماهانه یارانه ای را به این بخش تخصیص داده 

 .است

پول خرید هر کیلوگرم شیر خام )از دامداران شیرخام براساس این مصوبه، در مجموع قیمت خرید هر کیلوگرم : وی اظهار داشت

 .تومان خواهد رسید 0004به ( توسط کارخانجات به اضافه یارانه مصوبه

رده های رکنی، هدف دولت منطقی و اقتصادی کردن قیمت شیرخام برای تولید کنندگان این محصول است تا تولید شیرخام و فراو

 .لبنی بیش از پیش افزایش یابد

میلیارد تومان یارانه شیر به دامداران اختصاص یافت  944مبلغ  29در چهار ماه پایانی سال : معاون وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد

تامین و  میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی آن نیز باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 944که بخش عمده آن یا حدود 

 .واریز شود

میلیارد تومان یارانه برای شیرخام درنظر گرفته شد اما  944نیز مبلغ  29همچنین برای سه ماهه ابتدای سال  :وی اظهار داشت

هنوز مبلغی بابت آن به دامداران پرداخت نشده و باید این مبلغ از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری 

 .تامین شود

  .فصل تابستان تصمیم گیری نشده است یارانه شیرخامهنوز برای تخصیص : معاون تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی گفت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 صادرات و واردات

 آیانا- 3131مهر  80, دوشنبه

 تعرفه صادرات دام سبک از کشور با مصوبه شورای عالی اقتصاد حذف شد 

بر اساس مصوبه امروز شورای عالی اقتصاد که به ریاست جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، با پیشنهاد 

 .شور رسماً لغو شدوزارت جهاد کشاورزی، عوارض صادرات دام سبک از ک

http://www.yjc.ir/fa/news/4999662
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%DA%A9%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%DA%A9%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=864e02fcb2c64d08b4ee07cca8a08c07&Title=%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF
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دنبال تالش و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس مصوبه امروز  ، به(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

شورای عالی اقتصاد، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی موافقت شد تا عوارض صادرات دام سبک از کشور که با وضع غیرمنتظره و 

های زنده صادراتی در مرزها سرگردان شده بودند و  دام -از ابتدای هفته گذشته تا امروز-توسط سازمان توسعه تجارت ناگهانی آن 

 .دهندگان و صادرکنندگان گوسفند ایجاد شده بود، لغو شود مشکالت زیادی برای پرورش

ت جهاد کشاورزی دقایقی پیش رسماً خبر داد که بر ریزی و اقتصادی وزار بنا بر این گزارش، عبدالمهدی بخشنده، معاون امور برنامه

اساس دستور رئیس کل گمرک کشور، این مصوبه از امروز هفتم مهرماه قابلیت اجرا دارد و همچنین مصوبه یادشده مشمول 

 .شود صادرات دام سبک از اول شهریورماه سال جاری به این سو نیز می

گیرانه و در حالی که روند طبیعی و بسیار مثبتی از صادرات دام زنده سبک به کشورهای به گزارش ایانا، پیش از این در اقدامی غافل

درصدی در نظر گرفته شده بود که این امر باعث عدم  34خلیج فارس جریان داشت، برای صادرات دام سبک از کشور، تعرفه 

 .های زنده پشت مرزها شده بود توجیه صادرات و سرگردانی دام

طور  های سبک به های صادرکنندگان دام دنبال تماس به( ایانا)ت، طی چند روز اخیر خبرگزاری کشاورزی ایران الزم به ذکر اس

 .رسانی پیگیر حل معضل پیش روی صادرکنندگان شده بود جدی و در حیطه اطالع

ام وزارت جهاد کشاورزی صورت غیررسمی از سوی معاون امور د تر هم به بر اساس این گزارش موافقت دولت با حذف تعرفه پیش

دلیل عدم ابالغ رسمی و نبود مصوبه شورای اقتصاد از سوی مسئوالن گمرک اجرا نشده بود و آنها از  اعالم شده بود، اما به

 ./کردند که این امر باعث رنجش آنها شده بود نامه مطالبه می صادرکنندگان ضمانت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/02045-0.html 

 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 3131مهر  83: تاریخ

 افزایش صادارت مرغ و ماهی منجمد از استان اصفهان

 .تبرابر افزایش یاف 3صادارت مرغ و ماهی منجمد از استان اصفهان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 

؛ موحدی مدیرکل اداره کل دامپزشکی استان اصفهان امروز با بیان اینکه از ابتدای سال گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

میلیون  9منجمد بیش از  و ماهی  صادرات مرغ: تن مرغ و ماهی منجمد به خارج از کشور صادر شده است گفت 09تاکنون هزار و 

 . هزار دالر ارز آوری داشت  544و 

این   هزار کیلوگرم مرغ منجمد امسال به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله عراق صادر شد که 290  :موحدی افزود

 .داشته استبرابر افزایش   2هزار کیلوگرم مرغ منجمد بود،حدود  030میزان صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال که 

هزار کیلوگرم ماهی منجمد نیز به این کشورها صادر شده که نسبت به  095در همین مدت عالوه بر مرغ منجمد حدود : وی گفت

 .برابر افزایش رشد داشته است 9هزار کیلوگرم بوده حدود  00  مدت مشابه پارسال که حدود

 .ده مرغ و ماهی منجمد کشور استگفتنی است که استان اصفهان بعد از تهران دومین صادر کنن

http://www.yjc.ir/fa/news/0223240 

 

 صادرات و واردات

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19705-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4996901
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 ایسنا - - 3131مهر  0شنبه  سه

  شوند های یزد در هند ادویه می اناردانه
  .کشورهای پاکستان و هند خبر داد نه تولیدی استان بهمدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از صادرات اناردا

این کشورها عمده خریداران اناردانه یزد : یزد، اظهار کرد ، منطقه(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران محمدرضا ابراهیمی در گفت

  .کنند جات در غذاها استفاده می عنوان ادویه هستند که آن را آسیاب و به

در . هزار تن محصول برداشت شود 23از این سطح  شود بینی می  هکتار است که پیش 0444باغات انار استان در سطح : اطرنشان کردوی خ

 23از این سطح  شود که  بینی می هکتار آن بارور است و پیش 3599زیرکشت انار رفته که از این میزان،  هکتار استان 3234سال جاری تقریباً 

  .محصول انار برداشت شود تن 534هزار و 

علت کاهش تولید سال جاری در مقایسه با سال گذشته را  تن اعالم کرد و 344هزار و  040ابراهیمی، میزان تولید انار سال گذشته استان را 

  .گذشته و بروز یک سری مشکالت دیگر اعالم کرد سرمازدگی باغات در اسفند سال

عمده تولیدات : میبد، اردکان و مهریز اعالم کرد و گفت های تفت، یزد، را به ترتیب مربوط به شهرستان وی، بیشترین سطح زیرکشت انار استان

میزان خیلی کمتری تولید  های استان مانند بافق و خاتم محصول انار به  گیرد ولی در دیگر شهرستان  صورت می ها  انار استان در این شهرستان

  .شود می

انار شیرین زودتر به : انار شیرین شهوار اعالم کرد و افزود انار تولیدی استان را شامل ملس یزدی، میخوش، گِل تفت و  ابراهیمی، عمده ارقام

اوایل آبان برداشت کلی انار  شود و سپس در در نیمه مهر و   نحوی که از نیمه شهریورماه، فصل برداشت آن آغاز می رسد به   فصل برداشت می

  .م بوداستان را شاهد خواهی

های دیگر نیز انار شیرین به مقادیر   در شهرستان: گفت های ابرکوه و عقدا دانست و  وی، بیشترین انار شیرین استان را مربوط به شهرستان

  .شود  کمتری تولید می

از نگهداری آن بعد از مدتی قابل  بودن در هنگام برداشت، پس به دلیل ترش( گِل تفت)ابراهیمی با بیان اینکه برخی ارقام انار مانند انار تفت

  .رود انار به شیرینی می کم طعم  توان تا اسفندماه نگهداری کرد به طوری که کم  این رقم را به راحتی می: داد مصرف خواهد بود، ادامه

به اواخر بهمن یا اسفندماه، آن را  کنند و نزدیک  نگهداری می باغداران تفتی عمدتاً انار تولیدی خود را در انبارهای سنتی: وی خاطرنشان کرد

  .کنند  های تهران، شیراز و اصفهان است، عرضه می استان به بازار که غالباً

http://www.isna.ir/fa/news/29404340022 

 

 صنایع غذایی

 فودپرس- 3131مهر ماه  3چهار شنبه 

 روغن پالم به ایران کاهش واردات 

 .خبر داد 2013 - 9400ای از کاهش واردات روغن پالم به ایران در فصل فروش  در گزارش تازه "اویل ورلد"شرکت تحقیقاتی 

 9400 - 9409، این شرکت با اعالم اینکه واردات روغن پالم به ایران در فصل فروش (ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

میلیون تن در سال پیش رسیده است، پیش بینی کرد تقاضای روغن پالم در  090هزار تن در مقایسه با رکورد  044 تا 344به 

های گیاهی محدود کرده است، ممکن  درصد کل واردات روغن 94های دولت که خرید آن را به حداکثر  ایران در نتیجه سیاست

 .است کاهش پیدا کند

ها و  میلیون تن نیاز کشور برای واردات روغن 093از  9400-9405ردات ایران در فصل فروش ، وا"اویل ورلد"طبق پیش بینی 

 .هزار تن کاهش پیدا کند 544ها ممکن است به  چربی

http://www.isna.ir/fa/news/93070804799
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بر اساس گزارش بلومبرگ، از سوی دیگر این شرکت تحقیقاتی که در هامبورگ مستقر است پیش بینی کرد تقاضا از سوی 

ترین  های روغن پالم که اوایل سپتامبر به پایین کشورها دیگر افزایش پیدا خواهد کرد و به تقویت قیمت خریداران در هند، اروپا و

  .قیمت در بیش از پنج سال گذشته رسید، کمک خواهد کرد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 صنایع غذایی
 فودپرس- 3131مهر ماه  31دو شنبه 

 درصد است 3ایم که سود کاخانجات لبنی تنها  شرمنده/یمتحت فشار قیمتی سازمان حمایت هست

شیر  کیفی است، از فروش اجباری محصوالت لبنیدبیر انجمن صنایع لبنی با اعالم اینکه فشار قیمتی سازمان حمایت مانع تولید 

  .درصد است9های لبنی هستیم چرا که سود ساالنه آنها تنها  کارخانه  شرمنده:توسط کارخانجات خبر داد و گفت

کننده را  رسد که حال و روز صنعت، کاال، تولید و مصرف گاه از گوشه و کنار و از منابع رسمی و غیررسمی خبرهایی به گوش می 

خانجات صنایع دامداران و کار)هم پیش آمد و در تابستان گذشته این دو بخش  لبنیاتو  شیراین رویداد برای . دگرگون می کند

هایی که گاه آرزو  روزهایی که برخی از آنها آرزوی شب شدنش را داشتند و شب. ، روزهای سختی را پشت سر گذراندند(لبنی

علیرغم بروز و ظهور چنین رویدادی اما وضع تولید محصوالت لبنی در ایران با توجه به تیراژ و تنوع تولید . شد، صبح نشود می

ها خبری نیست و با  هاست که از محصوالت لبنی خارجی در فروشگاه از سوی دیگر سال. خوب است محصوالت مختلف بسیار

، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی رضا باکریبرای بررسی بیشتر چند و چون این صنعت با . ایم پنیرهای خارجی خداحافظی کرده

 .خوانید در ادامه می. وگو نشسته و فراز و فرود صنایع لبنی کشور را از او شنیدیم ایران به گفت

 ها کارخانه شیر با هدفمندی یارانه 352تعطیلی  *

 در حال حاضر چه تعداد کارخانه در بخش صنایع لبنی فعال هستند؟

واحد که  954واحد لبنی در کشور تاسیس شده که از این تعداد فعالیت نزدیک به  399سال گذشته حدود  99 در طول: باکری

ای متوقف است ولی نزدیک به  ها و پایان یافتن طرح توزیع شیر یارانه ای بود، با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه مرتبط با شیر یارانه

شیفت در  9است که با ظرفیت کامل و   های بزرگ لبنی واحد کارخانه 044ین تعداد واحد هم اکنون فعال هستند که از ا 054

ها از  کنند که تولید روزانه آن واحد تامین می 044درصد نیاز کشور به محصوالت لبنی را این  05در مجموع . حال تولید هستند

 .تن در نوسان است 0544تن تا  944

 چگونه است؟تنوع تولیدات لبنی در این کارخانجات 

کنند که با توجه به تنوع هر محصول تعداد آنها به  نوع کاالست را تولید می 35های لبنی که نزدیک به  تقریبا همه فرآورده: باکری

میلیون تن محصول در کارخانجات کوچک،  595در مجموع معادل ... . رسد، انواع پنیر، ماست، دوغ، شیر، کره، خامه و  قلم می 034

میلیون تن است که بر مبنای  0995ظرفیت اسمی ایجاد شده در این کارخانجات . شود زرگ لبنی تولید و فرآوری میمتوسط و ب

کیلوگرم  85رساندن مصرف سرانه لبنیات در کشور از   گذاری شده و هدف نیز برنامه چهارم و پنجم توسعه هدفگذاری و سرمایه

 .ن برنامه پنجم توسعه استکیلوگرم تا پایا 035در سال در شرایط فعلی به 

 گذاری صورت گرفته در این صنعت چقدر است؟ میزان سرمایه

 .گذاری شده است هزار میلیارد تومان در این صنعت سرمایه 94حدود : باکری

 کارخانجات لبنی به اجبار شیر می فروشند نه برای سود*

هایی میان انجمن،  های اخیر صورت گرفت و نشست هایی در سال های مختلف کش و قوس در عرضه محصوالت لبنی با قیمت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=69068b38e6094413becb330a864273e3&Title=%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
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کننده  اتحادیه دامداران و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، برای اینکه تعادل قیمتی صورت گیرد تا تولیدکننده و مصرف

کننده از  مصرفخرید ولی همین شیر را  تومان می 0405اکنون هر کیلوگرم شیرخام درجه یک را از دامدار  شما هم. ضرر نکنند

 شود؟ برابر می 9چرا قیمت آن . خرد تومان می 2300دار  مغازه

کنندگان و  طبق ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرف. های مصوب راضی نیستند کارخانجات لبنی از قیمت: باکری

ات بزرگ نیز حمل سراسری به بیشتر کارخانج. عنوان هزینه توزیع است فروش به درصد این مبلغ برای خرده 05تولیدکنندگان، 

بندی هم با افزایش قیمت مواد  مواد بسته. گیرند عنوان هزینه حمل سراسری می درصد از قیمت را به 34همه نقاط کشور دارند که 

در مجموع شیر کاالی سودآوری برای کارخانجات نیست ولی به دلیل . افزایش پیدا کرده است...( بطری، در، لیبل و)پتروشیمی 

رغم حاشیه سود پایین آن برای عرضه دیگر محصوالت لبنی خود آن را  نکه کاالی عمده سبد مصرف خانوار است، کارخانجات بهای

 .کنند نیز عرضه می

 درصد است 3تا  0های لبنی  سود کارخانه *

 کنند؟ برند با این وجود، شیرخام را عرضه می یعنی کارخانجات لبنی سودی نمی

های لبنی  است واحدهای تولیدی از حاشیه سود مطلوبی برخوردار نیستند و بررسی گزارش بورس از شرکتسال  0حدود : باکری

کارخانه لبنی  3از میان . درصد تجاوز نکرده است 9تا  9اند و از  دهد حداقل حاشیه سود را داشته سال اخیر هم نشان می 0در 

در حال حاضر کارخانجات سودآور نیستند ولی چون . اند د دادهدرصد سو 9تا  9شرکت هم  9شرکت منفی بوده و  9بورسی، 

سو قادر نیستیم کارخانجات را  ایم که از یک ما هم شرمنده. کنند مسؤولیت و رسالت تامین غذای مردم را برعهده دارند، تالش می

 .نها را از نظر قیمت برآورده کنیمایم که قادر نیستیم انتظارات آ زده پاسخگو باشیم و از سوی دیگر هم در برابر مصرف خجالت

کننده بتواند میزان لبنیات مورد نیاز خود را در سبد خانوار تهیه  چه باید کرد تا تعادل قیمتی به نحوی برقرار شود که هم مصرف

 کند و از آن طرف هم تولیدکننده زیان نبیند؟

نفسه  در کالن اقتصادی کشور دارد و تولیدکنندگان فی این معضلی که بابت آن ابراز شرمندگی و عذرخواهی کردم ریشه: باکری

ها، افزایش شدیدی در بهای تمام شده اقالم لبنی  های اخیر بویژه بعد از هدفمندی یارانه در سال. قادر به حل این مساله نیستند

است، یعنی تناسبی میان رشد ها، درآمدهای خانوار و مردم هم افزایش پیدا نکرده  از آن سو متناسب با افزایش هزینه. داشتیم

گیری در این باره هم در اختیار دولت و مجلس است و تا زمانی که  دستمزدها و رشد بهای تمام شده کاالها وجود ندارد و تصمیم

ی ها، درآمدهایشان باال نرود ما از این شرمندگ درآمدهای اقشار مختلف مردم و دستمزدها اصالح نشود و متناسب با افزایش هزینه

 .بیرون نخواهیم آمد

 های مشترک دام و انسان ناچار به پاستوریزاسیون هستیم برای جلوگیری از انتقال بیماری*

شود  کنند؟ بخشی از شیرهای تولیدی از بار میکروبی پایینی برخوردار است و می چرا همه شیرخام خریداری شده را پاستوریزه می

این پاستوریزه کردن ظلم در حق . کنند برخی کشورها شیر را به صورت سنتی مصرف میآنها را تازه استفاده کرد همچنان که در 

 کننده نیست؟ مصرف

در ایران هم هزینه بسیار سنگینی در این باره . های مشترک دام و انسان است علت این کار جلوگیری از انتقال بیماری: باکری

اما ایران کشور پهناوری است که . ای مشترک دام و انسان جلوگیری شوده ها از شیوع بیماری صورت گرفته تا با کنترل دامداری

رغم همه  به. شود ها عرضه می ها رأس گاو و گوسفند که محصوالت آنها به کارخانه حدود یک میلیون دامدار دارد با میلیون

ها همراه با این محصول  دهنده بیماری ها و همه عوامل انتقال ها و میکروب ها، باکتری های صورت گرفته ولی این آلودگی کنترل

ها را از نظر   ها و دامداری های مشترک است، بنابر این هرقدر سطح گاوداری آیند و عمل پاستوریزاسیون از بین بردن این بیماری می

 .ی آنها مطمئن شدتوان از سالمت کنند و فقط با پاستوریزاسیون می بهداشتی تحت کنترل داشته باشیم باز هم شیرخام را تهدید می
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 فشارهای قیمتی سازمان حمایت مانع تولید لبنیات کیفی است*

 از کیفیت محصوالت تولیدی راضی هستید؟

اکنون از نظر توان تکنولوژیکی و دانش فنی، متخصصان این صنعت مشکلی در تولید کاالهای باکیفیت لبنی مشابه با  هم: باکری

تر تمام کردن تولید با توجه به فشاری  ضر کارخانجات لبنی به منظور کاهش قیمت و ارزاناما در حال حا. کاالهای خارجی ندارند

اند کاالهای باکیفیت  کند، مجبور شده ها به آنها وارد می کنندگان در کنترل قیمت که سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف

بر است و چنانچه  کاالی کیفی هزینه تولید . ال تولید کنندخواهند، کا تری عرضه کنند و اجازه ندارند آن گونه که خود می پایین

 .طور کامل آمادگی تولید محصوالت باکیفیت و قابل رقابت با مشابه خارجی را دارند های فعلی از بین برود کارخانجات به محدودیت

 دهد؟ ه را افزایش نمیشود؟آیا همین موضوع قیمت تمام شد چرا در تولید برخی محصوالت لبنی از شیرخشک استفاده می

آید که حاوی  دست می کیلوگرم شیرخشک به 5/3کیلوگرم شیرخام، 044ازای هر  آید و به  دست می شیرخشک از شیرخام به: باکری

شیرخشک کاالی مفیدی است و کارخانجات لبنی از آن در کاالهای مختلف با درصدهای مختلف . همه مواد مغذی شیرخام است

شود اما در محصول ماست به منظور ایجاد بدنه  بندی و پنیر به هیچ روی از شیرخام استفاده نمی شیر بستهدر . کنند مصرف می

بستی، . شود درصد در هر کیلوگرم از شیرخام استفاره می 9سفت و مناسب و برای باال بردن ماده خشک ماست، حداکثر تا 

در خامه صبحانه نیز . ست تا از آن بدنه و توان الزم برخوردار شوددرصد در هر کیلوگرم ا 0بیشترین مصرف شیرخشک را دارد که 

توان ساالنه  اندازی شود، می چنانچه واحدهای تولیدی شیرخشک در کشور راه .درصد در هر کیلوگرم شیرخام وجود دارد9حدود 

میلیون تن روانه  د که البته آن یکهزارتن شیرخشک تولید کر 35میلیون تن شیرخام را روانه این کارخانجات کرد و نزدیک به  یک

یابد و شیرخام برای  های لبنی در بازار کاهش می گیرد که جذب دیگر فرآورده این کار در فصولی صورت می. شود کارخانجات نمی

دیگر مصارف شیرخشک در صنایع گوشتی از جمله سوسیس و کالباس، شیرینی و . گیرد تولید شیرخشک مورد استفاده قرار می

 .گیرد شده با دیگر مواد در سبد خانوار برای کودکان قرار می عنوان شیرخشک باکیفیت و غنی ت و بخشی هم بهشکال

 کنیم چرا شیر خشک به لبنیات اضافه می*

 کند؟ شود قیمت آن نسبت به شیرخام افزایش پیدا  هرحال استحصال شیرخشک سبب می به

 .تومان 544بله، هر تن نزدیک به : باکری

آیا برای کارخانجات به صرفه است که آن را خریداری کرده و به محصوالت لبنی خود . تر از شیرخام است رخشک گرانپس شی

 بیفزایند یا اینکه چنین روندی در چرخه تولید الزامی است؟

های صادره  ر پروانهشود، میزان ماده خشک هر کاال د طبق استانداردهای کاالها که توسط سازمان ملی استاندارد تعریف می: باکری

چنانچه کاالیی طبق استاندارد باید . کند درصد ماده خشک را از طریق شیرخام دریافتی تامین می 5/3کننده  قید شده است و تولید

 09عنوان نمونه در ماست موسیر که  به. درصد را شیرخشک اضافه کند درصد ماده خشک داشته باشد، الزامی است که یک 5/2

کند و بخشی هم از طریق  ک نیاز باشد، بخشی از این ماده خشک از طریق آبگیری ماست افزایش پیدا میدرصد ماده خش

 .شود شیرخشک تامین می

 زند؟ ها پس از بازشدن کپک می چرا برخی از ماست

ها،  ه حاوی کپکچنانچه هوای آزاد سالن تولید ک( وجود نیاید های ثانویه به آلودگی)در تولید ماست منهای خط تولید : باکری

گیرد به درون ظرف نفوذ کند، آن  بندی و پرس در ظروف صورت می هاست در لحظه کوتاهی که کار بسته مخمرها و قارچ

کنند بویژه در  مگر در کارخانجات مدرن که هوای سالن تولید را مکش کرده و استریلیزه می. زدگی اتفاق خواهد افتاد کپک

دربندی یک لحظه تزریق   بندی دارند، گاز نیتروژن، درست در لحظه های مدرن بسته اتی که دستگاههای پنیرسازی یا کارخانج سالن

 .شود شده و هوای آزاد را تخلیه کرده و سپس دربندی می
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 محصول لبنی پالم دار از چرخه تولید حذف شد 7*

باره چه  در این. ی در ردیف اول متهمان قرار دارنددار گسترده شده و کارخانجات صنایع لبن این روزها اخبار مربوط به شیرهای پالم

 کاری از سوی انجمن برای بررسی بیشتر موضوع و جلوگیری از تخلف صورت گرفته است؟

بنا به تصمیم مشترک معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمن صنایع لبنی کشور، قرار شد : باکری

در . های لبنی با چربی طبیعی شیر تولید شود حصوالت لبنی با چربی گیاهی لغو شده و کل فرآوردههای ساخت م همه پروانه

ای صادر کرد که در آن محصوالت موجود در بازار را عاری از بحث هایی که مطرح است، عنوان  باره هم وزارت بهداشت اطالعیه این

هم وجود داشته باشد که کاالی فاقد پروانه وزارت بهداشت تولید کرده، البته چنانچه طبق آزمایشگاه اداره نظارت، متخلفی . کرد

 .گیرد مورد پیگرد قانونی قرار می

 تعداد متخلفان شناسایی شد؟

بندی آنها استفاده از این چربی درج شده بود،  قلم از محصوالت لبنی که حاوی چربی گیاهی بوده و روی بسته 0حدود : باکری

اند که قرار شد پروانه این محصوالت لغو و کارخانجات تولیدکننده آنها نیز این محصوالت را  رت بهداشت بودهدارای پروانه ساخت وزا

 .از خط تولید خود خارج کنند

 شود در دنیا، محصوالت لبنی با چربی گیاهی تولید می *

 ت؟ای است یا پیش از این هم بوده اس استفاده از چنین روغنی در محصوالت لبنی، گپ تازه

اما بحث، بحث آلودگی نیست بلکه بحث میزان چربی اشباع موجود . شود در دنیا، محصوالت لبنی با چربی گیاهی تولید می: باکری

میلیون تن در آمریکا مصرف می  095در اروپا و روغن پالم هزار تن  044میلیون و  3بالغ بر. ها مطرح است در روغن ها یا چربی

های پالم،  حاال تشخیص داده شده که مقداری از این روغن. به بعد این روغن مدام وارد شده است 0939شود و در ایران هم از سال 

. هایی مانند روغن ذرت و سویا جایگزین شود ناسب نیست و باید با روغنو برای قلب و عروق م  چربی اشباع باالتر از حد مجاز دارد

درنتیجه این وزارتخانه اثر . این ها مسایل بهداشتی است که وزارت بهداشت وظیفه دارد در زمینه آنها مطالعات بالینی انجام دهد

دهای چرب اشباعش باالست و باید جایگزین و به این نتیجه می رسد که مثال فالن روغن درجه اسی  ها را بررسی می کند روغن

این مساله ربطی به لبنیات نداشته و به خطا توصیه شده و به اشتباه به این . شود یا به وسیله تکنولوژی این اسیدها را پایین بیاورند

 .صنعت ورود پیدا کرده است

 باره اقدامی صورت دهد؟ خواهد در این یعنی انجمن نمی

های  ینکه در اذهان عمومی، لبنیات را که یک کاالی سالمت است مورد خدشه قرار نگیرد، تقاضا کرد تا پروانهانجمن برای ا: باکری

این امر  .های چرب ابطال شود و کل محصوالت در بازار کشور با چربی طبیعی شیر عرضه شود قلم کاالی حاوی روغن 0آن 

ما نیز از آنها . های وزارت بهداشت است کند یا نه با آزمایشگاه تخلف می ای البته تشخیص اینکه کارخانه. تصویب و ابالغ شده است

 .های وزارتخانه، متخلفی وجود داشته باشد، به دادگاه معرفی شود های آزمایشگاه چه طبق گزارش تقاضا کردیم چنان

 از این روغن در چه محصوالتی استفاده می شود؟

های مختلف  درواقع همه رشته. شود ها استفاده می و صنایع کنسروسازی از این روغن ها، صنایع شیرینی و شکالت در قنادی: باکری

ها نظارت صورت گرفته و در صورت تخلف، مورد پیگرد قرار  بنابراین باید بر همه این رشته. کننده روغن هستند مواد غذایی، مصرف

 .گیرد

 هزار شغل مستقیم ایجاد کرده است902صنعت لبنیات *

 این صنعت در حال حاضر چند نفر است؟ اشتغالزایی

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85
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اما در چرخه حمل و نقل . هزار تن است 094طور مستقیم و به عالوه نیروی کار بالفصل حدود  اشتغال در صنعت لبنیات به: باکری

دامداری و  در مجموع استاندارد این صنعت از ابتدای چرخه صنعت یعنی تولید علوفه،. شود تر می و توزیع، این رقم بسیار گسترده

های لبنی و حمل و نقل و شبکه توزیع و در نهایت فروش  تولید شیرخام، حمل و نقل به کارخانجات لبنی و تولید فرآورده

میلیون تن به نوعی در این سفره  94کار هستند که بنابر این حداقل  نفر مشغول به 0ازای هر تن محصول،  های لبنی، به فرآورده

 .کنند میدرگیرند و امرار معاش 

 طور است؟ شود، همین از دوغ به عنوان تنها نوشابه ایرانی یاد می

اما . آید و این نوع خاص که در بازار موجود است مربوط به ایران و مختص کشور ماست دست می دوغ ایرانی که از مشک به: باکری

این صورت   بوده و از آنجا به ایران آمده است، بهشود در کشورهای آسیای میانه متداول  نوع دیگری که به عنوان کفیر شناخته می

این ماده مغذی است و به جهازهاضمه . شود دهند و کفیر تولید می کنند و شیر را کشت می که نوعی مخمر را به شیر اضافه می

 .کند برای هضم غذا کمک می

دست  وری حتی از پسمانده آن هم محصول بهشیر تنها محصولی است که پس از دوشیده شدن و قرار گرفتن در چرخه تولید و فرآ

 .در واقع پسمانده شیر در هر مرحله از فرآوری دور ریز ندارد. آید می

آید و محصولی است که  قروت به دست می همینطور است؛ از شیرخام انواع ماست، پنیر، دوغ، روغن حیوانی، کشک و قره: باکری

 .ارزش افزوده بسیار باالیی دارد

 غانستان خریدار عمده محصوالت لبنی ایران هستندعراق و اف *

 بازارهای صادراتی محصوالت لبنی ایران کدامند؟

به حدود  0920میلیون دالر انواع محصوالت لبنی از ایران صادر شد که این میزان تا پایان سال  544میزان  0924در سال : باکری

درصد است، عراق و افغانستان تشکیل  35لبنی ایران را که حدود  عمده بازارهای صادراتی محصوالت. میلیون دالر رسید 750

در سال . کنند های لبنی ایرانی مصرف می عالوه بر این عربستان، کویت و امارات عربی متحده هم تاحدودی فرآورده. دهند می

تن آن شیرخشک  500هزار و  05هزار تن شیرخام از کشور در قالب محصوالت لبنی صادر شده طوری که  024نیز بالغ بر  0929

 و مابقی دیگر محصوالت لبنی است

 چرا واردکننده کره هستیم؟

درصد است  5/9های ایرانی حدود  میزان چربی شیرهای خام تولیدی دام. خواهد که در ایران نداریم نوع خاصی از دام را می: باکری

دست آمده از شیرخام  ها خامه خورند، چربی به از آنجا که ایرانی آید و دست می ها کره تولید شود، کره گرانی به که چنانچه از این

برای تولید آن در ایران باید . شود هزار تن کره نیاز دارد که وارد می 34کشور ساالنه به حدود . شود برای تولید خامه استفاده می

ریزی شود که شیرخام آنها چربی باالی  و آلمان برنامه برای واردات نسلی از نژاد گاوها از کشورهای هلند، نیوزیلند، استرالیا، آمریکا

انجمن صنایع لبنی این موضوع را در سال گذشته مطرح . درصد دارد و این شیر مخصوص تولید چربی، کره و شیرخشک است 0

تجارت قرار گرفته  های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و گذاری است، جزو برنامه کار نیازمند سرمایه  کرد و چون این

 .خواهد ساله می 5ها برای این کار تجهیز شوند که یک برنامه  البته قرار است دامداری. است

  http://www.foodpress.ir/Post.asp 
 

 صنایع غذایی
 فودپرس- 3131مهر ماه  31دو شنبه 

 غ تاکید چندباره وزارت بهداشت بر توقف استفاده از خمیرمر

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=84b9a2502dc341ce9fd3a7790c7a8898&Title=%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85/%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%20%DB%B3%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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های جامد  این روغن جایگزین مناسبی برای روغن. روغن پالم از ابتدا در شیر اضافه نشده بود: گوید رئیس سازمان غذا و دارو می

  .است و اگر به جای آن مصرف شود، اتفاق مثبتی است

بندی مشخص و  اید در یک زمانخمیر مرغ ب: های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده 

 .در یک پروسه بهداشتی تولید و استفاده شود

ایم،  دکتر سیدهدایت حسینی با بیان اینکه زمانبندی مشخصی را با صنعت غذا در مورد بهداشتی کردن خمیر مرغ هماهنگ کرده

بهداشتی تولید و استفاده شود تا بندی مشخص و در یک پروسه  طبق اقدامات انجام شده، خمیر مرغ باید در یک زمان: گفت

 .رسیدن آن زمان درخواست کردیم که تولید و استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس متوقف شود

  است؟  حسینی در پاسخ به اینکه مدت زمان مشخص شده با صنعت در مورد بهداشتی کردن تولید و استفاده از خمیر مرغ چقدر

گذاری و نظارت بهداشتی مورد نظر سازمان غذا و دارو  های ما با صنعت و میزان صحه ها و زمانبندی مدت زمان آن به برنامه: گفت

 .توسط صنعت غذا بستگی دارد

در واقع بستگی به این دارد که چقدر مسیر و روشی که در تولید و استفاده از خمیرمرغ مد نظر سازمان غذا و دارو : وی ادامه داد

 .است، انجام شود

سازمان غذا و دارو به بهداشتی شدن : مورد گفته صنعت غذایی مبنی بر امکان پذیر نبودن حذف خمیر مرغ تصریح کردوی در 

های سازمان تصمیم  ها و نظارت تولید و استفاده خمیر مرغ معتقد است و این خمیر باید بهداشتی شود تا بعد از انجام صحه گذاری

 .نهایی را درمورد آن بگیریم

قطعا با نظارت : های پروتئینی نظیر سوسیس و کالباس گفت پایان درباره عوارض استفاده از خمیر مرغ در فرآوردهحسینی در 

 .شود این خمیر بدون مشکل و عوارض بهداشتی خواهد بود بهداشتی که روی خمیر مرغ انجام می
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 صنایع غذایی
 فودپرس- 3131مهر ماه  33جمعه 

 تاکنون در کارخانجات تولیدی سوسیس و کالباس مشکلی مشاهده نشده و هیچ نگرانی وجود ندارد

های دامی عنوان کرد و به انجام ضوابط  مپزشکی را در راستای حفظ سرمایههای دا رئیس سازمان دامپزشکی کشور فعالیت

 .ای در برابر نوعی بیماری در مرزهای شرقی و غربی در شش ماهه اخیر اشاره کرد قرنطینه

منطقه مرکزی، مهدی خلج در نشست خبری در جمع خبرنگاران تأمین  (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

 .های دامپزشکی عنوان کرد های خام دامی را بعد دیگری از فعالیت المت مردم و بهداشت فرآوردهس

های مستقیم صورت گرفته  با نظارت: رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به تعامل میان دوسازمان دامپزشکی و شیالت، افزود

 .بیماری جدید در شیالت وجود ندارد

های تولیدی در این کارخانجات تحت نظارت  گوشت: نجات سوسیس و کالباس اشاره کرد و افزودهای کارخا وی به فعالیت

 .شود های بهداشتی تهیه می ها و چارچوب نامه شود و بر طبق آیین دامپزشکی تولید می

نی وجود ندارد، در که تاکنون در کارخانجات تولیدی سوسیس و کالباس مشکلی مشاهده نشده است و هیچ نگرا وی با اشاره به این

های دامی در کشور فعال  کارخانه تولید دارو 033در حال حاضر تعداد : های دامی، خاطرنشان کرد ارتباط با کارخانجات تولید دارو

 .است

  .های کشور اشاره کرد میلیون تن در سردخانه 9رئیس سازمان دامپزشکی کشور به ظرفیت گوشت منجمد به میزان 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
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 صنایع غذایی

 فودپرس- 3131مهر ماه  33جمعه 

 شود ودکفایی در تامین مواد غذایی با شعار محقق نمیخ

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه اگر در تولید محصولی ضعیف هستیم باید قبول کنیم در کنار آن واردات 

یم باید در کنار تولید، واردات کننده نیازهای کشور باش اگر نتوانیم تامین. امنیت مواد غذایی باید رعایت شود: داشته باشیم، گفت

 .ترین اصل، تامین مواد غذایی کشور است محصول داشته باشیم زیرا اساسی

های صنفی صنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه کشور ما هنوز از  وگو با خبرنگار پایگاه خبری کانون انجمن مسیح کشاورز در گفت

برای رسیدن به خودکفایی ابتدا باید : کند، افزود های سنتی استفاده می های روز جهان به دور است و از روش تکنولوژی

های ما همچنان  های کشت و برداشت آالت، روش ماشین. زیرساختهای موردنیاز ایجاد شود و با شعار دادن به جایی نخواهیم رسید

 .ایی هم برسیمسنتی هستند و ما با تکنولوژی غریبه هستیم و در همین حال انتظار داریم به خودکف

یک مشکل داخلی که همان رکود است که به همه . ما با دو مشکل مواجه هستیم: وی به مشکالت برنج کشور اشاره کرد و گفت

 095به عنوان مثال دولت در حال حاضر  .گردد و عوامل آن عدم مدیریت توزیع و عرضه در بازار داخلی است های غذایی بر می گروه

کنیم ظرف مدت یک سال  میلیون تن برنج را که وارد می 095کند در حالی که  ظرف مدت یک ماه وارد بازار میمیلیون تن برنج را 

مشکل دوم، مشکل جهانی است که . دهد این کار دولت هم بازار داخلی و هم بازار خارجی را تحت تاثیر قرار می. فروشیم می

توان برنج واردات کرد در  ر تنها از هند و مقدار خیلی کمی از پاکستان میها بازار را برای ما محدود کرده و در حال حاض تحریم

کنند اما به دلیل نبود امکان انتقال پول به آنها امکان واردات برنج از آنها را  حالی که بسیاری از کشورها هستند که برنج تولید می

 .نداریم

ما برای این روز اهمیت و احترام قائل : به روز جهانی غذا اظهار کرد دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به نزدیک شدن

های صنعت غذایی را وارد  در همین حال از مسئوالن دولتی خواستاریم که تشکل. کند هستیم زیرا بحث امنیت غذایی را مطرح می

ها از لحاظ  اخلی حمایت کنیم زیرا تشکلکننده و تولیدکننده د مدیریت تامین و مدیریت کشور کنند تا با کمترین آسیب از مصرف

توانند راهکارهای خوب و مناسبی برای تامین غذای موردنیاز مردم ارائه   علمی و آگاهی از چرخه تولید تا مصرف به روز بوده و می

  .های موجود نیز کاسته خواهد شد دهند که در این صورت از دغدغه
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 صنایع غذایی
 آیانا- 3131مهر  80, سه شنبه

 و پالم کرنل در بستنی تا اطالع ثانوی  ممنوعیت استفاده از پالم استئارین

بستنی تا اطالع ثانوی ( میکس)بر اساس تصمیم انجمن صنایع لبنی استفاده از پالم استئارین و پالم کرنل در مغز 

 . ممنوع شد

ر، در گفت ، مجید حاجی فرجی، رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشو(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

و گو با پایگاه خبری و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ضمن اعالم تشکیل کارگروه تخصصی الگوی تولید، 

با توجه به نگرانی های ایجاد : توزیع و مصرف روغن به ویژه پالم در این انستیتو، از تشکیل دو جلسه در این کارگروه خبرداد و گفت

با موضوع استفاده از روغن پالم در محصوالت لبنی و انتشار نظرات مختلف در این خصوص، انستیتو تحقیقات تغذیه شده در رابطه 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=71d104bdf30544c290b26a6585e2afe8&Title=23%20%D9%85%D9%87%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7/
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ای و صنایع غذایی کشور، بنا به درخواست معاونت بهداشت وزارت بهداشت، اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی روغن با شرکت 

 .نستیتو کردهای تغذیه و صنایع غذایی ا اعضای هیئت علمی گروه

با توجه به ابعاد گسترده موضوع، از گروه های مختلف علمی و پژوهشی انستیتو خواسته شده تا از دیدگاه های صنایع : وی افزود 

 .غذایی و نیز سالمت تغذیه ای موضوع را مورد بررسی و مداقه قرار دهند

ن جلسه این کمیته و بررسی اولیه منابع علمی مرتبط با در دومی: رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور گفت 

روغن پالم، مقرر شد مطالب ارائه شده از سوی اعضای گروه در سه محور معرفی روغن پالم و ساختار شیمیایی فراکسیون های 

پالم در صنعت غذا طبقه  مختلف آن، اثرات بالینی مصرف روغن پالم در رژیم غذایی و قوانین بین المللی در باره استفاده از روغن

 .بندی شده و برای سیاستگذاری به مراجع ذی ربط ارائه و به نحو مقتضی اطالع رسانی شود

حاجی فرجی در ادامه، از تشکیل منظم جلسات مذکور خبر داد و بر عزم انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در  

 .در صنایع غذایی تاکید کرد بررسی تمامی جنبه های استفاده از روغن پالم

با توجه به جنبه های مختلف تکنولوژیکی و تغذیه ای، استفاده از روغن پالم در محصوالت لبنی مختلف، در جلساتی که :وی افزود 

با  انستیتو:با حضور نمایندگان انستیتو در انجمن صنایع لبنی و با حضور نمایندگان سازمان های مختلف برگزار شد و مقرر گردید

همکاری دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد نسبت به بررسی کارشناسی و 

 .پیشنهاد جداول پروفایل اسید های چرب مورد قبول فرآورده های لبنی مختلف اقدام نماید

ایر تصمیماتی که در جلسات برگزار شده در انجمن صنایع از س: رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور افزود 

از .بستنی تا اطالع ثانوی اشاره کرد( میکس)لبنی اتخاذ شد می توان به ممنوعیت استفاده از پالم استئارین و پالم کرنل در مغز 

ی، امکان جایگزینی چربی های سوی دیگر، پیشنهاد شد تا با انجام پروژه های تحقیقاتی با همکاری انستیتو و انجمن صنایع لبن

 .بررسی شود( از جنبه های تکنولوژیکی، ارزیابی حسی و تغذیه ای)گیاهی مناسب با روغن پالم در محصوالت لبنی مختلف 

http://www.iana.ir/food/item/02004-0.html 

 کود
 آیانا- 3131مهر  3۱, دوشنبه

 ها  جدول قیمت+ نوع کود شیمیایی به بخش خصوصی امضاء شد  92قرارداد واگذاری تولید و توزیع 

های تولیدکنندگان کودهای  نوع کود بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه تعاونی 92قرارداد مشارکت 

 .کشاورزی کشور منعقد شد

، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، امروز در جمع خبرنگارانی که (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

در راستای خودکفایی محصوالت کشاورزی، کار مردم را باید به خود مردم و : به مراسم امضای این قرارداد دعوت شده بودند، گفت

 .به افراد کاردان واگذار کرد

های کشاورزی مشغول به فعالیت است و  کننده نهاده ترین تأمین ان بزرگعنو شرکت خدمات حمایتی به: علیرضا ولی افزود

ها است که در این راستا  ویژه اتحادیه ساله، ایجاد یک بنگاه اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی به انداز شرکت در یک افق پنج چشم

 .اند بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار گرفته

نامه  این تفاهم: ن اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امضاء شد، خاطرنشان کردای که بی نامه وی درباره تفاهم

 .ها تدوین و امضاء شده است های اقتصاد مقاومتی با انجمن و اتحادیه های دولت و سیاست متناسب با سیاست

http://www.iana.ir/food/item/19710-1.html
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کارگیری منابع  عرضه کاال، بهبود مدیریت و به های های پیش روی شرکت در راستای بهبود عملکرد در زنجیره برنامه: ولی ادامه داد

ریزی در مشارکت و تولید  ریزی یک بازار جهانی و برنامه توان به حضور بازار جدید و پی های بازرگانی می مالی است و از سیاست

 .محصوالت کشاورزی اشاره کرد

گیری  وزیع، ارتقاء نظارت و کیفیت کودها با برندسازی، بهرهارتقاء کیفیت و شبکه ت: نامه تصریح کرد وی با اشاره به اهداف این تفاهم

گذاری، ارتباط با مشتریان، ارتقاء استانداردهای کیفیت محصوالت تولیدی، شناسایی نیازهای  از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد سرمایه

ت وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به گیری از تسهیال های موجود و بهره گیری از پتانسیل کنندگان کودهای شیمیایی، بهره مصرف

 .رود شمار می نامه به واحدهای تولیدی از اهداف این تفاهم

 2گیرد که  نوع کود مورد استفاده قرار می 04نامه،  بنا بر مفاد این تفاهم: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یادآور شد

نوع کود، کودهای دیگری را  04عالوه بر این . یزه مورد استفاده استنمونه از این کودها در کشت زمستانه و بعضی در کشت پای

 .کند شرکت در آینده نزدیک به این قرارداد اضافه می

هزار تن است که با استفاده از این قرارداد، شرکت در این فرآیند تضمین کود را از  954میزان و تناژ در فاز نخست : ولی تأکید کرد

 .ده گرفته استزمان توزیع و مصرف بر عه

 .ای برای دولت در پی ندارد کود، خارج از فرآیند بودجه دولت و یارانه است و هزینه: وی اظهار داشت

های خودکفایی و اقتصاد مقاومتی است، شرکت خدمات حمایتی  نامه که در راستای سیاست عالوه بر این تفاهم: ولی همچنین گفت

هزار تن  35هزار تن سولفات آمونیوم و شرکت پتروشیمی رازی برای تولید  05تولید کشاورزی با شرکت پتروشیمی ارومیه برای 

کند به  شد و همچنین پتروشیمی فارس نیترات آمونیوم مخلوط با فسفات تولید می آمونیوم فسفات که همواره از خارج تهیه می دی

 .نیاز از واردات کود کشور شویم ده بیرود در پنج سال آین تفاهم رسید که با توجه به تولیدات داخلی، امید می

هزار تن کود در  904، تولید سه میلیون و 29در سال : های وزارت جهاد کشاورزی افزود وی درباره مصرف کود با توجه به سیاست

 .های پتروشیمی به مدت یک ماه تولید و عرضه کود نداشته است دستور کار بوده است که در اوایل سال، شرکت

های وزارت جهاد  ماهه نخست سال، نیمی از سیاست در شش: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خاطرنشان کردمدیرعامل 

شده نیز توسط  درصد حمل و توزیع شده که نیمی از میزان حمل 54کشاورزی از طرف شرکت انجام شده که از آن میزان، 

 .استکشاورزان خریداری و مابقی در انبارها برای کشت پاییزه ذخیره شده 

های تولیدکنندگان کودهای  نوع کود بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه تعاونی 04گفتنی است، قرارداد مشارکت 

سازی کودهای  های جدید اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، برای متنوع کشاورزی کشور بر اساس سیاست

 .ابر جدول زیر منعقد شدبرداران و بر شده به کشاورزان و بهره عرضه

  

 (تن)مقدار  نوع کود
نرخ فروش به کشاورزان 

 (ریال)هر کیلوگرم 

 09044 هزار 95 0ماکروفرمول 

 2254 هزار 54 9ماکروفرمول 

 53444 هزار 05 9ماکروفرمول 

 09344 هزار 95 0ماکروفرمول 

 00444 هزار 95 5ماکروفرمول 

 00544 هزار 94 اوره با پوشش گوگردی
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 0544 هزار 94 میکروآلی -ماکرو 

 5544 هزار 94 فسفات آلی گوگردی

 5544 هزار 94 شده با گوگرد آلی غنی

 5434 هزار 94 شده با ازت آلی غنی

  
شده با  شده با گوگرد و آلی غنی میکروآلی، فسفات آلی گوگردی، آلی غنی -الزم به ذکر است، چهار قلم از این کودها شامل ماکرو 

 ./با فرمول زیستی تهیه شده استازت 
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/33001-3.html 

 

 کود
 - 93/07/14فارس

 هزار تن کود شیمیایی به کشاورزان 052عرضه /شویم نیاز می سال آینده از واردات کود بی 5تا 

هزار تن کود  052. شویم نیاز می سال آینده از واردات کود بی 5تا : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفتمدیر عامل 

 .شود شیمیایی برای کشاورزان عرضه می

ز در مراسم امضای ، علیرضا ولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اگر بخواهیم در : های تولیدکنندگان کودهای کشاورزی برگزار شد، گفت قرارداد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اتحادیه تعاونی

 .راستای خودکفایی محصوالت کشاورزی حرکت کنیم، بهتر است کار مردم را به خودشان و افراد کاردان واگذار کنیم

 .گذاری بخش باید به سمتی برویم که خود مردم در صحنه تولید حضور پیدا کنند سیاست در ارتباط با: وی افزود

های کشاورزی است که امروز با  این شرکت بزرگترین تامین کننده نهاده: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت

انداز  ور و بامسئولیت اجتماعی باال چشم یا، بهرهیک رویه جدید در عملکرد شرکت و در جهت حرکت به سمت یک شرکت بالنده، پو

ساله به یک بنگاه اقتصادی و برخوردار از قابلیت رقابت در عرصه تولید، توزیع و  5ای ترسیم کرده که در افق  شرکت را به گونه

های کشاورزی گام  ه نهادههای تولیدکننده و تامین کنند ها و انجمن های کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی و اتحادیه تامین نهاده

 .بردارد

های اقتصاد مقاومتی با انجمن و اتحادیه  های دولت و سیاست ای متناسب با سیاست نامه لذا در این راستا تفاهم  :ولی اظهار داشت

سازی شرکت و  نامه در جهت خط مشی خصوصی ایم که این تفاهم تولیدکنندگان کودهای شیمیایی تدوین و امضا کرده

 .گری دولت است سازی امور تصدی خصوصی

های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای تولید کودهای شیمیایی و امضای قرارداد مشارکت تولید  وی در ادامه به برنامه

یابی بهبود عملکرد در زنجیره عرضه کاال، توسعه بازار: های تولید کنندگان کودهای کشاورزی پرداخت و گفت کود با اتحادیه تعاونی

و فروش و اصالح ساختار مدیریت تدوین شده که سیاست بازرگانی شرکت ارتقا و تثبیت جایگاه محصوالت شرکت در بازارهای 

های صنفی  های جدید و ارتباط با تشکل ای، گسترش حوزه فعالیت شرکت با حضور و خلق فعالیت های کشاورزی و یارانه نهاده

 .های این شرکت است مهمرتبط با بخش کشاورزی از جمله برنا

ای،  ریزی یک نظام و شیوه حضور در بازارهای منطقه پی: های شرکت اشاره کرد و اظهار داشت ولی در ادامه به سایر برنامه

ریزی در جهت  های کشاروزی، برنامه های بازاریابی و فروش نهاده گیری از امکانات تجارت الکترونیک به منظور توسعه روش بهره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19774-1.html
http://www.farsnews.com/
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های فنی و تکنولوژی و عقد  گیری از ظرفیت شرکت به ویژه در زمینه های کشاورزی و بهره تولید و تامین نهاده مشارکت در

 .های شرکت است های صنفی و مدنی از دیگر برنامه نامه با تشکل تفاهم

ی شرکت خدمات های پیش رو لذا در این راستا و با توجه به چالش: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیان داشت

ای بین شرکت خدماتی حمایتی و اتحادیه تعاونی تولید کنندگان کودهای شیمیایی امضا شد تا در  نامه ها تفاهم حمایتی و تشکل

های کشاورزی و همچنین مشکالتی که برای تولیدکنندگان کود شیمیایی وجود داشت و برای اینکه  جهت تامین و عرضه نهاده

 .حل شود، به امضا رسیدمشکالت تولید و تامین 

های کشاورزی به منظور کاهش هزینه مبادله در اقتصاد و  نامه ارتقاء کیفیت شبکه توزیع نهاده اهداف این تفاهم: وی اظهار داشت

 .ارتقاء نظارت و کیفیت توزیع کودهای شیمایی با برندسازی و کنترل کیفی است

گیری از توان تولیدکنندگان داخلی  بهره: نامه اشاره کرد و افزود اف تفاهممدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به دیگر اهد

کنندگان و  گذاری، ارتقاء ارتباط فیمابین مصرف به منظور کاهش واردات کودهای شیمیایی، ایجاد زمینه امنیت الزم جهت سرمایه

گیری از امکانات طرفین و  والت تولیدی و بهرهاستانداردهای کیفیت محص  تولیدکنندگان به منظور ارتباط با مشتریان، ارتقاء

 .باشد نامه می کیفی محصوالت از دیگر اهداف این تفاهم های حاکمیتی شرکت خدمات حمایتی در جهت ارتقاء گیری از پتانسیل بهره

کردن امکان گیری از تسهیالتی که وزارت جهاد کشاورزی جهت کمک به واحدهای تولیدی خواهد داشت و فراهم  بهره: وی گفت

های آموزشی کارشناسان فیمابین در ارتباط با آنالیز کودهای  هزینه انواع محصوالت تولیدی و برگزاری کالس توزیع مناسب و کم

 .جدید هم در این قرارداد قید شده است  تولیدی و استفاده از تکنولوژی

ر راستان آن اهداف مسائل و مشکالت را بررسی کنند و های مشترکی را تشکیل دادند تا د هر دو طرف کارگروه: ولی اظهار داشت

گیری از تجربیات کشاورزان و تجربیاتی که در  سازی کودهای شیمیایی بوده است، تا با بهره ها بحث متنوع یکی از این کارگروه

 .د و قراردادی تنظیم شده استسازی کودهای شیمیایی کار کنن ها روی متنوع ارتباط با نیاز و تغذیه گیاهی وجود دارد، این کارگروه

خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه تعاونی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی شامل تولید   قرارداد امضا شده بین شرکت: وی افزود

 .گیرد کود در کشت زمستانه و احتماال در کشت پائیزه در سبد کاالی کشاورزان قرار می 04نوع کود است که این  04

کود شیمیایی کودهای دیگری در دستور کار شرکت خدمات حمایتی قرار خواهد گرفت و  04عالوه بر تولید : کردولی تصریح 

 .امیدواریم تنوع کود به مرز قابل قبولی برسد

هزار تن است که این  954نوع کود در فاز اول  04تناژ اولیه تولید این : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیان داشت

 .داد برای تولید و عرضه کودهای شیمیایی با کیفیت خوب و عرضه مناسب و در زمان مناسب به کشاورزان استقرار

المللی تضمین و گارانتی کود را  شود که شرکت بین المللی کنترل می های بازرسی بین فرایند تولید و توزیع توسط شرکت: وی افزود

 .وداز زمان تولید، توزیع و مصرف پاسخگو خواهد ب

سازی بخش بزرگی از تولید کنندگان داخلی خواهد شد و کودهای موضوع این قرارداد  اجرای این قرارداد منجر به فعال :وی گفت

 .کند ای بر دولت تحمیل نمی ای دولت است و تولیدکنندگان این کود هیچ هزینه خارج از فرایند بودجه

نفر از کارگزاران بخش خصوصی حاضر در کنار  544هزار و  0ولیدی توسط هزار تن کود ت 954توزیع و تحویل : ولی اظهار داشت

 .شود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام می

های خودکفایی و اقتصاد مقاومتی در  عالوه بر این قرارداد که با تولید کنندگان بخش خصوصی داریم، در راستای سیاست  :وی افزود

 .هزار تن سولفات آمونیوم هستیم 05تولید  حال مذاکره با پتروشیمی ارومیه برای
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 354در سال جاری با همکاری پتروشیمی رازی در حال تولید و توزیع : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت

نعقد شده شده و با قراردادی که با پتروشیمی رازی م باشیم که همواره این کود از خارج تامین می هزار تن دی آمونیوم فسفات می

 .شویم نیاز می از واردات این کود بی

همچنین مذاکراتی با پتروشیمی فارس برای تولید کود نیترات آمونیوم با مخلوط فسفات انجام شده که به زودی در : وی افزود

 .گیرد چرخه تولید قرار می

خدمات حمایتی کشاورزی با مشارکت بخش سازی با تکیه بر تولیدات داخلی یکی از اهداف شرکت  سیاست متنوع: وی اظهار داشت

خصوصی است که اعتقاد ما این است که اگر بتوانیم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم و بتوانیم دولت را متقاعد کنیم که به 

یت در شویم و این ظرف نیاز از واردات کود می سال آینده بی 5جای یارانه در بخش خصوصی تسهیالتی فراهم کنند، مطمئنا تا 

 .داخل کشور وجود دارد

آالت کشاورزی و سم به  های مختلفی همچون بذر، ماشین ها داریم در زمینه هایی که با همه بخش نامه امیدواریم با تفاهم: وی افزود

نتایج خوبی دست یابیم و معتقدیم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی باید به جهتی حرکت کند که به جز بخش حاکمیتی تمام 

 .گری را با کمک بخش خصوصی انجام دهد های تصدی بخش

های تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور  در ادامه این مراسم قراردادی بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه تعاونی

باشد که برای  یم.. ها، موادعالی و  منعقد شد که کودهای تولیدشده حاوی عناصر مغذی شامل ازت، فسفره، پتا، گوگرد، ریزمغذی

 .رشد گیاهان و تغذیه غذایی بسیار مؤثر است

 (ریال)نرخ فروش به کشاورزان بر حسب ریال نرخ هر کیلوگرم فروش به کشاورزان  -نوع کود تولیدی  04* 

 ریال 044هزار و  09هزار تن، هر کیلوگرم  95، 0کود ماکرو فرمول 

 ریال 2254هزار تن، هر کیلو گرم  54، 9کود ماکرو فرمول 

 هزار ریال 53444  هزار تن، هر کیلوگرم 05، 9کود ماکرو فرمول 

 هزار ریال 09344هزار تن، هر کیلوگرم  95،  0کود ماکرو فرمول 

 ریال 00444هزار تن، هر کیلوگرم  95، 5کود ماکرو فرمول 

 ریال 00544هزار تن، هر کیلوگرم  94کود اوره با پوشش گوگردی، 

 ریال 0544هزار تن،  94لی، میکروآ -کود ماکرو 

 ریال 544هزار و  5هزار تن، هر کیلوگرم  94کود فسفات آلی گوگردی، 

 ریال 544هزار و  5هزار تن، هر کیلوگرم  94شده با گوگرد،  کود آلی غنی

 ریال 5434هزار تن ، هر کیلوگرم  94 شده با ازت، کود آلی غنی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294000444339 

 گوشت قرمز

 فودپرس- 3131مهر ماه  3چهار شنبه 

می توانیم گوشت کشور / مافیای واردات گوشت برزیل مانع از تولید گوشت در استان سیستان و بلوچستان می شوند 

 را تامین کنیم

ما باید چنان برنامه ای بریزیم که کشتارگاه های سیستان و بلوچستان با رعایت کامل قوانین و : و بلوچستان گفتاستاندار سیستان 

  .ضوابط بهداشتی و زیست محیطی فعالیت کنند تا بتوانیم به سرعت موانع ایجاد شده توسط مافیای واردات گوشت را بشکنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930714000682
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ر جمع سرمایه گذاران و فعاالن این استان در تهران ضمن بیان مطلب فوق علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان د

 .استان سیستان وبلوچستان توانایی تامین گوشت قرمز کشور رادارد: افزود

تعدادی از حاضران در این جلسه نیز سرمایه گذارانی زاده سیستان و بلوچستان بودند که در تهران و سایر کشورهای منطقه به 

 .قرمز مشغول هستند تولید گوشت

در سیستان و بلوچستان تمرکز کنیم زیرا این  گوشت قرمزباید بر پتانسیل تولید : علی اوسط هاشمی دراین جلسه تاکید کرد

 .قرمز کشور را دارد گوشتتامین  منطقه به خوبی توان

برزیل تاکنون مانع از آن شده تا تولید گوشت قرمز سیستان  واردات گوشتمتاسفانه مافیای  :وی همچنین در این باره توضیح داد 

 .و بلوچستان پا بگیرد و این در حالی است که دولت در این استان قرنطینه هایی احداث کرده ولی همگی رها شده است

زیم که کشتارگاه های سیستان و بلوچستان با رعایت کامل قوانین و ما باید چنان برنامه ای بری: علی اوسط هاشمی همچنین افزود

 .تا بتوانیم به سرعت موانع ایجاد شده توسط مافیای واردات گوشت را بشکنیم  ضوابط بهداشتی و زیست محیطی فعالیت کنند

در استان سامان خواهیم داد تا وی خاطر نشان کرد،زنجیره کامل تولید گوشت از دامپروری،پروار بندی،کشتارگاه،بسته بندی را 

 .وابستگی به کشورهای صادر کننده دام را نیز کمتر کنیم

میلیون دالری یکی از سیستان و بلوچستانی های مقیم کانادا سخن به میان آمد  544در این جلسه همچنین از سرمایه گذاری   

  .میلیارد دالری فراهم شده است 5/9ولت امکان دریافت وام میلیون دالر به عنوان سپرده نزد د 544که با همکاری استانداری این 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 

 گوشت قرمز
 فودپرس- 3131مهر ماه  33جمعه 

 میلیون دالر گوشت از استرالیا وارد کرد  92ایران 

  .میلیون دالر گوشت از این کشور وارد کرد 04بالغ بر  9400منابع استرالیایی اعالم کردند ایران در یک سال منتهی به ژوئن 

قل از منابع استرالیایی، کشورهای خاورمیانه در سال مالی گذشته که در ماه ژوئن به اتمام رسید، به گزارش خبرگزاری تسنیم به ن

 .میلیون دالر گوشت بود 04درصد صادرات دام زنده استرالیا را به خود اختصاص دادند که در این بین سهم ایران، خرید  20

تجارت آزاد با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خبر  صنعت گوشت استرالیا از تمایل خود برای امضا یک موافقتنامه

نمایندگان صنعت دام استرالیا معتقدند انعقاد . داده است و در حال اعمال فشار بر کانبرا برای شروع مذاکرات در این زمینه است

نظیر تاریخ های انقضا، می تواند چنین موافقتنامه ای با کاهش یا لغو تعرفه های وارداتی کشورهای عربی و بهبود جزئیات فنی 

 .زمینه ساز منتفع شدن دو طرف شود

از سوی دیگر، همکاری با کشورهای خاورمیانه میزان صادرات گوشت استرالیا را افزایش می دهد و به افزایش امنیت غذایی در 

 .کشورهای منطقه که صنعت داخلی شان پاسخگوی نیازشان نیست، می انجامد

میلیارد دالر  990حدود   ارزش صادرات مواد غذایی از استرالیا به خاورمیانه  اتحادیه گوشت و دام زنده استرالیا،بر اساس آمارهای 

درصد کل صادرات بره  92این منطقه همچنین مشتری . در سال است و بخش عمده ای از این مواد شامل گوشت و دام زنده است

 .درصد صادرات گوسفند استرالیا است 90و 

  .صادرات دام زنده از استرالیا به عربستان کاهش یافته است، زیرا ریاض اقدام به خرید دام از شرق آفریقا کرده استاما 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA+%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f6a6525b503a4aec88480affeff2720c&Title=%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%20/%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.foodpress.ir/Post.aspx
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 گوشت مرغ

 آیانا- 3131مهر  80, دوشنبه

 کاال شرایط عرضه مرغ منجمد در بورس 

برای عرضه مرغ منجمد در بورس باید مشخصات کامل محصول عرضه شده، شامل زمان تولید، انقضاء و سایز ذکر 

 .شود تا خریداران با اطالعاتی کامل، کاالی مورد نظر خود را خریداری کنند

در واکنش به عرضه مرغ منجمد  (ایانا)رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ای که به لحاظ فسادپذیری  دلیل حساسیت ویژه گوشت مرغ را به: زودی در بورس کاال در آینده نزدیک با اعالم این مطلب گفت به

 .صورت تخصصی در بورس کاال عرضه کرد دارد، باید با حساسیت ویژه، شرایط خاص و به

دلیل نداشتن شرایط مطلوب عرضه، با  رغ منجمد در بورس کاالیی ایران عرضه شد که بهدر گذشته دو مرتبه م: محمد یوسفی افزود

 .رو نشد استقبال خریداران روبه

برای عرضه مرغ منجمد در بورس باید مشخصات کامل شامل زمان تولید، انقضاء و اندازه مرغ ذکر شود تا : وی خاطرنشان کرد

 .مورد نظر خود را خریداری کنند خریداران با اطالعات درستی بتوانند محصول

رود  های مختلف کشور به فروش می تومان در استان 344تا چهارهزار و  054هر کیلوگرم مرغ زنده چهار هزار و : یوسفی ادامه داد

 .تومان نزدیک کرده است 344که این افزایش مقطعی قیمت مرغ را به نرخ تمام شده چهارهزار و 

های گذشته و برداشت ذرت داخلی قیمت عرضه این محصول را به میزان  واردات نهادهای طیور در هفتهوی با بیان اینکه افزایش 

و ذرت با افت مشخص به  344هزار و  نرخ روز هر کیلوگرم سویا در بازار مصرف یک: قابل توجهی کاهش داده است، تصریح کرد

 .رسید تومان به فروش می 94هزار و  یک تومان رسیده است، در حالی که هفته گذشته هر کیلوگرم ذرت 324

 فروشند تر می ها مرغ را به همسایگان خود ارزان ای ترکیه 

دلیل صادرات محدودی که در بخش مرغ گوشتی دارد، عرضه مرغ در بورس  ایران به: رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی یادآور شد

 .آورد شود، دوباره از بازار داخلی سر در می که در بورس عرضه میکند، زیرا مرغی  کاال نیز مشکلی از مشکل مرغداران حل نمی

شده باالیی که دارد توان رقابت با سایر کشورهای صادرکننده و  مرغ تولید شده در صنایع داخلی با قیمت تمام: یوسفی تأکید کرد

 .تصاحب بازارهای جدیدی گشایش یافته مانند روسیه را ندارد

شده  کنند قیمت تمام های صادراتی که دریافت می لیدکنندکان کشورهای صادرکننده مرغ به واسطه مشوقوی با اشاره به اینکه تو

هر کیلوگرم مرغ گوشتی در ترکیه نصف قیمت داخلی و در برزیل سه دالر است، در حالی که برزیل هر : کمتری دارند، اظهار داشت

 .کند دالر صادر می 092های حمل  کیلوگرم مرغ را به ایران با احتساب هزینه

شود و در صورت  زودی مرغ منجمد در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می گفتنی است، بنا بر اعالم بورس کاالیی ایران، به

 ./شود موفقیت، گوشت مرغ نیز بورسی می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/02332-0.html 

 
 گوشت مرغ

  آیانا- 3131مهر  80, یکشنبه

 عرضه مرغ منجمد به زودی در بورس کاال 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19689-1.html
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 . مرغ منجمد شرکت پیشگامان نصر زنجان در بورس کاالی ایران پذیرش شد

رس کاالی ایران، مدیر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بو( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

مرغ منجمد شرکت مذکور در شش مهرماه در تاالر محصوالت : پذیرش و بازاریابی بورس کاالی ایران با اعالم این خبر گفت 

 .کشاورزی پذیرش شده است و به زودی عرضه می شود

طیور در این بورس استقبال می کند، اعالم  منوچهر میرزایی با تاکید بر اینکه بورس کاالی ایران از عرضه کلیه فرآورده های دامی و

بسترها و زیرساخت های مناسب برای دادوستد فرآورده های دامی و طیور در بازار اصلی و بازار فرعی فراهم است و عرضه : کرد

 .کنندگان و خریداران این محصوالت می توانند در یک بستر شفاف، منطقی و رقابتی محصوالتشان را معامله کنند

در صورت توسعه و رونق معامالت فرآورده های دامی و طیور در بورس کاال می توانیم شاهد رشد کیفیت و ایجاد : توضیح دادوی 

 .رقابت در بازار آن باشیم

مدیرعامل شرکت پیشگامان نصر زنجان نیز با اعالم این خبر که به زودی مرغ « امیرعبادی»این گزارش همچنین حاکی است، 

ما به دلیل مکانیسم بورس کاال و اطمینان از نحوه معامالت در آن، مرغ : کاالی ایران عرضه می شود، گفت منجمد در بورس

 .منجمد را در این بورس عرضه می کنیم

هزار تن مرغ منجمد را برای عرضه اول به روی تابلوی بورس  3تا  5شرکت پیشگامان نصر زنجان برنامه دارد که حدود : وی افزود

 .که در صورت استقبال حجم عرضه را در نوبت های بعدی افزایش خواهد داد کاال ببرد

همچنین با اشاره به اینکه شرکت پیشگامان نصر زنجان به کشورهای عراق، لبنان، روسیه، ارمنستان و افغانستان صادرات « عبادی»

 ./بورس کاال را نیز دارد این شرکت همچنین تمایل به عرضه صادراتی مرغ منجمد از طریق: دارد، اظهار کرد 

 http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/02333-0.html 

 

 گیاهان دارویی

  آیانا- 3131مهر  80, سه شنبه

 دارو با منشاء گیاهی در کشور تا به امروز  9522تولید 

کنندگان قرار گرفته  ها در اختیار مصرف دارو با منشاء گیاهی در کشور تولید و در داروخانه 522و هزار  تا به امروز یک

 .است

سازمان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)درمانی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس جامعه گیاه 

داند، به همین منظور مصرف گیاهان دارویی در جهان هر روز رو به افزایش  ن میترین آ عارضه بهداشت جهانی بهترین درمان را کم

 .شود بوده و جایگزین داروهای شیمیایی می

های مختلف دارویی ازقبیل سرطان و ناراحتی قلبی، داروهایی با منشاء گیاهی تولید و  امروزه در بخش: زهرا حیدری داویجانی افزود

 .نیز این رویه در حال پیشرفت استشود که در کشور ما  مصرف می

در ایران نیز به همت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست : وی خاطرنشان کرد

 .های فعال در این زمینه رشد داده است جمهوری، مصرف گیاهان دارویی در کشور را گسترش و تعداد شرکت

نوع  544هزار و  نوع به یک 944های اخیر تعداد داروهایی با منشاء گیاهی از  در سال: مانی ایران ادامه داددر رئیس جامعه گیاه

 .کنندگان باز کرده است افزایش یافته و جایگاه مصرف این نوع داروها را در میان پزشکان و مصرف

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19686-1.html
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هایی دارویی پیشنهاد  ای قرارگیری تحت پوشش بیمهقلم دارو با منشاء گیاهی بر 044دلیل این استقبال  به: حیدری تصریح کرد

 .های مختلف قرار گرفته است اینک تعدادی از این داروها تحت پوشش بیمه شده است که هم

این انجمن در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، برنامه و کارهای آموزشی دارد که در طول اجرای : وی یادآور شد

 .ا درخواهد آمدنمایشگاه به اجر

کار خود را با  30های کشور است که در سال  ترین مؤسسه درمانی ایران یکی از قدیمی جامعه گیاه: حیدری در پایان تأکید کرد

 ./های تحقیقاتی آغاز کرد های مختلف آموزشی، کشاورزی و پروژه فعاالن در زمینه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/02099-0.html 

 

 گیاهان دارویی
 ایسنا -  3131مهر  0شنبه  سه

  برگزاری کنگره علمی گل و گیاه با حضور هلند و ژاپن

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
: زینتی در مهرماه امسال در کرج خبر داد و گفت گیاهانرییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی کشور از برگزاری اولین کنگره علمی گل و 

  .کنند هلند در این کنگره شرکت می اساتید و بازرگانان خارجی از ژاپن و

مرکزی، نقش گمرک گل در محالت را در زمینه توسعه  منطقه( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  پژمان آزادی در گفت

  .وخواستار تکمیل آن شد هم ارزیابی کردصادرات گل و گیاه م

: با اشاره به توانمندی فنی و تجربه گلکاران محالت افزود های گل را در صادرات و بازاریابی گل مهم و ضروری ارزیابی کرد و وی نقش نمایشگاه

گیری تجارتی  شکل ای برای ست و مقدمهبه تولیدکنندگان گل برای ورود به بازارهای جدید داخلی و خارجی ا های گل فرصت خوبی نمایشگاه

  .شود پرسود و ارزآور برای کشور می

تواند روند حرکت رو به توسعه صنعت  ها می نظمی طور بی این: های قبل انتقاد کرد و گفت آزادی از برگزار نشدن نمایشگاه گل محالت در سال

  .گل محالت را کند کند

توقف چند ساله نمایشگاه بوده است ولی امیدواریم با  المللی فاصله داریم و یکی از دالیل آن هنوز با یک نمایشگاه در سطح بین: وی گفت

به نمایشگاهی  های نمایشگاه برطرف شود و به مرور گیری است، نقص کاران داخلی و خارجی در حال شکل گل ارتباط خوبی که با بازرگانان و

  .مطرح و تأثیرگذار، در سطح جهان تبدیل شود

http://www.isna.ir/fa/news/29404340090/ 

 گیاهان دارویی

 خبرنگاران جوان - 0929مهر  00: تاریخ

 دار برای فرآوری انتخاب شود گیاهان دارویی اولویت

سرخ و غیره که طرفداران بسیاری در سطح داخلی و مانند بهار نارنج، آویشن، گل   گیاهان دارویی دارای اولویت: رضایی گفت

شوند بایستی از لحاظ فرآوری و صادرات مورد توجه مسئولین و  خارجی دارند و با وسعت پوشش باال در کشور کشت می

 .ربط قرار گیرند اندرکاران ذی دست

متاسفانه الگوی : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمحمدعلی رضایی رئیس انجمن گیاهان دارویی در گفتگو با 

های کم و عدم استفاده از ادوات کشاورزی مناسب باعث شده تا این پوشش گیاهان همچنان به  کشت، بسته بندی نامناسب، بودجه

های مربوطه  دهیم که این نیازمند عزم ملی تمام دستگاهصورت سنتی کشت شود و ما نتوانیم بازارهای صادراتی خود را افزایش 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/19723-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/93070804724/
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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 .برای کمک به تولیدکنندگان و صادرکنندگان این بخش است

متاسفانه آیین نامه و دستورالعمل صادرات در این بخش نه تنها صادرکنندگان بلکه به تولیدکنندگان این بخش ضربه : وی افزود 

  . ل برای ساماندهی این محصوالت دارای ارزش افزوده در داخل هستیموارد کرده و ما نیازمند تدوین دستورالعم

گذاری  عدم سرمایه: رضایی با اشاره به این که مناطق تحت رویش این گیاهان قابلیت کشت باال در هر هکتار را ندارند تصریح کرد 

در این بخش، این محصوالت را در حد مصرف های مختلف گیاهان دارویی توسط کشاورزان خرده پا و نبود ساماندهی  و تولید گونه

 .مواد خام نگه داشته و باعث شده تا نتوانیم محصوالت پرطرفدار خود را به بازارهای هدف عرضه کنیم

استفاده از مواد شیمیایی و : رئیس انجمن گیاهان دارویی با انتقاد از نبود گسترش الگوی کشت ارگانیک در این بخش یادآور شد 

شود که  های جدی و مانع برای تولید گیاهان دارویی با کیفیت برای بازار داخلی و خارجی محسوب می نه یکی از بحثمضر متاسفا

های مستمر دهد تا محصوالت را در حد استاندارد باال به بازار  در این حوزه وزارت جهاد کشاورزی باید به تولیدکنندگان آموزش

 .عرضه کنیم

http://www.yjc.ir/fa/news/5444323 

 گندم

 - 93/07/08فارس

 کند ها را تأمین نمی تومانی هزینه 925افزایش / هزینه کشت بیش از رشد نرخ تضمینی گندم است

چ بین نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم و قیمت تمام شده آن هی: کشاورز نمونه کشوری گندمکار گفت

 .تناسبی وجود ندارد و کشت این محصول برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد

، درباره نرخ خبرگزاری فارسو گو با خبرنگار اقتصادی  و گندمکار خوزستانی در گفت 30نمونه کشوری سال  رحمان غریبی کشاورز

ای ندارد،  فایده نرخ خرید تضمینی گندم اظهارنظر ما در مورد: سال زراعی جاری گفت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم در

 .اهمیت ندارد زیرا نظر کشاورز برای کسی

بتوانند تناژ  کنند تا شاید پردازند و به امید هوای خوب کشت می کشاورزان فقط با امید به خداوند متعال به کشت می: وی افزود

شود، امید به سود وجود  هایی که برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اعالم می وگرنه با این نرخبیشتری را برداشت کنند، 

 .ندارد

تومانی خرید تضمینی  0454سال گذشته گندمکاران با توجه به نرخ : این کشاورز گندمکار خوزستان و نمونه کشوری اظهار داشت

 .تأثیرگذار بود کم گندم تناژ مساعد بودن هوا هم درنا گندم از کشت این محصول سودی نبردند، در حالی که

برداشت شد، در حالی که که  کیلوگرم گندم 9044تا  544در خوزستان از هر هکتار در سال زراعی گذشته : غریبی اظهار داشت

 .کیلوگرم برسد 0544تا  9544به  اگر آب و هوا مساعد باشد، این رقم باید

اند،افرادی باسوادند و حتما نرخ تورم و افزایش  برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته ان راتوم 0055کسانی که نرخ : وی گفت

 !اند؟ در نظر گرفته آالت را کود و ماشین  قیمت

در حالی اتفاق افتاده که نرخ کود، سم،  تومان نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته 045افزایش : غریبی اظهار داشت

امسال قیمت  بود و تومان 9054کیلویی  54سه سال پیش کود اوره  های کشاورزی گران شده است، به طوری که دهبذر و تمام نها

 .هزار تومان رسیده است 04آن به 

http://www.yjc.ir/fa/news/5000898/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.farsnews.com/
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سال قبل  04میلیون تومانی  3تراکتور  های حمل و نقل و قیمت ماشین آالت به شدت افزایش یافته، به طوری که هزینه :وی افزود

 .میلیون تومان رسیده است 04اکنون به  هم

بین نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم و قیمت تمام شده آن هیچ تناسبی وجود ندارد و واقعا کشت این : وی افزود

 .محصول برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد

رسد، به  د، ولی به نظر میکن دولت از کشت محصوالت دیگر کشاورزی مثل سبزی و صیفی هم حمایت نمی: غریبی اظهار داشت

 .خاطر اهمیت این محصول به عنوان غذای اصلی مردم باید از کشت آن حمایت کند

ایران در تولید گندم به خودکفایی رسید، در حالی که االن وارد کننده این محصول  30سال : این کشاورز گندمکار اظهار داشت

 .دانند می شده است و به نظرم مسئوالن دلیل این موضوع را خوب

نهاده و ماشین آالت کشاورزی بدون  سالی که آقای کالنتری وزیر کشاورزی بود، هیچ نوع کود، سم، 09در  :غریبی اظهار داشت

 .شد دلیل افزایش قیمت نداشت و در آن دوران از کشاورزان حمایت بیشتری می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294043444930 

 گندم
 - 93/07/09فارس

شرکت بازرگانی ایران به وزارت جهاد کشاورزی /تومانی خرید تضمینی گندم 9955قول وزیر جهاد برای پیگیری نرخ 

 شود الحاق می

وزیر : یین شده برای خرید تضمینی گندم، گفتعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به نرخ پایین تع

شنبه کمیسیون کشاورزی قول داد تا نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم را  جهاد کشاورزی در جلسه روز سه

 .پیگیری کند

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

چگونگی  دغدغه عدم اجرا و: شنبه کمیسیون کشاورزی با وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گفت نشست روز سه

وجود داشت،   اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد در یکسال گذشته مرتب از سوی کمیسیون کشاورزی

 .پیگیری آن بود ابراین این کمیسیون در صددبن

کشاورزی مجلس؛ در زمینه قانون  شنبه با حضور وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون روز سه: وی افزود

ن به های بازرگانی داخلی و خارجی شرکت بازرگانی ایرا  تمرکز وظایف بخش کشاورزی بحث شد و مقرر شد، تا در راستای بحث

 .وزارت جهاد کشاورزی الحاق شود

 پیگیری نرخ خرید تضمینی گندم قول وزیر جهاد برای* 

تومانی برای خرید تضمینی  0055همچنین در این نشست درباره نرخ تعیین شده : عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه اظهار داشت

های تمام شده  مینی گندم با توجه به تورم و هزینهگندم در سال زراعی جاری صحبت و عنوان شد که این نرخ برای خرید تض

 .مناسب نیست

شود و  موجب دلسردی کشاورزان از کشت می تومانی خرید تضمینی گندم 0055 نرخ پایین رسد به نظر می: زاده تصریح کرد پاپی

 .به دنبال این موضوع قطعا کاهش تولید گندم را خواهیم داشت

براساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است، هر ساله نسبت به : ع طبیعی اظهار داشتعضو کمیسیون کشاورزی، آب و مناب

 .افزایش قیمت تضمینی متناسب با میزان تورم ساالنه اقدام کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930708000267
http://www.farsnews.com/
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شد، در حالی که  تومان تعیین می 0044بنابراین با توجه به نرخ تورم باید نرخ خرید تضمینی گندم حدود : زاده اظهار داشت پاپی

درصد نرخ  94تومان رسیده و علیرغم تورم حدود  0055تومانی نسبت به نرخ سال گذشته، نرخ خرید تضمینی به  045فزایش با ا

 .درصد افزایش یافته است 2خرید تضمینی فقط 

ل شد، اثر مثبت آن حفظ قدرت خرید کشاورز در حد سا تومان اعالم می 0044خرید تضمینی گندم  در صورتی که نرخ: وی افزود

 .شد گذشته بود و سود بیشتری نسبت به قبل عایدش نمی

که موضوع نرخ خرید تضمینی گندم را پیگیری کند، اظهار   عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی قول داده

و به امضا    های را تنظیم کرد نامه اعضای کمیسیون کشاورزی برای تجدید نظر در مورد نرخ خرید تضمینی گندم: داشت

جمهور از وی بخواهند، تا  و در حال رایزنی با سایر نمایندگان برای امضا آن هستند و قصد دارند، تا با ارسال آن به رئیس اند رسانده

 .در مورد نرخ خرید تضمینی گندم تجدیدنظر کند

دنبال این اقدام واردات محصوالت کشاورزی این  روسیه به: زاده با اشاره به تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه گفت پاپی

کشورش ممنوع کرد، بنابراین این اتفاق فرصتی را برای صادرات محصوالت کشاورزی ایران به روسیه فراهم کرده که  کشورها را به

 .باید از آن حداکثر استفاده به عمل آید

و هم وابستگی این کشور در آینده به  به شرق تقویت شود ه روسیهباید از این فرصت طالیی استفاده کنیم، تا هم نگا ما: وی افزود

 .شد و به این ترتیب تعامل بین کشورهای شرق را گسترش دهیم غرب کمتر می

: با بیان اینکه بیشتر ایام سال کشور روسیه دچار سرما است و قادر به تولید محصوالت کشاورزی نیست، اظهار داشت  زاده پاپی

تولیدی کشاورزان به این کشور صادر شود  شود، تا بخشی از محصوالت مازاد به این کشور موجب می کشاورزیصادرات محصوالت 

 .ها به وجود آید و به این ترتیب یک بازار مناسب برای آن

با   با رایزنیاین وزرا قول دادند، تا  در جلسه کمیسیون کشاورزی با وزاری جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت: پاپی زاده افزود

 .هایی را در مسیر به صادرات روسیه بردارند هایی گام نامه مقامات روسی این فرصت را برای صادرات فراهم کنند و با انجام تفاهم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294043440540 

 گندم
 - 93/07/11فارس

طرح دولت برای حمایت با : نژاد کاظم/ تومانی خرید تضمینی9955دخل و خرج نامتوازن گندمکاران با نرخ : اسدی

 ساله تامین اجتماعی کشاورزان9بالتکلیفی : رهنمایی/ ابزارهای غیر قیمتی

های کشاورزی ضمن  د که نمایندگان تشکلمناظره تلویزیونی خرید تضمینی گندم بعد از ظهر امروز در حالی برگزار ش

تومانی خرید تضمینی سال آینده را ناکافی دانستند،در عین حال  9955تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت تولید، قیمت 

میلیارد کمک بالعوض به یارانه سود تسهیالت کشاورزی و طراحی ابزارهای حمایتی  322نماینده دولت از اختصاص 

 .غیر قیمتی خبر داد

مناظره تلویزیونی خرید تضمینی گندم امروز در شبکه یک سیما با حضور نمایندگانی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

به نظر : دهای بخش کشاورزی و نماینده دولت برگزار شد در این میزگرد صدا و سیما از مخاطبان خود سوال کر از مجلس، تشکل

 شما دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بیشتر نفع کدام گروه را در نظر بگیرد؟کشاورز گندم کار یا مصرف کننده آرد و نان؟

 :اظهارات میهمانان حاضر در میزگرد به این شرح است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930708001507
http://www.farsnews.com/
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ه حمایت از مصرف پرداخت هزین/ دهد های کشاورز را پوشش نمی درصدی نرخ خرید گندم هزینه 92افزایش : اسدی*

 کننده از جیب کشاورز

درصدی نرخ تضمینی گندم هزینه تولید گندم را نیز  04افزایش فقط : های کشاورزی کشور گفت رئیس مجمع هماهنگی تشکل

 .ای از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند شود بخش عمده کند و موجب می تأمین نمی

ها در تعیین مبادالت بین  دولت: با موضوع تعیین نرخ تضمینی خرید گندم اظهار داشتمسعود اسدی امروز در برنامه مناظره 

 .کننده را گرفتند اما در این باره باید هزینه کشاورزان نیز مدنظر قرار گیرد کننده اغلب جانب مصرف کشاورز و مصرف

کننده را داشته باشند که  ردند بیشتر جانب مصرفکننده برخالف قانون سعی ک ها در راستای رعایت حال مصرف دولت: وی ادامه داد

 .است« دست در جیب کشاورز کردن»ای از  این نمونه

درصد عوارض بر صادرات برنج، نخود و از این قبیل  094های کشاورزی کشور با انتقاد از اختصاص  رئیس مجمع هماهنگی تشکل

بیند، زیرا ناراضی کردن کشاورز مناسب کشور  ن دولت نیز زیان میشود و در این بی این موارد موجب فقر کشاورز می  :بیان کرد

 .نیست

 .در شرایط تحریم امنیت غذایی مردم مهم است: وی با تاکید بر اینکه تولید داخل باید مورد حمایت دولت باشد، اظهار داشت

مینی گندم هزینه تولید گندم را نیز درصدی نرخ تض 04افزایش فقط   :های کشاورزی کشور ادامه داد رئیس مجمع هماهنگی تشکل

 .ای از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند شود بخش عمده کند و موجب می تأمین نمی

 .داد قطعا اگر رئیس جمهور در جلسه تعیین نرخ تضمینی خرید گندم بود، به رقم مذکور رضایت نمی  :وی ادامه داد

 .شود در کالن مدعی حمایت از کشاورز هستند، اما در زمان اجرا این موارد فراموش می ها متاسفانه همیشه دولت  :اسدی بیان کرد

خواهیم در آغاز کشت با مدیریت جهادی  از تمامی کشاورزان می  :های کشاورزی کشور تاکید کرد رئیس مجمع هماهنگی تشکل

ای اسالمی راهکارهایی برای دفاع از حقوق آنها ها و مجلس شور ها نباشند و بدانند تشکل تولید را آغاز کنند و نگران قیمت

 .اندیشیده است

 کند افزایش عملکرد در هکتار تولید گندم مشکل قیمت خرید تضمینی را برطرف می: اسماعیل نیا*

زیر  با ارتقاء تکنولوژی و راندمان تولید با سطح: تن گندم در هر هکتار، گفت 9عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تولید 

 .کند میلیون تن گندم تولید کرد و این اقدام مشکل قیمت خرید تضمینی را برطرف می 03توان  کشت موجود می

محمد اسماعیل نیا عضو هیات رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه برنامه مناظره امروز با اشاره به فرمایشات مقام معظم 

باور ما این است که در سایه مدیریت و عزم ملی : تقالل کشور بر اظهارداشتدرخصوص نقش کشاورزی در اس( ره)رهبری و امام 

 .توانیم به امینت غذایی برسیم می

کشورهای صادرکننده گندمی برای صادرات نخواهد بود  9454های جهانی تا سال  در بحث گندم بر اساس برآورد سازمان: وی افزود

 .و اغلب کشورها واردکننده گنم خواهند بود

میلیون هکتار در جهان تولید  305میلیون تن گندم در  044حدود  9400در سال : و کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کردعض

 .میلیون هکتار آن به صورت کشت آبی است 9میلیون هکتار است که  0شده و در ایران 

اند و این مساله نشان  ن هم برداشت کردهمیلیون ت 09تن است که برخی کشاورزان تا  9متوسط برداشت در هکتار : وی ادامه داد

 .دهد باید سطح تولید در هکتار افزایش یابد می

 04میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم  0فرانسه با : نیا با اشاره به عملکرد تولید در هکتار کشور فرانسه و روسیه، افزود اسماعیل

 .کند میلیون تن تولید می 93زیر کشت تنها  میلیون هکتار سطح 90میلیون تن صادرات دارد، اما روسیه با 
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وری در بخش کشاورزی افزایش یابد و بتوانیم راندمان تولید را افزایش دهیم، با سطح زیر  بنابراین در صورتی که بهره: وی ادامه داد

 .شود قیمت برطرف میمیلیون تن گندم برداشت کرد و این مساله هزینه تمام شده را کاهش داده و مشکل  03توان  کشت فعلی می

 کشاورزی نیاز به کمک دارد/ ضرورت بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم: رهنمایی*

نیازمند بازنگری در بخش کشاورزی هستیم و این : رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به مشکالت بخش کشاورزی کشور گفت

 .تومان تضمینی باید بازنگری شود 0055نرخ خرید 

( ص)، سید موسی راهنمایی در برنامه مناظره شبکه اول سیما با اشاره به سخن پیامبرخبرگزاری فارسرنگار اقتصادی به گزارش خب

 .«از رحمت خدا دور است ملتی که آب و خاک داشته و فقیر و نیازمند باشد»فرماید  ایشان می: گفت

ماندگی تاریخی هستیم؛ کشاورزی کار کردن در دل طبیعت است و طبیعت هم شامل  زی دچار یک عقبما در کشاور: وی ادامه داد

 .آفات، سرما و گرما، خشکسالی، سیل و این گونه مسائل است

متاسفانه کشاورزی در تمام ابعاد، به ویژه اقتصادی با مشکل مواجه است،   :رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت

 .ابراین نیاز به یک بازنگری در بخش کشاورزی هستیمبن

باید فرهنگ ملت را نسبت به کشاورزی تغییر دهیم، تا جوانان نسبت به این کار رغبت پیدا کنند، البته قبل از آن   :وی تاکید کرد

 .باید کشاورزی اقتصادی شود و در واقع گندم بهانه است چون بخش کشاورزی نیاز به کمک دارد

ها  درصد است و این هزینه 94اکنون نرخ تورم باالی  هم  :بیان اینکه در نرخ خرید تضمینی دولت باید بازنگری شود، گفت وی با

 .باید جبران شود

 دولت از کشاورزان حمایت کند/محصول کشاورزی ایران می تواند به بازار روسیه ورود پیدا کند:عاشوری*

بازار مناسبی برای محصوالت کشاورزی ایران است که با صنعتی شدن کشاورزی می روسیه : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت

 .توانیم به این بازار ورود پیدا کنیم

: رودخانی در برنامه مناظره این هفته که با موضوع نرخ خرید تضمینی گندم در حال برگزار شدن است، گفت  ناصر عاشوری قلعه

 .هبود شرایط کشاورزی قابل ستایش استتالش نظام جمهوری اسالمی ایران برای ب

خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و همچنین تالش دولت و نظام در راستای خودکفایی : این عضو اقتصادی مجلس ادامه داد

 .گندم از جمله این موارد است که البته کافی نیست و باید بیش از این تالش کرد

دولت باید کاشت گندم آبی و : وزیع محصوالت کشاورزی یک کاسه شود، تصریح کردوی با اشاره به اینکه باید تولید، تجارت و ت

توانیم، جلوی بسیاری از این  دیمی را نیز مدیریت کند، زیرا ضایعات بسیار زیادی در تولید داریم که با افزایش راندمان تولید می

 .ضایعات را بگیریم

گیرد،  ای صورت می های ویژه در همه کشورهای جهان از کشاورزان حمایتاین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه 

تواند بر تولید  های انرژی که می ها عبارتند از دادن ابزار آالت مورد نیاز، کود و سم، معافیت از حامل برخی از این حمایت: اظهار کرد

 .محصوالت کشاورزی نقش مؤثری داشته باشد

دولت باید در این زمینه نیز فکر اساسی کند، تا بتواند : ما آموزش مغفول مانده است، تصریح کرد وی با اشاره به اینکه در کشور

 .ضایعات محصوالت کشاورزی را به کمترین میزان خود برساند

تی کردن باید بتوانیم با صنع: عاشوری با اشاره به اینکه هم اکنون بازار روسیه بازار مناسبی برای محصوالت کشاورزی ما است، گفت

ای کند تا  کشاورزی افزایش تولید را در کنار افزایش راندمان داشته باشیم، بنابراین دولت وظیفه دارد که از این بخش حمایت ویژه

 .بتواند بیش از گذشته رشد داشته باشد

http://www.farsnews.com/
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رت جهاد مأموریت طرح تکمیلی دولت برای وزا/ کشاورزان برای تامین نهاده تولید نگران نباشند:نماینده دولت*

 کشاورزی

ها ناراضی هستند، به وسیله دیگر  کار را که از قیمت مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشاورزان گندم

های مختلف  میلیارد یورو به شیوه 000اقتصادی   های سازمان همکاری بر اساس گزارش: کنیم، گفت ابزارهای حمایتی حمایت می

 .از کشاورزان حمایت شده است 9409در سال 

نژاد به عنوان نماینده دولت حاضر در برنامه مناظره در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه حمایت از بخش کشاورزی  مهدی کاظم

 .استدر دنیا هم اثبات شده است که حمایت از بخش کشاورزی بسیار مهم و غیرقابل اجتناب : ناپذیر است اظهار داشت اجتناب

تجربه نشان : شود، گفت های مختلف حمایت می وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته دنیا هم از بخش کشاورزی به شیوه

توان از کشاورز حمایت کرد، هر چند تجربه نشان داده توجه صرف به قیمت  داده که تنها با استفاده از ابزار قیمتی نمی

 .یمتی برای تولید کننده آثار سوئی داشته استکننده با توجه به محدودیت ق مصرف

میلیارد یورو از بخش کشاورزی  000، مبلغ 9409اقتصادی در سال   های سازمان همکاری نژاد با بیان اینکه، طبق گزارش کاظم

از بخش  میلیارد دالر برای حمایت 55در سنای آمریکا نیز : سال بودجه حمایتی در نظر گرفته شده است، گفت 04برای مدت 

 .دهد کشاورزی تصویب شده که رشد قابل توجهی را نشان می

حمایت از بخش کشاورزی هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ قدرت خرید کشاورز و دیگر فاکتورها بسیار حائز اهمیت به : وی افزود

 .رود شمار می

تاکنون : کنم، گفت قیمت خرید تضمینی گندم تشکر می وی با اشاره به اینکه از دولت و مخصوصاً رئیس جمهور بابت اعالم به موقع

دهد، چرا که در  میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش دو برابری را نشان می 0

 .میلیون تن بوده است 995سنوات گذشته این میزان به طور متوسط 

در مجموع رشد : تر است، گفت قلم کاال در حوزه زراعی، قیمت اعالم شده پایین 90ت به این نماینده دولت با بیان اینکه نسب

مناسبی را در قیمت گندم نسبت به سالهای گذشته شاهد هستیم، اما این روش کافی نیست و قطعاً با استفاده از دیگر ابزارهای 

 .حمایتی کشاورزان را راضی نگه خواهیم داشت

ت جهاد کشاورزی مأموریت داده تا طرح تکمیلی اصالح قیمت و یا استفاده از دیگر ابزارهای حمایتی را در دولت به وزار: وی افزود

 .دستور کار خود قرار دهد

ها هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و دولت به این بخش  نژاد به کشاورزان اطمینان داد که در آینده قطعاً در تأمین و تدارک نهاده کاظم

 .دتوجه خواهد کر

دولت قبلی با تعیین نرخ پایین گندم به کشاورزی / برابری خرید تضمینی گندم در سال جاری3افزایش :نیا اسماعیل*

  ضربه زد

دولت قبلی در خرید تضمینی گندم و تعیین نرخ آن به حرف مجلس بها نداد، : عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

مدت   ایم که این خرید در میلیون تن خرید گندم داشته 0ضربه جدی خوردیم؛ تا امروز  های دولت قبلی کارشناسی نبود و نرخ

 .میلیون تن بود 995مشابه سال گذشته 

قانون در این باره از سال : نیا در ادامه برنامه امروز مناظره با موضوع تعیین نرخ تضمینی خرید گندم بیان کرد محمد اسماعیل

 .بود 30ست که آخرین اصالحیه آن سال چهار بار اصالح شده ا 0933

 .قانون همیشه به دنبال حمایت از تولید کشاورزی بوده است، اما متأسفانه این قانون خوب اجرا نشده است: وی افزود
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در مجلس بر قیمت تمام شده به اضافه درصد سود و به اضافه تورم : عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد

 .و در آخرین اصالحیه اعالم شد که باید تمام ضرر و زیان کشاورز در نظر گرفته شودتأکید شد 

التفاوت به کشاورز پرداخت  اعالم کردیم که اگر در بورس قیمت گندم رقمی داشت و خرید کمتری داشتیم، مابه: وی بیان کرد

 .شود

های بخش خصوصی ساماندهی شوند و  ه باید در قالب تشکلمیلیون کشاورز داریم ک 3در حال حاضر حدود : نیا اضافه کرد اسماعیل

 .ها نیز باید در فنون و اختیارات قدرتمند شوند تشکل

در حال حاضر تأکید بر اولویت تولید است، بدین ترتیب که گندم : عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت

 .ن سه موضوع مکمل یکدیگر هستند، اما اولویت با تولید استتولید شود، به نان تبدیل شود و آن نان مصرف شود و ای

در خرید تضمینی گندم کشاورز باید به : پذیر است، تأکید کرد وی با بیان اینکه کشاورزی به شرایط اکولوژی وابسته بود و آسیب

 .کشاورزی به عنوان یک سرمایه نگریست

درک عمیق از این موضوع، نابود باور درست، عدم عزم ملی و نبود  عدم: عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد

 .مدیران شایسته به وجود برخی از مشکالت دامن زده است

دولت قبلی در خرید تضمینی گندم و تعیین نرخ آن به حرف مجلس بها نداد، اما دولت فعلی بهتر عمل کرده : وی اظهار داشت

 .د و ضربه جدی خوردیمهای دولت قبلی کارشناسی نبو است؛ نرخ

البته پیشنهاد ما هر کیلوگرم : تومان مطلوب است، گفت 54هزار و  نیا با بیان اینکه رقم تضمینی هر کیلوگرم گندم یک اسماعیل

 .تومان بود و در این نرخ باید تجدید نظر شود 944هزار و 

مدت مشابه سال   ایم که این خرید در د گندم داشتهمیلیون تن خری 0تا امروز : عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .میلیون تن بود 995گذشته 

آغاز شده برای بخش   حمایت: نژاد کاظم/ دهیم و در نظارت صفر می 02در تصویب قانون به مجلس : رهنمایی*

 سابقه است کشاورزی بی

و برای  94مناسب برای بخش کشاورزی نمره  به مجلس برای تدوین قوانین: رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت

 .دهیم نظارت بر اجرای قانون نمره صفر می

شود در این بابت باید به این  در ادامه مناظره موسی رهنمایی با بیان اینکه قوانین و مصوبات خوبی توسط مجلس تدوین می

هیم، زیرا مسئولیت بعدی این نهاد که نظارت بر اجرای د اما در مقابل نمره صفر به مجلس می: داد، اظهار داشت 94اقدامات نمره 

 .قوانین است مناسب نیست

رسد، علل اصلی بروز این  بیشترین آسیبی که بخش کشاورزی دیده از محل عدم اجرای قوانین است که به نظر می: وی افزود

 .مسائل نداشتن تشکل باشد

اندازی تشکل  قانون نظام صنفی امکان راه 95به موجب ماده  34سال از : رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تصریح کرد

هزار نفر عضو این تشکل شدند که به زودی همه  344میلیون کشاورز  095برای بخش کشاورزی به وجود آمد و تاکنون از مجموع 

 .کشاورزان به عضویت این تشکل در خواهند آمد

رسد، اما تأمین اجتماعی از اجرای آن سر  اورزان در قالب بودجه به تصویب میسال است که بیمه تأمین اجتماعی کش 0: وی گفت

است و این یکی از مصادیق بارز عدم اجرای قانون است؛ اگر این مصوبه اجرا شود پشتوانه خوبی برای بخش کشاورزی   باز زده

 .خواهد بود
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برای توسعه بخش زیربنایی : گفت 29دجه بخش کشاورزی در سال نژاد با اشاره به دو برابر شدن بو در ادامه این برنامه مهدی کاظم

یابد تا عملیات  هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص می 95میلیارد دالر معادل  04کشاورزی با موافقت مقام معظم رهبری 

 .سازی زمین برای تولید محصوالت کشاورزی اجرایی شود آماده

دهنده توجه  سابقه بوده و نشان این اقدامات در تاریخ بخش کشاورزی بی: یح کردمدیرکل اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصر

 .دولت به این بخش است

تغییر رویکرد خرید گندم در قالب قانون به وجود آمده و براساس آن دولت : وی با اشاره به بحث نرخ تضمینی خرید گندم گفت

شود؛ در صورتی که گندم از طریق  ه این محصول در بورس کاال عرضه مینرخی را برای خرید گندم اعالم کرده و به صورت جداگان

 .رسید، دولت باید با نرخ اعالم شده گندم را خریداری کند بورس کاال به فروش می

 .های بخش کشاورزی برای اجرای آن فعال شوند این کار اجرایی نخواهد شد، مگر اینکه تشکل: نژاد اظهار داشت کاظم

در : های این وزارتخانه افزایش عملکرد در هکتار است، گفت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه یکی از برنامه مدیرکل اقتصادی

های روغنی اختصاص یافته  های زیر کشت گندم دیم که بازدهی خوبی نداشت، به کشت دانه هزار هکتار از زمین 244همین راستا 

 .شود قطعاً سطح تولید این محصول افزایش خواهد یافتاست و اگر نرخ مناسبی برای خرید گندم تعیین 

 یابد هزار تومان افزایش می 322هزار و درآمد وی  ۱92با نرخ جدید هزینه کشاورز : اسدی*

هزار تومان و  304تولید در هر هکتار برای کشاورز حداقل   رئیس مجمع کشاورزی با بیان اینکه بر اساس قیمت های جدید هزینه

 .تمام کشاورزان به صورت یکپارچه از این تصمیم دولت ناراحتند: هزار تومان افزایش پیدا کرده است، افزود 944ط درآمد وی فق

قیمت هایی که : ترین وزارتخانه با ما است، گفت مسعود اسدی در ادامه برنامه مناظره با یبان اینکه وزارت جهاد کشاورزی همراه

ها مشخص شده که هزینه تولید گندم در هر هکتار برای  رده است، با محاسبه هزینهامسال دولت برای خرید تضمینی اعالم ک

 .ها در این بخش است هزار تومان افزایش پیدا کرده است که البته این حداقل میزان هزینه 304کشاورزان 

به سال گذشته افزایش  درصد هزینه کشاورز نسبت 0995به عبارت دیگر امسال : های کشاورزی گفت رئیس مجمع هماهنگی تشکل

هزار تومان در هر هکتار به  944های جدید تنها  های اعالم شده از سوی دولت محاسبه کنیم، با نرخ پیدا کرده و اگر طبق قیمت

 .هزار تومان افزایش یافته است 304هایش  درآمد کشاورز افزوده شده در حالی که هزینه

درصدی را مبنای افزایش قیمت خرید تضمینی قرار دهد، آن زمان درآمدهای  90م اگر دولت به قانون تمکین کند و تور: وی گفت

 .شود هایش می کند و تقریبا معادل هزینه هزار تومان افزایش پیدا می 334کشاورز در هر هکتار 

یأت دولت تمکین ما این گله را از وزیر کشاورزی داریم که چطور به تعیین این قیمت در ه: این فعال بخش کشاورزی بیان داشت

اما ما حمایت قاطعی . کند چون او نماینده کشاورزان کشور در دولت است و باید حامی آنها باشد کند و جلسه دولت را ترک نمی می

 .در این بخش ندیدیم

ر سوخت لیت 944در سراسر ایران هر کشاورزی که بخواهد : گفت  ای وی با اشاره به مشکالت کشاورزان برای تهیه سوخت یارانه

شود آنچنان که بسیاری از کشاورزان راضی هستند سوخت آزاد تهیه کنند اما دردسر  ای بگیرد با مشکالت زیادی مواجه می یارانه

 .ای را نکشند تهیه سوخت یارانه

ن وثیقه را قبول ها ای ها پذیرفته شود، اما بانک طبق قانون مجلس باید اراضی کشاورزان به عنوان وثیقه از سوی بانک: اسدی افزود

 .گیرند، اغلبشان کشاورزی بلد نیستند کنند و آنهایی که وام کشاورزی می ندارند و در این زمینه به کشاورزان کمک نمی

دانم  گویند فقط برخی کشاورزان نسبت به قیمت جدید خرید تضمینی گندم اعتراض دارند، اما آنچه که من می می: وی اضافه کرد

کنند، چون بر اساس قانون نرخ خرید تضمینی  ورت یکپارچه از این تصمیم ناراحتند و احساس سرخوردگی میتمام کشاورزان به ص

 .باید مطابق با تورم تعیین شود
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وظیفه دولت در نظارت بیش از : نیا اسماعیل/ حمایت از کشاورزان مانند حمایت از خودروسازان نباشد:عاشوری*

 مجلس است

هرگز در زمینه : با اشاره به اینکه آموزش نکته مغفول مانده در حوزه کشاورزی است، گفت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

 .خودکفایی گندم کار اساسی صورت نگرفت

اگر چنانچه به فرمایشات امام توجه کنیم، ایشان در  :ناصر عاشوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه مناظره گفت

 .تقالل کشاورزی بدست آید در دیگر موارد نیز استقالل خواهیم داشتفرمایند اگر اس نامه خود می وصیت

میلیون ایرانی حمایت  00توانیم بگوییم از  وی ادامه داد اگر دلسوزی و حمایت منطقی و متوازن از کشاورز صورت گیرد، آنگاه می

 .ایم کرده

انون اعالم کرده است، مورد حمایت قرار گیرد، تصریح ای که ق وی با اشاره به اینکه تولید و تولیدکننده باید تا حد و اندازه

زیرا باید در کنار حمایت از بخش کشاورز در خصوص کنترل و کاهش . حمایت ما نباید مانند حمایت از خودروسازان باشد :کرد

 .ها نیز اقدامات مفیدی انجام دهیم تا مانع گرانی محصوالت کشاورزی شویم قیمت

در چند سال قبل : ایم، اما هرگز به دنبال بهبود کیفیت نیستیم، اظهار کرد ه ما در تولید مسابقه گذاشتهعاشوری با اشاره به اینک

میلیون تن گندم وارد کردیم، زیرا دولت باید شکم مردم را سیر  0بحث خودکفایی در تولید گندم مطرح شد اما سال بعد از آن 

ن سال وقتی شرایط بارندگی خوب بود، صحبت از خودکفایی گندم شد اما در کند و هرگز به این سؤال پاسخ ندادیم که چرا در آ

 .های بعد هرگز کار اساسی در این زمینه انجام ندادیم سال

وزارت کشاورزی باید به دنبال استخدام نیروهای : وی با اشاره به اینکه آموزش نکته مغفول مانده در حوزه کشاورزی است، گفت

 .این صنعت باشد و در حقیقت آموزش نقش مؤثری در افزایش تولید دارددیده و مرتبط با  آموزش

تالش سنگینی از سوی  :های عاشوری ادامه داد نیا عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در واکنش به صحبت اسماعیلی

 .عمال کندمجلس شورای اسالمی صورت گرفته است تا به بهترین شکل نظارت خود را بر روی صنعت کشاورزی ا

در دو سال و سه ماه گذشته که به عنوان نماینده در خدمت مردم هستیم، چندین جلسه با وزرا نشستیم و : وی ادامه داد

توانیم طرح سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص کنیم و بیشترین  پیشنهادات خود را مطرح کردیم، اما ما تنها در حوزه نظارت می

 .ای حل شود یار دولت است، زیرا دولت باید پیگیر امور باشد تا مشکالت به صورت ریشهوظیفه در حوزه نظارت در اخت

میلیون تن در آن تولید کرد  9توان  هزار متر زمین کشاورزی به صورت آبی داریم که می 344دو میلیون : نیا تصریح کرد اسماعیل

 .برساندمیلیون  3ای عمل کند که تولید خود را به  اما دولت باید به گونه

ریزی اول مردم بدانند که دولتی  دولت باید مدیریت خود را اصالح کند و به نحوی مدیریت کند که بر اساس برنامه: وی ادامه داد

 .که قرار است کار را برعهده بگیرد، چه مقدار قرار است محصول کشاورزی تولید کند

کند مدتی را نیز در زمین کشاورزی کار می کند تا با این رشته  در اروپا فردی که در رشته کشاورزی تحصیل می :وی تصریح کرد

 .بیش از حالت تئوریک آشنا شود

اطالع  گذاری از نحوه تولید شیر بی کارشناس نافذ در نرخ/ اند  کنندگان مظلوم واقع شده کشاورزان و مصرف: رهنمایی*

 بود

: اند، گفت گذاری مظلوم واقع شده کننده در جریان قیمت مصرف رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه دو قشر تولیدکننده و

 .توان دفاع کرد پس از تشکیل نظام صنفی از حقوق کشاورزان می
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در جریان مناظره تلویزیونی این هفته با موضوع نرخ خرید تضمینی گندم، سیدموسی رهنمایی رئیس نظام صنفی کشاورزی با 

بحث سیاسی با دولت نداریم و خواسته و ناخواسته : اند، گفت شده  کننده مظلوم واقع مصرف اشاره به اینکه دو قشر تولیدکننده و

 .کنیم ارادت خود را نزد آنها توزیع می

کنیم؛ طی چند سال گذشته که نظام صنفی  ها را اقرار کردیم و مشکالت را نیز تحمل می پیش از این تمام مصیبت: وی افزود

 .برابری سوخت را پذیرفتند 04ستند، حق خود را بگیرند و چشم بسته نرخ توان نداشتیم، کشاورزان نمی

این : کنند، گفت دانست که کشاورزان شیر تولید می گذاری شیر نمی رهنمایی با بیان اینکه یکی از کارشناسان نافذ در نرخ

 .کنند ید میکرد، کارخانجات خودشان شیر تول گذاری شیر داشت فکر می کارشناس که نظر مهمی در قیمت

ها  ها و اتحادیه گذاری در قالب تشکل بار در تاریخ کشور قیمت مواد اولیه و نرخ برای اولین: رئیس نظام صنفی کشاورزی تأکید کرد

 .برای بررسی به وزارت جهاد کشاورزی رفت و سیر قانونی آن در دولت قرار گرفت

برابری نرخ سوخت را پذیرفتند، اما بازنگری در نرخ گندم  04زایش یک شبه اف 32در حالی که کشاورزان در سال : رهنمایی گفت

 .به بعد این اقدام در حال اجرا است 20نسبت به آن صورت نگرفت و از سال 

توانند به خودشان  تنها کشاورزان می: وی با اشاره به اینکه هیچ دستی برای کمک به کشاورزان از آستین بیرون نخواهد آمد، گفت

 .کمک کنند

 .تنها دلیل سرپا ایستادن کشاورزی، یک قامت کشاورز است: رئیس نظام صنفی کشاورزی تأکید کرد

عالوه : کنیم، گفت نژاد در ادامه با اشاره به اینکه هرچه تالش داریم به مقوله کشاورزی کمک می براساس این گزارش مهدی کاظم

 .اورزان حمایت خواهیم کرد، تا در دنیا قدرت رقابت پیدا کنیمبر پرداخت نقدی اشاره شد که به وسیله دیگر ابزارها از کش

های ساالنه دیده شده و ما هم باید به این سمت  در دنیا اعداد عجیب و غریبی برای حمایت از کشاورزی در بودجه: وی افزود

 .حرکت کنیم که کشاورزان نیاز به حمایت دارند

داده تا در قالب طرح تکمیلی از کشاورزان حمایت کند و اگر امکان اصالح دولت به وزارت جهاد کشاورزی مأموریت : وی گفت

 .قیمت وجود دارد، این کار را انجام دهد

 .نژاد پیشنهاد داد که عالوه بر تعیین قیمت و حمایت به وسیله دیگر ابزارها جایزه کیفیت به کشاورزان بدهیم کاظم

خواهان اجرای درست : رهنمایی/ تضمینی گندم داخل نداردقیمت جهانی گندم فاصله چندانی با نرخ : عاشوری*

 قانون خرید تضمینی گندم هستیم

: تومان است، گفت 0944تا  0944در ادامه مناظره امروز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قیمت جهانی گندم معادل 

ن قمیت جهانی و قیمت خریداری شده توسط دولت با توجه به قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم، تفاوت چندانی بی

 .نیست

  .در ادامه برنامه مناظره امروز مجری برنامه از مهمانان سواالت بینندگان را پرسید

های کشاورزی پرسید دولت تا چه زمانی باید از بخش کشاورزی حمایت کند،  وی از مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل

ها از بخش کشاورزی به بسیار زیاد بود و بخش  ب به خاطر نیاز به کشور به امنیت مواد غذایی حمایتدر دو دهه اول انقال: گفت

 .بازرگانی و صنعتی قوی نداشتیم

به تدریج کشاورزان به این باور رسیدند که دولت به طور کامل از : های کشاورزی تصریح کرد رئیس مجمع هماهنگی تشکل

ها مجبور به پذیرش نقش  توانند به حقوق خود دست یابند دولت یط کنونی که کشاورزان نمیکند؛ در شرا کشاورزی حمایت می

 .کننده منابع را دارند تقسیم
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وقتی شرایط آب و : از محمد اسماعیل نیا نماینده مجلس پرسیده که که چرا کشاورزان توقع دارند دولت از آنها حمایت کند، گفت

برابر  04تا  5سوم متوسط جهان بارش داریم و فاصله تولید کشاورز نمونه با کشاورز عادی ای است که یک  هوایی کشور به گونه

 .است، حمایت از بخش کشاورزی ضروری است

 .ها از کشاورزی را کاهش داد توان سطح حمایت باید راندمان تولید افزایش یابد و در صورت تحقق این امر می: وی افزود

خصوص افزایش قیمت نان در صورت افزایش نرخ خرید تضمینی گندم پرسیده شد که وی پاسخ سوال بعدی از موسی رهنمایی در

ریزی مناسبی انجام دهد،  ها یک برنامه خواهیم قانون اجرا شود و در بخش قیمت نان هم دولت باید در توزیع یارانه ما تنها می: داد

 .صاص یابدتا یارانه نان به اقشاری که از لحاظ درآمدی ضعیف هستند، اخت

در مجلس اکثر نمایندگان : ناصر عاشوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این بحث به صحبت رهنمایی اشاره کرد و گفت

 .ایم حامی بخش کشاورزی هستند و در این زمینه مصوبات خوبی برای بیمه روستائیان و کشاورزی داشته

 .است مجلس بیشترین تذکر و سوال را از او داشته است وزیر جهاد کشاورزی یکی از وزاریی: وی ادامه داد

با توجه به قیمت : تومان است، گفت 0944تا  0944عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قیمت جهانی گندم معادل 

 .پیشنهادی خرید تضمینی گندم، تفاوت چندانی بین قمیت جهانی و قیمت خریداری شده توسط دولت نیست

کنند و  باید این موضوع را هم مورد توجه قرار داد که تنها دو استان فارس و گلستان گندم باکیفیت تولید می: فه کردعاشوری اضا

خواهیم از کشاورزی حمایت کنیم، باید سطح  اگر سهم کیفیت در قیمت را در نظر بگیریم، نرخ تضمینی مناسب است؛ اگر می

 .کننده را هم در نظر بگیریم قدرت خرید مصرف

 هزار میلیارد ریال کمک بالعوض برای کاهش نرخ تسهیالت کشاورزی 3: نژاد کاظم*

دولت برای یارانه سود تسهیالت بخش : نماینده وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نوسازی خودروهای مورد نیاز کشاورزان گفت

 .ایم هزار میلیارد ریال کمک بالعوض در نظر گرفته 3کشاورزی 

مردم باید نان بخورند و اگر دولت نتواند گندم مورد نیاز نانوا را از داخل : ایی در پاسخ به سؤال یکی از حضار گفتسیدموسی رهنم

 .تهیه کند این گندم باید از خارج وارد شود

م که شود، من کشاورز به این قضیه کاری ندار گندم خارجی نیز با دالر نفتی تأمین می: رئیس نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد

شود، تا  دانم که با دالر نفتی گندم وارد می آید، اما این را می نفت به چه قیمتی فروش خواهد رفت و دالر آن چگونه به دست می

 .زندگی و معیشت مردم بگذرد

ارج کرده است، فرمایند نان را اکرام کنید، زیرا خداوند برای آن برکات زمین و آسمان را خ وی با اشاره به اینکه امیرالمؤمنین می

شود که در  کیلو به طور میانگین نان در ایران مصرف می 034متأسفانه مصرف نان در کشور نیازمند اصالح است امروز : تصریح کرد

 .شود کنیم که حجم زیادی از آن اسراف می برابر مصرف دنیا نان مصرف می 3بنابراین . کیلوگرم است 95دنیا این آمار 

قطعاً وقتی در راستای : نژاد نماینده دولت در مناظره در پاسخ به سؤال یکی دیگر از حضار گفت ظره مهدی کاظمدر ادامه برنامه منا

 .تواند میانگین تولید را افزایش دهد تأمین قطعات و تجهیزات و نهاده بتوانیم به خوبی فعالیت کنیم کشاورز نیز می

کشاورزی مشغول به کار است که بنده اعتقاد دارم، کار مربوط به تأمین  اکنون شرکت خدمات حمایتی در جهاد هم: وی تصریح کرد

 .نهاده و قطعات باید توسط بخش خصوصی صورت پذیرد

های فنی به صورت بالعوض در نظر گرفته شده که اگر شرایط  هزار میلیارد ریال بابت کمک 3: نژاد در پایان تصریح کرد کاظم

تواند به صنعت  ر و خودروهای مورد نیاز صنعت کشاورزی به خوبی پیش رود، این رقم میسازان و تولیدکنندگان تراکتو قطعه

 .کشاورزی ما رونق بخشد

 حمایت از خودروسازی و کشاورزی قابل قیاس نیست/ تأمین غذای ارزان از جیب کشاورز صحیح نیست: اسدی*
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کنیم، سوار  سال مردم را مجبور می 95: ی گفترئیس مجمع هماهنگی تشکلهای کشاورزی با مقایسه خودرو سازی و کشاورز

تولیدات غیراستاندارد خودروسازان داخلی شوند تا از این صنعت حمایت شود، اما در مقابل دولت تعرفه صادرات کشاورزی را باال 

 .برند می

گران است و کود فسفات در ادامه مناظره مسعود اسدی در پاسخ به این سؤال بینندگان برنامه که چرا تسهیالت بانک مرکزی 

: گوید چیست، اظهار داشت هزار تومان شده و با این اوصاف آنچه به عنوان حمایت می 044ای  هزار تومان و سم کیسه 54ای  کیسه

ابتدا باید جواب این سؤال را که چرا باید از کشاورزی حمایت شود، این طور بدهیم که کشورهای پیشرفته دنیا هم از بخش 

کنند، چون رابطه بین درآمد زارعان و کشش تقاضا در بازار وجود دارد و بحث کشاورزی مسئله امنیت غذایی  ایت میکشاورزی حم

 .کند، از آن حمایت کند است و به همین دلیل دولت سعی می

در این بخش ها  ها گفته شده صحیح است و ساختار تورمی موجب افزایش قیمت ای که درباره افزایش قیمت نکته: وی ادامه داد

 .شده است

بالغ بر هزار میلیارد تومان برای صندوق بیمه کشاورزی در نظر گرفته شده که قبول داریم کم : این فعال بخش کشاورزی افزود

 .است و همچنین تغییر قیمت کود به دلیل افزایش نرخ ارز است و این خارج از توان ما است که از آن جلوگیری کنیم

نیا در پاسخ به این سؤال که اگر نرخ خرید تضمینی تنها راه حمایت نیست چه راهکارهای برای  اسماعیل به گزارش فارس، محمد

کنند و  های زیادی که دارند باز هم از بخش کشاورزی حمایت می کشوری مثل ژاپن، کانادا یا آمریکا با بارندگی: حمایت دارید، گفت

 .ب و خاک و مدیریت پولی و حمایتی شدنی استباید بپذیریم که این کار شدنی است و مدیریت آ

هزار میلیارد ریال برای  3بررسی موضوعات باید به صورت نسبی باشد برای مثال االن : نژاد نیز در پاسخ به این سؤال گفت کاظم

اینکه نرخ تسهیالت گردد یا  ها برمی کنند به تشکل مکانیزاسیون اختصاص داده شده اما اینکه چقدر کشاورزان از این استفاده می

های گذشته  ها است ضمن اینکه تأمین نهادها نسبت به دوره درصد کمتر از سایر بخش 5درصد و  00بانکی در بخش کشاورزی 

 .باید مدنظر قرار بگیرد

همواره اند اما در مورد خودروسازی  بوده  همیشه کشاورزان با مشکل مواجه: در ادامه برنامه یکی از حضار با طرح سوالی گفت

 افتد، دلیل آن چیست؟ است حق خود را از دولت بگیرد اما در بخش کشاورزی این اتفاق نمی  توانسته

کنیم سوار تولیدات  سال است مردم را مجبور می 95خواهد؛  جامعه کشاورزی حمایتی عینی می: اسدی در پاسخ به این سؤال گفت

سال در اولین سالی که در مقابل  95که صنعت خودرو قوی شود، اما بعد از غیراستاندارد خودروسازان داخلی شوند به این دلیل 

زورگویی غرب ایستادیم صنعت خودرو تولیداتش یک سوم شد و از کارخانه مستقیم به تعمیرگاه رفت در مقابل کشاورز زمانی که 

 .دهد خواهد قیمت را افزایش دهد، دولت تعرفه صادرات را افزایش می می

این کار خوبی است که به مردم غذای ارزان دهیم ولی نه اینکه از جیب کشاورز این کار : اهنگی کشاورزی افزودرئیس مجمع هم

اتفاق بیفتد یعنی کشاورز باید محصولش را مفت بدهد که دولت غذای ارزان به مردم بدهد چطور وزیر صنعت هرچه خودروسازان 

 .دهد گری را در این دو بخش نشان می بیگفتند، را قبول کرده است و این تفاوت قدرت ال می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294000444320 

 
 گندم

 - 93/07/11فارس

 کشاورزی نیاز به کمک دارد/ ضرورت بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930711000694
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نیازمند بازنگری در بخش کشاورزی : صنفی کشاورزی با اشاره به مشکالت بخش کشاورزی کشور گفت رئیس نظام

 .تومان تضمینی باید بازنگری شود 9955هستیم و این نرخ خرید 

( ص)شبکه اول سیما با اشاره به سخن پیامبر، سید موسی راهنمایی در برنامه مناظره خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .«از رحمت خدا دور است ملتی که آب و خاک داشته و فقیر و نیازمند باشد»فرماید  ایشان می: گفت

ماندگی تاریخی هستیم؛ کشاورزی کار کردن در دل طبیعت است و طبیعت هم شامل  ما در کشاورزی دچار یک عقب: وی ادامه داد

 .، خشکسالی، سیل و این گونه مسائل استآفات، سرما و گرما

متاسفانه کشاورزی در تمام ابعاد، به ویژه اقتصادی با مشکل مواجه است،   :گفت رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

 .بنابراین نیاز به یک بازنگری در بخش کشاورزی هستیم

دهیم، تا جوانان نسبت به این کار رغبت پیدا کنند، البته قبل از آن  باید فرهنگ ملت را نسبت به کشاورزی تغییر  :وی تاکید کرد

 .باید کشاورزی اقتصادی شود و در واقع گندم بهانه است چون بخش کشاورزی نیاز به کمک دارد

ها  هزینهدرصد است و این  94اکنون نرخ تورم باالی  هم  :وی با بیان اینکه در نرخ خرید تضمینی دولت باید بازنگری شود، گفت

 .باید جبران شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294000444335 

 

 
 گندم

 فودپرس- 3131مهر ماه  0سه شنبه 

 تومان 9352حداقل نرخ منطقی / بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم

ها و نرخ تورم رسمی کشور مناسب نیست و  مصوب گندم با توجه به هزینه خرید تضمینینرخ : صنفی کشاورزی گفت رییس نظام

 .تر برای بازنگری در نرخ این محصول استراتژیک اقدام کند ستاریم تا هر چه سریعاز دولت خوا

 
علیرغم این که دولت و مسئوالن آن همواره : ، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  موسی رهنمایی در گفت

، کشاورزیهای مقام معظم رهبری از بخش  با وجود حمایت دهند و و به صورت متعدد شعار حمایت از کشاورزی و کشاورزان را می

 .ها حمایت عملی از کشاورزان دیده نمی شود در تصمیم گیری

کشاورزی که طی سال گذشته با افزایش قیمت در سوخت، انرژی و افزایش قیمت در زمینه حمل و نقل، تراکتور و غیره : ودوی افز

 .تواند چنین قیمت نامناسبی را تحمل کند مواجه شده است و پس از یک سال به انتظار نشستن برای برداشت محصول، نمی

 ستتومان ا 0954حداقل نرخ منطقی برای خرید گندم 

تومان می فروشند و نرخ تورم  0954چگونه است که گندم بذری را به کشاورزان کیلویی   :رییس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد

 0055کنند  درصد است و قیمتی که برای خرید تضمینی گندم اعالم می 94رسمی کشور که توسط مسووالن اعالم شده حداقل 

 شود؟ تومان می

هایی که برای کشاورزان وجود دارد و نرخ تورم رسمی کشور حداقل قیمت منطقی برای خرید  به هزینهبا توجه : رهنمایی گفت

که اعالم این گونه نرخ خرید تضمینی گندم اصال شایسته دولت تدبیر و امید  تومان است و با توجه به این 1350تضمینی گندم 

 .د تضمینی این محصول استراتژیک اقدام شودتر برای بازنگری نرخ خری نیست، انتظار می رود هر چه سریع

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930711000685
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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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رسد دولت و وزارت جهاد کشاورزی با  به نظر نمی: وی با تاکید بر اصالح الگوی کشت با توجه به محدودیت منابع پایه تولید گفت

جه هدف کاهش سطح زیر کشت گندم نرخ خرید تضمینی این محصول را پایین اعالم کرده باشد چرا که این روش به هیچ و

  .را اصالح کرد محصوالت کشاورزی های قانونی و منطقی الگوی کشت تولید درست نیست و به جای آن باید از طریق روش

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
 

 گندم
 فودپرس- 3131ماه  مهر 31دو شنبه 

 هزار تن گندم از قزاقستان وارد کرد  395ایران 

 .هزار تن گندم از قزاقستان وارد کرد 905ژوئن  94یک سال منتهی به  ایران در

شرکت دولتی قزاق آگروی قزاقستان با انتشار بیانیه ای اعالم کرد ایران آماده است واردات گندم از این کشور را طی دو تا سه سال 

 .میلیون تن در سال افزایش دهد 9آینده به 

ته بود علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران برنامه های کشور خود برای هفته پیش یک مقام این شرکت نیز گف

 .واردات گندم از قزاقستان را به اطالع مقامات قزاق رسانده است

 .هزار تن گندم از قزاقستان وارد کرد 905ژوئن  94به گفته مقامات قزاق ایران در یک سال منتهی به 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 

 گندم
 فودپرس- 3131مهر ماه  33جمعه 

 میلیون تن گندم به کشور  3واردات 

 .میلیون تن گندم به کشور خبر داد 0عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، از واردات 

درصد افزایش یافته  2تومان است که این قیمت نسبت به سال گذشته  0955اکنون قیمت گندم هم : محمدتقی توکلی افزود

 .است

 .با توجه به شرایط باید میزان افزایش خرید تضمینی محصوالت متناسب با نرخ تورم باشد: وی ادامه داد

از برآورد قیمت تمام شده است و سود آن  کند گندم تولید شده کمتر با افزایش قیمت گندم کشاورز احساس می: توکلی اضافه کرد

دهد و او را به سمت کشت محصوالت پرسود  احتمالی است و این تأثیر منفی روی کشاورز دارد و سطح زیر کشت را کاهش می

 .دهد سوق می

یون تن گندم میل 09براساس برآورد سازمان جهاد کشاورزی امسال : میلیون تن گندم در کشور خبر داد و گفت 0وی از واردات 

 .شود میلیون تن برای خوراک انسان و سه میلیون تن برای صنایع و اصناف مصرف می 2تولید شده که از این میزان 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 منابع مالی

 - 93/07/10فارس

 ادر کردجهانگیری دستور اقدام سریع ص/ شود میلیارد تومان یارانه حمایت از تولید پرداخت می 5022

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/Post.aspx?Id=9e16d65a0b7d43fba3cacf3e3fd757cd&Title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85/%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%20%D9%86%D8%B1%D8%AE%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C%201350%20%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=0f92197b7f0a4256bf7ffface8246584&Title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DB%B3%DB%B4%DB%B5%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=481126330c4649fb84cb340be72dfa08&Title=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%207%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%20%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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نامه حمایت از تولید در جلسه هیأت وزیران طرح  جمهور از دبیر هیأت دولت خواست به سرعت آیین معاون اول رئیس

 .شود

؛ در یکی از جلسات اخیر هیئت وزیران معاون برنامه ریزی و نظارت پایگاه اطالع رسانی دولتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد تومان در قالب این آیین نامه  5944راهبردی رئیس جمهور از آماده شدن آیین نامه یارانه حمایت از تولید و قرار پرداخت 

 .بودبه منظور کمک به صنایع تولیدی توضیحاتی ارائه کرده 

پس از توضیح نوبخت؛ معاون اول رئیس جمهوری از دبیر هیئت دولت خواست تا این آیین نامه با قید فوریت در یکی از جلسات 

 .آتی هیئت وزیران مطرح شود

در اختیار ( اجرای هدفمندی یارانه ها  قانون 90موضوع تبصره )گفتنی است این رقم از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها

 .بخشهای تولیدی قرار خواهد گرفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294004444904 

 منابع مالی
 - 93/07/14فارس

 درخواست افزایش اعتبارات از هدفمندی یارانه برای خدمات دامپزشکی

: دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه اعتبارات سازمان در مقایسه با خدمات آن محدود و کم است گفترئیس سازمان 

 .باید از یارانه سالمت و تولید مبلغ بیشتری به سازمان دامپزشکی کشور داده شود

ی مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مراسم روز مل ،وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

با این حال باید دولت در بخش : هزار شغل این سازمان برون سپاری شده است، گفت 94دامپزشکی با بیان اینکه تاکنون بیش از 

ای به این سازمان داشته باشد زیرا در برخی مواقع برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد که به نقاط  اعتبارت توجه ویژه

پزشکی ارائه دهد و مجبوریم با اعتبارات محدود خود این خدمات را ارائه دهیم که گاهی دورافتاده کشور برود و خدمات دام

 . کمبودهایی ایجاد می شود

با : ، گفت ماه گذشته دو بار با هجوم عوامل بیماری زای دامی از مرزهای غربی و شرقی کشور مواجه شدیم 00وی با بیان اینکه در 

 .اند از التهاب جامعه مانع از بروز و ورود این بیماری به داخل کشور شده این حال دامپزشکان این سازمان بدور

هزار  25سازمان دامپزشکی باید به : درصد ارزش تولیدات دامی متعلق به فعالیت های دامپزشکی است ، گفت 95وی با بیان اینکه 

هزار مرکز عرضه دام ، هزار کارخانه تولید  094هزار واحد پرورش طیور صنعتی، خدمات ارائه دهد و بر  90واحد تولید دام و 

 .کارخانه تولید داروی دامی نظارت کند 033کارخانه تولید شیر و  35خوراک دام، هزار و 

 .خلج از مجلس و دولت خواست با شناسایی وظایف مهم سازمان دامپزشکی در بخش اعتبارات به این سازمان کمک کند

باید از یارانه : کید بر اینکه اعتبارات سازمان در مقایسه با خدمات آن محدود و کم است گفترئیس سازمان دامپزشکی کشور با تا 

 .سالمت و تولید مبلغ بیشتری به سازمان دامپزشکی کشور داده شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294000440030 

 

 منابع مالی
 آیانا-3131مهر  3۱, دوشنبه

 اندازی خط اعتباری شماره سه  باش وزیر جهاد کشاورزی به مرکز توسعه مکانیزاسیون برای راه آماده

http://www.farsnews.com/
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=12&Id=249972
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930710000340
http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=EVENT&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=204b4b68-54c6-4694-89b0-87408eb29bc9
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930714001464
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 .حقق شودهزار میلیارد ریالی مکانیزاسیون م شود تا پایان سال جاری، جذب کامل خط اعتباری هشت بینی می پیش

با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

آمده،  عمل های به ریزی هزار میلیارد ریالی در سال جاری، بر اساس مدیریت و برنامه اعالم نرخ سود تسهیالت خط اعتباری هشت

 .قاضیان به بانک کشاورزی شدت یافتروند معرفی مت

های زراعت، باغبانی، دام، طیور و شیالت،  ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی در زیربخش متقاضیان خرید ماشین: کامبیز عباسی افزود

شاورزی میلیارد ریال تسهیالت به بانک ک 093هزار و  های جهاد کشاورزی سراسر کشور برای دریافت بیش از شش از طریق سازمان

 .جذب شده است( ظرف دو هفته)میلیارد ریال  545اند که از این میزان مبلغ  معرفی شده

به گفته وی، این روند معرفی و جذب سریع که در فاصله کمتر از یک ماه صورت گرفته، نویدبخش جذب کامل خط اعتباری تا 

 .خورشیدی بوده است 29پایان سال 

تا دو ماه آینده ( یک روز قبل از عید قربان)وزیر جهاد کشاورزی در بیستمین جلسه مکانیزاسیون  با توجه به نظر: عباسی اعالم کرد

هزار  90اندازی شود تا نیاز ساالنه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به مبلغ حداقل  باید خط اعتباری شماره سه مکانیزاسیون راه

 .میلیارد ریال تحقق یابد

هزار میلیارد ریال اعتبار  و هشت 544هزار و  در خطوط اعبتاری شماره یک و دو به ترتیب هفت به گفته وی، با توجه به اینکه

هزار  90میلیارد ریال اعتبار برای خط اعتباری شماره سه، نیاز ساالنه  544هزار و  اختصاص یافته است، با اختصاص فقط هشت

 .میلیارد ریالی توسعه مکانیزاسیون نیز محقق خواهد شد

ای  گونه نظیر بوده، به های گذشته در نوع خود بی این مقدار در مقایسه با سال: رکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه دادرئیس م

پذیر بودن بخش مکانیزاسیون  که در فاصله زمانی کمتر از یک ماه، تعداد زیادی متقاضی معرفی شدند که این امر حکایت از سرمایه

 .ارتقاء وضعیت مکانیزاسیون داردکشاورزی و عطش مزارع برای 

های اخیر شدت گرفته و این نشان از  استفاده از ادوات مکانیزه در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی طی سال: عباسی تصریح کرد

 .تولید مناسب در بخش کشاورزی دارد

ها، نسبت به پرداخت هرچه  بررسی پروژه توان با تسریع در روند بانک کشاورزی نیز با توجه به استقبال فوق می: وی یادآور شد

 .تر تسهیالت به متقاضیان اقدام کند سریع

بینی کرد که در صورت تعامل بانک کشاورزی، همچون سال گذشته بتوان تا پایان سال نسبت به جذب کامل خط  عباسی پیش

 .هزار میلیارد ریالی مکانیزاسیون برای سال جاری اقدام کرد 90اعتباری 

رود هرچه  رسد امسال روند خط اعتباری مکانیزاسیون بسیار مناسب پیش رفته و امید می نظر می به شرایط یادشده، بهبا توجه 

صورت کامل در سراسر  تر به سمت تولید تجاری و مکانیزه محصوالت کشاورزی و پس از آن برداشت و فرآوری مکانیزه به سریع

 ./کشور قدم برداریم
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/33001-3.html 

 متفرقه

  آیانا- 3131مهر  80, یکشنبه

 رونمایی از نوعی کیک یزدی با مواد قندی کم و مزه ثابت در حضور وزیر بهداشت 

زشکی از نوعی کیک یزدی که میزان مواد قندی آن کم و از نظر مزه تفاوتی در حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پ

 .با این محصول در بازار ندارد، رونمایی شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19775-1.html
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در یزد، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست اعضای شورای ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بخش عمده سالمت مردم در گرو همدلی و همکاری سایر : استان یزد گفت سالمت، مدیران و مسئوالن فنی صنایع غذایی

 .درصد امور مربوط به سالمت شهروندان است 94ها است، این وزارتخانه تنها قادر به  دستگاه

های گذشته تا حدودی نسبت  رسد طی دهه نظر می زاده هاشمی با بیان این که بحث غذا خیلی حساس است و به سیدحسن قاضی

باید بدون اینکه مردم را بترسانیم، راهکارهایی اندیشیده شود که به تدریج به سمتی حرکت : توجهی شده است، گفت آن کم به

 .کنیم که مصرف غذای سالم به فرهنگ تبدیل شود

رکت به مصرف ها در حال ح وی با ابراز تأسف از این که میزان آشنایی نسل جوان از غذاهای ایرانی در حال کم شدن است و ذائقه

ها اضافه وزن دارند اشاره کرد و از آنان خواست تا مصرف مواد جایگزین شکر را  غذاهای فوری است، به اینکه حدود نیمی از یزدی

 .های غذایی خود بگنجانند که کم کالری و مواد قندی آن کم است، در برنامه

 .مردم ایران بر بخشی از مشکل اضافه وزن و چاقی غلبه کردگیری از آداب و سنن  توان با بهره می: زاده هاشمی افزود قاضی

درصد  95درصد به  09سال گذشته شیوع دیابت در استان یزد از 94به گفته وی، در زمینه غذا به همت جمعی نیاز است که طی 

 .رسید

نخست و سپس صاحبان صنایع وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه این آمار یک واقعیت است که مردم در وهله 

ما : کنندگان در این نشست خاطرنشان کرد توانند ذائقه مردم را به تدریج به مصرف غذای سالم تغییر دهند، خطاب به شرکت می

موظف به حمایت از تولید و مکلف به حمایت از مردم هستیم و مردم اطمینان داشته باشند که دولت نسبت به سالمت آنها غافل 

 .نیست

توان  می: ها و کنترل باشد، ادامه داد ای برای کاهش نظارت و سوءتدبیر در بازرسی زاده هاشمی با بیان اینکه تولید نباید بهانه اضیق

 .عنوان یک راهکار مؤثر ذائقه مردم را آهسته آهسته تغییر داد به 'استویا'های جایگزین ازجمله گیاه  کننده با کمک شیرین

 .مریکای التین و برخی کشورها تولید می شود و ایران در نظر دارد این گیاه را جایگزین شکر کننداین گیاه عمدتاً در آ

توان از این گیاه استفاده کرد و برای تولید آن یارانه پرداخت کرد و این محصول را در اختیار کسانی که اضافه  می: وی تصریح کرد

 .وزن دارند، قرار داد

مدیریت وزن تنها با محصول جایگزین امکان ندارد، بلکه با کمک غذای سالم، تحرک بدنی و : زاده هاشمی یادآور شد قاضی

 .های ورزشی این امر قابل تحقق است فعالیت

شود و دولت نسبت به آینده آنها، جوانان، فرهنگ و  مردم خیلی عالقه دارند، احساس کنند به آنها اهمیت داده می: وی تأکید کرد

 .دشان توجه دار دین

بنا بر اعالم این عضو دولت یازدهم، بیش از نیمی از مرگ و میر ناشی از مصرف روغن جامد و کم کیفیت، شکر و نمک است؛ لذا 

 .ها باشند باید در تهیه محصول غذایی دقت کنیم و مردم هم مراقب فشار خون، دیابت و سایر بیماری

تحرک هستند که علت آن مصرف بیش از حد  درصدشان کم 95ستند و ها با اضافه وزن و چاقی رو به ه درصد یزدی 05همچنین 

 .غذا و تحرک کم است

همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان نشست مذکور در گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران نسبت به افزایش بیماری 

 .شیوع این بیماری دو برابر جهانی است ها در تعدادی از استان: ها هشدار داد و اظهار داشت دیابت در برخی استان

در سفر به یزد با مسئوالن، مدیران و مسئوالن فنی صنایع غذایی استان در مورد محصول جایگزین شکر : زاده هاشمی گفت قاضی

 .شد در تولید مواد غذایی صحبت شد و برای نخستین بار نوعی کیک یزدی بدون کالری با محصول جایگزین استویا در یزد تولید
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ویژه جوانان خواست مصرف غذای سالم را در  های جایگزین بود، از مردم به کننده وی با بیان اینکه در آینده باید در فکر شیرین

 ./برنامه غذایی خود قرار دهند، میزان مصرف شیرینی، تنقالت و غذاهای فوری را کم کنند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 02303-0 .html 

 
 متفرقه

 آیانا- 3131مهر  80, سه شنبه

تدوین شد و با پایان چاپ این کتاب در مهرماه  "نامه اسالمی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانش"جلد دوم 

 . شود به بازار نشر ارائه می

های  قیه در وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید از دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآوردهنماینده ولی ف

نامه  جلد اول دانش: با اعالم این خبر، گفت( ایانا)طبیعی و طب سنتی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اپ و در اختیار مردم قرار گرفته و تدوین جلد دوم این کتاب نیز تمام شده و در اسالمی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست چ

 .شود شرف چاپ قرار دارد و در روزهای پایانی مهرماه به بازار عرضه می

تدوین  نامه تا بیست جلد رود این دانش تازگی آغاز شده که امید می نامه نیز به تدوین جلد سوم این دانش: حسن عالمی افزود... ا آیت

 .و چاپ شود

آوری  به هر میزان مطلب در این باره در منابع دینی، تفسیری، روایات و تمدنی مطلب وجود داشته باشد جمع: وی خاطرنشان کرد

 .شود صورت کامل و خود بسنده ارائه می نامه به و در این دانش

: اهان دارویی در اسالم جایگاه وسیعی دارد، ادامه دادنماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه گی

شود که در تمدن و طب اسالمی  بخش عظیمی از موارد مربوط به کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به گیاهان دارویی بر می

 .نیز به آن تأکید شده است

بر : مت افراد و درمان توجه الزم نشده است، تصریح کردعاملی با اشاره به اینکه در کشور ما به جایگاه گیاهان دارویی در حفظ سال

 .دنبال دستیابی به جایگاه آرمانی هستیم شده در حوزه طب اسالمی و گیاهان دارویی به های انجام اساس فعالیت

بر آن، از  هزار آیه درباره کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد که عالوه در قرآن مجید بیش از یک: وی یادآور شد

 ./شود نامه استفاده می در سراسر جهان برای تدوین این دانش( مرتبط)انبوه منابع، روایت و کتب موجود 

http://www.iana.ir/majles/item/ 02099-0 .html 

 متفرقه
 فودپرس- 3131مهر ماه  31یک شنبه 

 م و چه نخوریمچه بخوری

بسیاری از فعالیت های روزانه بدن ما با کمک همین ماده خوراکی . چربی ها و روغن های خوراکی نقش مهمی در تغذیه ما دارند

 .انجام می شود

 و( حدود دو برابر)دارای انرژی بیشتری هستند ( یعنی کربوهیدرات ها و پروتیین ها)چربی ها در مقایسه با دیگر درشت مغذی ها 

بنابراین عادت داشتن به مصرف خوراکی های چرب می تواند با افزایش . به عنوان منبع مهم تامین انرژی روزانه به شمار می آیند

 .احتمال ابتال به چاقی همراه باشد

بی آنچه باید در مورد چر»دبیر انجمن پیشگیری از چاقی در وبسایت شخصی اش با مقاله ای تحت عنوان « محمد هاشمی»دکتر 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19678-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/19722-1.html
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 .تالش می کند تا مخاطبان خود را با انواع چربی ها و روغن ها و نقش آنها در سالمت و بیماری آشنا کند« ها بدانیم

 .وی همچنین در این مقاله توصیه های کاربردی جهت داشتن تعادل و تنوع در دریافت چربی های خوراکی ارایه داده است

بخشی از ویتامین های . ساخت هورمون ها و حفاظت اندام های بدن موثر هستند چربی ها در: در مقاله دکتر هاشمی آمده است

همچنین چربی ها در بیشتر . از طریق چربی های خوراکی وارد بدن ما می شوند E, D,A مورد نیاز روزانه ما نظیر ویتامین های

ین علت مصرف متعادل و متنوع چربی ها در به هم. بافت های بدن ذخیره شده تا در زمان های الزم مورد استفاده قرار گیرند

عروقی، فشار خون باال و بیماری های کبدی و برخی دیگر برعکس در کاهش احتمال ابتال  -افزایش احتمال ما به بیماری های قلبی

 .به این بیماری ها نقش دارند

 

 کلسترول و ارتباط آن با بیماری های قلبی عروقی **

عمده کلسترول در بدن ما . ون ما که ارتباط بسیار زیادی با بیماری های قلبی دارد، کلسترول استیکی از مهم ترین چربی های خ

کلسترول بد با رسوب در دیواره سرخرگ ها، سخت شدن و تنگ . وجود دارد HDL و کلسترول خوب یا LDL به دو صورت بد یا

عروق را از رسوب هایی که کلسترول بد بر جا گذاشته پاک شدن آنها را موجب می شود و کلسترول خوب، الیه های داخلی دیواره 

 .و به اصطالح دیواره عروق را جارو می کند

گرچه داشتن یک . درصد کلسترول خون ما توسط کبد ساخته و مابقی آن از طریق خوراک، وارد بدن می شود 34تا  04حدود 

وجه داشت که برخی از انواع چربی ها و روغن ها به جهت تشویق رژیم غذایی کم کلسترول از این نظر قابل اهمیت است اما باید ت

 .کبد به ساختن کلسترول بد، دارای تاثیرات به مراتب نامناسب تری در مقایسه با کلسترول خوراکی هستند

: ی افزاید وی م. دکتر هاشمی در مقاله اش به انواع چربی های غذایی اشاره می کند که چربی های اشباع شده از جمله آنها است

این چربی ها که در اغلب روغن ها و چربی های با منشاء حیوانی و به ویژه کره، روغن حیوانی، لبنیات، گوشت قرمز و فرآورده های 

در بین انواع . آن قرار دارند به جهت تحریک کبد به ساخت کلسترول، باعث افزایش کلسترول بد خون شده، بنابراین مضر هستند

بیشترین میزان چربی اشباع در گوشت چرخ شده و گوشت گوسفند و کمترین چربی اشباع در مرغ، ماهی و میگو گوشت ها نیز ، 

 .وجود دارد

میزان این چربی های مضر در انواع پرچرب . در فرآورده های لبنی نظیر شیر، ماست و پنیر نیز چربی های اشباع شده وجود دارند

بنابراین در مصرف شیر و ماست بیش از دو درصد چربی و پنیرهای . واع کم چرب آن استاین فرآورده ها نزدیک به سه برابر ان

 .خامه ای و پنیر پیتزا باید احتیاط کرد

این چربی ها که اکثراً :و اما چربی های غیر اشباع از دیگر انواع چربی ها به شمار می آید که هاشمی در مقاله اش اظهار می دارد 

برخی از . ، آجیل ها و خوراک های دریایی وجود دارند تاثیرات متفاوتی را بر کلسترول خون دارند(باتین) در روغن های گیاهی 

برخی دیگر . انواع آنها باعث کاهش کلسترول بد خون می شوند که به آنها چربی های غیراشباع با چند باند دوگانه می گویند

ی برند که به آنها چربی های غیراشباع با یک باند دو گانه اطالق می شود کلسترول بد خون را کاهش و کلسترول خوب را نیز باال م

 .که این دو نوع چربی های غیراشباع مفید هستند

چربی های غیر اشباع با چند باند دو گانه عمدتا در روغن های آفتاب گردان، هسته انگور، جوانه گندم ، سویا، ذرت، پنبه دانه، 

چربی . گردو و تخمه آفتاب گردان و همچنین برخی سبزی های برگ سبز نظیر اسفناج وجود دارندکنجد و دانه های روغنی نظیر 

های غیر اشباع با یک باند دو گانه عمدتا در روغن زیتون، کانوال و دانه های روغنی نظیر بادام، بادام زمینی، پسته و فندق وجود 

 .دارند

بنابر این حتی در مصرف روغن : ن انرژی چربی ها و روغن ها زیاد است، می افزایددبیر انجمن پیشگیری از چاقی با بیان اینکه میزا
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 .ها و چربی های مفید یاد شده هم نباید زیاده روی کرد

وجود دارد که مصرف  9در غذاهای دریایی نوعی چربی به نام امگا : و اما خوراکی های دریایی که درباره آنها دکتر هاشمی می گوید

کلسترول و تری گلیسیرید خون می شود و همچنین در کاهش فشار خون باال، بهبود سردرد های میگرنی و آن باعث کاهش 

این نوع چربی های مفید در روغن کانوال، سویا، شاهدانه، گردو و جوانه گندم هم وجود . پیشگیری و کنترل سرطان ها موثر است

 .دارد

. ز چربی های غیر اشباع وجود دارد که به آنها چربی های ترانس گفته می شوددر مقابل، نوعی ا: وی در مقاله اش ادامه می دهد

این نوع چربی ها خطر ابتال به سرطان ها را نیز باال می . این چربی ها کلسترول بد را افزایش و کلسترول خوب را کاهش می دهند

، غذاهای آماده و رستورانی، چیپس و پفک وجود چربی های ترانس در روغن های نباتی جامد، مارگارین، غذاهای سرخ شده. برند

 .دارند و توصیه می شود که تا حد امکان مصرف این چربی ها را کاهش داد

 کلسترول غذایی**

این پزشک فعال در زمینه تغذیه و رژیم درمانی در خصوص کلسترول اظهار می دارد که کلسترول تنها در خوراک های حیوانی 

 .و احشاء، زرده تخم مرغ، مغز، سوسیس و کالباس و مواد لبنی یافت می شود همچون گوشت قرمز، امعاء

کلسترول موجود در خوراکی ها تنها زمانی می تواند باعث افزایش کلسترول خون شود که یا مقدار کلسترول آن خوراک بسیار زیاد 

و یا آن خوراکی همچون تخم مرغ، ( و دنبه خوراک هایی همچون مغز، جگر و چربی های داخل شکم گوسفندان و چهارپایان)باشد 

 .لبنیات و گوشت قرمز، حاوی اسیدهای چرب اشباع شده نیز باشد

عقیده بر این است که خوراک هایی مانند میگو با وجود داشتن کلسترول به دلیل آنکه مقدار چربی اشباع شده بسیار ناچیزی دارند 

 .باعث افزایش کلسترول خون نمی شوند

تاکید می کند که مصرف کلسترول غذایی را باید محدود کرد اما در عین حال این موضوع را نیز یاد آور می شود که وی هرچند 

و چربی های اشباع شده تاثیرات به مراتب (مانند چیپس های بدون کلسترول)غذاهای حاوی مقادیر فراوان اسیدهای چرب ترانس 

 .اشتنامناسب تری را بر روی کلسترول خون خواهند د

 مصرف معتدل و متنوع چربی های خوارکی مفید است **

دبیر انجمن پیشگیری از چاقی مصرف متعادل و متنوع از چربی های خوراکی موجود در روغن های مایع گیاهی، دانه های روغنی 

های قلبی عروقی را مفید  همچون پسته، بادام، تخمه آقتابگردان و نیز خوراک های دریایی در ارتقاء سالمت و پیشگیری از بیماری

 .عنوان می کند

وی می گوید، سرخ کردن غذاها تولید ترکیبات سمی را در پی خواهد داشت که احتمال ابتال به سرطان ها و بیماری های قلبی را 

تنوری کردن بنابراین بهترین شیوه جهت طبخ مواد خوراکی، استفاده از روش هایی نظیر کباب کردن، آب پز کردن و . باال می برد

 .خوراکی ها است

وی توصیه می کند که از خوراکی سرخ شده کمتر استفاده کنیم و در صورت لزوم فقط از روغن های مخصوص سرخ کردن برای 

گرچه سرخ کردن خوراک با این روغن ها نیز مضراتی دارد اما به هر حال در مقایسه با سایر روغن ها ضرر و زیان . آن استفاده کنیم

 .برای ما خواهند داشت کمتری

فقط جهت پخت و پز با درجه حرارت کم استفاده کنیم ( بخصوص کلزا یا کانوال)از روغن های مایع گیاهی : وی همچنین می گوید

 .و به هیچ وجه از آنها جهت سرخ کردن با درجه باال استفاده نکنیم

 روزانه چه مقدار چربی یا روغن مصرف کنیم؟ **

اما . ار مورد نیاز روزانه ما به چربی ها وابسته به میزان فعالیت روزانه ما و خصوصیاتی نظیر سن، وزن و قد استاز نظر هاشمی، مقد
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گرم گوشت سفید مثل مرغ یا خوراک  094تا  24به هر حال در یک توصیه کلی می توان مواردی را توصیه کرد که استفاده روزانه 

 .دریایی از جمله آنها است

می توانید به صورت روزانه از پنیرهای . میل نمایید( دو تا سه لیوان)به صورت روزانه شیر و لبنیات کم چرب : هدوی ادامه می د

با توجه به ) حداکثر مقدار مصرفی مجاز شما از روغن های گیاهی برابر پنج تا هفت واحد . استفاده کنید( گرم 34تا  94)کم چرب 

 .است ( میزان فعالیت بدنی، وزن و قد

ضمن اینکه هر دو عدد گردو . دبیر انجمن پیشگیری از چاقی هر قاشق مربا خوری روغن گیاهی مایع را یک واحد به شمار می آورد

به عنوان مثال در صورتی که شما طی روز از غذای . عدد بادام و پسته یا هشت عدد زیتون معادل یک واحد به شمار می آید 3یا 

می توانید سه قاشق مربا خوری روغن زیتون یا کلزا به غذاهای روزانه خود اضافه کنید و همچنین سرخ شده استفاده نکرده باشید 

 .دو عدد گردو همراه صبحانه و هشت عدد زیتون همراه خوراک خود مصرف کنید

اضافه وزن هستند هاشمی در این مقاله تاکید می کند که نباید این موضوع را از یاد برد که میزان مصرف در کسانی که مبتال به 

 .باید با صالحدید پزشک درمانگر آنها تعیین شود

وی با بیان اینکه مصرف گوشت قرمز، خامه، کره و خوراکی های سرخ شده را تا حد امکان باید محدود کرد، ارتقاء سالمت را نه 

 .مصرف خوراکی های کم چرب که مصرف به اندازه روغن ها و چربی های مناسب دانست

http://www.foodpress.ir/Post.asp 
 

 امصاحبه، سخنرانی، بازدیده

 - 93/07/08فارس

 13شعار روز ملی سال « دامپزشکی در خدمت سالمت»

اند و شعار  دامپزشکی با عنوانی مشخص نامگذاری شده  تمام روزهای هفته: دبیر همایش روز ملی دامپزشکی گفت

 .انتخاب شده است« دامپزشکی در خدمت سالمت»نیز  13سال 

محسن مشکوة دبیر همایش روز ملی دامپزشک در نشست خبری که عصر امروز به  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

انتخاب  29با عنوان شعار سال « دامپزشکی در خدمت سالمت» شعار: مهرماه روز دامپزشکی برگزار شد، اظهار داشت 00مناسبت 

 .شده است 

دامپزشکی و بهداشت »مهر با عنوان  3روز  و در این راستا اند ی با نامی ویژه نامگذاری شدهتمام روزهای هفته دامپزشک: وی افزود

  دامپزشکی در حفظ های مهم ها و نقش که در این روز یکی از رسالت هدف از این نامگذاری این است عنوان شده که «عمومی

 . دهای بین انسان و حیوان بازگو شو و مقابله با بیماری بهداشت عمومی

و یا دامپزشکی و پدافند « دامپزشکی و واکنش سریع»مهر با عنوان  2روز چهارشنبه : دبیر همایش روز ملی دامپزشکی تصریح کرد

 . کند غیرعامل نامگذاری شده که نقش دامپزشکی را در واکنش سریع و مقابله با تهدیدهای زیستی عنوان می

دامپزشکی و حقوق »شنبه با عنوان  المللی و اسالم در مورد حقوق حیوانات روز پنج نبا توجه به تأکید مجامع بی: مشکوة تصریح کرد

 .نامگذاری شده است« حیوانات

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=65d1d588ec574c6ebe03ffb8be9b6924&Title=%DA%86%D9%87%20%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D9%88%20%DA%86%D9%87%20%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.farsnews.com/
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نامگذاری شده و هدف ما این است که با استفاده  «و سالمت جامعه دامپزشکی»مهرماه با عنوان  00همچنین روز جمعه : وی افزود

یران کل دامپزشکی و یا ائمه جمعه مباحثی در مورد سالمت جامعه و نقش دامپزشکی را از تریبون نماز جمعه و با استفاده از مد

 .مطرح کنیم

ها  شده و دراختیار استان بیماری مهم و دو مورد تهدید مواد غذایی طراحی و تدوین 04سناریو برای احتمال : مشکوة بیان داشت

ها موظفند آن را عملیاتی کنند، تا در موارد احتمالی بتوانیم اقدامات  در تمامی استان صبح 0:94  و از فردا قرار داده شده است

 . مؤثری را انجام دهیم

شود، تا اقدامات سریع دامپزشکی نمایان  سازی می تهدیدات زیستی شبیه مهرماه یا همان روز دامپزشکی و واکنش سریع 2 در روز

صورت رومیزی  ها به صورت میدانی و در مابقی استان ستان کشور بهها در هشت ا سازی بیماری شبیه شود و در این راستا مانور،

 . است

 .تا مدیریت واکنش سریع به اجرا گذاشته شود در نظر گرفته شده تشکیالتی هم برای اتاق بحرانی: مشکوة تصریح کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294043440005 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 93/07/11فارس

 پرداخت غرامت وظیفه ما نیست/ ها از بازار انار کشور حذف واسطه

ترین  رود که باید در کوتاه ترین مسائلی به شمار می ها از بازار انار جزو مهم حذف واسطه: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ن در سطح بازارهای داخلی و خارجی اعمال شودزمان ممک

بر اساس قانون پرداخت غرامت به : وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد محمود حجتی در حاشیه سفر خود به شهرضا در گفت

عه رود و حل مشکالت انارکاران شهرضا نیز باید از سوی این مجمو کشاورزان خسارت دیده جزو وظایف ستاد حوادث به شمار می

ستاد حوادث زیر مجموعه وزارت کشور است و بر همین اساس استانداران و فرمانداران باید در : وی ادامه داد. در دستور کار باشد

 .خصوص تحقق خسارت کشاورزان خسارت دیده اقدام کنند

وق حمایت از تولیدکنندگان انار وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه خروج بازار انار شهرضا از چرخه داللی مستلزم تشکیل صند

های الزم  گذاری در همین راستا مسئوالن شهرستانی باید ضمن بسترسازی مناسب برای تشکیل این مجموعه، سیاست: است، افزود

 .برای تکمیل چرخه تولید به مصرف را مهیا کنند

ها  حذف واسطه: لیدکنندگان ابالغ شده است، افزودوی با بیان اینکه نرخ تضمینی محصول انار از سوی دولت به منظور حمایت از تو

 .ترین زمان ممکن در سطح بازارهای داخلی و خارجی اعمال شود رود که باید در کوتاه ترین مسائلی به شمار می از بازار انار جزو مهم

های وزارت  گذاری استترین سی های خود با اشاره به اینکه مدیریت صحیح منابع آبی از مهم حجتی در بخش دیگری از صحبت

 944های استان اصفهان داشتیم طرح  هایی که از سطح شهرستان در جریان بازدید: رود، بیان داشت جهاد کشاورزی به شمار می

های الزم در خصوص ارائه تسهیالت مناسب به  هکتاری آبیاری تحت فشار در سمیرم مورد افتتاح قرار گرفت و مقرر شد حمایت

 .ای در شهرضا اجرایی شود نهفعاالن بخش گلخا

کننده  وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر چگونگی تعیین نرخ شیر در راستای حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف

تومان تعیین شد که از این میزان  0004پس از انجام مطالعات گسترده در نهایت قیمت هر لیتر شیر از ابتدای مهرماه به رقم : گفت

 .شود تومان از سوی دولت به عنوان یارانه پرداخت می 004

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930708001445
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قیمت گندم بر اساس فرآیندهای اجرایی از سوی دولت : گذاری محصول گندم در بازار نیز اظهار کرد حجتی در خصوص نحوه قیمت

 .کند شود و این مرجع تمامی تصمیمات الزم در این زمینه را تدوین و لحاظ می اعالم می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294000444030 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 93/07/14فارس

 وزیر جهاد کشاورزی از خدمات دامپزشکان تقدیر کرد/گوشت مرغ تاکنون به روسیه صادر نشده است

های دامی  با بیان اینکه روسیه بعد از مشکالتی که با اتحادیه اروپا پیدا کرده به خیلی از فرآوردهوزیر جهاد کشاورزی 

با وجود آمادگی دو کشور تاکنون روسیه به دلیل مالحظات بهداشتی اجازه واردات یک کیلو گوشت : ما نیاز دارد، گفت

 .مرغ را از ایران نداده است

به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم روز ملی دامپزشکی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

یکی از این مشکالت، مشکالت فرهنگی در سطح : گفت با اشاره به اینکه دامپزشکی در کشور ما با مشکالت خاص خود مواجه است

 .کمتر مورد مالحظه قرار می گیرد جامعه به ویژه تجارت است که

 .های دامی همه دنبال اشباع بازار هستند ایم که صرف محدودیت در عرضه و یا تقاضای دام و یا فرآورده بارها شاهد بوده: وی گفت

ر یافت شویم، دام زنده از سراسر دنیا در کشو به عنوان مثال وقتی با کاهش محصول دام زنده در کشور روبرو می: حجتی افزود

شود و فشارهای مختلف از نواحی مختلف در این باره وارد می شود که این مسائل باعث هزینه های چند برابری برای مملکت  می

 .خواهد شد

در خیلی از موارد بدون آنکه جامعه ملتهب شود و یا کسی در جریان قرار : وی با قدردانی از زحمات جامعه دامپزشکی کشور گفت

های مختلف از مرزهای شرقی و غربی به داخل  ها و میکروب دامپزشکی با پیگیری های مختلف مانع ورود بیماریبگیرد سازمان 

 .شود کشور می

کارکنان سازمان دامپزشکی صادقانه و همیشه در پی سالمت دام و به تبع آن غذای جمعیت کشور هستند و آن را با    :حجتی افزود

 . دقت و سرعت پیگیری می کنند

یر جهاد کشاورزی با بیان اینکه روسیه بعد از مشکالتی که با اتحادیه اروپا پیدا کرده است به خیلی از فرآورده های دامی ما نیاز وز

باوجود عالقه مندی و آمادگی دو کشور اما تاکنون این کشور اجازه واردات یک : هااست گفت  مند به واردات این فرآورده دارد و عالقه

 .را از ایران نداده است، زیرا به مالحظات بهداشتی خود در این زمینه کامال تاکید دارد کیلو گوشت مرغ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294000440055 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 93/07/14فارس

 استان تهران، البرز و مازندران در تغییر کاربری زمین کشاورزی 3انی وضع بحر

رئیس سازمان امور اراضی از وضعیت بحرانی سه استان تهران، البرز و مازندران در تغییر کاربری زمین کشاورزی 

 .انتقاد کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930711000164
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930714001455
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چند روز پیش گروهی از دولت و نیز رئیس سازمان امور اراضی کشور برای بررسی ، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .های کشاورزی به استان مازندران سفر کردند، تا از نزدیک اوضاع را ببینند زمین  وضعیت تغییر کاربری

رهای آن را از زبان رئیس ها و راهکا های این استان و دالیل تغییر کاربری وگوی حاضر وضعیت این استان و تغییر کاربری گفت

 .کند سازمان امور اراضی کشور بازگو می

های  زمین  های کشور تغییر کاربری ای از استان در مجموعه: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  قباد افشار در گفت

 .ان جزء نخستین یا دومین استان تغییردهنده کاربری کشاورزی استکشاورزی به شدت وجود دارد، اما استان مازندر

 .های تهران، البرز و مازندران وضعیت بحرانی در تغییر کاربری کشاورزی دارند به گفته رئیس سازمان امور اراضی کشور، استان

ر برنامه خاصی ندارد و به همین دلیل حوزه گردشگری کشو: افشار در مورد دالیل تخریب و تغییر کاربری در استان مازندران، گفت

کند، ضوابطی برای ویالسازی هم وجود ندارد، مالیات و عوارض که از  های شمالی ویالسازی می هرکسی راه افتاده و در استان

 .شود، حتی به اندازه ساخت و ساز معمولی نیز نیست ساخت ویالها گرفته می

های گردشگری، سازمان  اند، دستگاه ده است، ویالها تا کنار دریاها پیشروی کردهدر مازندران سواحل تقریباً خصوصی ش: وی گفت

 .کنند سواحل، وزارت کشور، شورای عالی شهرسازی که باید به اینها نظارتی کنند، آن طور که باید نظارت نمی

های کشاورزی و خوش  به زمینهای شمالی پیشرفت کرده است که اکنون پا  وضعیت ویالسازی به حدی در استان: وی ادامه داد

های کشاورزی  اکثر این ویالها در زمین. اند، اگر طرح گردشگری بخواهد اجرا شود، زمینی برای اجرا وجود ندارد آب و هوا گذاشته

 .شود ساخت و ساز می

سال تنها یکی دو هفته از آن  های چند ده میلیون تومانی در کند که با هزینه ها توسعه پیدا می گاه زمانی که تفریح: وی ادامه داد

 .کنند استفاده می

به عنوان مثال، منطقه کالردشت زمانی مرکز تولید بذرهای گندم و جو کشور بود، اما االن زمینی برای کشت وجود : وی گفت

م شهر پروانه صادر ها هم در حری دهند و در ادامه کار شهرداری ها هم بدون ضابطه در روستاها پروانه می ندارد، متاسفانه دهیاری

 .شود ها هم نظارتی نمی کنند و به هیچ کدام از این طرح می

ای را در شمال ساخت و ساز کرده  در همین بازدید دیدیم که تعاونی مسکن صدا و سیما منطقه: رئیس سازمان امور اراضی افزود

های شهرداری پروانه غیرمجاز صادر  شهرک. است سازی کند، اما اقدام به چنین کاری کرده است و این مرکز که خود باید فرهنگ

 .ها افزایش یابد کنند و همه اینها دست به دست داده است تا تغییر کاربری می

برداری صادر کرده است در ادامه برای گرفتن پایان کار و سایر مسائل با سازنده  وی در پاسخ به اینکه آیا اگر دهداری که پروانه بهره

کنند و همه اینها منجر به این شده است که در  ها هم با اینها همکاری می متاسفانه شهرداری: شود، گفت ه نمیویال با مشکل مواج

 .دهه گذشته تغییر کاربری اراضی کشاورزی به یک میلیون هکتار برسد 9

 .اگذار شده استها و میلیون هکتار از اراضی ملی نیز برای اجرای طرح 0دهه اخیر  9البته در : افشار همچنین افزود

برند که  ها را به سمتی پیش می کمیسیون مفاسد اقتصادی و ریاست جمهوری فعاالنه وارد این موضوع شده و برنامه: وی تاکید کرد

 .نظارت بر اینها بیشتر شود

ای تدوین شود که  هاز سویی دیگر باید برنام. رسانی کند دولت نباید به این نوع ساخت و سازهای غیر مجاز خدمات: وی تاکید کرد

 .ای مشخص شود در صورت نیاز به ساخت و ساز، منطقه

های البرز، قزوین، اردبیل، گلستان، سمنان و کالن شهرهایی مانند مشهد به شدت زیاد شده  ویالسازی در استان: افشار تاکید کرد

 .است

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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ی و به صورت خالف اقدام به تغییر کاربری کرده و مجموعه پدیده شاندیز در مشهد بدون مجوز وزارت جهاد کشاورز: وی تاکید کرد

 .ساخت و ساز انجام داده و کامالً خالف است

 .کنند ها هم همکاری می اشکال کار هم همین است که شهرداری: وی افزود

ین زمینه وضع ها بازرسی کل کشور و مجلس هماهنگ هستند و قوانین خوبی در ا برای مقابله با این گونه تغییر کاربری: افشار گفت

درصد تغییر  95تا  94ماه گذشته توانسته است  3اندازی شده است و در  همچنین یگان حفاظت اراضی کشور نیز راه. شود می

 .ها را کاهش دهد کاربری

اد درصد تغییر کاربری صورت گرفته و مشکل عمده این است که حریم شهرها بسیار زی 94در منطقه دماوند بیش از : وی ادامه داد

 .اند برابر حریم گرفته 04سرد دماوند  ها نامتوازن است و در همین منطقه آب است، حریم شهر برخی جاده

 .مند باشند، در حالی که چنین نیست نظارت بر ساخت و سازها باید بیشتر شوند، ساخت و سازها باید نظام: وی تاکید کرد

میلیون هکتار زمین زراعی آبی و باغ وجود دارد که  2. ر محدود استزمین کشاورزی کشو: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

 .اگر اینها هم تغییر کاربری شود چیزی برای تولید وجود نخواهد داشت

میلیون هکتار اراضی  0390نخست اینکه . دهیم دو مبرنامه برای جلوگیری از تغییر کاربری بخش کشاورزی انجام می: وی افزود

فظ کنیم که در این زمینه ستاد مقابله با سخت و سازهای غیر مجاز تشکیل شده ، هماهنگی با بنیاد مسکن، کشاورزی موجود را ح

 .سازی، نیروهای انتظامی و قضایی نیز صورت گرفته است راه

واگذاری را های  در این زمینه کسانی که طرح. های واگذار شده از قبل باید بیشتر شود همچنین نظارت بر زمین: افشار ادامه داد

 .شوند کنند، ابتدا مهلت داده و در صورت عدم تمکین خلع ید می اجرا نمی

هزار هکتار آنها در  93اند که  هزار هکتار از اراضی واگذار شده تحت نظارت درآمده 944به گفته افشار، نیمه دوم سال گذشته 

 .اضی واگذار شده نظارت شودهزار هکتار ار 054مرحله خلع ید است و تا پایان امسال قرار است به 

ها  اینگونه طرح: ها به دلیل عدم عمل به تعهدات از سوی دولت متوقف شده است، گفت افشار در پاسخ به اینکه بسیاری از طرح

 .شوند و در صورتی که دلیل از سوی دولت باشد خلع ید نخواهند شد بررسی می

شوند،  های کشاورزی به دلیل اقتصادی نبودن تولید، واگذار می اری از زمینرئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به اینکه بسی

کند تا کشاورزی را اقتصادی کند، نرخ تضمینی گندم را تقریباً واقعی کرده است و افزایشی هم  دولت در این زمینه تالش می: گفت

شود، تا تولید در این بخش  ورزی مطرح میهای کشا از سویی دیگر در الیحه جدید مشوق. در نرخ سایر محصوالت داشته است

 .اقتصادی شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294000444922 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 3131مهر  38, پنجشنبه

 شود  در کرج برگزار می "وری آب افزایش ضریب بهره"ها با شعار  شگاه تکنولوژی زیرساختنمای

های کشاورزی موسوم به  تجهیزات آبیاری و گلخانه و ماشین( کود، سم، بذر)ها  هفتمین نمایشگاه ملی تخصصی نهاده

المللی استان  های بین مایشگاهمهرماه جاری در محل ن 05تا  00از  "های کشاورزی نمایشگاه تکنولوژی زیرساخت"

 .شود البرز برگزار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930714000399
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شرکت  044و به گفته دبیر ستاد اجرایی نمایشگاه، در این نمایشگاه بیش از ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های  عرصه ساخت ماشینهای مطرح در  سازنده، تولیدکننده، واردکننده تجهیزات آبیاری، کود، سم، بذر و تعدادی از شرکت

 .کشاورزی ازجمله تراکتورسازی ایران حضور فعال دارند

وری با استفاده مناسب از  گیری از آب کشاورزی، حفظ محیط زیست و افزایش بهره این نمایشگاه امسال با شعار افزایش ضریب بهره

ر مراحل تولید محصوالت کشاورزی؛ کار خود را دنبال های برتر در آبیاری تحت فشار د کود و سم، بهترین بذرها و کاربرد تکنولوژی

 .کند می

های کشاورزی کشور تاکنون توسط همین  های آبیاری تحت فشار اجرا شده در مزارع و باغ درصد پروژه 04گفتنی است، حدود 

های آبیاری تحت فشار و  وهگذاران حاضر در نمایشگاه اجرا شده است، لذا نمایشگاه در این زمینه و به لحاظ تنوع شی تعداد غرفه

استان کشور  90گذار در نمایشگاه از  های غرفه شرکت. ای برخوردار است مدرن همچنین امکانات آبرسانی از ظرفیت قابل مالحظه

 .اند ای به استان البرز شهرستان کرج سفر کرده برای رقابتی در سطح ملی و منطقه

استان  99ش در عرصه کشاورزی بازدیدکنندگانی از میان کشاورزان عمده و نمونه ا دلیل اهمیت و جایگاه ویژه این نمایشگاه به

 .کشور دارد و مورد توجه مسئوالن و مقامات دولتی، کارشناسان و متخصصان و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس است

 ./صبح تا پنج بعد از ظهر است 04ساعت بازدید نمایشگاه از 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/02050-0.html 

 
 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 3131مهر  83, چهارشنبه

 دیدگاه رئیس سازمان دامپزشکی ایران درباره احتمال واردات گوشت از ایرلند 

ر واردات گوشت از کشورهای اروپایی را به شرط آنکه خطری را متوجه سالمت جامعه رئیس سازمان دامپزشکی کشو

 .نکند، بالمانع دانست

ها  با اعالم این مطلب درباره تمایل ایرلندی( ایانا)رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

شود، اما  توجه به تولید مناسب گوشت قرمز در کشور، نیازی به واردات احساس نمیبا : برای واردات گوشت گوساله به ایران گفت

 .اگر زمانی اعالم به واردات شود، باید ارزیابی خطر انجام شود

 .تاکنون مجوز بهداشتی برای ورود گوشت از کشورهای اروپایی صادر نشده است: مهدی خلج افزود

زمان برسد، پس از آنکه ارزیابی خطر انجام شد، در صورتی که مشکلی نباشد، منعی اگر تقاضایی به این سا: وی خاطرنشان کرد

 .وجود ندارد

ها در حال مذاکره با ایران برای  شود، اما ایرلندی گفتنی است، در حال حاضر گوشت گوساله در صورت لزوم از کشور برزیل وارد می

 ./واردات هستند تا محصولشان جایگزین گوشت برزیل شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/02009-0.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 3131مهر  80, یکشنبه

 الم شد جزئیات برگزاری هفته دامپزشکی اعالم شدجزئیات برگزاری هفته دامپزشکی اع

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19754-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19742-1.html


 3931اهم اخبار کشاورزی  هفته دوم مهر    (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

101 
 

از هشتم تا چهاردهم  "دام سالم، غذای سالم، انسان سالم، دامپزشکی در خدمت سالمت"هفته دامپزشکی با شعار 

 .مهرماه جاری برگزار می شود

آغاز  "دامپزشکی و بهداشت عمومی"، نخستین روز هفته دامپزشکی با شعار (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

نشست خبری رئیس سازمان دامپزشکی کشور و مدیران کل استانی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی و روسای شورای  شود و می

ها و همچنین شرکت در نمایشگاه گیاهان دارویی  های علوم پزشکی و حضور در رسانه های بهداشتی دانشگاه ها و معاونت نظام استان

 .های این روز است ونت علمی فناوری ریاست جمهوری ازجمله برنامهستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی معا

برگزاری مانور نقش . نامگذاری شده است( دامپزشکی و پدافند غیرعامل)دومین روز از هفته دامپزشکی دامپزشکی و واکنش سریع 

است که برای دومین روز از این هفته ای  دامپزشکی در مقابله با تهدیدات زیستی با مشارکت سازمان ملی پدافند غیرعامل، برنامه

 .بینی شده است پیش

هایی ازجمله  نامگذاری شده که برنامه "دامپزشکی و حقوق حیوانات"بر اساس این گزارش، سومین روز از هفته دامپزشکی، 

با  برگزاری نشست و جلسات تخصصی توسط ادارات کل دامپزشکی و حفاظت محیط زیست و همچنین برگزاری نشست عمومی

 .بینی شده است موضوع حقوق حیوانات پیش

نامگذاری شده است که در این روز، مدیران کل دامپزشکی و  "دامپزشکی و سالمت جامعه "چهارمین روز از هفته دامپزشکی، 

سر های نماز جمعه سرا ها یا مسئوالن دفتر نمایندگی ولی فقیه، سخنران پیش از خطبه های دامپزشکی شهرستان رؤسای شبکه

 .کشور خواهند بود

های بهداشتی و دامپزشکی و  مهرماه نیز به ترتیب با عناوین دامپزشکی و امنیت غذایی، دامپزشکی و نظارت 00تا  09روزهای 

های  ها و انجمن ها، اتحادیه ها و جلسات تخصصی توسط تشکل اند که در این روزها نیز برگزاری نشست توسعه پایدار نامگذاری شده

های دامپزشکی و ناظران شرعی در مراکز عرضه و کشتار دام، برگزاری همایش  صی مرتبط با موضوع، حضور فعال اکیپبخش خصو

 ./بینی شده است کشان دامپزشکی پیش تخصصی نقش دامپزشکی در سالمت و اقتصاد ملی و تقدیر از پیشکسوتان و زحمت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 02339-0 .html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - 0929مهر  09: تاریخ

 شود قارچ کنسروی به روسیه صادر می

یجاد شده ما ی گمرکی کشور روسیه که با مشکالت پیچیده و سخت ورود محصوالت صادراتی ا با توجه به فضای بسته:افشار گفت

 .محصوالت تازه نمی توانیم صادر کنیم و محصوالت کنسروی خود را به این کشور صادر خواهیم کرد

برای مسئله حمل و نقل هوایی نیز یکی از مشکالت ما : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانحسن افشار در گفتگو با 

 .صادرات است که ورود محصوالت ما به کشور مقصد را مشکل کرده است

کنیم که این بازار بزرگ را از  ما همچنان بازار روسیه را برای ورود قارچ کنسروی به این کشور رصد می: رئیس انجمن قارچ افزود 

 .دست ندهیم

روز به پیشنهاد ما برای صادرات پاسخ 04ور قطر قرار بود ظرف کش: افشار با اشاره به صادرات قارچ به کشور قطر نیز تصریح کرد 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19683-1.html
https://www.yjc.ir/fa/services/6
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کنیم که اتاق بازرگانی کشور مذکور  دهد که این مدت در حال حاضر پایان یافته و ما این مسئله را از اتاق بازرگانی پیگیری می

 .برای صادرات این محصول چه برنامه برای کشور ما دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/0222350 

 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 3131مهر  33: تاریخ

 حضور نیروهای متخصص در سرشماری بخش کشاورزی بسیار موثر است

ای برای آمارگیری موثر در  حضور نیروهای متخصص جهاد کشاورزی و همچنین دانشجویان این رشته کمک ارزنده: بیابانی گفت

 .این حوزه می کند

ها گذشته نتایجی در بهبود  متاسفانه سرشماری: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراناهلل بیابانی در گفتگو با  عنایت

 . نشان عدم حضور متخصصین این رشته است وضعیت اشتغال و تولید بهتر و با کیفیت نداشته و این

محاسبه شده تا نتایج حاصل از این سرشماری ... نتایج سرشماری نیز باید از سوی اساتید مدیریت صنعتی، اقتصادی و : وی افزود 

 . گشای این بخش باشد راه

ریزی به  اگر اطالع رسانی و برنامه: کردگردد تصریح  بیابانی با بیان این که بیشتر مشکالت کشاورزی به صحت اطالعات باز می 

این مسائل در میان گذاشته شاخص رشد بخش کشاورزی ما با رشد سریع همراه   ها ها و انجمن موقع صورت گیرد و با تشکل

 . خواهد بود

اطالعات موثق در خانه کشاورز به عنوان یک تشکل فراگیر آماده همکاری با مسئوالن سرشماری است تا : وی در پایان یادآور شد 

 .اختیار آنان قرار دهد

http://www.yjc.ir/fمa/news/0222300 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس- 3131مهر ماه  3چهار شنبه 

 قاچاق عامل گرانی بادام هندی است 

عرضه می شوند به دلیل ممنوعیت واردات، به  آجیلهای هندی که در بازار  بادام: فروشان گفت و آجیل خشکباررییس اتحادیه 

  .شوند که باعث گرانی این محصول شده است اچاق وارد میصورت ق

که بادام هندی تولید داخلی ندارد و باید از  با بیان این( ایسنا)گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  و مصطفی احمدی در گفت

هنوز ممنوعیت آن برداشته نشده و با توجه به اینکه مصرف داخلی این محصول در ایران زیاد است : خارج وارد شود، اظهار کرد

  .شود گذاری روی این محصول اعمال  شود که باعث شده هرگونه قیمت بادام زمینی قاچاقی وارد می

های مربوطه می  و سازمان وزارت بهداشتشد  این در حالی است که اگر بادام هندی به صورت قانونی وارد می: وی تصریح کرد

شد اما با این کار، دولت  توانستند روی بهداشت آن نظارت کنند تا مطابق استانداردها وارد شود و قیمت گذاری آن نیز واقعی می

  .نیز حق خود را گرفته است

http://www.yjc.ir/fa/news/4999657
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fمa/news/4999677
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9%84
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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هزار تومان  500کیلویی بادام هندی بیرون مرزها  94در حال حاضر هر کارتن : خشکبار و آجیل فروشان گفترییس اتحادیه 

  .رود هزار تومان به فروش می 750درصد افزایش  99شود با  است در حالی که همین کارتن وقتی وارد کشور می

ور هستیم که آن را از خارج از کشور وارد کنیم ولی واردات با توجه به تولید پایین و مصرف باالی بادام هندی مجب: احمدی افزود

  .ها متفاوت نباشند باید مدیریت شود که قیمت

ماه امسال، اقداماتی در این زمینه شروع شده تا در روزهای پایانی سال که با افزایش مصرف مواجه  از تیر و مرداد: وی ادامه داد

  .شویم، مشکی نداشته باشیم می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس- 3131مهر ماه  31دو شنبه 

 انتقادات از اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی باال گرفت

و تدبیر چهره های با  جهاد کشاورزیکار آمدن مدیران صاحب نام در وزارت   در حالی که امید می رفت با روی – مانی جمشیدی

وزارتخانه روند اقدامات و اطالع رسانی از فعالیتهای این وزارتخانه مهم و کلیدی بهبود یابد اما شواهد حاکی از آن است تجربه این 

 .که امید به تدبیر ژنرالهای نامدار کم رنگ شده است

حتی قبل از روی کارآمدن دولتهای نهم و دهم نیز حال و روز خوشی   ما کشاورزیبه گزارش فود پرس، هر چند که وضعیت 

محصوالت کشاورزی در کشور به سختی میسر بود اما پس از اقدامات نه چندان منطقی و قابل دفاع  تنظیم بازارنداشت و تولید و 

و تیم با تجربه اش در وزارت جهاد کشاورزی بارقه های امید را در دل فعاالن و عالقمندان  حمود حجتیمدر دولتهای قبل، استقرار 

بخش کشاورزی ایجاد کرد اما متاسفانه عملکرد یکساله وزارت جهاد کشاورزی در زمینه های انتصابات، قیمت های خریدهای 

های انجام شده منتقدان زیادی دارد که به نظر می رسد روندی صعودی  نحوه اطالع رسانی از اقدامات و برنامه  تضمینی و به ویژه

 .خواهد داشت

شاید افزایش حجم اخبار منتشر شده از لحاظ کمی را در کنار شروع برنامه نه چندان موفق تلویزیونی در شبکه بازار، ایجاد صفحات 

از دستاوردهای اطالع رسانی بخش کشاورزی دولت یازدهم کشاورزی در روزنامه های اقتصادی و تقویت خبرگزاری ایانا را بتوان 

دانست اما به نظر می رسد در عمل با توجه به بسته بودن فضای کار اطالع رسانی در بدنه بخش های مختلف وزارتخانه و سازمان 

 .بخش کشاورزی است های وابسته به آن و عدم تمایل مدیران به اطالع رسانی و آگاهی بخشی مهم ترین چالش اطالع رسانی در

ساخت برنامه تلویزیونی در شبکه بازار که با انتقادات فراوانی مواجه است و عمال تریبونی برای شنیدن سخنان تکراری و شعار گونه 

مدیران دولتی شده در کنار کاهش روند صعودی خبرگزاری مهم ایانا که می توانست ابزار کارآمد اطالع رسانی برای وزارت جهاد 

رزی باشد و همچنین باالگرفتن انتقادات از روند اطالع رسانی اقدامات این وزاتخانه به خصوص در بحث بازرگانی و تنظیم کشاو

 .بازار، حاکی از آن است که در بخش اطالع رسانی جهاد کشاورزی، در بر همان پاشنه سابق می چرخد

 نی ستاد تنظیم بازاربی توجهی معنی دار به نقدهای جدی ایسنا به عملکرد اطالع رسا

اولین نقد . انقتاد از عملکرد سازمانها و معاونت های وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم همواره با فراز و نشیب هایی همراه است

اولین خصولتی / سازمان شیالت فاتحه خصوصی سازی را خواند " با عنوان« فود پرس»جدی به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در 

که در خبرگزاری ها و روزنامه ها با جدیت زیادی پیگیری شد اما در  "دولت یازدهم در وزارت جهاد کشاورزی کلید خوردسازی 

بخش تنظیم بازار و همچنین عملکرد اطالع رسانی ستاد تنظیم بازار، ایسنا سنگ تمام گذاشت و با انتشار مطالبی نحوه عملکرد و 

 .چالش جدی کشیدهمچنین اطالع رسانی این بخش را به 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=715ce0c466a1449286b875e1f660bfa4&Title=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C
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: نوشت «!ای شود خواهد مصوبات رسانه دبیر ستاد تنظیم بازار نمی» ایسنا در اولین نقد خود به عملکرد ستاد تنظیم بازار به عنوان

حسن یونس سینکی که در دولت اصالحات، مسئولیت تنظیم بازار را به عنوان معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی وقت بر عهده 

زاده به عنوان معاون بازرگانی داخلی و دبیر ستاد تنظیم بازار منصوب شد که پس از گذشت  س از روی کار آمدن نعمتداشت پ

چند ماه از این وزارتخانه استعفا کرد اما بالفاصله پس از ابالغ و اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و واگذاری 

ن وزارتخانه، وزیر کشاورزی سینکی را به عنوان قائم مقام خود در امور بازرگانی منصوب کرد تنظیم بازار محصوالت کشاورزی به ای

 .تا همچنان تنظیم بازار محصوالت کشاورزی با محوریت او و البته در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شود

د تنظیم بازار در حوزه محصوالت های ستا گیری اما پس از گذشت بیش از چهار ماه از این انتصاب همچنان جلسات و تصمیم

های مختلف برای برقراری  های مستمر رسانه کشاورزی پشت درهای بسته وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود و علیرغم تالش

 .اند ارتباط با این ستاد که وظایف مهمی را بر عهده دارد، مسئوالن ستاد تنظیم بازار تاکنون پاسخگو نبوده

ها  شد به صورت هفتگی در اختیار رسانه ه پیش از این نتایج جلسات این ستاد که در وزارت تجارت برگزار میاین در حالی است ک

تری را مصوب و  های به مراتب مهم گیری گرفت و جلسات هفتگی دیگر شوراهای ملی مانند شورای پول و اعتبار که تصمیم قرار می

 .شود می کنند نیز به صورت منظم و هفتگی منتشر ابالغ می

از ابتدای امسال که وزارت جهاد : نوشت «ستاد تنظیم بازار همچنان پشت درهای بسته» ایسنا همچنین در مطلبی دیگر با عنوان

کشاورزی با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، تنظیم بازار محصوالت کشاورزی را برعهده گرفت، بار تعهدات 

های گذشته تقصیر نوسانات بازار  تواند مانند دوره ر شد چراکه دیگر وزارت جهاد کشاورزی نمیحجتی نسبت به مردم بیشت

های اجرایی بیندازد چراکه این وزارتخانه  های نامتعادل را به گردن دیگر دستگاه محصوالت کشاورزی اعم از کمبود تولید تا قیمت

 .از تولید تا بازار مصرف باشد های محصوالت کشاورزی است که باید پاسخگوی مسائل و چالش

های قانون تمرکز وظایف کشاورزی همان ستاد تنظیم بازار است که پیش از این در وزارت تجارت  ترین بخش البته یکی از مهم

شد اما از اواخر سال  گذاری کند و تصمیمات آن کمابیش منتشر می داد تا برای بازار همه محصوالت سیاست تشکیل جلسه می

که قانون انتزاع اجرایی شد، سینکی که پیش از این از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی گذشته 

 .شد، با حکم معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار نیز معرفی شد محسوب می

های هر هفته  ها رویه ستاد تنظیم بازار که پیش از این دوشنبهحال پس از گذشت حدود شش ماه از روی کار آمدن سینکی نه تن

کرد، تغییر کرده است بلکه عملکرد او نیز در این ستاد چندان مورد  رسانی می پس از تشکیل جلسه، مصوبات خود را به مردم اطالع

ها و عملکرد ستاد تنظیم بازار و  ریگذا شیوه کار، چگونگی مصوبات سیاست  تایید حجتی و معاونانش نیست چرا که هرگاه درباره

 .کنند شان را اعالم می شود، آنها تلویحا نارضایتی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از مسئوالن این وزارتخانه سوال می

کند از مردم  در این میان جای سوال است چرا باید مصوبات ستاد تنظیم بازار که سرنوشت بازار محصوالت کشاورزی را مشخص می

 خبر داشته باشند؟ های اطالعاتی رانتای معدود از آن برای استفاده از  پنهان شود و تنها عده

هایی که در ستاد تنظیم بازار طی مدیریت چند ماهه گذشته وجود داشته است واگذاری وظایف تنظیم  دیگر از فعالیت البته یکی

های  ی است اما همچنان این ابهام وجود دارد که اگر تشکلهای بخش خصوص بازار و برخی از محصوالتی مانند روغن به تشکل

بخش خصوصی قادر هستند بازار محصوالت کشاورزی را به خوبی مدیریت و کنترل کنند چرا این وظایف نباید به صورت کالن و 

تند به بخش همه محصوالت کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شود و تنها برخی از محصوالت که عمدتا وارداتی هس  درباره

 .شوند خصوصی واگذار می

رسد وزارت جهاد کشاورزی که از ابتدای امسال حدود اختیارات بیشتری در حوزه محصوالت کشاورزی پیدا کرده است  به نظر می
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ها به عنوان  مندی خود به مردم و رسانه موظف است براساس وظیفه های مقام معظم رهبری رهنمودباید براساس قانون اساسی و 

 .نمایندگان افکار عمومی پاسخگو باشد

ایسنا اما پس از بی پاسخ ماندن نقدهایش که نشان از بی توجهی یا خود برتر بینی و پشت گرمی برخی مدیران دارد در یازدهم 

شته که دوشنبه هفته گذ: نوشت «درهای بسته ستاد تنظیم بازار و انتشار اخبار ضد و نقیض » شهریورماه در نقد دیگری با عنوان

های جدیدی برای خرید گوشت و مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام مصوب کرد، هیچ خبر رسمی در  ستاد تنظیم بازار نرخ

های متفاوتی را به نقل از برخی  های مختلف هر یک نرخ های جدید تعیین شده منتشر نشد و پس از این جلسه رسانه خصوص نرخ

 0444که در موردی نرخ جدید برای خرید گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام  طوری از مقامات آگاه منتشر کردند؛ به

 .تومان اعالم شده است 0934تومان عنوان و در مورد دیگر 

تومانی برای هر کیلوگرم برنج وارداتی اروگوئه،  2600رغم انتشار اخبار غیر رسمی مبنی بر تعیین نرخ جدید  که علی تر این جالب

نرخ اعالم شده برای برنج وارداتی به هیچ وجه صحت : مسئوالن ستاد تنظیم بازار با رد این موضوع به خبرنگار ایسنا گفت یکی از

 .ندارد

های مربوطه و بخش  ستاد تنظیم بازار که دوشنبه هر هفته جلسات هفتگی خود را با حضور نمایندگان وزارتخانه به گزارش ایسنا،

کند، مکانیزم  های ذیربط ابالغ می ر پایان هر جلسه مصوبات هفتگی خود را به هر یک از دستگاهکند و د خصوصی برگزار می

 .ها ندارد رسانی به مردم و رسانه مشخصی برای اطالع

ها ندارند چرا که معتقدند  البته پیش از این مسئوالن ستاد تنظیم بازار اعالم کرده بودند که تمایلی به ارتباطات با رسانه

 .تواند عاملی برای برهم زدن تعادل بازار باشد گونه مصوبات می رسانی این اطالع

توان از مردم پنهان  ای کنونی هیچ چیز را نمی رسد اینگونه اظهارنظرها چندان مناسب نباشد چرا که در فضای رسانه اما به نظر نمی

اخبار غیر رسمی و ضد و نقیض در فضای مجازی  رسانی از مبادی رسمی صورت نگیرد خود به خود کرد و در شرایطی که اطالع

 .آید شود که تنش در بازار به وجود می منتشر می

 خبرگزاری فارس هم با نقدهای جدی تر به جمع منتقدان پیوست

ا خبرگزاری فارس نیز که به نظر می رسید از ابتدای کار جزء منتقدین برخی انتصابات و عملکردهای وزارت جهاد کشاورزی باشد ام

در ابتدا رویه اعتدال را پیشه کرد و ضمن پوشش اخبار بخش کشاورزی هر از چند گاهی نیز نقدهایی را در زمینه عملکرد وزارت 

جهادکشاورزی و سازمانهای زیر مجموعه اش منتشر اما تیغ انتقاد اخیر فارس از وزارت کشاورزی در گزارش این خبرگزاری با 

تیزتر از قبل بود به طوری که در  «زرگانی دولتی ایران الحاق به وزارت جهاد را رسماً تأیید کردشرکت با/با انتشار خبری» عنوان

رود و همچنانکه بارها  وزارت جهاد کشاورزی معموال در انتشار اخبار این حوزه بسیار دست به عصا پیش می :مطلب آمده است  این

ذکر این نکته نیز بی راه نیست که برخی از  .های خبرنگاران نکند دهد تا خود را درگیر پرسش هم دیده شده است، ترجیح می

ماه از دولت یازدهم هنوز  05معاونین کلیدی این وزارتخانه مانند معاونت برنامه ریزی و اقتصادی این وزراتخانه بعد از گذشت 

معاونین یا مسوالن هم اگر تشخیص دهند  دیگر. است  و در مواجهه با خبرنگاران سکوت اختیار کرده  نشستی با خبرنگاران نداشته

 .کنند که خبری آنها را به پاسخگویی وا خواهد داشت از مصاحبه خودداری می

البته نقدها به شیوه عملکرد و اطالع رسانی از فعالیتهای بخش کشاورزی بسیار گسترده تر از آن است که در این چند سطر عنوان 

صفحات اختصاصی برخی روزنامه های اقتصادی نیز در کنار سایر رسانه ها به عنوان  شد زیرا نشریات تخصصی بخش کشاورزی و

منتقدان بخش کشاورزی به صورت تخصصی مطالب مفید و ارزشمندی را منتشر نموده اند که در جای خود مورد بررسی قرار 

 .خواهد گرفت
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خود نسبت به رسانه ها و آگاهی از اهمیت اطالع رسانی  لذا جا دارد مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با تجدید نظر در رفتار

  .درست و دقیق در بخش کشاورزی، نقدها را به جان بخرند و این نقدها را برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی به کار گیرند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
 

 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس- 3131مهر ماه  33جمعه 

 در تولید برنج و روغن امکان خودکفایی نداریم/ درصد می رسد 32ضریب خوداتکایی در بخش کشاورزی به 

در قالب : ین وزارتخانه برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد وگفتمعاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی به برنامه های ا

 .درصد ارتقاء یابد 34این برنامه ها باید ضریب خوداتکایی انرژی به حدود 

عباس کشاورز ظهر جمعه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان لرستان با اشاره به اینکه تراز تجاری ما در بخش کشاورزی 

به سختی به دو میلیارد دالر رسید و بعضی سالها زیر یک میلیارد بوده و این یعنی کشور ما در این حوزه  30تا سال  33ز سال ا

میلیارد دالر رسیده و این نشان دهنده این است که  3در سالهای اخیر تراز تجاری ما به : خیلی وابسته نبوده است، اظهار داشت

 .از دست داده ایمچقدر فضا را از نظر تجاری 

البته آثار : وی با بیان اینکه تراز تجاری در حوزه کشاورزی از نظر حجم صادارت نسبت به حجم واردات زیاد شده است، تصریح کرد

 .تحریم در این که کاال ها را گران تر می خریم اجتناب ناپذیر است

 اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قالب بودجه سال آینده

این : زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی را بر مبنای دو اصل تهیه کرده ایم، افزودمعاون 

سیاست ها را به شورای اقتصاد بردیم و آنجا تصویب شد و مورد تایید رئیس جمهور نیز قرار گرفت و موجبات عملی شدن آن از 

 .بودجه سال آینده مهیا می شود

ورز با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که تراز تجاری منفی هشت میلیارد دالر را در چهار سال آینده به کمتر از منفی دو کشا

 .درصد ارتقاء یابد 34همچنین باید ضریب خوداتکایی انرژی به حدود : میلیارد دالر برسانیم، تصریح کرد

البته در : غی اقتصاد مقاومتی تالش می کنیم واردات کاالها را بهینه کنیم، افزودوی با تاکید بر اینکه در راستای سیاست های ابال

مورد برخی کاالها مثل برنج، شکر، روغن و ذرت امکان خودکفایی نداریم به خصوص در مورد برنج که نه به مصلحت و نه امکان 

 .پذیر است

برای افزایش تولید داخلی با سیاست افزایش عملکرد در دستور معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هشت محصول 

همچنین حمایت از محصوالتی که ظرفیت صادراتی دارند مثل حوزه : کار است چون امکان توسعه آن وجود ندارد، اظهار داشت

 .های باغبانی، سبزی و صیفی جات، شیالت و بخش هایی از تولیدات دامی در دستور کار است

در اجرای این طرح ها چند برنامه کالن : یان اینکه طرح های این برنامه ها در وزارت خانه نهایی شده است، تصریح کردکشاورز با ب

 .ملی نیز تهیه شده است

 تدوین برنامه جامع مکانیزاسیون کشاورزی

ه صورت میان یا بلند مدت بوده و وی با تاکید بر اینکه افق طرح های اقتصاد مقاومتی همان افق چشم انداز است و برنامه های آن ب

در این راستا یک برنامه جامع مکانیزاسیون کشاورزی برای اولین بار تهیه شده و چهارچوب اصلی ان تدوین  :مقطعی نیست، افزود

 .شده است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=fed13914220f43c5bc0f06d2d0172c21&Title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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تهیه شده است،  معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه همچنین برنامه های جامع بذر، نهال و کشاورزی حفاظتی نیز

 .همچنین چهار سند پشتیبان برای این برنامه ها تدارک دیده شده است :گفت

 
از پاییز سالجاری کشت محصوالتی مانند : کشاورز با بیان اینکه طرح های جاری نیز از پاییز امسال شروع می شوند، تصریح کرد

 .باید شروع شود آغاز می شوندکه در قالب اقتصاد مقاومتی ... گندم، جو، کلزا، چغندر قند و 

در حوزه تکنولوژی همکاری : وی با تاکید بر اینکه امروز حوزه کشاورزی کشور چالش سرمایه، تکنولوژی و مهارت را دارد، افزود

 .هایی را با مراکز و شرکت های صاحب نام بین المللی آغاز کرده ایم

 یماجرای طرح بین المللی برای افزایش تولیدات کشاورزی د

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه شرکت های فرانسوی و استرالیایی در مناطق مختلف با ما همکاری می کنند، 

همچنین وزیر جهاد کشاورزی صحبت هایی را با مرکز بین المللی ایکاردا برای اجرای یک طرح خاص همکاری بین : اظهار داشت

د محصوالت دیم تنها برای استان های لرستان و کرمانشاه داشته اند که در پاییز این طرح آغازمی المللی در راستای افزایش تولی

 .شود

بدنه اصلی این طرح کشاورزان و : کشاورز با بیان اینکه هدف این طرح ایجاد نهادهای علمی و انتقال تکنولوژی است، تصریح کرد

 .تارهای تولید بذر می پردازندکارشناسان هستند و در کنار آن به مسئله ایجاد ساخ

ما تولید کنندگان بذر را حمایت می : درصد برسد، افزود 05درصد و در جو به  55وی با تاکید بر اینکه میزان بذر در گندم باید به 

 .کنیم و اجازه می دهیم حتی تا مرحله صادارت نیز سرمایه گذاری کنند

همکاری با : ینکه اگر بذر به مرحله صادرات برسد ما برنده شده ایم، اظهار داشتمعاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ا

 .مرکز تحقیقات گندم آبی و ذرت نیز در دستور کار است و با چهار کشور دیگر نیز همکاری هایی خواهیم داشت

 هیچ مشکلی برای تدارک کود نداریم

فرصت برای تجربه نیز دیگر فراهم : رزی کافی نیست، تصریح کردکشاورز با بیان اینکه دانش ما برای حل همه مشکالت کشاو

 .نیست و باید نسخه های منطقی را اجرا کنیم

 
: وی با تاکید بر اینکه چهار برنامه جدی در سالجاری در حوزه کشاورزی داریم که همکاران باید حتما آنها را پیگری کنند، افزود

 .ی هرز یکی از برنامه های جدی در سالجاری استاستمرار مدیریت آفات، بیماری ها و علف ها

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه همچنین بهبود تغذیه گیاهان از دیگر برنامه های جدی در سالجاری است، 

نده نیز سال موسسه خاک و آب دستورالعمل های جدید تغذیه ای را آماده کرده و در سه یا چهار ماه آی 00بعد از : گفت

 .دستورالعمل های تغذیه بخش باغبانی نیز تهیه می شود

: کشاورز با بیان اینکه هیچ مشکلی برای تدارک کود نیست و اگر کمبودی وجود داشت اعالم کنید تا برطرف شود، تصریح کرد

 .درصد در افزایش عملکرد همه محصوالت موثر است 04فرمول کودی تا 

 ای توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزیمیلیارد تومان بر 344اختصاص 

ما مجاز نیستیم محصوالت : وی با تاکید بر اینکه در کنار این رویکرد دولت در تولید محصوالت سالم نیز خیلی جدی است، افزود

 .ی بگیریمغیر استاندارد را وارد بازار کنیم و باید باقیمانده سموم، فلزات سنگین و مواد غذایی در محصوالت کشاورزی را جد

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تغذیه خوب توام با کنترل ارتقاء کیفیت محصوالت مد نظر ما است، اظهار 

مکانیزاسیون کشاورزی از سال گذشته آغاز شد و تا مرداد ماه سالجاری نیز سقف اعتباری سال گذشته را پر نکردیم و برای  :داشت
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 .میلیارد تومان اعتبار در این حوزه اعالم شده است 344ون سالجاری هم تا کن

کود در : کشاورز با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای هیچ وسیله و مصرف کننده ای در بخش مکانیزاسیون وجود ندارد، تصریح کرد

پس از فروش و تقاضا را رعایت اختیار کشاورزان برای همه تولیدات بگذارید و در مکانیزاسیون نیز سه اصل مارک معتبر، خدمات 

 .کنید

 واردات تراکتور به کشور صفر شد

با رعایت این سه شرط دیگر هیچ : وی با تاکید بر اینکه از آمدن مارک های ناشناس در حوزه مکانیزاسیون باید مراقبت کرد، افزود

 .محدودیتی از نظر اعتبار ریالی و ارزی وجود ندارد

رزی با اشاره به اینکه واردات تراکتور را صفر کرده ایم چراکه کارخانه تراکتور سازی به طور کامل معاون زراعت وزیر جهاد کشاو

غیر از برنامه های جاری و مشخص شده چیز دیگری در دستور کار نداریم و مدیران باید از انجام : دارد کار می کند، یادآور شد

 .کارهای مقطعی و موردی به طور جدی پرهیز کنند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس- 3131مهر ماه  38پنج شنبه 

 همه تولیدکنندگان باید عضو انجمنهای تخصصی شوند: محمد میررضوی

روز جهانی غذا : شدن به روز جهانی غذا و وضعیت صنایع کنسرو کشور گفت دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به نزدیک

نزدیک است اما در حال حاضر وضعیت صنایع کنسرو به دلیل رکود و عدم دریافت تسهیالت فعال تحول محسوسی ایجاد نشده و 

 .نی نخواهد شدبی اگر به این ترتیب پیش برود و کمک مهمی صورت نگیرد آینده خوبی برای صنایع کنسرو پیش

تاریخ مصرف : محمد میررضوی با اشاره به تاریخ انقضای محصوالت غذایی و تفاوت این صنعت نسبت به صنایع دیگر گفت

ماه تا یک سال است و به همین نگاه دولت به حمایت از صنعت غذا باید متفاوت از صنایع دیگری  3محصوالت صنایع غذایی بین 

 .مانند فوالد و سیمان باشد

اگر دولت تسهیالت به واحدهای تولیدی بدهد، شکوفایی و رشد خوبی در پیش خواهیم داشت و واحدهای تولیدی که : وی افزود

 .مند شوند کنند معرفی شوند و از امکانات بهره واقعا تالش می

در صنعت کنسرو : بگیرند، افزودها قرار  دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با تاکید بر اینکه تمام واحدها باید تحت پوشش انجمن

چندین آیتم نظارتی اعم از بهداشت، سازمان استاندارد و محیط زیست نظارت دارند و صنفی است که فعالیت آن مطابق با 

خواهند  اند و نمی استانداردهای جهانی است و بسیاری از واحدهای قدیمی این صنعت زحمات زیادی در این حوزه کشیده

اند و ممکن است  ها قرار نداده ن عرصه به وجود بیاید اما متاسفانه برخی واحدها هنوز خود را تحت پوشش انجمنناهماهنگی در ای

 .کنندگان را دچار مشکل و نگرانی کنند با تفاوت قیمت و کیفیت محصول، مصرف

یه برای تولید محصول استفاده ترین مواد اول مردم مطمئن باشند در صنایع کنسرو از بهترین و باکیفیت: میررضوی تصریح کرد

شود  ترین مواد اولیه برای تولید استفاده می از کمپوت میوه تا رب گوجه فرنگی تا کنسروهای گوشتی و تن ماهی از مرغوب. شود می

 .و جای هیچ نگرانی از سوی مردم وجود ندارد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 3131مهر  3چهارشنبه 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=e955196169094248a6d0ea2bba19a563&Title=%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%2080%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B1%D8%B3%D8%AF/%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=4884eb80719b48099c3afc0703632b6b&Title=23%20%D9%85%D9%87%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7/
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  شود رویای شیرین ویالسازی تلخ می
  .یابد تغییر کاربری در انزلی کاهش می: ورزی انزلی گفتمدیر جهاد کشا

گیالن، با بیان اینکه انزلی شهرستانی گردشگرپذیر و زیباست  ، منطقه(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  وحید مهدوی در گفت

های آینده  برای نسل امروز و نسل ت تامین امنیت غذاییشالیزارها به جه: نشینان برای ویالسازی است، خاطرنشان کرد خوش و مورد خوشایند

  .ویالسازی اختصاص یابد مهم هستند و نباید حتی یک وجب از شالیزاری به

های  کاربری حتی یک وجب از شالیزارها از اولویت جلوگیری از تغییر. هکتار اراضی شالیزاری دارد 5444شهرستان انزلی : وی تصریح کرد

تا از تغییر  ای با دادستان شهرستان انزلی و دهیاران روستاهای انزلی برگزار شد همین منظور جلسه به. ی انزلی استکاری جهاد کشاورز

  .کاربری هرگونه اراضی ارزشمند کشاورزی جلوگیری شود

  .دهیم نجام میهستیم که تخریب ویالها را ا ایم و جزء اولین شهرستانهایی متخلفین تغییر کاربری را شناسایی کرده: وی گفت

تن برنج با  94تاکنون : گیالن در حال انجام است، ادامه داد مهدوی با اشاره به اینکه خرید توافقی برنج در انزلی همانند سایر شهرستانهای

ردن از ضرر ک اجرای این طرح موجب به حاشیه رفتن دالالن برنج شد و عالوه بر این. خریداری شده است قیمت تضمینی از کشاورزان

  .کشاورزان نیز جلوگیری کرد

انزلی به کابوسی وحشتناک برای ویالسازان تبدیل شده  های مستمر رویای شیرین ویالسازی در اراضی ارزشمند با نظارت: وی خاطرنشان کرد

 .است

 آمارگیری را از جفرود پایین،  آمارگیران در انزلی: گفت مدیر جهاد کشاورزی انزلی با اشاره به اجرای سرشماری عمومی کشاورزی در انزلی،

آمارگیران با تبلت و لباس  .تربه بر و آبکنار شروع کرده اند و همکاری کشاورزان تاکنون بسیار خوب بوده است سن رود لیجارکی، کپورچال،

  .روند فرم به سراغ روستاییان می

خواهد کرد و برای اقتصاد این بخش جهش خوبی  ی ترسیمنتایج سرشماری راه روشنی برای برنامه ریزی بخش کشاورز: مهدوی تصریح کرد

  .ایجاد خواهد شد

http://www.isna.ir/fa/news/29404245002 

 

 گزارشات جهانی

 - 93/07/08فارس

 ختصاص دادمیلیون دالر ا 52آمریکا / رقابت دنیا در تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک

درصد رشد داشته  092سال گذشته در آمریکا  1تولید محصوالت ارگانیک در : وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرد

 .یابد درصد افزایش می 99سال دیگر به  9میلیون دالر نرخ تولید ساالنه اینگونه محصوالت تا  50است، و با اختصاص 

این کشور برای تقویت تولید : به نقل از شینهوا، وزیر کشاورزی آمریکا گفت ،خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .است  میلیون دالر اختصاص داده 59محصوالت ارگانیک و سیستم تولید غذا در کشور 

ی و غذایی اورگانیک هستند و به همین دلیل مصرف کنندگان این کشور به شدت به دنبال محصوالت کشاورز: تام ویلساک افزود

برنامه وزارت کشاورزی آمریکا حمایت از تولید محصوالت کشاورزی و دام به ویژه از کشاورزان و تولید کنندگان در سطح خرد 

 .است

ایش در بخش درصد افزایش یافته در حالی که این افز 904حدود  9400تا  9449تولید محصول اورگانیک در آمریکا طی سالهای 

 .درصد بوده است 9محصوالت غیر اورگانیک 

 .درصد افزایش یابد 00نرخ رشد ساالنه تولید محصوالت اورگانیک آمریکا به  9403تا  9409شودطی سالهای  پیش بینی می

http://www.isna.ir/fa/news/93070905719
http://www.farsnews.com/
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ویت بازار کشاورزان، های تق بخش شامل برنامه 5وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرد برای رسیدن به این میزان تولید باید اعتبار به 

 .های اصالح بازارهای اصلی تعلق یابد های تقویت تولید محلی، بخش تحقیقات، برنامه جوامع تولید غذا و برنامه برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294043444933 

 
 ارشات جهانیگز

 - 93/07/08فارس

 های روغنی در بازارهای جهانی افزایش قیمت شکر و کاهش نرخ دانه

های روغنی کاهش قابل توجهی  امروز در بازارهای جهانی قیمت شکر و دام افزایش داشت اما قیمت خوراک دام و دانه

 .داشتند

هایی به  ، امروز در بازارهای جهانی در گروه غالت، ذرت و برنج سخت افزایشخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

سنت معامله  95دالر و  030هر بوشل گندم هم بدون تغییر نسبت به روز گذشته به قیمت . سنت داشتند 04سنت و  95ترتیب 

سنت و سویای  34سنت، سویای خوراکی یک دالر و  54ه یوالف اما بقیه اقالم این گروه کاهش قیمت داشتند به طوری ک. شد

 .سنت با کاهش قیمت مواجه شدند 00روغنی 

سنت و اتانول یک سنت افزایش  9سنت، کتان  90سنت، شکر  94دالر و  5اما در گروه محصوالت کشاورزی نرم قیمت قهوه 

 .داشتند

 .سنت به فروش رفت 24دالر و  030ش نسبت به روز گذشته به قیمت سنت افزای 09همچنین در گروه دام هم قیمت دام زنده با 

 .سنت در بازارهای جهانی معامله شد 95دالر و  995سنت رشد داشت و به قیمت  05قیمت گاو پرواری هم 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294043444904 

 
 گزارشات جهانی

 - 93/07/09فارس

 کاهش تقاضا در اقتصادهای پیشرفته دنیا

در اقتصادهای پیشرفته دنیا کاهش تقاضا وجود دارد و ایجاد توازن در تقاضای : المللی پول اعالم کرد صندوق بین

 .جهانی از اولویت های اساسی است

کشورهای ثروتمند دنیا با خطر تقاضای : المللی پول اعالم کرد ، صندوق بینخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .های آنها تکمیل شود ضعیف مواجه هستند و وقت آن رسیده است که زیرساخت

ها  وام  در اقتصادهای پیشرفته هزینه: است انداز کشورهای توسعه یافته تاکید کرده المللی پول در فصل تحلیل چشم صندوق بین

 .پایین و تقاضا ضعیف است و تنگناهای اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور وجود دارد

المللی پول تاکید شده است،تکمیل زیرساخت عمومی عامل ضروری برای تولید است و افزایش  در گزارش صندوق بین

 .برد ید را در کوتاه مدت و بلند مدت به ویژه در زمان تضعیف اقتصادی باال میگذاری در این بخش خروجی تول سرمایه

گزارش نشان داد،در یک نمونه از کشورهای پیشرفته، افزایش یک درصد از تولید ناخالص داخلی در سرمایه گذاری سطح تولید را 

 .دهد سال افزایش می 0درصد بعد از  095درصد در همان سال و  490حدود 

  
با کاهش قابل توجه در ناهمگونی   9443نین در این گزارش، تصریح شده است، خطرات سیستمی در اقتصاد جهانی از سال همچ

 .ها هنوز وجود دارد حسابهای جهانی کاهش یافته است با این وجود برخی نگرانی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930708000266
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930708000240
http://www.farsnews.com/
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ا کسری بودجه مواجه هستند شکاف در اقتصادی هایی که ب:همچنین در این گزارش، صندوق بین المللی پول اعالم کرده است

 شود و توازنی معموال پایدار می شود و این بی زیادی در توازن مالی ایجادمی

 .بنابراین ایجاد توازن در تقاضای جهانی از اولویت های اساسی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09290049444999 

 
 گزارشات جهانی

 - 93/07/09فارس

 کنندگان اصلی محیط زیست کشورهای غربی آلوده/شود های تجدید پذیر در دنیا تبدیل می هند به ابرقدرت انرژی

ن کشور شود ای های تجدیدپذیر تبدیل می در آینده نزدیک هند به غول بزرگ کشورها در انرژی: وزیر انرژی هند گفت

 .گیگاوات انرژی خورشیدی تولید خواهد کرد 02حدود  0200تا سال 

گذاری عظیمی که در این  با سرمایه: ، به نقل از ریانوستی، وزیر انرژی هند گفتخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .م شده هند در آینده نزدیک ابر قدرت این انرژی در دنیا خواهد شدهای تجدید پذیر انجا کشور روی انرژی

میلیارد دالر در بخش انرژی تجدید پذیر این کشور  044سال آینده  5طی :در مصاحبه خبری با گاردین گفت "گویال"

 .شود گذاری می سرمایه

ریزی کرده  برنامه 9499گیگاوات را تا سال  94د برخالف اینکه هند برای استفاده از انرژی خورشیدی تولی: وزیر انرژی هند گفت

 .گیگاوات هم ظرفیت اضافه کردن دارد 04کشور برای افزایش ساالنه   است اما این

 ریزی کرده است گیگاوات انرژی از محل انرژی بادی هم برنامه 3این کشور برای تولید ساالنه : وی همچنین افزود

کردند  هایی که با ذغالستگ کار می الیات ذغالسنگ دو برابر شده وتعداد زیادی از نیروگاهبه رغم اینکه م": وزیر انرژی هند گفت

اند اما با این حال تولید برق از طریق ذغال سنگ را به سرعت رشد خواهیم داد و معتقدیم که تولید انرژی ارزان در  بسته شده

 ".اقتصاد این کشور بسیار موثر خواهد شد

اند اما وزیر انرژی  ه کشورهای غربی از رشد سریع انرژی ذغالسنگ در برخی کشورها به شدت انتقاد کردهاگرچه طی سالهای گذشت

 .اند خود کشورهای غربی آلودگی زیادی را به محیط زیست دنیا تحمیل کرده: ها گفت هند با رد این صحبت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294042444309 

 
 گزارشات جهانی

 - 93/07/09فارس

 گندم در بازارهای جهانی قیمتکاهش شدید 

 .سنت معامله شد 35دالر و  933دالر کاهش داشت و هر بوشل آن به قیمت  9امروز در بازارهای جهانی گندم 

، امروز قیمت محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی در گروه غالت به غیر از خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

سنت افزایش داشتند بقیه اقالم این گروه با کاهش قیمت مواجه شدند به  09سنت و  9برنج سخت و سویای روغنی که به ترتیب 

دالر کاهش  093دالر و کانوال  093سنت، سویای خوراکی  95دالر، یوالف  0سنت، گندم  05  طوری که هر بوشل ذرت یک دالر و

 .سنت معامله شد 05دالر و  009هر بوشل گندم به قیمت . داشتند

 00هایی به ترتیب  دالر داشت اما محصوالتی مانند کاکائو، شکر و کتان کاهش 990در گروه محصوالت کشاورزی نرم نیز قهوه رشد 

 .سنت داشتند 99سنت و  95الر، د

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921103000323
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930709000873
http://www.farsnews.com/
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 .سنت افزایش مواجه شد 99سنت افزایش و دام پرواری با  03در گروه دام هم دام زنده با 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=09294042444904 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 3131مهر  83, هچهارشنب

 ها به دنبال جایگزینی گوشت برزیلی با گوشت اروپایی در بازار ایران  ایرلندی

 .وزیر کشاورزی ایرلند از احتمال آغاز صادرات گوشت گوساله ایرلند به ایران در آینده نزدیک خبر داد

و به نقل از پایگاه خبری کیلدارستریت، دولت ایرلند در حال مذاکره ( ایانا)ایرانبه گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری کشاورزی  

با ایران برای صادرات گوشت گوساله به این کشور است که با توجه به پیشرفت مذاکرات، انتظار می رود در آینده نزدیک صادرات 

 .گوشت گوساله ایرلند به ایران آغاز شود

تاکنون دو : دادن از نهایی شدن تاییدیه های بهداشتی صادرات گوشت گوساله به ایران، خبر داد وزیر کشاورزی ایرلند با خبر 

 .نشست با جواد کچوئیان، سفیر ایران در آن کشور انجام داده است

 34ران با ای: وزیر کشاورزی ایرلند با اشاره به این احتمال که ممکن است در فصل بهار هیاتی تجاری به ایران فرستاده شود، گفت 

آن ها بسیار مایلند تا گوشت گوساله   میلیون جمعیت بخش زیادی از گوشت گوساله مصرفی خود را از برزیل وارد می کند و حال

 .تولیدی اروپا و ایرلند را به بازار خود بازگردانند

گوشت اروپایی به جای برزیلی چگونه  بنابراین گزارش، باید دید در مورد قوت گرفتن این احتمال تمایل ایران به ارجحیت واردات 

 خواهد بود؟

الزم به ذکر است سفارت ایران در ایرلند در مورد جزییات این مذاکرات ادعایی وزیر کشاورزی ایرلند هیچ خبری را رد یا تایید  

 ./نکرده است

http://www.iana.ir/food/item/02095-0.html 

 گزارشات جهانی

 فودپرس-  3131مهر ماه  0سه شنبه 

 هیچ ارتباطی بین چربیهای اشباع شده و بیماریهای قلبی وجود ندارد

دانشگاه علمی کمبریج طی مطالعات گذشته خود روی مواد غذایی و چربی های اشباع شده برآورد کرده است که هیچ ارتباطی بین 

 .ا بیماریهای قلبی نیستچربی های اشباع شده ب

کمکی به افزایش سالمتی افراد نمی  کرهمحققین دانشگاه کمبریج متوجه شده اند که دوری کردن از گوشت های چرب، خامه و 

 .کند

 .و مارگارین را معاوضه می کنند خوشایند نمی باشدجمالت بعدی برای سالمتی خوانندگانی که کره 

محققین متوجه شده اند که نه تنها چربی های اشباع شده باعث بیماری قلبی نمی شوند بلکه روغنهای بدون کلسترول و چربی 

 .های اشباع نشده از وقوع بیماری های قلبی جلوگیری نمی کنند

آنها . وری از گوشت های چرب، خامه و کره را برای افزایش سالمتی بعید دانستندد  طی دهه اخیر محققین تغذیه دانشگاه کمبریج

 .اظهار می دارند که وابستگی ای بین چربی های اشباع شده مصرفی و بیماری قلبی وجود ندارد

ار بر از دانشگاه کمبریج معتقد است که راهنمایی ها و تحقیقات جدید بسی Rahiv Chowdhury سرپرست تیم تحقیق دکتر

 .نوع مصرف مواد غذایی و تغییر شیوه تغذیه مردم در جهان بسیار اهمیت دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930709000370
http://www.iana.ir/food/item/19735-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B1%D9%87
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در سال . بیماریهای قلب و عروق و بسته شدن رگهای قلب یکی از مهمترین و رایج ترین دالیل مرگ در سرتاسر جهان می باشد

بهترین راه مناسب برای . د را از دست داده اندمیلیون از مردم در سرتاسر جهان به دلیل این بیماری جان خو 00بیش از  9443

 .جلوگیری از بحران این بیماری استفاده از راه کارهای تعیین شده علمی می باشد

پژوهشگر بر روی بیش از  09نتایج تحقیق این تیم که گزارش آن در سالنامه پزشکی داخلی به چاپ رسیده است، حاصل از مطالعه 

 .کشور جهان می باشد 03هزار داوطلب در  600000

بر فشار خون تاثیر مشخصی دارند ولی در  رژیم غذایی در این گزارش آمده است که اگر چه چربی های اشباع شده مصرفی در

 .با بیماری های قلبی ندارندنهایت ارتباطی 

تاثیری بر کاهش خطر ابتال به بیماری قلبی را  3و امگا  9عالوه بر این ثابت شده که میزان چربی های اشباع نشده سالم مانند امگا 

ذکر  این در حالیست که در این تحقیق .گرفته شده از روغن ماهی درصد بیماری های قلبی را کاهش می دهد 9فقط امگا . ندارند

 .مکمل رایج، تاثیر بسزایی در کاهش خطر بیماری های قلبی ندارند 3و امگا  9شده که امگا 

های بدون کلسترول باعث  روغنمدرکی مبنی بر اینکه : بنیانگذار مرکز قلب انگلستان می گوید Jeremy Pearson  پروفسور

کاهش ابتال به بیماری های قلبی می شوند موجود نمی باشد و رعایت اطالعات پزشکی و دارویی بهترین راه حل برای حفظ 

 .میوه وسبزیجاتسالمتی می باشد، مانند سیگار نکشیدن، فعال بودن، و رعایت رژیم غذایی سالم با احتساب روغن ها، نمک، شکر، 

 راهنمای. شایان ذکر است روغن های اشباع شده در بیسکوئیت، کره، گوشت چرب، پنیر، کیک ها و سس ها نیز موجود می باشند

N.H.S  همچنین . گرم باشد 94گرم و برای زنان نباید بیشتر از  94پیشنهاد می کند که میزان روغن مصرفی برای آقایان روزانه

 .ت که استفاده حداقل روغن اشباع شده باعث کاهش کلسترول نمی شوداخیرا ثابت شده اس

از کالج تخصصی نیویورک مدعی است کربوهیدرات ها و شکر مسبب بیماریهای قلبی و   James Dinicolantonioدکتر

 .عروقی می باشد

رژیم های غذایی سالم تری  از کینگ کالج لندن معتقد است که بجای دوری از غذاهای چرب و نمک،  Tom sandersپروفسور

ثابت شده که روش های فوق باعث . مثل مصرف غذاهای مدیترانه ای و یا سبزیجات را در برنامه غذایی روزانه خود قرار دهیم

 .کاهش بیماری قلبی در انگلستان شده است

درصد کاهش  55های قلبی در حدود ، آمار مربوط به مرگ و میر بر اثر بیماری 1997در واقع علی رقم باال رفتن چاقی از سال 

 .یافته است

سازمان بهداشت عمومی انگلستان طی مطالعات قبلی خود اعالم کرده بود که نتیجه قابل قبولی مبنی بر اینکه چربی اشباع شده 

ان تغذیه در کمیته علمی مشاور. باعث افزایش کلسترول و باال بردن احتمال ابتال به بیماریهای قلبی می شود، وجود ندارد

(SACN)  در حال حاضر به بررسی شواهدی درباره رژیم غذایی کربوهیدرات ها و راه حلی برای مصرف آن ها پرداخته است. 

Bruce Griffin پروفسور متابولیسم تغذیه ای دانشگاه Surrey  گفت دانش تغذیه خیلی پیچیده است و نمی تواند بحثهای

 .ه ای که می توانند کم و بیش در ایجاد بیماریهای قلبی و عروقی موثر باشند ارائه دهدکامل و منطقی در زمینه ترکیبات تغذی

این تئوری که چربی های اشباع شده باعث افزایش میزان کلسترول می شوند هنوز اثبات نشده و شواهد پنجاه سال اخیر را رد می 

 .کند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
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	آب
	وضع آب سدها قرمز است، مردم لطفاً صرفهجویی کنند
	با وجود هشدارهای سازمان آب منطقهای و وزارت نیرو و خالی بودن پشت سدهای کشور اما مشاهده میشود عدهای از مردم از آب شرب شهری برای شستن خیابان، مغازه، پارکینگ و ماشین استفاده میکنند.
	تئوری کشاورزی بدون اتکا به آب و خاک قابل اثبات است / عدهای نمیگذارند کشاورزی نفس بکشد
	رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: تئوری کشاورزی بدون اتکا به آب و خاک قابل اثبات است.
	افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار اراضی پایین شبکه سد حنای سمیرم
	دقایقی پیش وزیر جهاد کشاورزی پروژه آبیاری تحت فشار اراضی پایین شبکه سد حنای سمیرم در سطح 318 هکتار را افتتاح کرد.
	موضعگیری وزارت جهاد و وزارت نیرو مشکل بحران آب را حل نمیکند/مشکل کنونی انتقال آب از سدها است
	رئیس انجمن جامعهشناسی ایران با بیان اینکه باید مسئله آب را در چارچوب وسیعتر دید و نگاه «بخشی» به مسئله آب مشکل اساسی بوده است، گفت: موضعگیری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو که هر کدام تقصیر را به گردن دیگری میاندازند، مشکل بحران آب را حل نمیکند.
	نخستین چالش بخش کشاورزی آب است
	به گزارش  ایانا، عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در جمع مدیران جهاد جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به اینکه نخستین چالش بخش کشاورزی مسئله آب است، گفت : در سال 1379 پیشبینی این روزها را کرده بودیم و در سال 1391 نیز نسبت به مشکل حاد زایندهرود ...

	انتصابات
	انتصاب مديركل جديد شيلات سيستان به مركزيت زابل
	محبعلي سيستاني به سمت مديركل جديد شيلات سيستان به مركزيت شهرستان زابل منصوب و مشغول به كار شد.

	اقتصاد محصولات
	کمترین و بیشترین افزایش نرخ خرید محصولات کشاورزی در سال آینده

	اقتصاد کلان
	نصف شدن نرخ رشد اقتصادی کشاورزی ناشی از آمارهای غلط است

	بذر
	بزرگترین گلخانه تولید بذر در روستای خوجملی در گنبد استان گلستان توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور کلید خورد.
	بزرگترین گلخانه تولید بذر در روستای خوجملی در گنبد استان گلستان توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور کلید خورد.
	بزرگترین گلخانه تولید بذر در روستای خوجملی در گنبد استان گلستان توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور کلید خورد.

	برنج
	افت شدید قیمت برنج صادراتی هند به دلیل کاهش واردات ایران

	برنامه و سیاست ها
	مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران، خواستار انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد شد
	مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران، در ادامه اجرای قانون انتزاع(تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد) طی نامهای خواستار انتقال کامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد کشاورزی شدند.
	هیأت دولت انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت کشاورزی را ابلاغ کرد
	عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد، هیأت دولت انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی را ابلاغ کرده است.
	صندوق بیمه کشاورزی پشتوانهای مطمئن برای تثبیت درآمد کشاورزان
	صندوق بیمه محصولات کشاورزی امروزه با عملکرد خوب خود میتواند به عنوان پشتوانهای مطمئن در راستای تثبیت درآمد و اطمینان خاطر کشاورزان و دامداران محسوب شود.
	نرخ خرید تضمینی کشاورزی و نگرانی از کاهش تولید
	شاید دولت برای مهار تورم و عمل به قولی که تورم را به کمتر از 20 درصد تا پایان سال برساند، نرخ خرید تضمینی کشاورزی را به میزان مناسب افزایش ندهد، اما در این صورت باید با حمایت ویژه قیمت تمام شده را برای کشاورزان کاهش دهد.
	ارائه لایحه ارتقاء حفاظت از منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی
	قائم مقام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: لایحهای تحت عنوان ارتقاء حفاظت از منابع طبیعی توسط سازمان جنگلها آماده و به مجلس ارائه شده که در آن به ضرورت ارتقاء حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است.
	میوه ایران وارد بازار روسیه شد
	در حالی که بحث صادرات میوه ایران به روسیه مطرح شده است، کیوی و لیموی تولیدی ایران وارد بازار این کشور شده و هر کیلو کیوی ایران به قیمت ۱.۶ یورو معادل ۶۶۰۰ تومان به دست مصرف کننده روسی می رسد.
	محصولات باغبانی مشمول دستورالعملهای تغذیهای شد
	پس از تدوین و ابلاغ دستورالعملهای تغذیهای و کودی برای محصولات زراعی، محصولات باغبانی نیز با دستور وزیر جهاد کشاورزی مشمول اصول تغذیهای شدند.
	در خواست رییس جمهوری از کشورهای ساحلی خزر برای ملاحظه استانداردهای زیست محیطی در طرح های ملی و منطقه ای
	با توجه آسیب پذیر و شکننده بودن منابع زنده آبی منحصر به فردی چون دریای خزر، باید در کلیه طرح های ملی و منطقه ای، اصل خدشه ناپذیر لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی مد نظر قرار گیرد.
	همکاری سه اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی در راستی کاهش هزینه های اشتغال
	اجراي بيش از هفت هزار طرح تحقيقاتي کشاورزي در کشور
	افق 5 ساله تهیه و توزیع کود، سم و نهاده طراحی خواهد شد
	وزارت جهاد کشاورزی تدبیری بیندیشد تا خرید سویا به سرنوشت کلزا دچار نشود
	توضیحات نعمتزاده و حجتی درباره طرح انتزاع در کمیسیون کشاورزی

	بازار و قیمت ها
	گوسفند در آستانه عید قربان کیلویی 10 هزار و 500 تومان
	مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت: هر کیلوگرم گوسفند زنده، پروار و جوان با قیمت 10 هزار و 500 تومان عرضه میشود و هیچ گونه مشکلی برای تأمین گوسفند مورد نیاز عید قربان وجود ندارد.
	جدول کامل قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال 94-93 و قیاس آن با سال های گذشته
	بر اساس تازهترین مصوبه هیئت دولت در مورد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی سال 94 - 1393 متوسط این قیمتها بیش از 20 درصد افزایش یافته است.
	قیمت میوه و ترهبار + جدول
	با ورود نوبرانههای پاییزه مانند نارنگی، خرمالو، لیمو شیرین و انار قیمت میوه نوبرانه چیزی بین 5 تا 7 هزار تومان در سطح پایتخت عرضه میشود.
	قیمتهای جدید نوبرانههای پاییزی

	پنبه
	روزگار نه چندان خوش طلای سفید؛ از صادرات تا نیاز به واردات/ کاهش ۱۰ درصدی سطح زیر کشت پنبه/ فعالیت کارخانهها با ۱۵ درصد ظرفیت
	مدیرکل پنبه و دانههای روغنی گفت: با وجود اینکه پنبه در تناوب با گندم آفات زمین را از بین میبرد، اما کشت پنبه به دلیل افزایش هزینه کارگری و پایین بودن نرخ تضمینی ۱۰ درصد کاهش یافته است.
	روزگار نه چندان خوش طلای سفید؛ از صادرات تا نیاز به واردات/ کاهش ۱۰ درصدی سطح زیر کشت پنبه

	پرتقال
	پیشبینی میزان تولید پرتقال شمال کشور در سال جاری، 650 هزار تن اعلام شد که نسبت به مدت مشابه گذشته تنها 100 هزار تن کاهش دارد.

	تخم مرغ
	برنامههای گرامیداشت روز جهانی تخممرغ اعلام شد
	برنامههای مراسم گرامیداشت روز جهانی تخممرغ از سوی ستاد کشوری ترویج مصرف تخممرغ اعلام شد.

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	رونمایی از ۷ قلم داروی دامپزشکی و واکسن تب برفکی
	عصر امروز در مراسمی به مناسب روزی ملی دامپزشکی از کیت آزمایشی تشخیص بیماریهای دامی شامل 7 قلم دارو و واکسن تب برفکی که همگی با تلاش متخصصان ایرانی ساخته شده است، رونمایی شد.
	فرآوری چای سنواتی تولید امسال را به انبارها برد

	خدمات دام، طیور
	دام زنده وارد نمیشود/ آماگی دامپزشکی در عید قربان برای نظارت بر ذبح/کد رهگیری ۱۶ رقمی در بستهبندی گوشت
	رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: سازمان دامپزشکی در روز عید قربان آماده خدمات رسانی است و توصیه ما به مردم این است که دامها را در کشتارگاههای مورد تایید این سازمان قربانی کنند.
	اختصاص 4 هزار میلیارد ریال برای زنجیره تولید گوشت قرمز از محل صندوق توسعه ملی
	قائم مقام سازمان امور عشایر گفت: 4 هزار میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی در بودجه سال 93 برای زنجیره تولید گوشت قرمز دام عشایر کشور مصوب شده است.
	سه تشکل دامپزشکی کشور برای انسجام بیشتر بین اعضای دامپزشکی کشور، برقراری ارتباطات مناسب با جوامع علمی بینالمللی، روزآمد شدن منابع و روشهای آموزش دامپزشکی، حضور پررنگ دامپزشکان در صیانت از حیات وحش، حفظ ذخایر ژنتیکی کشور بیانیه مشترک امضا کردند.

	ذرت
	شرایط فروش ذرت با شرایط مدتدار به مرغداران اعلام شد
	با آغاز برداشت ذرت در سراسر کشور، برای مرغداران گوشتی و تخمگذار و دامداران، شرایط فروش مدتدار تعیین شده است.

	سیب زمینی
	کمبود بذر مناسب عامل کاهش میانگین تولید سیب زمینی در کشور/ سالانه ۵۰۰ هزار تن بذر نیاز است
	مدیرعامل کانون تولیدکنندگان سیبزمینی با بیان اینکه کمبود بذر مناسب عامل کاهش میانگین تولید سیبزمینی در کشور است، گفت: سالانه باید ۵۰۰ هزار تن بذر سیبزمینی در اختیار کشاورزان قرار گیرد اما چنین نمیشود.
	ظرف ۲۰ سال از واردکننده به صادرات سیب زمینی رسیدیم/تامین بذر توسط کشاورزان
	مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت: چالش آب مملکت را به نقطهای رسانده که اگر چارهاندیشی نشود فرصت بازیافت فرصتها از دست میرود.
	تولید ۱۲ میلیون منشاء بذر سیب زمینی سه برابری نیاز/تا ۵ سال آینده از هر مترمکعب آب ۱۰ کیلوگرم سیبزمینی تولید میشود
	معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از هر مترمکعب آب 5کیلوگرم سیبزمینی برداشت میشود، در حالی که با برنامهریزی باید ظرف 5سال این مقدار را به 10کیلوگرم برسانیم.برای بذر سیبزمینی در کشور 4 میلیون عدد مینیتیوبر (غده بذر سیب زمینی) کفایت میکند، در حالی که ت...
	واردات بذر خوراکی سیبزمینی به مصلحت کشور نیست
	وزارت جهاد کشاورزی موافق صادرات سیبزمینی با توجه به محدودیت منابع آبی کشور نیست و واردات بذر خوراکی این محصول نیز به مصلحت کشور نخواهد بود.
	تولید رقم زودبازده سیبزمینی با سه مرحله آبیاری کمتر
	تولید رقم زودبازده بذر سیبزمینی، با کاهش سه مرحله از نیاز به آبیاری در دست تولید است که در شرایط بحران آبی کشور، به کمک بخش کشاورزی میآید.
	تولید رقم زودبازده بذر سیبزمینی، با کاهش سه مرحله از نیاز به آبیاری در دست تولید است که در شرایط بحران آبی کشور، به کمک بخش کشاورزی میآید.
	تولید رقم زودبازده بذر سیبزمینی، با کاهش سه مرحله از نیاز به آبیاری در دست تولید است که در شرایط بحران آبی کشور، به کمک بخش کشاورزی میآید.

	شیلات
	آیین رهاسازی نمادین نوزاد ماهیان خاویاری در دریاچه ولگا با حضور رؤسای جمهوری پنج کشور حاشیه دریای خزر برگزار شد.
	نخستين مدرسه هفت كلاسه شيلات در مقطع پيش دبستاني و دبستان در اول مهرماه سال 1393 با حضور معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان چابهار، شهردار و اعضاي شوراي شهر، فرمانده سپاه پاسداران شهرستان چابهار، مدير آموزش و پرورش چابهار و جمعي ديگر از مسئولين شه...
	امضای موافقتنامه حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع آبی دریای خزر توسط رئیس شیلات
	امروز با حضور رئیس جمهوری و در چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، حسن صالحی، موافقتنامه حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع آبی را امضا کرد.
	امروز با حضور رئیس جمهوری و در چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، حسن صالحی، موافقتنامه حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع آبی را امضا کرد.
	امروز با حضور رئیس جمهوری و در چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، حسن صالحی، موافقتنامه حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع آبی را امضا کرد.
	تلف شدن 10 هزار قطعه ماهی در آبهای آذربایجان غربی
	درپی اعلام مسمومیت آبزیان دریای خزر
	وزارت کشاورزی: آبزیان دریای خزر مسموم نیستند
	آغاز صید میگو در هرمزگان
	نقدی بر توسعه شیلات کشور

	شیر
	اختصاص 450 میلیارد تومان یارانه شیر به واحدهای تولیدی
	معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت در شش ماه دوم سال جاری، 450 میلیارد تومان یارانه شیر به واحدهای تولیدی اختصاص داده است.
	افزایش قیمت شیر خام نیازمند مصوبه است / رونمایی از سند راهبردی صنایع لبنی به نوسان قیمتها پایان میدهد
	یارانه شیرخام برای نیمه دوم سالجاری ماهانه پرداخت می شود

	صادرات و واردات
	تعرفه صادرات دام سبک از کشور با مصوبه شورای عالی اقتصاد حذف شد
	بر اساس مصوبه امروز شورای عالی اقتصاد که به ریاست جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، عوارض صادرات دام سبک از کشور رسماً لغو شد.
	افزایش صادارت مرغ و ماهی منجمد از استان اصفهان
	اناردانههای یزد در هند ادویه میشوند

	صنایع غذایی
	کاهش واردات روغن پالم به ایران
	تحت فشار قیمتی سازمان حمایت هستیم/شرمندهایم که سود کاخانجات لبنی تنها ۳درصد است
	تاکید چندباره وزارت بهداشت بر توقف استفاده از خمیرمرغ
	تاکنون در کارخانجات تولیدی سوسیس و کالباس مشکلی مشاهده نشده و هیچ نگرانی وجود ندارد
	خودكفايي در تامين مواد غذایی با شعار محقق نميشود
	ممنوعیت استفاده از پالم استئارین و پالم کرنل در بستنی تا اطلاع ثانوی
	بر اساس تصمیم انجمن صنایع لبنی استفاده از پالم استئارین و پالم کرنل در مغز (میکس) بستنی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

	کود
	قرارداد واگذاری تولید و توزیع 10 نوع کود شیمیایی به بخش خصوصی امضاء شد + جدول قیمتها
	قرارداد مشارکت 10 نوع کود بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه تعاونیهای تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور منعقد شد.
	تا 5 سال آینده از واردات کود بینیاز میشویم/عرضه 250 هزار تن کود شیمیایی به کشاورزان
	مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: تا 5 سال آینده از واردات کود بینیاز میشویم. 250 هزار تن کود شیمیایی برای کشاورزان عرضه میشود.

	گوشت قرمز
	مافیای واردات گوشت برزیل مانع از تولید گوشت در استان سیستان و بلوچستان می شوند / می توانیم گوشت کشور را تامین کنیم
	ایران ۴۰ میلیون دلار گوشت از استرالیا وارد کرد

	گوشت مرغ
	شرایط عرضه مرغ منجمد در بورس کالا
	برای عرضه مرغ منجمد در بورس باید مشخصات کامل محصول عرضه شده، شامل زمان تولید، انقضاء و سایز ذکر شود تا خریداران با اطلاعاتی کامل، کالای مورد نظر خود را خریداری کنند.
	عرضه مرغ منجمد به زودی در بورس کالا
	مرغ منجمد شرکت پیشگامان نصر زنجان در بورس کالای ایران پذیرش شد.

	گیاهان دارویی
	تولید 1500 دارو با منشاء گیاهی در کشور تا به امروز
	تا به امروز یکهزار و 500 دارو با منشاء گیاهی در کشور تولید و در داروخانهها در اختیار مصرفکنندگان قرار گرفته است.
	برگزاری کنگره علمی گل و گیاه با حضور هلند و ژاپن
	گیاهان دارویی اولویتدار برای فرآوری انتخاب شود

	گندم
	هزینه کشت بیش از رشد نرخ تضمینی گندم است/ افزایش 105 تومانی هزینهها را تأمین نمیکند
	کشاورز نمونه کشوری گندمکار گفت: بین نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم و قیمت تمام شده آن هیچ تناسبی وجود ندارد و کشت این محصول برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد.
	قول وزیر جهاد برای پیگیری نرخ ۱۱۵۵تومانی خرید تضمینی گندم /شرکت بازرگانی ایران به وزارت جهاد کشاورزی الحاق میشود
	عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به نرخ پایین تعیین شده برای خرید تضمینی گندم، گفت: وزیر جهاد کشاورزی در جلسه روز سهشنبه کمیسیون کشاورزی قول داد تا نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم را پیگیری کند.
	اسدی: دخل و خرج نامتوازن گندمکاران با نرخ 1155تومانی خرید تضمینی/ کاظمنژاد: طرح دولت برای حمایت با ابزارهای غیر قیمتی/ رهنمایی: بلاتکلیفی ۴ساله تامین اجتماعی کشاورزان
	مناظره تلویزیونی خرید تضمینی گندم بعد از ظهر امروز در حالی برگزار شد که نمایندگان تشکلهای کشاورزی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت تولید، قیمت 1155 تومانی خرید تضمینی سال آینده را ناکافی دانستند،در عین حال نماینده دولت از اختصاص ۸۰۰ میلیارد کمک بلاعوض...
	ضرورت بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم/ کشاورزی نیاز به کمک دارد
	رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی کشور گفت: نیازمند بازنگری در بخش کشاورزی هستیم و این نرخ خرید ۱۱۵۵ تومان تضمینی باید بازنگری شود.
	بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم/ حداقل نرخ منطقی 1350 تومان
	ایران ۳۴۵ هزار تن گندم از قزاقستان وارد کرد
	واردات 7 میلیون تن گندم به کشور

	منابع مالی
	۵۲۰۰ میلیارد تومان یارانه حمایت از تولید پرداخت میشود/ جهانگیری دستور اقدام سریع صادر کرد
	معاون اول رئیسجمهور از دبیر هیأت دولت خواست به سرعت آییننامه حمایت از تولید در جلسه هیأت وزیران طرح شود.
	درخواست افزایش اعتبارات از هدفمندی یارانه برای خدمات دامپزشکی
	رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه اعتبارات سازمان در مقایسه با خدمات آن محدود و کم است گفت: باید از یارانه سلامت و تولید مبلغ بیشتری به سازمان دامپزشکی کشور داده شود.
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