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 بنام خداوند متعال

 درگوشه سمت چپ صفحه ، "     Bookmark" عالمت    روي سرخط  اخبار 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

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

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

 

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

جوابگو خواهند بود 62144380126و فاکس   62144380120در این راستا تلفن    
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 آب

 فارس - 52/24/49

 جویی کنند مردم صرفه/های آبی کشور متری سطح سفره ۰۲هشدار به افت 
منافع فردی و محلی گره خورده، پیکر نحیف منابع آبی توان برآوردن انتظارات بی جا را که با : مقام وزیر نیرو گفت قائم

آب زیرزمینی را به   متری سفره ۰۲میلیارد مترمکعب بیش از توان آبی استفاده شده که افت  9۲۲در گذشته . ندارد

 .دنبال داشته است

، ستار محمودی روز چهارشنبه در (پاون)رسانی وزارت نیرو  به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسگزارش   به

های ساالنه  نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، از کاهش بارندگی

میلیارد مترمکعب بیشتر از توان آبی کشور استفاده شده که  9۲۲های گذشته  در طول سال: در کشور خبر داد و گفت

 .آب زیرزمینی را به دنبال داشته استهای  متری سفره ۰۲افت 

های عمیق کشاورزی و  های قوی چند طبقه و حفر چاه های روز مانند پمپ وی تغییرهای صنعتی و استفاده از فناوری

های برداشت آب و  ها را عامل تغییر روش ها و چشمه ساخت سدهای بلند و حجیم به جای ابزارهای ساده، قنات

طبیعت قادر به تغذیه تدریجی منابع آب زیرزمینی است اما : ک دانست و متذکر شدهمچنین شرایط فیزیکی خا

 .قدر زیاد است که جبران آن غیرممکن شده است ها آن سرعت برداشت

شود برخی شهروندان و مغازه داران از آب  با وجود کم آبی و هشدار پی در پی مسئوالن آب کشور، هنوز مشاهده می

ن جارو برای تمیز کردن آشغالهای خیابان ، جلوی حیاط، جلوی مغازه، شستن خودرو، موتور تصفه شده شهری به عنوا

کنند، در شرایط کم آبی همه  و یا هدر دادن آب به وسیله کولرهای خراب، شیرهای خراب و سایر روشها مبادرت می

 .باید همکاری و کمک کنند تا جامعه دچار کمبود آب نشود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰2۲۲۲۰31 
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 آب

 فارس - 52/24/45

 توانیم در کشاورزی با قانون اساسی و فرمان امام تضاد دارد شعار نمی/ درصد 4۲بازدهی آب در کشاورزی 
درصد است،  4۲رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه بازدهی آبیاری در کشاورزی 

 .درصد دیگر قابل افزایش است ۰۲این رقم تا : گفت

وگو با خبرنگار اقتصادی  محمدرضا جهانسوز رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی در گفت

کشورمان در زنجیره : ایم، گفت با بیان اینکه در اثر نداشتن راهبرد در مصرف آب دچار بحران شده خبرگزاری فارس

 .خشک و نیمه خشک دنیا قرار دارد و از نظر وضعیت و منابع آب موقعیت مناسبی ندارد

اورزی باید در یک سیستم از آبخیز تا جالیز مورد توجه توجهی به آبخیزداری در کشور و اینکه کش وی با انتقاد از بی

 .علیرغم مشکالتی که در زمینه آب با آن مواجهیم، به آبخیزداری توجهی نشده است: قرار گیرد، افزود

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه راندمان آبیاری در کشاورزی پایین و طبق 

هکتار  3۲۲میلیون هکتار زمین آبی کشاورزی حدود یک میلیون و  8از : درصد است، تصریح کرد 4۲برآوردها حدود 

توان راندمان  های نوین آبیاری می ها و سیستم مجهز به آبیاری تحت فشار است، در حالی که با استفاده از تکنولوژی

 .درصد دیگر افزایش داد ۰۲آبیاری را حدود 

برابر محصول  98تا  ۰زان نمونه در موارد و در شرایط مشابه آبی با سایر کشاورزان، بین کشاور: جهانسوز تصریح کرد

کنیم، چقدر آب مصرف  کنند، بنابراین مسئله اصلی این است که بدانیم با چه راندمانی آب استفاده می تولید می

 .کنیم کنیم و چقدر محصول تولید می می

علیرغم باال بودن هزینه تمام شده تولید این محصول در ژاپن، به دلیل : ار داشتوی با اشاره به تولید برنج در ژاپن اظه

 .شود اهمیت برخورداری از امنیت غذایی در این کشور، این محصول با هزینه باال تولید می

ر رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه از توان تولید تمام محصوالت اساسی در کشو

ریزی هم باید به سمتی برود که  وقتی صحبت از استقالل و امنیت غذایی کشور است، برنامه: برخورداریم، تصریح کرد

 .به سمت خودکفایی در تولید محصوالتی که توان تولید آن را داریم، حرکت شود

ی که االن باید بگویم که کردم، در حال یک زمانی چالش اصلی کشاورزی کشور را آب عنوان می: جهانسوز اظهار داشت

 .ریزی و راهبرد در کشاورزی است چالش اصلی نداشتن آمار، برنامه

، مقام معظم (ره)این نگرش با فرمان امام : ایم، گفت مواجه شده "توانیم نمی"وی با بیان اینکه در کشاورزی با شعار 

 .رهبری و قانون اساسی تضاد دارد

کند، بنابراین امنیت  باید قبول کرد که در شرایط بحرانی برای تأمین غذا هیچ کشوری به ما کمک نمی: جهانسوز افزود

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه نگرش .غذایی یکی از ارکان امنیت ملی است

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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ورزی را به رسمیت شناخت و کشاورزی را باید در راس باید کشا: دولت نسبت به کشاورزی باید تغییر کند، گفت

 .توجهی به این بخش است ها قرار داد، چرا که واردات میلیاردی کاالهای اساسی نتیجه بی ها و امور دولت برنامه

راهکار اصلی ما توجه به اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در محصوالت کشاورزی است و بدانیم که به عنوان : وی افزود

 .باز انقالب اسالمی باید محکم در این راه حرکت کنیمسر

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰8۲۲94۰3 

 
 آّب

 فارس - 52/24/49

 محور توسعه پایدار گذاری در کشاورزی با سرمایه/ 94۲4درصدی آب تا افق  3۲جویی  صرفه
: خبر داد و گفت 94۲4درصدی مصرف آب تا افق سال  3۲جویی  معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از برنامه صرفه

 .گذاری در کشاورزی باید با جهت گیری توسعه پایدار باشد سرمایه

به نقل از رادیو گفتگو، به دنبال تهیه بسته فنی مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی،  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .در مصاحبه با معاون امور زراعت وزارت کشاورزی چگونگی پیاده سازی این طرح را پیگیری کرد "رویداد"برنامه 

ییر شیوه فصول کاشت عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی این بسته را شامل شش سرفصل از جمله تغ

در این راستا از کشت گلخانه ای حمایت می کنیم؛ همچنین فصول دیگر این بسته »:برخی محصوالت برشمرد و افزود 

 «.شامل استفاده از مواد ژنتیکی، حمایت از محصوالت بر مبنای مزیت بهره وری از آب و بهبود عملیات زراعی است

زمون و خطا بررسی شده و در حد پایلوت مورد عملیات قرار گرفته است؛ بعنوان این موارد از منظر آ»: وی ادامه داد

معاون امور «.مثال سال گذشته نمونه های موفقی از آبیاری میکرو برای چغندرقند و سبزیجات اجرایی شده است

ر اضافه زمین زراعی جدیدی به کشو 94۲4پیش بینی می کنیم در افق »: زراعت وزارت کشاورزی خاطرنشان کرد

را  94۲4کشاورز توجه وزارتخانه مطبوع اش در افق «.نخواهد شد؛ بنابراین تمرکز ما مبتنی بر سطح زیرکشت نیست

اگر موجبات حمایت های دولتی فراهم شود و بتوانیم »: مبنی بر افزایش عملکرد بهره وری عنوان کرد و افزود

وی اجرای این «.درصدی آب دور از انتظار نیست 3۲جویی تکنولوژی کاربردی را به کشاورزان معرفی کنیم، صرفه 

نخستین برنامه ما انتقال تکنولوژی و افزایش این توان است؛ در »: بسته را بر عهده وزارت کشاورزی دانست و افزود

امور  معاون«.این راستا با همکاران بخش تحقیقات و سایر کشورها مذاکراتی را مطرح و مبانی را پایه گذاری کرده ایم

دومین گام آشنا »: زراعت وزیر کشاورزی این برنامه ریزی ها را مبتنی بر افزایش بذرهای جدید خواند و ادامه داد

 «.سازی کشاورزان با طرح های پایلوت است که در خراسان، فارس و خوزستان آغاز شده است

ان گلستان توسعه مناسبی داشته؛ در این در مناطقی کشت پاییزه چغندرقند را شاهد بودیم که در است»: کشاورز گفت

 «.راستا معتقدم راه حل برون رفت از بحران آب کشور مبتنی بر مدیریت مصرف است

: وی توسعه پایدار را مبتنی بر سرمایه گذاری و ایجاد جذابیت هایی در جهت مزیت اقتصادی دانست و تصریح کرد

ین برنامه را پیش بریم؛ دوستان تحقیقاتی و موسسات نیز باید توسعه بایستی مورد حمایت قرار گیرد تا با قوت ا»

 «.مورد توجه بیشتر قرار گیرند و سرمایه گذاری ارزان برای کشاورزان فراهم آید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940228001423
http://www.farsnews.com/
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در کشور از تکنولوژی »:کشاورز در این راستا بر لزوم منطقی شدن انتظارات از بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود 

اما بدلیل عدم تقاضا متوقف شده اند؛ پیش از این باوری مبنی بر کم آبی وجود نداشت؛ مناسبی برخوردار هستیم؛ 

 «.بنابراین بسیاری از تکنولوژی های گذشته به توسعه تبدیل نشده است

در این راستا سرمایه گذاری بسیار اثرگذار است؛ اما معتقدم تقاضا و مهم تر از »: معاون وزیر کشاورزی خاطرنشان کرد

: وی کشاورزان را نخستین متضرران کاهش پایداری دانست و گفت«.یجاد وفاق ملی بیشترین شرط کار استهمه ا

هم اینک در جهت پایداری بخش کشاورزی رایزنی می کنیم؛ کشاورزی آسیب های ناپایدار بسیاری دیده است و »

 «.کشور نیست عملکرد بسیاری از محصوالت روندی کاهشی داشته که نشانه خوبی برای کشاورزی

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰1۲۲9۲1۰ 
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 آب

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 درخواست ایران از فائو برای تدوین برنامه جامع آب 

کمبود آب مساله بسیار مهمی است و در این : در ایران گفت( فائو)ملل متحد نماینده سازمان خواربار و کشاورزی 

 .خصوص دولت ایران از فائو خواسته یک برنامه جامع را تدوین کند

: درصد مصرف آب ایران در بخش کشاورزی است افزود 1۰سرج ناکوزی در دیدار با استاندار کرمان با اشاره به اینکه 

 .مللی است که تخصص فناوری آب و جنگل را داردفائو تنها سازمان بین ال

 .فائو در این خصوص در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز طرحی را در دست تدوین دارد: وی بیان کرد

سازمان فائو بر روی موضوع تغییر کشت که استاندار کرمان به آن اشاره کرد کار می کند و با توجه به تنوع و : وی گفت

 .ص و توان مورد نیاز در همه این مسایل را داردپیچیدگی مسایل تخص

ضمن : نماینده فائو در ایران با اشاره به اینکه فائو از رویکرد پروژه محور به رویکرد برنامه محور در حرکت است افزود

 .اینکه به دنبال افزایش بهره وری هستیم باید به مسایل منابع طبیعی هم دقت داشته باشیم

این است که جوامع محلی ما توانی را پیدا کنند که از نظر اقتصادی به جایگاه خوبی برسند و در  هدف: وی اظهار کرد

 .عین حال گونه هایی را برای کشت انتخاب کنند که هم معیشت آنان بگذرد و هم منابع طبیعی حفظ شود

بینیم که در چارچوب خود خوب بنابراین اگر به پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته بنگریم می : ناکوزی گفت

 .پیش رفته است

اشتیاق مردم محلی در حمایت از پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب شده در شهرستان ریگان برای من : وی افزود

 .تعجب آور بود و این نشان می دهد که این پروژه در توانمندسازی مردم و حفظ منابع طبیعی موثر بوده است

روزه خود به کرمان خواستیم اطالعاتی از فعالیت پروژه های در حال اجرا در این استان را کسب در سفر دو : وی گفت

 .کنیم

با همه موارد : نماینده فائو در ایران، مشارکت و همکاری را کلید موفقیت در پروژه های توسعه پایدار ذکر کرد و افزود

هم است که مواردی را که به عنوان چالش معرفی شدند استاندار کرمان در این طرح موافق هستم و خیلی برایمان م

 .پاسخ دهیم

مشارکت بین همه دست اندرکاران در این پروژه دیده می شود و این مشارکت تنگاتنگ نشان می دهد : وی بیان کرد

 .رویکرد درست بوده است

ست تا منجر به تقویت ظرفیت داشتن یک برنامه راهبردی و مداخالت فنی و بجا در این پروژه الزم ا: ناکوزی گفت

 .موجود شود

 .این همکاری می تواند به شکل پایداری در پاسخگویی به چالش هایی که پیش روی مان است کمک کند: وی بیان کرد

 .این سازمان آمادگی دارد به عنوان یک شرکت در کنار استان کرمان حضور پیدا کند: نماینده فائو در ایران گفت

 .ل سازمان فائو عالوه بر رسالت بین المللی تخصص بین المللی هم وجود دارددر داخ: وی افزود
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را با همکاری دولت ( RFLDL)پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته موسوم به  931۲این سازمان مرداد سال 

 .کردجمهوری اسالمی ایران و تسهیالت جهانی محیط زیست در ریگان استان کرمان و خراسان جنوبی آغاز 

 .هکتار می باشد 2۲۲هزار و  ۰18منطقه پایلوت در حال اجرا در ریگان به مساحت 

سیاست های دولت در جهت توسعه و پیشرفت با تکیه بر توانمندسازی مردم : استاندار کرمان هم در این دیدار گفت

 .است

قصد دارد این پول نقد را برای البته دولت کمک های نقدی هم دارد ولی در درازمدت : علیرضا رزم حسینی افزود

 .توانمندسازی مردم هزینه کند

 .توسعه روستایی یکی از سیاست های اصلی دولت تدبیر و امید است: وی اظهار کرد

این : وی پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب شده در شهرستان ریگان با مشارکت فائو را موفق ارزیابی کرد و گفت

 .دیگر هم تاثیرگذار باشد و گسترش پیدا کندپروژه می تواند در جاهای 

مشابه این کار را در استان داریم و در طرح توسعه روستایی با مشارکت مردم منابع قابل : استاندار کرمان اضافه کرد

 .توجهی در بودجه دولت دیده شده است

مایه گذاری کنند دولت سه برابر آن روستاییان هر مبلغی را که برای کارآفرینی و امور اقتصادی سر: رزم حسینی افزود

 .درصد تسهیالت می دهد 4را با بهره 

این موضوع موجب بروز مشکالتی در اشتغال : وی با اشاره به کم آبی و خشکسالی در روستاهای استان کرمان گفت

 .روستاییان و مهاجرت آنها شده است

وری در حوزه کشاورزی به منظور ذخیره سازی  طرح همیاران آب برای صرفه جویی در مصرف آب و بهره: وی افزود

 .آب در حوزه های زیر زمینی در حال اجراست

براساس این طرح کشاورزانی که کار کشاورزی انجام می دهند با روش های نوین آبیاری و تغییر : استاندار کرمان گفت

 .کشت محصوالتی را تولید می کنند که مصرف آب کمی داشته باشند

میلیون متر  342کشاورزان روستایی استقبال بسیار خوبی از این طرح داشته اند و تاکنون حدود : وی تصریح کرد

 .مکعب آب در سفره های زیر زمینی پس انداز کرده ایم

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http۰۰349-9html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22641-1.html
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 آب

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 ابعاد و کارکردهای بانک آب ایران 

 خلیل کالنتری
 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

 طاهره شرقی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
 طرح مسئله

خشکسالی های طوالنی مدت و مدیریت ناکارآمد منابع آب در دهه های اخیر کشور را با بحران جدی در زمینه تامین 

بنابراین آینده کشور با . های سطحی خشک شده اند درصد آب  11در این دهه ها . منابع آب مواجه کرده است

آب به کاالیی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تبدیل باید بپذیریم که اینک . مدیریت آبهای زیرزمینی گره خورده است

در حال . شده است و به همین دلیل در هر الگویی برای مدیریت این منابع باید این گونه مالحظات مد نظر قرار گیرد

درصد آب در ایران است که نرخ مصرف این بخش نسبت به متوسط  1۰تا  1۲حاضر بخش کشاورزی مصرف کننده 

اراضی ایران قابلیت بالقوه برای % 39باال است و این در حالی است که تنها %( 8۲)و متوسط آسیا %( 1۲)مصرف جهانی 

شوند، لذا میزان  از این مقدار نیز تنها نزدیک به نیمی از آن جزو اراضی کشت آبی محسوب می. کشت و زرع را دارند

یر الگوی مصرف در سبد امنیت غذایی ایران، تولید بدست آمده در این اراضی با توجه به نرخ رشد جمعیت و تغی

با توجه به شرایط بحرانی آب دیدگاه خودکفایی در محصوالت کشاورزی باید مورد بازنگری . بسیار مهم و حیاتی است

باید با اتخاذ سیاست های تشویقی کشاورزان را به تولید محصوالت کشاورزی که نیاز به آب کمتری دارند . قرار گیرد

با رعایت این الزامات، مدیریت منابع آب باید به صورت . د و از این طریق به اصالح الگوی کشت پرداختترغیب کر

تحت مدیریت قرار گیرد، تا بتوان با سازوکارهای تدوین شده در این  "بانک آب ایران"جامع و در قالب ایجاد 

بر این . ای کشور مدیریت نمود ازهای توسعهتشکیالت، عرضه و تقاضا را هم در زمان، هم در مکان و هم بر اساس نی

، هم (کشاورزی، صنعت، شرب )اساس، در موضوع مدیریت آب باید هم ابعاد زمانی، هم ابعاد مکانی، هم ابعاد موضوعی 

 .مد نظر قرار گیرد( داخلی و خارجی)و هم ابعاد تجارت آب ( اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی)ای  ابعاد توسعه
 "آب ایرانایده بانک "

ها در جشنواره پژوهشی دانشگاه  حوضه و زیر "های اصلی آبریز های آب حوضه بانک"و  "بانک آب ایران"تشکیل 

این ایده مستخرج از رساله دکتری خانم طاهره . انتخاب شد "ایده برتر"به عنوان  9313تهران در اسفند ماه سال 

ال آب کشاورزی به بخش صنعت و طراحی الگویی برای تحلیل آثار راهبردی انتق"شرقی است که تحت عنوان 

و مشاوره آقایان دکتر ( استاد دانشگاه تهران)که با راهنمایی آقای دکتر خلیل کالنتری  "ساماندهی آن در استان یزد 

-13های  در بین سال( دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی)پور  و دکتر محمود جمعه( استاد دانشگاه تهران)علی اسدی 

تواند باعث ایجاد یک فرآیند جدید  شود و می این ایده برای اولین بار در ایران مطرح می. به انجام رسیده است 9319

 .در مدیریت آب در کشور گردد
 :تشریح ایده بانک آب ایران
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آب  تحت مدیریت و نظارت وزارت نیرو، در قالب خزانه "بانک آب ایران"بر اساس این ایده ابتدا در سطح ملی 

مخصوص به خود خواهند بود که تحت  "بانک آب"ها نیز دارای  ی آبریز اصلی و زیرحوضه هر حوضه. گردد تشکیل می

تشکیالتی است که  "بانک آب"بر اساس این طرح، . نمایند فعالیت می "بانک آب ایران"نظارت، قوانین و اصول 

گیری بر روی عرضه و  ین نوع بانک، به جای تصمیمبه عبارت دیگر در ا. تمرکز اصلی آن بر روی مدیریت آب است

در این تشکیالت مهمترین . شود گیری می تقاضای پول، بر روی عرضه و تقاضای آب بحث، سیاستگذاری و تصمیم

بانک آب "هدف در . ابزارهایی که برای مدیریت جامع آب به کار گرفته می شود ابزارهای پولی، مالی و دانش است

ای که آب به  باید قادر باشد در مکان یا منطقه "بانک آب ایران"بر این اساس . ی به امنیت آبی است، دستیاب"ایران

ی کافی برای رفع تقاضا وجود دارد منجر به تقویت رشد اقتصادی و توانمندی کشور در دستیابی به امنیت  اندازه

ه با کمیابی آب و یا آلودگی و فزونی تقاضا از هایی ک ی انسانی گردد و در مکان غذایی، امنیت انرژی و اهداف توسعه

ای ابزارها را در اجرا به کار  باشند باید بتواند با سازوکارهایی ضمن جلوگیری از تشدید آن، به گونه عرضه آن مواجه می

 گیرد که قادر به پاسخگویی برای رفع نیازهای حداقل منطقه فوق باشد و در عین حال مانع از تشدید و بدتر شدن

های  ها و برنامه تواند ابزار مناسبی برای دستیابی به سیاست می "بانک آب"رو  از این. ی پایدار کشور گردد ابعاد توسعه

ای ایران به صورت بلند مدت باشد و تداوم مدیریت آب و رصد کردن نوسانات آن را به صورت دائمی تحت  توسعه

 .نظارت و کنترل قرار دهد
 "بانک آب ایران"کارکرد 

باید ابعاد مختلف آن مورد نظر قرار . را تشریح نماییم "بانک آب ایران"اگر بخواهیم با دیدگاه سیستمی، کارکرد 

 :این ابعاد عبارتند از. گیرد

ها،  های آبریز و قابلیت های حوضه از منظر بعد مکانی، برنامه های آمایش سرزمین باید بر اساس محدوده: بعد مکانی( 9

ی  بانک آب هر حوضه"بر این اساس . های موجود در آن، با تمرکز بر نهاده آب طراحی گردد محدودیتها و  پتانسیل

ی صدور  هایی که در آن مکان دارای ارزش اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی باالتری است، اجازه به فعالیت "آبریز

ن در قالب این تشکیالت، مدیریت آب در قالب بنابرای. دهد برداری از آب را به وزارت نیرو می یا تمدید مجوز بهره

 .گیرد سیاسی انجام می -های تقسیمات اداری های آبریز و نه محدوده حوضه

از نقطه نظر بعد زمانی، از آنجایی که کشت محصوالت کشاورزی در تمامی فصول امکان پذیر نیست، لذا : بعد زمانی( ۰

باشد مقداری از آب خود را در اختیار  ندارند و یا نیاز آنها حداقل میتوانند در فصولی که نیازی به آب  کشاورزان می

گیری اقتصادی از آن در  گیری از سود بهره مالکانه، بانک آب بتواند نسبت به بهره قرار دهند تا ضمن بهره "بانک آب"

 .ریزی کند کوتاه مدت برنامه

گیری از ابزارهای پولی مانند نرخ بهره، قادر خواهد بود  بهرهبا  "بانک آب ایران"در زمان خشکسالی، : بعد حفاظت( 3

خواهد تا به جای  با این روش از کشاورزان می. که در بخش کشاورزی، از کشت محصوالت پرآبخواه جلوگیری کند

تا  گذاری کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت کند سپرده "بانک آب"کشت، حقابه خود را با حفظ مالکیت بر آن در 

گیری کند و در عین حال  های دیگر بهره ضمن حفظ آب در شرایط خشکسالی، دولت بتواند از این آب در فعالیت

البته این رویکرد تنها باید در شرایط بحرانی مانند خشکسالی اتخاذ گردد . وضعیت درآمدی کشاورز را نیز جبران کند

 .یی گرددو نباید منجر به تداوم عدم کشت و افزایش ناامنی غذا
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بخصوص صنعت و )های مختلف اقتصادی  برداران از آب در بخش باید قادر باشد بهره "بانک آب ایران": بعد سالمت( 4

های پولی و مالی مورد  را با سیاست( آورند کشاورزی که با تمهیدات الزم حداقل آلودگی را در آب مصرفی به وجود می

های بهداشت، درمان و آموزش  نی سازمان محیط زیست و وزارتخانهحمایت قرار دهد که در این خصوص نقش آفری

 .تواند راهگشا باشد پزشکی و جهاد کشاورزی می

های آبریز، الگوی مناسب  باید بر اساس طرح آمایش سرزمین منطبق با حوضه "بانک آب ایران": بعد موضوعی( 2

اسب محیط زیست طبیعی و انسانی را مشخص ی صنعتی، خدماتی، الگوی من ای، الگوی مناسب توسعه کشت منطقه

های کشاورزی، صنعتی، شرب، خدمات و محیط زیست را بر اساس  کند تا سهم مناسب آب هر یک از فعالیت

حسابداری و ممیزی آب، اسناد فرادستی و آینده پژوهی مرتبط با رشد جمعیت، نرخ رشد اقتصادی، امنیت غذایی و 

الخصوص در ارتباط با  های پولی و مالی و حمایتی را در خصوص آب علی آن سیاست امنیت آبی تعیین کند و بر اساس

 .کشاورزی مشخص کند

های  های پولی و مالی، آب اضافی هر یک از فعالیت گیری از سیاست تواند با بهره می "بانک آب ایران": بعد تشویقی( 3

های مدرن  ب در مزرعه و یا استفاده از تکنولوژیگیری از مدیریت مناس که در اثر بهره)اقتصادی بویژه کشاورزی 

تواند نسبت  گذاری نمایند و از این طریق بانک آب هر حوضه می را خریداری کند و یا اینکه سپرده( حاصل شده است

 .ریزی اقدام کند باشد به برنامه هایی که در آمایش سرزمین مطرح می به اولویت

های پولی و مالی در هر یک از  ید عرضه و تقاضای آب را بر اساس سیاستبا "بانک آب ایران": ای بعد توسعه( 1

ی آبریز،  ای طراحی کند که ضمن حفظ حداقل آب برای حفاظت محیط زیست آن حوضه های آبریز به گونه حوضه

 .ی آبریز را بر اساس آمایش سرزمین فراهم کند زمینه توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی آن حوضه

هر اقدامی که در زمینه مدیریت آب در حوضه آبریز در بخش کشاورزی انجام پذیرد : املی حوضه آبریزبعد تع( 8

با بکارگیری ابزار دانش می تواند اثرات  "بانک آب"لذا . ممکن است اثرات تعاملی بر روی سایر بخش ها داشته باشد

انی آب در نظر داشته باشد که نهایتا منجر به تعاملی مدیریت توامان عرضه و تقاضا در هر حوضه آبریز را با حکمر

کنترل و محدود ساختن رشد تقاضای آب صنعتی و شرب گردد و در صورت تداوم تقاضا در سایر بخش ها با عنایت به 

طرح آمایش آبی سرزمین و محدودیت در عرضه آب، بانک آب می تواند به ورود و اشاعه تکنولوژی و نوآوری های 

 .عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی کمک کندمرتبط با آب در 

یکی از ابزارهای الینفک مدیریت توامان عرضه و تقاضای آب، تبدیل نمودن آب به (: نظام اجتماعی)بعد مردمی ( 1

در بانک آب می توان به دلیل افزایش ارزش اقتصادی آب در حوضه آبریز، حضور و نظارت . کاالیی اجتماعی است

در حقیقت از آنجایی که به منظور تحریک افزایش مستمر در بهره وری آب در . ینه آب افزایش دادمردمی را در زم

بخش کشاورزی از ابزارهای پولی و مالی در بانک آب استفاده می گردد، لذا آب باقیمانده هر کشاورز در حوضه را می 

از . د و یا حفظ سطح درآمد کشاورز خواهد شدتوان در بانک آب، با حفظ مالکیت، سپرده گذاری نمود که منجر به بهبو

همانند سپرده گذاری پولی در بانک که اگر )آنجایی که تداوم سود پرداختی به آن منوط به حفظ آب در حوضه است 

، چنین فرایندی هم منجر به کشف و شناسایی چاه های غیر مجاز (پول وجود داشته باشد سود به آن تعلق می گیرد

خواهد شد و هم نظارت و مشارکت مردمی را در حفظ آب در حوضه افزایش خواهد داد و هم به منظور در حوضه آبریز 
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دستیابی به سود بیشتر حاصل از افزایش بهره وری آب، ورود و اشاعه تکنولوژی و نوآوری به عرصه کشاورزی و سایر 

 .امنیت غذایی مورد توجه قرار می گیردبخش ها افزایش می یابد و هم حفظ تولید در بخش کشاورزی به منظور تحقق 

در زمان خشکسالی، بانک آب با بهره گیری از ابزارهای پولی مانند نرخ بهره، قادر خواهد بود که : بعد دوران بحران( 9۲

با این روش بانک می تواند از کشاورزان بخواهد به . در بخش کشاورزی، از کشت محصوالت پرآبخواه جلوگیری کند

قابه خود را با حفظ مالکیت بر آن در بانک آب سپرده گذاری کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت کند جای کشت، ح

تا ضمن حفظ آب در شرایط خشکسالی، دولت قادر به بهره گیری آن در فعالیت های دیگر باشد و در عین حال 

قط در شرایط بحرانی مانند خشکسالی البته باید توجه داشت که این رویکرد ف. وضعیت درآمدی کشاورز جبران گردد

 .باید اتخاذ گردد و نباید منجر به تداوم آن و عدم کشت و افزایش ناامنی غذایی گردد

از آنجایی که نقطه شروع اجرای فرایند جدید مدیریت توامان عرضه و : بعد آموزش، فناوری و بهره وری آب( 99

مبود آب، افزایش بهره وری در آب مصرفی است لذا باید جهت تقاضای آب در حوضه های آبریز در شرایط بحرانی ک

آگاهی کشاورزان از این امر، موجبات آموزش چگونگی مدیریت آب کشاورزی و فناوری های کاربردی را برای اجرای 

بنابراین . موفقیت آمیز در عمل فراهم ساخت که این امر با پشتوانه صاحبان صنایع و بخش خصوصی قابل تحقق است

انک آب خود منجر به ایجاد ارتباط بین کارآفرینان و صنعتگران با کشاورزان خواهد شد که در این راستا دفاتر ب

 .ارتباط صنعت و دانشگاه می توانند نقش آفرینی خوبی در این عرصه داشته باشند

مناطق داخلی و خارجی بانک آب می تواند منجر به بهبود فرایند تجارت آب عینی و مجازی بین : بعد تجارت آب( 9۰

به عبارتی بانک آب می تواند با تغییر در مصرف آب در فعالیت های با ارزش توامان باالتر . حوضه های آبریز گردد

اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منجر به تولید محصول یا خدمات باالتر با همان میزان آب مصرفی در حوضه ی 

ولید شده برای مبادالت در حوضه های آبریز با حداکثر سازی در بهره وری آب آبریز گردد و بدین گونه آب مجازی ت

از این رو بانک آب می تواند منجر به تغییر در الگوی کشت در بخش کشاورزی و همچنین الگوی تولید محصول . است

 .و خدمات در حوضه آبریز گردد

خاص و ویژه ای به اقدام توامان افزایش بهره وری آب از آنجایی که بانک آب، ارزش : بعد کاربری اراضی کشاورزی( 93

با حفظ تولید کشاورزی خواهد داد لذا فعالیت در بخش کشاورزی به ارزش اجتماعی و اقتصادی خاصی در میان مردم 

تبدیل خواهد شد و از آنجایی که کشاورز مادامی که به فعالیت کشاورزی مشغول است از سپرده گذاری آب خود 

خواهد نمود، لذا تمایل به تغییر کاربری اراضی کشاورزی کاهش خواهد یافت و حتی می تواند در برخی  منفعت کسب

حوضه ها که کشاورزی که دارای پتانسیل مطلوب است و طرح آمایش آب سرزمین آن را نیز تایید می کند روند 

فظ کاربری اراضی منجر به تسهیل و لذا بانک آب می تواند ضمن ح. محبوبیت فعالیت در بخش کشاورزی بهبود یابد

 .توسعه کشاورزی علمی گردد

بانک آب ضمن آنکه خود به عنوان دالل آب بین بخش های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی عمل : بعد بازار آب( 94

صادی می کند محرک بازار نوینی در حوضه آبریز برای تبادالت آب فی مابین مردم خواهد شد و از این طریق ارزش اقت

 .و اجتماعی آب افزون تر خواهد شد
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بانک آب می تواند عدالت مکانی بین بهره برداران آب در باالدست و پایین دست حوضه آبریز را : بعد عدالت آب( 92

عالوه بر آن بانک آب قادر است با برنامه ریزی زمانی . ایجاد کند و از این طریق موجبات تعادل مکانی را فراهم سازد

تولید بیشتر صنعت در زمستان که کشاورز نیاز آبی کمتر دارد و تولید کمتر در تابستان که بخش ) ب تخصیص آ

 .موجبات عدالت زمانی را در فعالیت ها ایجاد کند( کشاورزی نیازمند آب است

و با بهره  (انبساطی و انقباضی) بانک آب قادر است با تغییر در سیاست های پولی : بعد انعطاف پذیری سیستم آب( 93

گیری هوشمندانه از آمایش آبی سرزمین منجر به تطبیق پذیری بهتر با تغییرات اقلیمی و تقاضای منطقه ای گردد که 

 ./نسبت به وضعیت فعلی دارای انعطاف پذیری بیشتری است

/item/omaratejangal/ir.iana.www://http۰۰213-9html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22593-1.html
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 آب

 آیانا 4952اردیبهشت  94, پنجشنبه

 بهره برداری مرحله اول طرح آبیاری تحت فشار پایاب سد تاجیار در سراب 
مرحله اول طرح آبیاری تحت فشار پایاب سد تاجیار در شهرستان سراب با حضور وزیرجهاد کشاورزی بهره برداری 

 .رسید

به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزارش 

هکتار از آن  ۰۰۲هکتار از اراضی دیم پایاب سد تاجیار اجرا می شود که  33۲این طرح در : حجتی در این مراسم گفت

 .اتمام رسیده استدر مرحله اول باهزینه ای افزون بر بیست وهفت میلیارد ریال به 

 .مرحله دوم این طرح نیز در صد وچهل هکتار با نود درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست : حجتی افزود

درصدی دولت بصورت تسهیالت بالعوض و پانزده درصد مشارکت بهره  82وی با بیان اینکه، این طرح با مشارکت 

 .برداشت متوسط محصول از یک تن به پنج تن افزایش می یابد با اجرای این طرح، میزان: برداران اجرا می شود، گفت

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه در پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی سراب قابلیت اجرای سیستم های آبیاری 

 .این سیستم تاکنون در حدود دو هزار هکتار از این اراضی اجرا شده است: نوین وجود دارد، افزود

: شاره به محدود نبودن اعتبارات بالعوض و تسهیالت بانکی برای اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار گفتوی با ا

همه کشاورزان می توانند برای بهره مندی از مزایای آبیاری تحت فشار و تسهیالت اعطایی دولت نسبت به اجرای این 

 .طرح ها اقدام کنند 

در یک افق ده ساله : کشور برافزایش بهره وری از آب تاکید کرد و افزودحجتی با اشاره به محدودیت منابع آبی در 

 ./باید حدود چهار میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری مجهز شوند

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰389-9lhtm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22681-1.html
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 آب

 آیانا 4952اردیبهشت  92, چهارشنبه

 رتبه نخست آبیاری نوین کشور به استان مرکزی رسید 
براساس ارزیابی های انجام گرفته در وزارت جهاد کشاورزی، : رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت

 .کشور را به خود اختصاص داده استاستان کشور رتبه نخست آبیاری نوین  39استان مرکزی از بین 

درصد از منابع آب استان مرکزی در بخش  1۰بیش از : ، بابایی گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

کشاورزی مصرف می شود که به منظور جلوگیری از هدر رفت آب دراین بخش، اجرای طرح های ساماندهی سیستم 

 .ر گرفتهای نوین آبیاری در دستور کار قرا

وی پراکندگی زمین های کشاورزی و نظام مالکیت را مهم ترین چالش توسعه سامانه های آبیاری نوین در استان 

 .مرکزی دانست

هزار هکتار از اراضی کشاورزی در استان مرکزی قابلیت استفاده از آبیاری نوین را دارد که تاکنون  94۲گفتنی است 

 ./استهزار هکتار آن محقق شده  2۲حدود 

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰313-9html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22676-1.html
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 آب

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  4۲: تاریخ

 بسته فنی مصرف مناسب آب در بخش کشاورزی تهیه شد

بسته ای فنی برای مصرف ناسب آب در بخش کشاورزی تهیه و : کشاورزی گفتمعاون امور زراعت وزارت جهاد 

 .مدیریت تقاضا، احیای طبیعت و حفظ محیط زیست در آن لحاظ شده است

زی، عباس کشاورز در به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاور گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

بسته ای فنی برای مصرف بهینه آب در بخش : نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی در مشهد اظهار داشت

 .کشاورزی تهیه و مدیریت تقاضا، احیای طبیعت و حفظ محیط زیست در آن لحاظ شده است

الح الگوی کشت را می توان به کشت نشایی ، کشت گلخانه ای ، محدودیت کشت تابستانه و برنامه اص: وی افزود

 .عنوان نمونه هایی از این راهکارها نام برد

تواند با بحران آب مقابله کند و تنها راه پیروزی بر این بحران همکاری همه اقشار  دولت به تنهایی نمی: وی تصریح کرد

 .جامعه است

ها در آن با  شفافیت دانست که همه ذینفعکشاورز حل موضوع آب در کشور را نیازمند یک حکمرانی مناسب دارای 

 .حقوق مساوی با مسئله آب برخورد می کنند

مشکل ترین پدیده ما بهره وری است و وقتی تکنولوژی ما نسبت به کشورهای پیشرفته پایین است، :وی بیان کرد

 .انتظار بازدهی را نداشته باشیم

آبی که برای : سیله آب را یک اشتباه بزرگ خواند و گفتمعاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تولید برق به و

 .تولید برق در خوزستان مورد استفاده قرار می گیرد به کارون و سپس به خلیج فارس می ریزد

 .میلیارد متر کعب آب برای تولید برق به هدر رفته است 2ماه  1در طی : کشاورز ادامه داد

مجلس به عنوان یکی از قوای سه گانه در خصوص حل : ن کنکره گفت مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی نیز در ای

 .بحران آب ، سیگنالی از خود نشان نداده در حالی که راه حل این مشکل ایجاد یک وفاق همگانی است

به بی آبی کشور توجه شده لذا جای هیچ توقف و تاخیری در  1۲در دقیقه : سید محمد حسین شریعتمدار ادامه داد 

 .ینه وجود ندارداین زم

به صورت رسمی از بی آبی در کشور پرده برداشته شد و دولت پذیرفت که این موضوع  931۰از اسفند سال : وی افزود

هزار کشاورز نشان می دهد که بیشتر آنها  4را با مردم در میان بگذارد این در حالی است که نتایج یک نظرسنجی از 

 .سال پیش به صورت محسوس احساس کرده اند 1 تاکید داشتند که بی آبی را از حدود

/news/fa/ir.yjc.www://http2۰۲۰1۲3 
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 آب

 ایسنا - 495۱اردیبهشت  49چهارشنبه 

 مهاجرت اجباری با ادامه تخریب منابع آبی

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
به علت بحران خشکسالی در "که  یک کارشناس کشاورزی با اشاره به اظهارات کالنتری، وزیر اسبق کشاورزی مبنی بر این

 ی نه چندان  آینده

آبی مواجه است همچنان شاهد  در شرایطی که کشور با معضل کم: ، گفت"میلیون ایرانی از کشور مهاجرت کنند 2۲ور باید 

 .بر همچون هندوانه و سیب زمینی هستیم حصوالت آبصادرات آب مجازی از طریق م

سال است که بحث آمایش سرزمین در ایران مطرح شده و به  2۲بیش از : وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد مجید کوپاهی در گفت

 .اکنون نیز نگاه کوتاه مدت به صادرات کشاورزی در حال نابودی منابع آبی کشور است هم. رسد جایی نمی

های متفاوت است که باید از این موهبت عظیم خدادادی به نحو مطلوب استفاده  از امتیارات عمده کشور ایران اقلیم: فزودوی ا

 .ای باشد که با آب و هوای مناطق جور دربیاید الگوی کشت و حتی صنعت باید به گونه. کنیم

گوید هر کشوری بهتر است کاال یا محصولی را  المللی می ترین مولفه در تجارت بین که مهم این کارشناس کشاورزی با بیان این

آبی مثل  لزومی ندارد که در کشور کم: تولید کند که نهاده فراوان و با قیمت ارزان برای تولید آن کاال در اختیارش باشد، گفت

 .بر بپردازیم ایران به تولید و صادرات محصوالت آب

گذاری و نظارتی با کارشناسان کشاورزی را برای استفاده بهینه از منابع بخش  ونکوپاهی همفکری و مشاوره دولت، نهادهای قان

گانه،  باید به دور از شعارزدگی، با ایجاد اتاق فکر متشکل از کارشناسان کشاورزی و قوای سه: کشاورزی را ضروری دانست و گفت

 .همفکری الزم برای حل معضالت زیست محیطی فکری عاجل صورت گیرد

باید سهم عوامل تخریب محیط زیست از جمله : هزار چاه غیرمجاز طی سه دهه گذشته اشاره و خاطرنشان کرد 91۲فر وی به ح

ها و مراتع، سدهای غیراصولی و تغییرات آب و هوایی کره زمین،  های آب زیرزمینی، هدررفت آب، تخریب جنگل تخریب سفره

 .مطالعه و بررسی شود

کارد و به  روسیه در قسمت غربی گندم می: مثالی درخصوص استفاده بهینه از منابع تولید گفتاین کارشناس کشاورزی با ذکر 

کنند؛ چرا که هزینه حمل و نقل گندم از غرب  از سوی دیگر اهالی شرقی این کشور، گندم را وارد می. فروشد ها می اروپایی

اید با استفاده از این تجارب به تولیدات دارای مزیت نسبی ما نیز ب. ی واردات گندم است روسیه به شرق روسیه بیشتر از هزینه

 .بپردازیم

/news/fa/ir.isna.www://http14۲۰۰393328 
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 آب

 ایسنا - 495۱اردیبهشت  4۲شنبه 

 بر ها با کشت محصوالت آب شور شدن آب

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
تواند به پایین رفتن بیش از حد آب  بر همچون هندوانه و سیب زمینی در نقاط خشک و نیمه خشک می کشت محصوالت آب"

 ."های زیرمینی و شور شدن آنها منجر شود سفره

مساله شور شدن : کردوگو با خبرنگار ایسنا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار  در گفت -کارشناس کشاورزی  -عبداهلل سلیمانی 

دهد و  های شیرین رخ می های شور و پسروی آب های زیر زمینی یک فرآیند برگشت ناپذیر است که به علت پیشروی آب آب

بر همچون هندوانه و سیب  شوند لذا باید از صادرات آب مجازی از طریق محصوالت آب های شیرین می های شور جایگزین آب آب

 . زمینی جلوگیری شود

مدت به بازار و  غالب کشاورزان با توجه به منافع و نگاه کوتاه. ریزی دارد عملیاتی شدن الگوی کشت نیاز به برنامه: افزود وی

مسئوالن است که الگوی   لذا وظیفه. پردازند بر، به تولید این محصوالت می نداشتن آگاهی الزم از عواقب کشت محصوالت آب

 .به کشاورزان، عملیاتی کنند هایی کشت مناسب را با لحاظ مشوق

بر است، زیره را به عنوان  خواهیم به جای سیب زمینی که محصولی آب اگر می: سلیمانی با ذکر مثالی در این خصوص اظهار کرد

محصولی با نیاز آبی کم جایگزین کنیم، باید اطمینان الزم برای خرید تضمینی، فروش یا صادرات آن به کشاورزان داده شود و 

 .ها مجاب شوند که با کشت زیره درآمدی مساوی یا بیشتر از کشت سیب زمینی کسب خواهند کردآن

کشور ایران، شکی نیست که باید بسیار بیش از این درخصوص   با توجه به پایین بودن متوسط بارندگی ساالنه: وی تصریح کرد

 .کشور باید اجرایی شودهای آبیاری مدرن در سراسر  جویی کنیم که ترویج شیوه مصرف آب صرفه

با بکارگیری کارشناسان خبره و : این کارشناس کشاورزی استفاده از توان متخصصان بخش کشاورزی را ضروری دانست و گفت

این مساله هم به اشتغال . توانیم بازدهی را در واحد سطح افزایش و مصرف آب را کاهش دهیم سیستم آبیاری مدرن در مزارع می

 .برد شود و هم راندمان بخش کشاورزی را باال می می کارشناسان منجر

/news/fa/ir.isna.www://http14۲۰۰394119 
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 اقتصاد کالن

 فارس - 52/24/45

 جنوبی اشتغالزایی در محروم ترین نقطه خراسان/ اقتصاد مقاومتی را با دست خالی معنا کردیم
گوید که در محروم ترین نقطه استان خراسان جنوبی توانسته برای  یک کارآفرین از اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی می

 .افراد درآمد زایی کند

را مصداقی دیگر « مومن در هیچ چارچوبی نمی گنجد»به نقل از بسیج سازندگی، عبارت  خبرگزاری فارسبه گزارش 

پیدا شده این بار در خراسان جنوبی، شهرستان سربیشه، بخش مود، حوزه مقاومت بسیج ناحیه مالک اشتر؛ جایی که 

 .اند بسیجیانش دست به ابتکاری جالب و غافلگیر کننده زده

ید و فرمانده حوزه مقاومت بسیج ناحیه مالک اشتر برای گفت و گو درباره فعالیت گروه های با باقر نوفرستی برادر شه

جهادی در حوزه مقاومتش تماس گرفته بودیم، اما او ترجیح داد از اقتصاد مقاومتی و ابتکار عمل متهورانه رفقای 

 .ده استماهی می شود در محوطه حوزه مقاومت بسیج عملیاتی ش 3بسیجی اش شروع کند که 
 ماهه به نتیجه رسیدیم 6* 

همه بچه . ماه پیش بود که با شورای حوزه جلسه ای تشکیل دادیم درباره اقتصاد مقاومتی 3": باقر نوفرستی می گوید

ها متفق القول گفتند با حرف زدن و شعار دادن، نمی توان مردم را پای کار تولید و اقتصاد مقاومتی آورد، باید خودمان 

پیشنهاد شد که هر کس هر مقدار می تواند پول بگذارد برای آغاز کار . و وارد عمل شویم تا مردم هم بیایند دست بکار

 ".تولید و تعدادی از بچه ها هم مامور شدند که مطالعه کنند جهت پیدا کردن عرصه های مناسب تولیدی

حوزه . را با پرورش شترمرغ شروع کنیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کار اقتصاد مقاومتی": وی می افزاید

. تصمیم گرفتیم بخشی از آن را نرده کشی کنیم و در آن شترمرغ پرورش دهیم. مقاومت بسیج ما وسعت زیادی دارد

واحد  9۲ماه، امروز  3خیلی خوشحالم که به شما بگویم بعد از گذشت . شتر مرغ کردیم 1در ابتدای کار شروع به خرید 

ر بخش مود راه اندازی شده است، در حالی که هرگز در این منطقه پرورش شتر مرغ مطرح نبوده پرورش شترمرغ د

حتی پیرمردهای مود هم به حوزه مقاومت مراجعه می کنند و خواهان آموزش چگونگی پرورش شتر مرغ . است

 "!مگر اشکالی دارد؟: دمی گوین. از آن ها می پرسم مگر شما هم می خواهید پرورش شتر مرغ راه بیندازید. هستند
 بهره برداری چند منظوره*

در واقع پرورش شترمرغ توسط ریش سفیدهای مود، عجیب تر از پرورش شترمرغ در حوزه مقاومت ! اشکالی ندارد

بسیج توسط بسیجی ها که نیست؟ اما بهره برداری بسیجیان حوزه مالک اشتر از فضای بالاستفاده حوزه شان به 

 .شودهمین جا ختم نمی 

بعد از اینکه کار پرورش شتر مرغ روی روال افتاد، در بخش دیگری از حوزه مقاومت ": باقر نوفرستی ادامه می دهد

یک گلخانه راه انداختیم، در ابتدا با کاشت نشاء درختان شروع کردیم و سپس به تولید پسته، خیار و گوجه فرنگی 

در بخش دیگری از حوزه هم که بالاستفاده بود، با همت . ستگلخانه مان هم اکنون به سوددهی رسیده ا. رسیدیم

 ".بسیجی ها یک اتاق ساختیم برای پرورش بلدرچین و به زودی پرورش بلدرچین را کلید می زنیم

 

سالی می شود که برای خودش در عرصه اقتصاد مقاومتی ماموریت های زیادی تعریف کرده و از  3-۰بسیج سازندگی 

http://www.farsnews.com/
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ولیدی مرتبط با امنیت غذایی مثل پروش ماهی قزل آال، بلدرچین، قارچ، ورمی کمپوست، مرغ، فعاالن عرصه های ت

 .با پرداخت وام و ارائه مشاوره های کارشناسی و علمی حمایت به عمل می آورد... شترمرغ، انواع دام، زنبور عسل و 

با این وجود واحد تولیدی . اندازی شده است هزار واحد تولیدی اقتصاد مقاومتی در کشور راه 3۲در نتیجه تا به امروز 

 .بسیجیان حوزه مقاومت مالک اشتر بدون دریافت هیچ وامی و صرفا با مشارکت بسیجیان راه اندازی شده است

از همان ابتدا با بچه ها قرار گذاشتیم که . حوزه مقاومت بودجه بسیار محدود و ناچیزی دارد": باقر نوفرستی می گوید

ها به سوددهی رسید، اصل پولشان را پس بدهیم و از آن به بعد همه عواید کار تولیدی به فعالیت های وقتی پروژه 

 ".محرومیت زدایی حوزه مقاومت اختصاص یابد

اشکالی ": به او می گوییم حاال مگر چه اشکالی دارد سرمایه گذاران اولیه در سود تولیدات سهیم باشند؟ می گوید

ا از ابتدا بر این بود که وقتی کار به نتیجه رسید، عواید آن صرف فعالیت های حوزه شود و همین ندارد، اما قرار بچه ه

 ".کار را انجام می دهیم
 برخی تنگ نظری ها* 

وقتی این کار را شروع کردیم برخی . برخی تنگ نظری ها آدم را ناراحت می کند": وی درباره مشکالتش می گوید

ند این ها کار با امکانات دولتی کار شخصی می کنند، این سخن برای من خیلی دردناک افراد در ناحیه بسیج می گفت

بود، اما گوشمان بدهکار این اتهامات نبود، اگر قرار باشد، پرداختن به این تنگ نظری ها معطل مان کند، هیچ وقت به 

هی های دلسوزانه و شفقت آمیز هم البته در کنار این تنگ نظری ها، با همرا. اقتصاد مقاومتی و تولید نمی رسیم

مثال فرمانده سپاه استان از کاری که انجام دادیم بسیار خوشحال شدند و گفتند صرف اینکه باعث . مواجه شدیم

فرمانده محترم ناحیه هم گفته . ترویج کار و تولید در منطقه شده اید، کارتان عالی بوده است و انشاءهلل موفق باشید

 ".از جیب خودم هم خرج کنم، به این بچه ها برای راه اندازی کار تولیدی شان کمک می کنمبودند من اگر شده 

 .حوزه مالک اشتر در بخش مود، گروه های جهادی فعالی هم دارد

گروه های جهادی استان به صورت مرتب در روستاهای منطقه مشغول فعالیت و ": باقر نوفرستی در این باره می گوید

. ند و هم اکنون احداث چند خانه عالم، پایگاه مقاومت بسیج و یک حسینیه را در دستور کار دارنداجرای پروژه هست

شنبه و جمعه عازم منطقه می شوند و به ساخت و  2برای ساخت حسینیه، بسیجیان عضو گروه های جهادی هر هفته 

 ".ساز می پردازند

تفاده از محوطه بی استفاده حوزه شان، چه اندازه قابلیت نمی دانیم اقدام بسیجیان حوزه مالک اشتر بخش مود در اس

تعمیم دارد، اما مهمتر از آن، عزم آن ها برای تولید و کمک به اقتصاد ملی در حد توانشان است آن گونه که ریسک 

جلب  استفاده از فضای حوزه شان را به جان خریده و البته موفق شده اند رضایت و تمجید فرماندهان استانی شان را

 .کنند و در منطقه شان جریان ساز باشند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰1۲۲9۲24 
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 صاد کالناقت

 آیانا 4952اردیبهشت  44, سه شنبه

 اقتصادی کردن کشاورزی کلید خورد 
های آب و خاک و دانش بومی است که طی  اجرای الگوی کشت مبتنی بر مطالعات زیربنایی و در نظر گرفتن محدودیت

 . های پژوهشی دانشگاه تهران و با هدف اقتصادی کردن بخش کشاورزی اجرایی خواهد شد ای با مؤسسه نامه تفاهم

با ( ایانا)تگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور امروز در گف

ای بین این سازمان و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران، اجرای الگوی  نامه با انعقاد تفاهم: اعالم این خبر گفت

 .شود صورت آکادمیک و علمی و با در نطر گرفتن منابع آب و خاک بسترسازی می کشت به

زودی  های پژوهشی دانشگاه تهران منعقد شده است، به ای که با مؤسسه نامه طی تفاهم: غالمحسین طباطبایی افزود

 .شود سنجی محصوالت کشاورزی با در نظر گرفتن منابع آب، خاک و نیاز کشور آغاز می بسته مطالعاتی امکان

و وضعیت بازار تا پنج  های اصلی منطقه نظیر دانش خاک، اقلیم نامه، مزیت بر اساس این تفاهم: وی خاطرنشان کرد

گیرد که هدف نهایی آن بسترسازی  برابر مساحت منطقه بر اساس مطالعات آمایش سرزمین مورد بررسی قرار می

 .الگوی کشت است

سنجی محصوالت کشاورزی در حوزه بازرگانی، نگهداری، فرآوری و حمل و نقل مورد  مزیت: طباطبایی ادامه داد

ن سازمان بتواند زنجیره تولید تا عرضه را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت کمبود گیرد تا ای ارزیابی قرار می

 .ریزی کند نقدینگی و نیاز به حمایت، برنامه

در واقع پس از پایان این مطالعات، در صورتی که ضرورت ایجاد مراکز نگهداری یا فرآوری تأیید شود، : وی تصریح کرد

ها، در کاهش  تواند ضمن حذف دالل گیرد که می ریزی صورت می و مصرف برنامه برای تسهیل چرخه تولید تا عرضه

 .شده و اقتصادی کردن بخش کشاورزی مؤثر باشد قیمت تمام

های کشور برای رسیدن  الگوی کشت یکی از ضرورت: معاون اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور یادآور شد

های منابع آب و  های زیربنایی ازجمله محدودیت به آن باید فعالیت به کشاورزی پایدار است که برای رسیدن

 .استعدادهای خاک مورد مطالعه کارشناسی قرار گیرد

های منطقه که غالباً مورد ارزشیابی  عنوان یکی از ظرفیت از سوی دیگر، دانش بومی منطقه به: طباطبایی تأکید کرد

جانبه و زیربنایی  صورت همه به شده و برای معرفی الگوی کشت، بهگیرد و مغفول باقی مانده است، محاس قرار نمی

 .شود ریزی می برنامه

تواند یکی از  در حالی که بخش کشاورزی می: وی با اشاره به ضرورت اقتصادی کردن کشاورزی در کشور اظهار داشت

دهد، در حال حاضر کارآمد شمار رفته و درآمدهای صادراتی کشور را افزایش  های اقتصاد ملی به ترین بخش مهم

کشاورزی پایدار مبتنی بر کشاورزی : طباطبایی همچنین گفت.ریزی کرد نیست و باید برای اقتصادی کردن آن برنامه

این دفتر بنا دارد با استفاده از مطالعات کارشناسان، اساتید ای است که طالعات میدانی و منطقهعلمی و بر اساس م

 ./پژوهشی دولتی و خصوصی برای علمی کردن بخش کشاورزی قدم برداردهای  دانشگاه و مؤسسه

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰243-9html. 
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قتصاد کالنا  

 آیانا 4952اردیبهشت  92, چهارشنبه

تولید نیمی از شیرخام تولیدی کشور، فقط از / ارد دالر بهبود یافتمیلی 2.2تراز تجاری بخش کشاورزی به منفی 

 هشتم گاوهاست  یک
با توجه به : میلیارد دالری تراز محصوالت کشاورزی خبر داد و گفت ۰.2معاون دام وزارت جهاد کشاورزی از بهبود 

 2.2گرفته در بخش صادرات محصوالت کشاورزی تراز تجاری این بخش در سال گذشته به منفی  اقدامات صورت

 . میلیارد دالر رسیده است

، حسن رکنی امروز چهارشنبه در حاشیه سومین همایش اصالح (ایانا)یران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ا

تراز  1۰تا سال : المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، افزود های بین نژاد ژنتیک دام که در سالن مرکز همایش

به  13م در سال برداران این رق تجاری بخش کشاورزی منفی هشت میلیارد دالر بود که با همت تولیدکنندگان و بهره

 .های آینده قطعی است رقم قابل قبولی کاهش یافته است که البته با تداوم این روند امکان بهبود آن در سال

های تولیدکنندگان  وی در ادامه به بخشی از دستاوردهای قابل توجه دام و طیور که شخصاً تأکید کرد حاصل تالش

ونه از دو میلیون تن تولید مرغ کشور که البته امکان سخت افزاری ارتقای طور نم به: بوده است اشاره کرد و ادامه داد

درصد افزایش را  48 1۰هزار تن صادر شد که نسبت به سال  31آن به سه میلیون تن نیز وجود دارد، در سال گذشته 

 .دهد نشان می

همسایه صادر شد که متقاضی  کشور 9۲هزار تن آن به  1۲مرغ تولیدی  هزار تن تخم 1۰۲رکنی با بیان اینکه از 

 .دهد درصد افزایش را نشان می 84این میزان نیز نسبت به سال قبل از آن : مرغ ایران هستند، خاطرنشان کرد تخم

با توجه به اینکه از هشت میلیون رأس : های اصیل و بهبود نژاد یافته تصریح کرد وی در تأکید بر اهمیت استفاده از دام

میلیون تن از تولیدات شیرخام سهم این گاوها است، لذا به  3.2یک میلیون رأس اصیل است و  دام سنگین در ایران

 .های اصیل پی برد توان به ارزش اقتصادی کاهش جمعیت دامی در نقطه مقابل استفاده از دام وضوح می
 دفاع از تولید خمیر مرغ استاندارد

متأسفانه : های گوشتی، یادآور شد استفاده از خمیر مرغ در فرآوردهمعاون دام وزیر جهاد کشاورزی درباره ممنوعیت 

کنندگان شده است، در حالی که باید این مباحث  همیشه ادعاهای غیرکارشناسی باعث نگرانی تولیدکنندگان و مصرف

 .ای شدن در جلسات کارشناسی مورد پیگیری قرار گیرد به جای رسانه

ه استاندارد الزم تولید مواد غذایی برای مردم وجود ندارد، باید از طریق معتقدم در جایی ک: رکنی تأکید کرد

 .های نظارتی از فعالیت این واحدها جلوگیری شود دستگاه

شود، اما تولید این محصول با رعایت  استفاده می MDMدر همه جای دنیا از خمیر مرغ موسوم به : وی اظهار داشت

 .گیرد المللی صورت می های ملی و بین وتکلاستانداردهای بهداشتی و موازین و پر

اکنون واحدهای زیادی مجوزهای الزم را از وزارت بهداشت گرفته و با نظارت سازمان  هم: رکنی همچنین گفت

 .کنند، لذا نباید هیچ منعی برای تولیدشان وجود داشته باشد دامپزشکی خمیر مرغ تولید می
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آنچه برای واردات گوشت بوفالوی هندی نیاز است از طریق : فزودوی درباره واردات گوشت بوفالوی هندی، ا

های سازمان  های بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور مدنظر قرار دارد، اما این گوشت بر اساس برنامه پروتکل

 .های گوشتی برسد های فرآورده دامپزشکی باید به مصرف صنعتی در کارخانه

ود تولیدات دامی با تأکید بر اینکه واردات گوشت بوفالوی هندی کاهش یافته معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بهب

های اخیر واردات گوشت بوفالو محدود بوده و این در حالی است که سال گذشته  طی سال: است، خاطرنشان کرد

 .بیشتر محدود شده بود 1۰واردات این نوع گوشت در مقیاسه با سال 

های  ت کشور بر این است کمبود مواد پروتئینی مثل گوشت قرمز را با توجه به ظرفیتاکنون سیاس هم: رکنی ادامه داد

داخلی تأمین کنیم و میزان واردات کاهش یابد اما در حال حاضر بخشی از واردات گوشت قرمز ما از برزیل است که با 

 .شود استانداردهای باال وارد می

دلیل  های گوشتی مطلوب است، اما به برای مصارف فرآوردهبه گفته وی، گوشت دام هندی قیمتش و نوع مصرفش 

اکنون نیز این گوشت با نظارت سازمان دامپزشکی کشور  شود و هم کیفیت نامطلوب برای مصرف خوراکی توصیه نمی

 .رسد های گوشتی به مصرف می در فرآورده
 یابد خرید تضمینی شیرخام امسال نیز ادامه می

متأسفانه سال گذشته نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار : زی درباره قیمت شیرخام تصریح کردمعاون دام وزیر جهاد کشاور

تومان اجرایی نشد و همین موضوع در سال جاری نیز ادامه یافت  44۲هزار و  برای هر کیلوگرم شیرخام به قیمت یک

 .طوری که این امر باعث اعتراض دامداران سراسر کشور شده است به

طور جدی اجرای مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار را برای خرید هر  در حال حاضر دولت به: رکنی یادآور شد

زودی این امر محقق  تومان را در دست پیگیری دارد و در تالش هستیم به 44۲هزار و  کیلوگرم شیر خام با قیمت یک

 .شود

ان صحت آن را تضمین کرد میزان سرانه تولید تو درصد اطمینان می 1۲اکنون بر اساس مطالعاتی که با  به گفته وی، هم

توان گفت که  هزار تنی لبنیات در سال گذشته می 383کیلوگرم است کهبا توجه به صادرات  99۲تا  9۲8شیرخام 

 .کیلوگرم کمتر از این عدد است 9۲سرانه مصرف نیز 

دامداران شرایط را برای خرید  سال گذشته دولت برای حمایت از: رکنی درباره خرید تضمینی شیرخام تأکید کرد

تضمینی شیرخام برای سازمان مرکزی، تعاون روستایی ایجاد کرد به دستور وزیر جهاد کشاورزی روند خرید تضمینی 

 .کند شیرخام امسال نیز ادامه پیدا می

ازمان حمایت ای در دفتر ریاست جمهوری با حضور مسئوالن س در همین راستا اخیراً جلسات ویژه: رکنی اظهار داشت

شود تا شیرخام به  های دامداران و صنایع غذایی برگزار می کنندگان و مسئوالن تشکل از تولیدکنندگان و مصرف

 ./قیمت مصوب از دامداران خریداری شود

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http۰۰331-9html. 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22667-1.html
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 اقتصاد کالن

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  42شنبه 

خروج دولت از قیمت گذاری های دستوری؛تعیین قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به بورس کاال 

 سپرده شد کشاورزی
در بورس دولت سرانجام با اجرای سیاست قیمت تضمینی موافقت کرد و اجرای آن هم در مورد برخی محصوالت  <

با تصویب هیات دولت، اجرای سیاست قیمت تضمینی با دو کاالی : مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت.کاال آغاز شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، .ذرت و جو در بورس کاالی ایران عملیاتی می شود

تعدد،اجرای سیاست قیمت تضمینی در کمیسیون اقتصادی در ادامه جلسات و بررسی های م: حسین پناهیان افزود

خوزستان   دولت طرح شد که در نهایت با تصمیم این کمیسیون، دو محصول جو در استان کرمانشاه و ذرت در استان

انتخاب شدند که در ادامه، تصمیم کمیسیون اقتصادی نیز با طرح  9314برای اجرای سیاست قیمت تضمینی در سال 

عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال، به واسطه اعتقاد : وی اضافه کرد.ولت، تصویب شددر هیات د

بورس کاال از زمان : وی اظهار داشت.دولت یازدهم و به خصوص شخص وزیر جهاد کشاورزی به این بورس محقق شد

اجرای آن و کمک به بازرگانی دولت قبل، پیگیر موضوع سیاست قیمت تضمینی بوده است و تالش های زیادی برای 

مدیرعامل بورس .محقق شد 9314کشاورزی کشور داشته است که در نهایت این مهم در دولت یازدهم و در سال 

های ذی  طی جلسات مشترک بورس کاالی ایران و مسئوالن وزارت جهادکشاورزی و سازمان: کاالی ایران توضیح داد

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در  33یی ایران، جهت اجرای ماده ربط به ویژه سازمان مرکزی تعاون روستا

، پنج محصول زراعی و دو محصول حوزه طیور به عنوان محصوالت منتخب برای اجرای آزمایشی سیاست 9314سال 

 پناهیان با بیان اینکه امسال اولین سال اجرای سیاست قیمت تضمینی است،.قیمت تضمینی در نظر گرفته شدند

وی با .برای توسعه و موفقیت این سیاست نیازمند حمایت و پشتیبانی دولت و بخش کشاورزی کشور هستیم: گفت

عملیاتی : اشاره به اینکه سیاست قیمت تضمینی در حقیقت جایگزین سیاست خرید تضمینی می شود، اظهار داشت

ور، بدون شک باعث کاهش بار شدن و همه گیر شدن سیاست قیمت تضمینی در بخش های مختلف کشاورزی کش

مالی دولت می شود و در عین حال زمینه کم توجهی به مطالبات مالی کشاورزان و فساد محصوالت کشاورزی را به 

حداقل ممکن می رساند که ضمن تسریع تامین مالی کشاورزان، عاملی تشویقی جهت افزایش بهره وری بخش 

در همین حال این امکان فراهم می شود که : ایران افزود مدیرعامل بورس کاالی.کشاورزی محسوب می شود

کشاورزان از گواهی سپرده کاالیی خود نزد انبارهای تایید شده به عنوان اوراق بهادار جهت اخذ منابع مالی از سیستم 

ی اجرای ترین مرحله برا نخستین و مهم: وی تصریح کرد.بانکی و نیز تامین مالی از طریق فروش آنها بهره مند شوند

سیاست مذکور، تامین اعتبار مورد نیاز آن است و اصلی ترین بخش این فرآیند را تشکیل می دهد که مسئولیت 

پیشنهاد آن برعهده وزارت جهادکشاورزی است که هرساله با اعالم محصوالت مشمول قیمت تضمینی و تخمین 

در مرحله بعد، بورس : وی افزود.نیاز را تامین کند اعتبار مورد نیاز آن در قالب بودجه های سنواتی، نقدینگی مورد

کاالی ایران باید انبارهایی را مورد پذیرش قرار دهد تا از طریق این انبارها اطالع رسانی های الزم برای کشاورزان 
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از  این امر نیازمند همکاری سازمان های جهاد کشاورزی در استان های منتخب است تا با استفاده. مناطق صورت گیرد

تجربیات این سازمان ها و شناخت آنها در خصوص کشاورزان و مناطق کشت، بتوان عملکرد مطلوب تری 

نیازهای اجرای این  های منتخب را از دیگر پیش مدیرعامل بورس کاالی ایران، حضور کارگزاران در استان.داشت

دنبال فروش محصول خود و تبدیل آن به با شروع فصل برداشت، کشاورزان به سرعت به : سیاست می داند و می گوید

نقدینگی هستند؛ بنابراین، حضور شبکه بازاریابی کارگزاران عالوه بر ارایه مشاوره های قیمتی به کشاورزان، امکان 

 فروش محصول آنها در بورس کاالی ایران را تسهیل می کند

Post/ir.sfoodpres.www://http  
 

http://www.foodpress.ir/Post
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 اقتصاد محصوالت
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - 52/24/42

 خرداد 92ممنوعیت ورود عشایر به مراتع سهند تا 
 .خرداد حق ورود به مراتع سهند را ندارند 92رو تا  عشایر کوچ: رئیس اداره منابع طبیعی مراغه گفت

برای جلوگیری از تخریب مراتع و حفظ : خبرنگار فارس در مراغه اظهار داشتوگو با  میرجعفر رضوی امروز در گفت

 .های گیاهی ورود عشایر به مراتع سهند تا آغاز کوچ ممنوع است گونه

 .شود های تعلیف آنها باطل می با عشایر متخلف برابر مقررات و قوانین برخورد شده و پروانه: وی گفت

 9۲2شرقی و غربی با  های آذربایجان خانوار از استان 12۲عشایر سهند در قالب : ودرئیس اداره منابع طبیعی مراغه افز

 .کنند و نقش مهمی در تامین پروتئین مورد نیاز مردم این دو استان دارند هزار راس دام به مراتع سهند کوچ می

 .غرب کشور است ی و شمالشرق ترین مراتع ییالقی سهند در آذربایجان هزار هکتار وسعت بزرگ 9۰1مراتع سهند با 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰3۲۲۲۲84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940226000084
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - 52/24/45

تخریب ساالنه نیم میلیون هکتار / میلیارد دالری تخریب اراضی در ایراناعالم آمادگی مقابله با ضرر یک 
 زمین کشاورزی

رسانی نمایندگی فائو در جمهوری اسالمی ایران از اعالم آمادگی مقابله با ضرر ساالنه یک  مسئول ارتباطات و اطالع

 .میلیارد دالری تخریب اراضی در ایران خبر داد

از اعالم آمادگی خود برای توسعه همکاری با ( فائو)،سازمان خواربار و کشاروزی ملل متحد خبرگزاری فارسبه گزارش 

وزارت جهاد کشاورزی در مقابله با تخریب اراضی و مناطق جنگلی ناشی از چالش های تغییرات اقلیمی و کمبود آب، 

 .کشوری به شیوه ای پایدار و با مشارکت جوامع محلی خبر داد در قالب برنامه یکپارچه

از استان کرمان و حضور ( اردیبهشت ۰8الی  ۰3)سرج ناکوزی نماینده فائو در ایران در پایان بازدید سه روزه ی خود 

،  که توسط فائو« احیای اراضی جنگلی و تخریب شده» در شهرستان ریگان به عنوان یکی از سایت های پروژه 

در حال انجام ( جف)سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و با حمایت مالی تسهیالت جهانی محیط زیست 

است، بر نتایج ارزشمند حاصل از انجام این پروژه در احیای اراضی جنگلی و تخریب شده تحت تاثیر فرسایش بادی و 

 .خاک های شور تاکید کرد

ن، ناکوزی تصریح کرد، این پروژه نمونه ای از همکاری موثری است که دست آورد های به گزارش نمایندگی فائو در ایرا

آن نه تنها حفاظت از منابع ارزشمندی طبیعی را به همراه داشته، بلکه عاملی برای ارتقاء معیشت جوامع محلی نیز به 

 .شمار می آید

دفتر امور بیابان، سازمان جنگل ها، مراتع و نماینده فائو تصریح کرد، تکمیل دانش و قابلیت های موجود در 

آبخیزداری کشور با تجارب فنی فائو عمال منجر به تسریع مقابله با چالش های اقتصادی و زیست محیطی ای شده که 

 .جوامع روستایی ریگان را هدف قرار داده است

جارب فنی بین المللی در حمایت از وی افزود، این همکاری دقیقا نمونه ایده آل مشارکت فائو در ایران است که ت

سازمان های ملی جهت پر کردن خالءهای ظرفیتی به کار گرفته می شود، به گونه ای که ما را قادر می سازد با موفقیت 

 .به راه حل های پایداردر بلند مدت دست یابیم

این استان در بخش های  ناکوزی در نشستی جداگانه با علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان چالش های فراروی

فرسایش خاک، احیای اراضی جنگلی، مقابله با بیابان زایی، بهبود معیشت جوامع روستایی و مواجهه با مسئله کمبود 

 .آب مورد بحث و بررسی قرار داد

فریقا در منطقه خاورمیانه و شمال آ« ابتکار منطقه ای کمبود آب» نماینده فائو با مطلع ساختن استاندار کرمان از 

این اقدام در چارچوب درخواست کشورهای عضو جهت مدیریت : توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، گفت

درصد از منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می  1۰منابع آب صورت گرفته است، چرا که در ایران نیز حدود 

 . شود

http://www.farsnews.com/
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ائو که در بخش ها و زمینه های مختلف در مقابله با چالش رزم حسینی نیز با اذعان به اینکه تجارب و تخصص های ف

های فراروی استان بسیار حائز اهمیت است، از فائو خواست با پشتیبانی های فنی خود استان کرمان را درتدوین 

 .برنامه ای جامع و یکپارچه که پیش بینی مشارکت پررنگتر بخش خصوصی را داشته باشد، حمایت نماید

با بودجه « اراضی جنگلی و تخریب شده با تاکید بر اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی و خاک های شوراحیای »پروژه 

میلیون دالر به احیای تنوع زیستی و ظرفیت اراضی جنگلی تخریب شده می پردازد، به طوری که مقامات  99ای معادل 

معیشت پایدارهمراه با داشتن امنیت محلی و جوامع روستایی را برای تامین محصوالت و خدمات مورد نیاز جهت 

 . غذایی در عین مقابله با بیابان زایی یاری می کند

در حال حاضر فرسایش خاک شامل فرسایش بادی و آبی یکی از مهمترین عناصر تخریب اراضی در ایران محسوب می 

 .شود

لیون هکتار در معرض فرسایش می ۰۲میلیون هکتار از اراضی در معرض فرسایش آبی و  12از مجموع مساحت کشور، 

بادی قرار گرفته اند و پنچ میلیون هکتار دیگر نیز توسط انواع مواد شیمایی و یا فعالیت های فیزیکی تخریب می 

در نتیجه این فرایند بیش از دو میلیون هکتار از اراضی کشور از حاصل خیزی خارج شده اند و متقابال بخش . شوند

 .ا سطح باالیی از شوری خاک رو به رو شده اندهای گسترده ای از اراضی ب

این پدیده در مناطق خشک و . شوری خاک یکی از عوامل محدود کننده توسعه کشاورزی در ایران به شمار می آید

میلیون هکتار از این اراضی با سطح باالی شوری خاک مواجه اند که از این  34نیمه خشک به مراتب شدید تر است، 

درصد از اراضی تحت آبیاری در ایران به طور  2۲. یون هکتار را اراضی تحت آبیاری تشکیل می دهدمیل 4.9میزان 

 .مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به منابع آب های زیر زمینی از جمله چشمه ها می باشند

کمبود فزاینده . وددر حال حاضر ساالنه نیم میلیون هکتار از خاک کشور به دلیل شوری و یا غرقابی شدن از بین می ر

ضرر ناشی از شوری . منابع آب نیز باعث حفر چاه های عمیق تر و نتیجتا استخراج آب با سطح باالتر شوری شده است

 .و تخریب خاک در ایران سالیانه حدود یک میلیارد دالر تخمین زده شده است

دار اراضی آمادگی دارد تا با دولت فائو به عنوان سازمان پیشرو فنی جهانی در حوزه جنگلداری و مدیریت پای

 .جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با چالش های مذکور وارد عمل شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰1۲۲9۲41 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 4952اردیبهشت  44, سه شنبه

 میلیارد تومانی نجات دریاچه ارومیه  3۰خط اعتباری / اصالح الگوی کشت، جایگزین طرح نکاشت شد

های روغنی، علوفه، حبوبات و  های آبریز دریاچه ارومیه با تمرکز بر توسعه کشت دانه اصالح الگوی کشت در حوزه

 . شود ای جایگزین طرح نکاشت می محصوالت گلخانه

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن نجات دریاچه ارومیه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

توانست اجرایی شود؛ لذا طرح اصالح  طرح نکاشت هرچند از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه ارائه شد، اما عمالً نمی

وری آب که عمالً  الگوی کشت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه بدون کاهش سطح زیر کشت و با افزایش راندمان و بهره

 .دنبال داشت، ارائه شد درصدی مصرف آب را به 4۲کاهش 

هایی نظیر  در این طرح با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی آب و محصوالت کشاورزی و شاخصه: فر افزود حبیب شایان

DPE ها مورد بررسی قرار گرفت و با اصالح الگوی  وری آب، سوابق کشت در اراضی زراعی و باغ و همچنین بهره

تواند ضمن افزایش ارزش اقتصادی  شد که عمالً می عنوان اصالح الگوی کشت ارائه های آبیاری طرحی به کشت و روش

 .شدت کاهش دهد برداران در این حوزه، مصرف آب را نیز به محصوالت کشاورزی بهره

بر اساس این طرح، ضمن عدم کاهش سطح زیر کشت با اصالح الگوی کشت و روش آبیاری، میزان : وی خاطرنشان کرد

 .تواند رضایت کشاورزان منطقه را نیز فراهم کند که می کند محصول تا چهار برابر افزایش پیدا می

دار به قوت خود باقی هستند، تنها با اصالح الگوی کشت، سرانه  ها درختان درختان ریشه در باغ: فر ادامه داد شایان

ای نظیر  های روغنی، حبوبات و محصوالت گلخانه کند، اما در اراضی زراعی با تمرکز بر دانه مصرف آب کاهش پیدا می

 .شود فرنگی و قارچ برای نجات دریاچه ارومیه و توسعه کشاورزی منطقه همزمان اقدام می گوجه
 میلیارد تومان اعتبار برای نجات دریاچه ارومیه 23تخصیص 

 3۰حدود : شده به دریاچه ارومیه تصریح کرد داده دبیر انجمن نجات دریاچه ارومیه با اشاره به اعتبارات تخصیص

های کاداستر اراضی کشاورزی، آموزش  ، تهیه نقشهGISهایی نظیر  میلیارد تومان اعتبار برای اجرایی شدن طرح

 .رودخانه برای انتقال آب به دریاچه هزینه خواهد شدهای کشاورزی و الیروبی  کشاورزان، کنترل برداشت آب از چاه

امکان برداشت پیدا کرد، اجرایی شدن  13شده در اواخر سال  داده از آنجا که خط اعتباری تخصیص: وی یادآور شد

 .رود در سال جاری جبران شود های مذکور با تأخیر همراه بود که انتظار می طرح
 ابرهای ارومیه بارور شدند

ترین کارهای تقویت بارش در  عنوان یکی از اساسی باروری ابرهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه به: تأکید کرد فر شایان

 .این حوزه در دستور کار بود که سال گذشته این اقدام صورت گرفت

جایی  هایی نظیر امکان بارش در مناطق همجوار در صورت حرکت ابرها یا جابه هرچند فرضیه: وی اظهار داشت

ارندگی و کاهش بارش در بعضی مناطق به فرضیه خود باقی است، اما این راهکار که در بسیاری از کشورها برای ب

 .شود، در حوزه آبریز ارومیه نیز صورت گرفت تقویت بارندگی انجام می
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ثر مثبت باروری ابرها با وجود احتماالت منفی آن بر جلوگیری از خشک شدن این دریاچه ا: فر همچنین گفت شایان

 .داشته است
 مرگ دریاچه ارومیه به تأخیر افتاد

های گذشته مقدار کسری  در سال: دبیر انجمن نجات دریاچه ارومیه با اشاره به سطح فعلی آب دریاچه ارومیه افزود

ای ه های ابتدای سال و طرح رسد با توجه به بارندگی نظر می میلیارد مترمکعب اعالم شده بود که به ۰4آب دریاچه 

 .اجراشده در حوزه آبریز روند خشکی دریاچه ارومیه سرعت کمتری پیدا کرده و محدود شده است

توان سطح آب دریاچه ارومیه را در مقایسه با سال گذشته ثابت اعالم کرد که موفقیتی در  می: وی خاطرنشان کرد

 .شود حوزه نجات این دریاچه محسوب می

ترین تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه  غبار نمک مهم: ریاچه ارومیه ادامه دادفر با اشاره به عوارض خشکی د شایان

 .های البرز و تهران نیز مؤثر باشد تواند بر استان است که عالوه بر استان آذربایجان غربی، می

برداری در سه استان  آمده از وزارت نیرو، حجم آب در دست بهره دست بر اساس اطالعات به: وی تصریح کرد

آذربایجان غربی، شرقی و لرستان شش میلیارد مترمکعب است که چیزی حدود چهار میلیارد مترمکعب قابلیت 

 .تنظیمی دارد

اگر رهاسازی آب از سدهای : دبیر انجمن نجات دریاچه ارومیه با اشاره به رهاسازی آب از سدهای مخزنی یادآور شد

ی متوقف شده و مسیرهای انتقال آب به دریاچه ارومیه الیروبی های غیرقانون های غیرمجاز و چاه مخزنی با برداشت

 .شود، نتیجه آن در کنترل سطح آب دریاچه ارومیه کامالً محسوس خواهد بود

سد مختلف در  ۰1آذربایجان غربی با داشتن : های زیرزمینی منطقه تأکید کرد های آب سفره فر با اشاره به حوزه شایان

های نیرو و جهاد  رو است که ضرورت تجدیدنظر وزارتخانه های آب زیرزمینی روبه رهاستان، با کاهش بحرانی سف

 .کند کشاورزی برای احداث سد و افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی را ضروری می

ر عنوان یک سونامی بر کشاورزی، سالمت و اقلیم ایران تا نواحی مرکزی مؤث تواند به طوفان نمک می: وی اظهار داشت

 .ریزی کرد عنوان یک پدیده ملی باید برای آن برنامه باشد، لذا به

تمرکز بر اصالح مصرف آب بر بخش کشاورزی هرچند ضروریت انکارناپذیر است، اما نباید : فر همچنین گفت شایان

درصد مصرف کشور را در خود جای داده است، به  9۲شود  اصالح مصرف در حوزه شرب و صنعتی که گفته می

 .اموشی سپرده شودفر

تر بوده و اثر آن می  از آنجا که امکان اصالح مصرف در حوزه مصرفی و شرب خانگی بسیار سریع: وی در پایان افزود

شود اصالح الگوی مصرف شرب و صنعتی نیز همزمان در آذربایجان غربی  تواند زودتر به نتیجه برسد، پیشنهاد می

 ./اجرایی شود

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰244-9html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 4952اردیبهشت  45, سه شنبه

 داستان مرگ ماهی ها در کیش چه بود؟ 
کیلو  3۲۲تلفات بیشتر از ها در سواحل کیش بزرگ نمایی شده است و این  اخبار انتشار یافته درخصوص تلفات ماهی

 .ماهی غیرخوراکی از گونه ساردین ماهیان نبوده است

براساس مشاهدات و پایش این اداره : دکتر سیدعلی سیفی رئیس اداره دامپزشکی جزیره کیش با اعالم خبر فوق گفت

متر بوده و  3۲۲ها در جنوب جزیره کیش حدود  و اداره محیط زیست کیش محدوده تلفات قابل مشاهده این ماهی

 .کیلو اینگونه ماهی غیرخوراکی از بین رفته است 3۲۲نهایتاً حدود 

اخبار مبنی بر اتالف انواع ماهیان و الک پشت ها کذب محض بوده و نتایج علت : رئیس اداره دامپزشکی کیش افزود

ازمان دامپزشکی کشور در ها به آزمایشگاه مرجع س های آب و ماهی تلف شدن این مقدار ماهی نیز با ارسال نمونه

 .دست بررسی است

متأسفانه انعکاس نامطلوب این خبر از : ها گفت سیفی درخصوص انتشار غیرواقع این خبر و حواشی آن در برخی رسانه

ای و تبلیغات منفی در این منطقه شده است که  های ماهواره های داخلی موجب سوء استفاده کانال سوی برخی رسانه

 .جای تأسف دارد

مریم محمدی رئیس اداره محیط زیست کیش نیز وجود هرگونه آلودگی آب های سواحل از منشاء جزیره کیش تکذیب 

تواند الگوی سایر مناطق نیز  جزیره کیش به عنوان جزیره سبز شناخته شده است و از این بابت می: نموده و گفت

 .باشد

و همچنین ( گونه غیرخوراکی و غیرتجاری)نه تلف شده باتوجه به گو: رئیس اداره محیط زیست جزیره کیش افزود

های میلیونی این گونه، احتمال آنکه این اتفاق بر اثر تغییر ناگهانی درجه حرارت  تعداد اندک آن نسبت به جمعیت گله

 .هوا و شوک حرارتی بوده باشد بسیار است

اهمیت حفاظت محیط زیست دریایی خصوصاً در با این وجود با توجه به حساسیت ویژه اکوسیستم دریایی در جزایر و 

 .منطقه آزاد کیش موضوع با دقت در دست بررسی می باشد

چنین : محمدی همچنین با اشاره به سوابق موجود تلفات ساردین ماهیان در برخی سواحل جنوبی کشور گفت

رسد بزرگ نمایی این خبر   می رخدادهایی با ابعاد بسیار بیشتر در سواحل کشور و جهان غیرطبیعی نبوده و به نظر

 .رسانی صحیح نیست ها با مقاصد خاص بوده و در جهت اطالع توسط برخی رسانه
 .تاکنون هیچ آلودگی زیست محیطی درخصوص مرگ ماهیهای کیش مشاهده نشده است: مسئول شیالت جزیره کیش

 ۰3چهارشنبه : زیره گفتمحمد علی اعتماد نیا مسئول شیالت جزیره کیش درخصوص مرگ ماهیها دراین ج

اردیبهشت با اعالم مشاهده ماهیهای مرده توسط ناظران و بازرسان ادارات شیالت و محیط زیست دربخش هایی از 

دکتر سیفی رییس اداره دامپزشکی  ٫سواحل جنوبی جزیره کیش بالفاصله به اتفاق رییس اداره محیط زیست کیش 

 .کیش از این محل بازدید کردیم این جزیره و دوتن از صیادان بومی وقدیمی
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دراین بازدید با نمونه برداری از ماهیهای مرده و نیمه جان وتهیه گزارش کامل از این اتفاق که درمسیری به : وی افزود

متر از کرانه ساحلی کیش رویداداه بود کلیه مستندات را به اداره کل شیالت هرمزگان ارسال کرده ونسبت  92۲۲طول 

 .هد امر با هدف روشن شدن علت موضوع اقدام کردیمبه بررسی شوا

کیلو بود و این ماهیها از خانواده ساردین به طول  3۲۲حجم کل ماهیهای مرده در این اتفاق : اعتماد نیا تصریح کرد

 .سانتیمتر بودند که استفاده خوراکی نداشته و غذای ماهیهای بزرگتر در دریا هستند 9۰و حداکثر 3حداقل 

براساس قراین موجود در محیط هیچ گونه آلودگی زیست محیطی یا لکه های : الت جزیره کیش تاکید کرد مسئول شی

نفتی مشاهده نشده و با توجه به اظهارات صیادان قدیمی جزیره کیش این اتفاق در سنوات گذشته هم روی داده است 

از سال، تغییر دما و کمبود اکسیژن در آب علت  و احتمال داده می شود با توجه به وجود جریانات دریایی در این زمان

 .مرگ ماهی های ضعیف تر شده است

نمونه برداری از این ماهی ها در چند نوبت دیگر هم تکرار شد و درحال حاضر نیز منتظر دریافت نتایج : وی گفت

 .بررسی های مرکز تحقیقات شیالت هرمزگان و روشن شدن علت دقیق مرگ ماهی ها هستیم

گزارش پارسینه، به گفته اعتماد نیا مرگ ماهی ها موضوع تازه ای درمناطق ساحلی نیست و درجزیره کیش با توجه به 

به نظارت مستمر کارشناسان برای حفظ محیط زیست این جزیره، آالینده های زیست محیطی در هیچ قسمتی از 

ه آلودگی نفتی مشاهده نشده و ماهیگیران سواحل کیش وجود ندارد و در نزدیکی و زیر سکوهای نفتی هم هیچ گون

 .کیش حتی برای صید ماهی شیر به این مناطق مراجعه می کنند 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http۰۰33۲-9html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 4952اردیبهشت  45, سه شنبه

 ایران و آلمان تفاهم نامه دوجانبه در حوزه جنگل امضا می کنند 

 .به زودی تفاهم نامه هایی در حوزه جنگل با مقام های آلمانی امضاء خواهد شد

فرصت ها و این تفاهم نامه ها در ادامه نشستی با موضوع هم اندیشی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

چالش های مدیریت پایدار جنگل های خزری با حضور جنگل شناسان، مسووالن، کارشناسان ایرانی و آلمانی که ماه 

 .جاری در مجتمع منابع طبیعی کریم ساعی در کالرآباد برگزار شد، امضا خواهد شد

جنگل ها، مراتع و آبخیزداری این نشست در روزهای بیست و چهارم و بیست و پنجم اردیبهشت با مشارکت سازمان 

تحقیقات جنگل ها، مراتع و  ٔ  از آلمان؛ مؤسسه( Michael Succow Foundation) بنیاد میشائل زوکوکشور؛ 

ف بررسی منابع طبیعی دانشگاه تهران و سازمان حفاظت محیط زیست با هد ٔ  آبخیزداری کشور؛ دانشکده

 .کارکردهای بوم سازگانی و حفاظت از تنوع زیستی در شهر کالرآباد عباس آباد برگزار شد

 Michael Succow Foundationمیشائل زوکو 

مهم ترین مسائل مطروحه در این نشست در مورد معرفی ظرفیت ها، استفاده بهینه از فرصت ها و بررسی چالش های 

 .زیست محیطی بودموجود در حوزه جنگل و مسائل 

و ( یو ان دی پی)بنابراین گزارش، طرح مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی با همکاری برنامه توسعه ملل متحد 

از دو سال گذشته با هدف چند منظوره کردن بهره برداری از جنگل ها و ( جی یی اف)تسهیالت محیط زیست جهانی 

 .آن به صورت پایلوت در حال اجرا استتوانمند کردن جوامع محلی برای حفاظت از 

این طرح در چهار منطقه حوزه آبخیز استان های شمالی با مشارکت های مردمی در حال اجرا بود که بسیار مورد 

 .استقبال کارشناسان آلمانی قرار گرفت

وم ایجاد شده و قرار است این کارشناسان خارجی برای احیای جنگل های اولیه که بعد از جنگ های جهانی اول و د

عموما دست کاشت است و خاک آن پایداری الزم را ندارد به ایران کمک فنی ارائه دهند و از سویی نیز اطالعات الزم 

را در خصوص جنگل های ناحیه خزری که جزو جنگل های پهن برگ تابستان جهان و در واقع جزو جنگل های اولیه 

 .باقی مانده است، کسب کنند

ناسان در کشور و بازدید آن ها از طرح های جنگلداری در مازندران می تواند شناخت ما را در حوزه حضور این کارش

 .مدیریت جنگلها قوی تر کند

گونه درختچه ای و  ۰99گونه درختی و  1۲میلیون هکتار دارای  1/9جنگل های هیرکانی در شمال ایران با مساحت 

 .گونه علفی است 228هزار و 

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http۰۰321-9html. 
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 انتصابات

 فارس - 52/24/92

 رییس موسسه تحقیقات خاک و آب منصوب شد

موسسه طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، کامبیز بازرگان به مدت دو سال به سمت رییس 

 .تحقیقات خاک و آب منصوب شد

: ، در بخشی از این حکم آمده استرسانی وزارت جهاد کشاورزی پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

شناسایی و بهره برداری پایدار از منابع خاک،مدیریت مصرف آب در مزرعه،گسترش نظام نوین تغذیه گیاهی و 

دی،ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی، از اهم رویکردهای اساسی مورد ساماندهی امور ثبت و کنترل کیفی مواد کو

 .انتظار در آن موسسه است
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 انتصابات

 آیانا 4952اردیبهشت  45, سه شنبه

 اعضای شورای آمورشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی انتخاب شدند 
آیین نامه بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضاء، در  3معرفی و انتخاب اعضای شورای آمورشی سازمان در اجرای ماده 

 .هشتمین جلسه شورای مرکزی در دوره چهارم مصوب شد

به نقل از معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان مرکزی، براساس ماده ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزارش 

آیین نامه بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضاء، دو نفر از اعضای شورای مرکزی و سه نفر کارشناس صاحب نظر در  3

 .شدند زمینه آموزش به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب شورای مرکزی انتخاب

بنابراین گزارش، عباس قمری زارع، مشاور معاون آموزشی، فنی و پژوهشی؛ حسن صالحی، عضو شورای مرکزی؛ امین 

صادقی، عضو شورای مرکزی؛ سیدجواد قریشی، معاون برنامه ریزی اشتغال و توسعه تشکل های تخصصی و محمد 

 ./سازمان در این دوره شده اند علی کمالی، معاون آموزشی، فنی و پژوهشی اعضای شورای آموزشی

/item/tashakkol/ir.iana.www://http۰۰329-9html. 
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 کشمش/ انگور
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 بازار و قیمت ها

 - 52/24/49فارس

 های خارجی در بازار جوالن میوه

های خارجی در بازار به وفور موجود  کشاورزی با بیان اینکه از شب عید تا امروز انواع میوه رئیس اتحادیه محصوالت

 .شود ورود غیرقانونی این محصوالت به کشور باعث ضرر اقتصادی و ورود آفات کشاورزی می: است، گفت

از شب : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید رضا نورانی رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی در گفت

 .شود های خارجی در بازار به وفور مشاهده می عید تاکنون انواع میوه

و آن هم به قیمت   ای، نارنگی پاکستانی، انگور شیلی، لیموترش برزیلی، شلیل ترکیه مصری و ترکیه  پرتقال: وی افزود

شود و در بازار کامال  مله محصوالت است که ظاهرا به صورت قاچاق به کشور وارد میهزار تومان از ج 33هر کیلو 

 .مشهود و در دسترس همگان است

واردات قاچاق : رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی با ابراز تعجب از قاچاق حجم زیاد این محصوالت، بیان داشت

 .به همراه دارد محصوالت کشاورزی مشکالتی از قبیل ورود آفات را برای کشور

شود  های مربوطه انجام نمی شود، نظارتی بر روی آن توسط سازمان وقتی محصولی بصورت قاچاق وارد می: نورانی افزود

 .کند اندازد و هم احتمال ورود آفات کشاورزی را بیشتر می و این موضوع هم سالمتی مردم را به خطر می

برابر قیمت جهانی به مصرف کننده  3اینکه این محصوالت با قیمت گران و رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی با بیان 

شود و این امر لطمه اقتصادی  با قاچاق محصول به کشور عوارض دولتی پرداخت نمی: شود، تصریح کرد عرضه می

 .کند بزرگی را به کشور وارد می
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 بازار و قیمت ها

 فارس - 52/24/44

 ذخایر مرغ کافی است/ کنترل قیمت مرغ در ماه رمضان با عرضه ذخایر مرغ منجمد
نگرانی برای تامین : هزار تن مرغ ذخیره شده، گفت 98انی امور دام با بیان اینکه در سال جاری معاون شرکت پشتیب

 .کند مرغ ماه رمضان نیست و این شرکت ذخایر مرغ منجمد را برای جلوگیری از افزایش قیمت به موقع عرضه می

های پرمصرف  تجربه نشان داده مرغ از جمله محصوالتی است که در ماه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود، طوری که در اسفند سال گذشته و بخصوص در روزهای پایانی سال  خوش تغییر قیمت می و تقاضا به شدت دست

زار تومان در برخی مناطق ه 1هزار تومانی در هر کیلو با قیمتی حدود بیش از  3تا  ۰این محصول با افزایش قیمت  13

شود که با  میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می ۰نوسان قیمت مرغ در حالی است که ساالنه حدود .عرضه شد

های شرکت پشتیبانی امور دام برای عرضه در  توجه به تولید مازاد، بخشی از آن صادر و بخشی هم در سردخانه

هزار تن از این محصول به کشورهای  1۲حدود  13این گزارش سال  براساس.شود های پرمصرف نگهداری می ماه

های شرکت پشتیبانی امور دام  هزار تن آن در سردخانه 92۲مختلف از جمله عراق و افغانستان صادر شد و حدود 

 .های پایانی سال برای تنظیم بازار عرضه شد هزار تن از ذخایر در ماه 3۲سازی شد که حدود  ذخیره

های پرتقاضا برای مصرف گوشت مرغ  هم یکی از ماه  ماه مبارک رمضان در پیش است که این ماه: افزاید می این گزارش

ریزی مانع افزایش و ایجاد تعادل در قیمت مرغ در این ماه  رود، بنابراین مسئوالن مربوطه باید با برنامه به شمار می

 .شوند

وگو با  والوزی معاون شرکت پشتیبانی امور دام در گفتعباس هزار تن مرغ در سال جاری  81سازی  ذخیره* 

هزار تن مرغ با قیمتی  98از ابتدای آغاز خرید مرغ توسط این شرکت در سال جاری حدود : گفت خبرگزاری فارس

ای اخیر به دلیل افزایش قیمت مرغ وی با بیان اینکه در روزه.هزار تومان از مرغداران خریداری شده است 1حدود 

تن مرغ برای ذخیره سازی به شرکت  4۲۲در حال حاضر روزانه حدود : شود، افزود مرغ کمتری به شرکت عرضه می

شود، ضمن اینکه نگرانی از تأمین مرغ برای ماه رمضان وجود ندارد و این شرکت ذخایر مرغ منجمدش را به  عرضه می

مقدمات : معاون شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشت.کند فزایش قیمت عرضه میموقع و برای جلوگیری از ا

شده در این شرکت فراهم شده و بخشی هم به این شکل ذخیره شده که هنوز به مقدار قابل   سازی مرغ قطعه ذخیره

پرنده و ماهی  خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مهدی یوسفشود مرغ در ماه رمضان گران نمی* .توجهی نرسیده است

ها  تومان به مغازه 3۰۲۲تومان است و این محصول با قیمت  39۲۲ها  هر کیلو گرم مرغ امروز در کشتارگاه: تهران گفت

تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ  21۲۲قیمت هر کیلوگرم مرغ امروز در میدان بهمن تهران : وی افزود.شود  عرضه می

وی با بیان اینکه قیمت منطقی مرغ طبق اعالم وزارت جهاد .ان استتوم 31۲۲های سطح شهر  فروشی در خرده

نگرانی از بابت افزایش قیمت مرغ در ماه رمضان وجود ندارد و فکر : هزار تومان است، اظهار داشت 1کشاورزی حدود 

 .هزار تومان افزایش یابد 1کنم که در ایام ماه مبارک رمضان قیمت این محصول بیش از  نمی
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 بازار و قیمت ها

 فارس - 52/24/49

 هزار تومان 32هر کیلو زردآلو ترکیه / قیمت میوه و سبزی در تهران
علیرغم وجود زردآلوی داخلی در بازار هر کیلوگرم زردآلوی وارداتی از ترکیه به : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

 .شود هزار تومان عرضه می 32قیمت 

هر : گفت فارس خبرگزاریوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت

تومان عرضه  22۲۲هزار تا  2تومان و هر کیلوگرم سیب قرمز با قیمت  42۲۲هزار تا  4کیلوگرم سیب زرد با قیمت 

 .شود می

تومان است،  2۲۲هزار و  1تومان تا  2۲۲هزار و  3قیمت هر کیلوگرم پرتقال وارداتی مصری در بازار بین : وی افزود

 .داخلی در بازار موجود نبوده و در این فصل هم الزم به عرضه نیست ضمن اینکه در حال حاضر پرتقال

هزار تومان و هر  32هر کیلوگرم زرد آلو وارداتی ترکیه در بازار : رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران بیان داشت

 .هزار تومان است 92کیلوگرم زرد آلو داخلی 

فرنگی بر  قیمت هر کیلو توت: زار تومان عنوان کرد و افزوده 94هزار تا  4وی قیمت هر کیلوگرم گوجه سبز را بین 

 .هزار تومان متفاوت است 8هزار تا  3حسب کیفیت در بازار بین 

شود و با  تومان عرضه می 8۲۲هر کیلوگرم هندوانه در حال حاضر با قیمتی بین هزار تا هزار و : مهاجران اظهار داشت

 .یابد این محصول کاهش می آمدن هندوانه دزفول در روزهای آتی قیمت

تومان است و  2۲۲هزار و  ۰هزار تا  ۰گرم ملون و طالبی خوب و با کیفیت در بازار بین  قیمت هر کیلو: وی تصریح کرد

 .تومان است 2۲۲هزار و  4هزار تا  4قیمت هر کیلوگرم گرم موز بین 

تومان،  3۲۲تومان تا هزار و  1۲۲ه فرنگی بین قیمت هر کیلوگرم گوج: رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران اظهار داشت

 .تومان است 2۲۲هزار و  ۰تا  2۲۲قیمت هر کیلوگرم خیار بین هزار و 

قیمت هر کیلوگرم پیاز شیری یا : تا هزار تومان عنوان کرد و افزود 8۲۲زمینی در بازار را بین  وی قیمت هر کیلو سیب

 .تومان است 8۲۲لوگرم پیاز زرد سفید در بازار حدود هزار تومان و قیمت هر کی
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 تومان 32۲۲مرغ کیلویی 
ها به قیمت حدود  فروشی هزار تومان و در خرده 3های تهران به قیمت حدود  فروشی هر کیلوگرم مرغ امروز در عمده

 .شود تومان عرضه می 32۲۲

وجه آن در مرغ از جمله مواد پروتئینی است که علیرغم تولید قابل ت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .کشور از ثبات قیمت چندانی برخوردار نیست و برحسب تقاضا دچار نوسان است

هزار تومان عنوان کرده، اما نوسان قیمت  1در حالی که سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی قیمت منطقی مرغ را حدود 

 .هزار تومان بوده است 1تا  2۰۲۲این محصول در بازار برحسب تقاضا بین 

هزار تومان رسید و در اواسط فروردین سال  1به حدود  13قیمت مرغ در روزهای پایانی سال : ن گزارشبراساس ای

هزار تومان کاهش یافت و در روزهای اخیر هم کمی با افزایش قیمت مواجه بوده، در  2جاری با کاهش تقاضا به حدود 

 .های کنونی است ش از قیمتکنندگان معتقدند قیمت تمام شده برای آنها بی حالی که هنوز تولید

قیمت مرغ در روزهای اخیر : محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور گفت

 .هفته گذشته کمی افزایش یافته است ۰نسبت به 

شده  شوند و قیمت خرید کمتر از قیمت تمام کنندگان از تولید مرغ و تخم مرغ متضرر می وی با بیان اینکه تولید

  تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ در عمده 49۲۲قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده امروز حدود : محصولشان است، افزود

 .هزار تومان است 3ها حدود  فروشی

خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران هم با بیان اینکه قیمت منطقی مرغ طبق برآورد  مهدی یوسف

 32۲۲ها حدود  فروشی امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ در خرده: هزار تومان است، گفت 1دود وزارت جهاد کشاورزی ح

 .تومان است

شود، برای ماه رمضان افزایش قیمت نداشته باشیم و نهایتا  بینی می با توجه به ذخایر مرغ و تولید آن پیش: وی افزود

 .هزار تومان برسد 1قیمت آن به حدود 
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 عرضه ذرت و جو خوزستان و کرمانشاه در بورس کاالی ایران
های خوزستان و کرمانشاه به منظور عرضه در بورس کاالی  دی استانبا تصویب هیات دولت، محصوالت ذرت و جو تولی

 .ایران تعیین شد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، در جلسه هیات وزیران که روز یکشنبه این هفته  خبرگزاری فارسبه گزارش 

قانون افزایش بهره وری، با عرضه ذرت و جو تولیدی استان های خوزستان  33برگزار شد، دولت به منظور اجرای ماده 

 .و کرمانشاه در بورس کاالی ایران موافقت کرد

های مذکور ، استراتژیک بودن این محصوالت برای کشور،سطح باالی  ت و استاناز جمله دالیل انتخاب این محصوال

ها و آموزش و  های الزم و آمادگی نهادهای متولی در این بخش تولید جهت کشف نرخ منصفانه،وجود زیرساخت

ول،رقابتی سازی و انبار کردن محص ها، امکان ایجاد شرایط ذخیره فرهنگ سازی مناسب برای فعاالن در این استان

 .بودن بازار فروش و تقاضای این محصوالت و سابقه عرضه در بورس کاالی ایران عنوان شده است

قانون افزایش بهره وری و  33بورس کاالی ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و در راستای اجرایی شدن ماده 

م اکنون آماده عملیاتی کردن این تحول بازرگانی منابع طبیعی در سالهای اخیر گذشته همت خود را به کار گمارد و ه

توانند محصوالت  کشاورزی می طبق سیاست قیمت تضمینی تولیدکنندگان محصوالت. در حوزه کشاورزی کشور است

شده از سوی  خود را در بورس کاالی ایران عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعالم

 .ت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت شودالتفاو دولت، مابه

هم اکنون دولت برای خرید تضمینی، ساالنه باید مبلغ باالیی را تامین مالی کند که با جایگزینی سیاست قیمت 

تضمینی به جای خرید تضمینی، سنگینی این بار مالی بر شانه دولت کاهش می یابد و موجب روان سازی و شفافیت 

کمک به ارتقا کیفیت محصوالت و تولیدات، تامین مالی کشاورزان و مرتبط .ت کشاورزی می شوددر بازار محصوال

ساختن بازارهای منطقه ای به بازارهای ملی و جهانی را از دیگر مزایای عرضه محصوالت کشاوزی در بورس کاالی 

 .ایران است
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 افزایش حجم و زمان خرید تضمینی شیر خام و کاهش قیمت محصوالت فرآوری لبنی
افزایش حجم و زمان خرید ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار  گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی در نامه

 .تضمینی شیر خام و نیز کاهش قیمت محصوالت فرآوری لبنی شدند

یکی از مشکالت اساسی دامداران پایین بودن قیمت خرید شیر خام  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ت در مقاطع مختلف برای جبران ضرر و زیان ناشی از این موضوع تولیدیتوسط صنایع لبنی است، به طوری که دول

 .های مختلفی از جمله پرداخت یارانه و یا طرح خرید تضمینی شیر را به اجرا در آورده است طرح

تومان یکی دیگر از مشکالت دامداران است  944۲همچنین عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر خام به قیمت 

آن روز گذشته دامداران به عدم اجرا شدن مصوبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری اعتراض کردند و در آن که به دنبال 

 .خواستار اجرایی شدن آن مصوبه شدند

ای به امضای فرشید صراف   در این راستا اعضای اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی با ارسال نامه

های دامی طی سال  در تثبیت قیمت نهاده:حمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نوشتندمدیر عامل اتحادیه خطاب به م

گذاشت  13اخیر و همچنین خرید شیرخام به صورت تضمینی که تأثیرات مثبت و خوبی بر بازار شیر در پایان سال 

متاسفانه در » . ساندالزم است نکاتی در رابطه با اتفاقاتی که در حال رخ دادن در این صنعت است را به استحضار بر

ای بر  روزهای اخیر شاهد کاهش بهای خرید شیرخام توسط برخی از کارخانجات لبنی هستیم که این امر آغاز دوباره

ثمر  تواند باعث بی باشد که با توجه به حجم اندک و شرایط خرید شیر خام تضمینی می بحران شیرخام در کشور می

 .را کننده و در سطح کشور باشدهای اج ماندن این طرح در سطح استان

با عنایت به اینکه متاسفانه تولید شیر در دام سبک در دو ماهه ابتدای سال و همچنین کاهش مصرف بازار به علت 

افزایش قیمت محصوالت و عدم همکاری برخی از صنایع لبنی در جذب شیر و ایجاد تنش در بازار خود باعث زیان هر 

 .تچه بیشتر به تولید شده اس

 :شود لذا پیشنهاد می

 افزایش حجم و زمان خرید شیر خام تضمینی - 9

 خام خام در قالب خرید تضمینی شیر تسهیل شرایط خرید شیر - ۰

 تولید محصوالت لبنی با قیمت پایین در جهت افزایش مصرف - 3

قتضی را جهت کمک خواهشمند است در صورت صالحدید نسبت به بررسی وضعیت روند تولید و مصرف شیر اوامر م

 .به تولید صادر شود
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  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  44سه شنبه 

درصد گران شدمواد  23درصد و میوه  94لبنیات یکساله :/گزارش بانک مرکزی از قیمت کاالهای اساسی
 غذایی

 98بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به  

گروه افزایش و قیمت سه گروه کاهش یافت و  2در هفته ای که گذشت نرخ : را منشتر و اعالم کرد 14اردیبهشت ماه 

بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در .نرخ سه گروه دیگر ثابت ماند

گروه افزایش  2در هفته ای که گذشت نرخ : را منشتر و اعالم کرد 14اردیبهشت ماه  98تهران را برای هفته منتهی به 

،  ۲.9برهمین اساس درتاریخ مورد اشاره نرخ لبنیات .کاهش یافت و نرخ سه گروه دیگر ثابت ماند و قیمت سه گروه

و  ۲.9، میوه های تازه  9.8درصد افزایش و قیمت تخم مرغ  ۲.2و قندو شکر  8.1، سبزی های تازه  9.3، حبوب  ۲.9برنج 

 98روغن نباتی در هفته منتهی به  البته نرخ گوشت قرمز، چای و. درصد کاهش داشته است ۲.1گوشت مرغ 

 94همچنین براساس اعالم بانک مرکزی، در یک سال گذشته نرخ لبنیات.اردیبهشت ماه سال تغییری نکرده است

 3.8درصد، گوشت قرمز  ۰.2درصد، سبزی های تازه  23درصد، میوه های تازه  1.9درصد، حبوب  8.9درصد، برنج 

درصد و روغن نباتی  93درصد، گوشت مرغ  ۰.9درصد افزایش و تخم مرغ  8.9درصد و چای  ۰.2درصد ، قند و شکر 

لبنیات و تخم مرغدر هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه .درصد کاهش داشته است ۲.9

تخم مرغ  قیمت. درصد افزایش داشت و بهای سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود 3.9نسبت به هفته قبل معادل 

برنج و حبوبدر این هفته در گرو ه برنج، .هزار ریال فروش می رفت 1۲تا  33درصد کاهش یافت و شانه ای  9.8معادل 

در گروه حبوب، . درصد افزایش داشت و قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود ۲.9بهای برنج داخله درجه یک معادل 

درصد و لوبیا  ۰.9درصد، لوبیا سفید  9.4گروه حبوب، بهای نخود معادل  در. بهای نخود معادل داخله درجه دو ثابت بود

میوه ها و سبزی های .درصد افزایش یافت 3.4تا  9.9درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  ۲ ۲.9قرمز 

سبزی تازه که  تازهدر هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری طالبی عرضه نمی شد ولی سایر اقالم میوه و

تعداد ی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و 

میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبز ی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه . تره بار عرضه می گردید

درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم این  9.8و هندوانه 93.9، طالبی  ۲.3ن معادل های تازه بهای سیب قرمز تخم لبنا

 3.3درصد، کدو سبز  9.2در گروه سبزی های تازه بهای بادنجان معادل .درصد کاهش داشت 3.۰تا  ۲.2گروه بین 

گوشت .د افزایش یافتدرص ۰۰.9درصد تا  ۲.9درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  ۰.9درصد و لوبیا سبز 

قیمت گوشت گوسفند . درصد کاهش داشت ۲.1قرمز و گوشت مرغدر هفته مورد گزارش بهای گوشت مرغ معادل 

و شکر  ۲.۰قند، شکر، چای و روغن نباتیدر این هفته بهای قند معادل .وگوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود

 روغن نباتی ثابت بود درصد افزایش یافت و قیمت چای خارجی و انواع۲.8
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 سازمان تعاون روستایی، قربانی احتمالی تنظیم بازار میوه شب عید 

م اینکه احتمال پس گرفتن مسئولیت تنظیم بازار میوه از این مقام سازمان تعاون روستایی با اعال قائم <کشاورزی

این سازمان میوه مورد نیاز مردم را تامین و توزیع کرد اما مسئولیت قیمت گذاری برعهده ستاد :سازمان هست،گفت

 .تنظیم بازار با مسئولیت آقای سینکی است

وه تنظیم بازار و توزیع میوه شب عید و گالیه وی سیدمهدی کالته رحمانی در واکنش به نامه رئیس جمهور درباره نح

هیچ گونه عکس العملی نداریم برای اینکه ما سیستم اجرایی هستیم و  ": از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .شود و ما تنها اجرا می کنیم می ، در جای دیگری تصمیم گرفته  "رئیس جمهور رئیس ما ست

رئیس جمهور در این ارتباط نظری دارند که معاون اول وی : تعاون روستایی ادامه داد مدیره سازمان مرکزی عضو هیات

 .این موضوع را بررسی می کنند

 در سال آینده امکان پس گرفتن مسئولیت تنظم بازار وجود دارد

ال آینده ما هایی انجام می شود و این امکان وجود دارد که برای س در این زمینه بررسی :کالته رحمانی اظهار داشت

این مسوولیت را برعهده نداشته باشیم اما در صورتی که این مسئولیت دوباه در اختیار ما با شد بنا بر دستور مسئوالن 

 .باال دستی اقدام به انجام وظیفه می کنیم

ی نداریم زیرا تا در این باره هیچ برنامه ا: برای تنظم بازار شب عید، گفت 14های این سازمان در سال  وی درباره برنامه

 .ای ارائه نخواهیم کرد زمانی که این مسئولیت به ما ابالغ نشود، برنامه

 وزیر جهاد کشاورزی به رئیس جمهور در باره تنظیم بازار میوه پاسخ می دهد

ارت کالته رحمانی در پاسخ به این سوال که با توجه به قانون انتزاع، مسئولیت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی به وز

جهاد کشاورزی سپرده شده آیا در این ارتباط تغییری ایجاد شده است که نیاز به ابالغ دوباره دولت وجود دارد، 

در دولت در این باره تصمیم گیری می شود که مسئولیت تنظیم بازار کماکان برعهده چه بخشی باشد، در : تصریح کرد

 .ای مسئولیت استاین ارتباط وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخ گویی دار

وزیر جهاد کشاورزی در این ارتباط حتما نظرات خاص خود را  :مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت قائم

 .دارند اما سازمان تعاون روستایی تا زمانی که این مسئولیت دوباره با آن سپرده نشود نظری نخواهد داشت

 بازار استمسئولیت قیمت گذاری میوه برعهده ستاد تنظیم 

به ما  :کالته رحمانی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول کل بازار محصوالت کشاورزی است خاطر نشان کرد

اعالم شده بود که میزان مشخصی از میوه را تامین و در بازار توزیع کنیم بر این اساس با هماهنگی ستاد تنظیم بازار و 

 .ع شدها این میوه در کشور توزی استانداری

در شب عید سال گذشته سازمان تعاون روستایی توزیع مویرگی مناسبی در کل کشور داشت و میوه  :وی مدعی شد

 .مورد نیاز مردم را از طریق استانداری ها در میان مردم توزیع کرد

د داشت انجام سازمان تعاون روستایی آن چیزی که در توان خو: مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود قائم
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های مختلفی عضو آن  های باالدست ستاد تنظیم بازار که دستگاه داد اما قیمت گذاری میوه برعهده ما نیست و سازمان

 .های ناظر در این زمینه مسئولیت دارند هستند و دستگاه

ازار مشخص شد و قیمت میوه مورد نیاز مردم در شب عید بر اساس دستور آقای سینکی دبیر ستاد تنظیم ب: وی گفت 

 .ما این مسئولیت را اجرا کردیم

درهر استان استانداران کارگروه تنظیم بازار که تمام : وی در ارتباط با مشکالت نحوه توزیع میوه اظهارداشت

 .ها نیز در آنها حضور دارند تشکیل دادند و بر نحوه توزیع و تنظیم بازار نظارت کردند دستگاه

، حسن روحانی رئیس جمهور با ارسال نامه ای خطاب به معاون اول خود خواهان پیگیری به گزارش خبرگزاری تسنیم

 .موضوع افزایش قیمت میوه در روز های پایانی سال گذشته شد

بر اساس اعالم روحانی، نحوه خرید محصوالت کشاورزی توسط جهاد کشاورزی غیر قابل قبول بوده است و خواهان 

 .نون برای شب عید سال جاری گردیدطراحی برنامه ای جدید از اک

 .درصد افزایش داشته است 934و برخی  1۲ها  قیمت برخی از میوه 14بنابر اعالم بانک مرکزی، در عید 
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  45سه شنبه 

 درخواست افزایش قیمت روغن نباتی را به دولت دادیم

در رابطه با درخواست صنایع روغن « نسیم»دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در گفتگو با  <صنایع غذایی

کنندگان  ت تولیدکنندگان و مصرفای به سازمان حمای نباتی، مبنی بر افزایش قیمت محصول این صنعت که طی نامه

ایم و تنها درخواست این موضوع را  ما تا به حال هیچ افزایش قیمتی را اعمال نکرده: مطرح شده است، اظهار داشت

 .شود ایم که بدون شک چنین درخواستی نیز جرم محسوب نمی مطرح کرده

چ افزایش قیمتی نخواهیم داشت و در حال حاضر نیز هی 14ما از قبل اعالم کرده بودیم که تا اردیبهشت : وی ادامه داد

ها باال نرفته و در حقیقت روغن نباتی تنها کاالیی بوده، که در این مدت هیچ گونه چالشی را  دو سال است که قیمت

 .برای مردم ایجاد نکرده است

را هم بیان کرده باشیم، در چنین موقعیتی که کمی شرایط تغییر کرده است ما بدون این که عددی : وی تصریح کرد

کنند و اگر منطقی  های ما را بررسی می های مسئول هم مسلما استدالل ایم ، دستگاه درخواست افزایش قیمت را داده

 .پذیرند باشد می

ها را تأیید کرده و طبق  اگر درخواست ما منطقی نباشد و مسئوالن نپذیرند، ما منطق آن: محمد قبله بیان داشت

 .ایم ها همراهی الزم را داشته عمل می کنیم، همان طور که در طول این مدت نیز با دولتخواسته دولت 

بنده این مطلب را که قیمت جهانی روغن روندی کاهشی داشته است را : دبیر انجمن روغن نباتی کشور به نسیم گفت

 .داشته باشیم گذاری روغن در کشور هم دقت کنم اما از طرفی بد نیست که به پایه قیمت تأیید می

ای، افزایش  درصد مبادله 9۲۲ای به  درصد مبادله 3۲درصد ارز مرجع و  1۲تبدیل پایه نرخ ارز روغن از : وی افزود

درصد در پالم از جمله عوامل  3درصد در سویا و آفتاب و  3دستمزدها در طی این دو سال، افزایش تعرفه روغن نباتی 

 .ای این مدت است افزایش هزینه

تومان مابه التفاوت به ازای هر کیلوگرم واردات خام بابت جبران کشاورزان تولیدکننده  1۲اخذ مبلغ : ادامه داد قبله

 .ای است دانه روغن داخلی نیز از دیگر عوامل افزایش هزینه

از  ای باید کاهش قیمت جهانی هم لحاظ شود، اما در کل ما قبول داریم که در کنار افزایش هزینه: ی تصریح کرد

مسئولین درخواست کردیم تا همه موارد بررسی شود و در نهایت درخواست ما مبنی بر افزایش قیمت روغن پاسخ 

 .داده شود

کنند تا بر روی تصمیم دولت مبنی بر پاسخ به  برخی افراد با جوسازی تالش می: دبیر انجمن روغن نباتی عنوان کرد

 .درخواست ما تأثیر بگذارند

جالب این است که برخی کاالها هر دو سه ماه یک بار افزایش دارند اما نه تنها مسئولین : رنشان کردوی در پایان خاط

ای برای افزایش قیمت روغن این  دهند، در حالی که عده بلکه افراد دیگر نیز هیچ عکس العملی از خود نشان نمی

  .چنین جوسازی می کنند
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  92چهار شنبه 

+ ر میوه شب عید انارضایتی رییس جمهور از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم باز
 <مستنداتکشاورزی

جمهور در  درصدی قیمت میوه واکنش روحانی را در پی داشته؛ رئیس 934دهد که گرانی  نشان می« نسیم»گزارش  

از داستان  14گرانی های نوروز .شود به جهانگیری ماموریت ویژه داد منتشر می« نسیم»این نامه که برای اولین بار در 

ینه در صدر روز از سال همچنان بحث در این زم 3۲های دنباله دار روزهای آغازین سال است که امروز با گذشت 

نوروز امسال با گرانی شدید بسیاری از کاالها آغاز شد که گرانی . محافل اقتصادی و در میان توده های مردم قرار دارد

اما این گرانی های دنباله دار که در هفته های کنونی هم تداوم داشته .میوه در این میان متمایزتر از سایر کاالها بود

اه اجرایی را هم به دنبال داشت تا آن ها هم از قیمت باالی میوه در روزهای آغازین واکنش مقامات بلندپایه دستگ

شاید جدی ترین واکنش از سوی مقامات دولتی در این زمینه از سوی رئیس « نسیم»به گزارش .سال گله مند باشند

. شب عید در بیاید جمهور به وقوع پیوست تا به نوعی صدای رئیس جمهور هم از مشکالت مردم برای خرید میوه

منتشر می شود « نسیم»حجت االسالم والمسلمین روحانی طبق نامه ای که سند آن برای اولین بار توسط خبرگزاری 

درصدی بعضی از میوه  934تا  1۲فروردین ماه طی نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود از افزایش قیمت  ۰2

ی خواسته تا از همین برهه از سال تمهیدی بیندیشد تا با تغییر شیوه خرید ها در روزهای آغازین سال گله کرده و و

جهانگیری « نسیم»به گزارش .وضعیت بهتری را داشته باشد 12میوه وزارت جهاد کشاورزی قیمت میوه برای نوروز 

اهد که از هم هم به دنبال نامه رئیس جمهور طی نامه ای به رضا ویسه معاون هماهنگی و نظارت خود از وی می خو

اکنون با برگزاری جلساتی با مسئوالن موزارت صنعت و کشاورزی تا شهریور ماه برای تامین و توزیع میوه در نوروز 

چه کسی باید در خصوص گرانی :نامه رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری در زیر آمده است.چاره اندیشی کند 12سال 

که که با تثبیت نسبی قانون انتزاع وظایف کشاورزی به وزارت جهاد های امسال پاسخگو باشدماجرا از آن آغاز شد 

. برای اولین بار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد 14کشاورزی در اقتصاد کشور وظیفه تنظیم بازار میوه سال 

وزارت صنعت، معدن و تجارت که در سال های قبل این مسئولیت را بر عهده داشت با رسمی شدن این خبر در 

آن ها که خواستار واردات میوه برای تنظیم بازار . اولین واکنش ها را نسبت به موضوع ابراز کرد 14مستان سال ز

بودند از وزارتخانه تحت امر محمود حجتی خواستند که اگر قصد دارد برای واردات میوه اقدام کند زودتر این کار را با 

ی روحانی قویا اعالم کرد که قصد دارد میوه شب عید مردم را با اما وزیر جهاد کشاورز. هماهنگی آن ها انجام دهد

تولیدات داخلی تامین کند و ممنوعیت واردات میوه که از ماه های قبل توسط این وزارتخانه ابالغ شده بود همچنان به 

ارتخانه صنعت و و با توجه اختالفاتی که بر سر واردات شکر و برنج میان دو وز 13از پاییز سال .قوت خود باقی است

به  14کشاورزی آغاز وجود داشت، پیش بینی می شد که اصطالحا آب دو ارگان مهم در تنظیم بازار شب عید سال 

گرانی عجیب مرغ در بهمن ماه و واکنش های تند مجتبی خسروتاج قائم مقام و .هیچ وجه در یک جوی نمی رود

اده و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان نسبت به سخنگوی وزارت صنعت و سید محمود نوابی معاون نعمت ز

کم کم  13مانند هر سال با ورود به هفته دوم اسفند .این مسئله درگیری میان این وزارتخانه را به نقطه اوج خود رساند
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 بازار خرید شب عید داغ شد و مردم هم کم کم به سمت خرید میوه مورد نیاز خود برای سال جدید رفتند، اما با

افزایش قیمت عجیب و غریبی رو به رو شدند به شکلی که این مقدار افزایش قیمت را در سال های گذشته ندیده 

و روزهای آغازین  13اوج گرانی بی سابقه میوه در روزهای پایانی سال 14گرانی بی سابقه میوه در سال نوروز .بودند

. تومان رسید 1۲۲۲طور میانگین در نقاط مختلف تهران به در بازار تهران بود به شکلی که قیمت پرتقال به  14سال 

گزارش ها از بعضی از نقاط تهران نشان می داد که مردم در بعضی از نقاط برای اولین بار پرتقال نوروزی خود را به 

ت بازار سیب هم در آستانه سال جدید بسیار متشنج و سردرگم بود به شکلی که قیم.تومان هم خریدند 9۰۲۲۲قیمت 

خیار و کیوی .تومان به دست مردم می رسید 38۲۲تومان و در برخی دیگر از نقاط  22۲۲سیب در برخی از نقاط تهران 

تومان خرید و  24۲۲تا  48۲۲بود به شکلی کیوی به طور میانگین در تهران بین  14هم از میوه های گران سال نوروز 

تا  3۲۲۲روزهای آغازین سال جدید را هم به طور میانگین بین  فروش می شد و مردم تهران خیار مورد نیاز خود برای

 14زمزمه گرانی آن شنیده می شد در آستانه نوروز  13قیمت موز هم که از روزهای پایانی سال .تومان خریدند 32۲۲

پایانی  جدول زیر قیمت میوه در روزهای.تومانی بخورند 4۲۲۲روزهای آرامی هم را نگذراند تا مردم عید امسال موز 

به نظر می رسد گرانی میوه در .سال گذشته و ابتدای امسال را به طور میانگین در سطح شهر تهران نشان می دهد

به حدی برای دولت مهم و حیاتی بوده است که واکنش رئیس جمهور را هم در پی داشته است و  14شب عید نوروز 

حاال باید امروز که مسئولین .بی سابقه نشان داده است روحانی گالیه و نارضایتی شدیدی را نسبت به این وضعیت

چه تمهیدی برای کنترل بازار شب عید به کار  14روز باقی مانده تا پایان سال  3۲2وزارت صنعت و جهاد کشاورزی در 

 باز هم میوه گرانی را خواهند خورد یا خیر 12می برند و مردم در نوروز 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - 52/24/49

 دولت دستور اجرای سیاست قیمت تضمینی را صادر کرد
مدیرعامل بورس کاالی ایران اعالم کرد با تصویب هیات دولت، اجرای سیاست قیمت تضمینی با دو کاالی ذرت و جو 

 .شود عملیاتی میدر بورس کاالی ایران 

با اعالم این « حسین پناهیان»به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران،  خبرگزاری فارسبه گزارش 

عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال، به واسطه اعتقاد دولت یازدهم به این بورس و به : خبر گفت

 .خصوص آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محقق شد

ان دولت قبل، پیگیر موضوع سیاست قیمت تضمینی بوده است و تالش های زیادی بورس کاال از زم: وی اظهار کرد

برای اجرای آن و کمک به بازرگانی کشاورزی کشور داشته است که در نهایت این مهم در دولت یازدهم و در سال 

 .محقق شد 9314

والن وزارت جهاد کشاورزی و طی جلسات مشترک بورس کاالی ایران و مسئ:مدیرعامل بورس کاالی ایران توضیح داد 

قانون افزایش بهره وری  33ربط به ویژه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهت اجرای ماده  های ذی سازمان

، پنج محصول زراعی و دو محصول حوزه طیور به عنوان محصوالت منتخب برای اجرای 9314بخش کشاورزی در سال 

 .رفته شدندآزمایشی سیاست قیمت تضمینی در نظر گ

های متعدد، این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت طرح شدکه در  در ادامه جلسات و بررسی: افزود « پناهیان»

خوزستان برای اجرای سیاست   نهایت با تصمیم این کمیسیون، دو محصول جو در استان کرمانشاه و ذرت در استان

تصمیم کمیسیون اقتصادی نیز با طرح در هیات دولت،  انتخاب شدند که در ادامه، 9314قیمت تضمینی در سال 

 . تصویب شد

برای توسعه : مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه امسال اولین سال اجرای سیاست قیمت تضمینی است، گفت 

 .و موفقیت این سیاست نیازمند حمایت و پشتیبانی دولت و بخش کشاورزی کشور هستیم

ه اینکه سیاست قیمت تضمینی در حقیقت جایگزین سیاست خرید تضمینی می شود، اظهار وی همچنین با اشاره ب

عملیاتی شدن و همه گیر شدن سیاست قیمت تضمینی در بخش های مختلف کشاورزی کشور، بدون شک باعث : کرد 

حصوالت کاهش بار مالی دولت می شود و در عین حال زمینه کم توجهی به مطالبات مالی کشاورزان و فساد م

کشاورزی را به حداقل ممکن می رساند که ضمن تسریع تامین مالی کشاورزان، عاملی تشویقی جهت افزایش بهره 

 .وری بخش کشاورزی محسوب می شود

در همین حال این امکان فراهم می شود که کشاورزان از گواهی سپرده کاالیی : مدیرعامل بورس کاالی ایران افزود 

یید شده به عنوان اوراق بهادار جهت اخذ منابع مالی از سیستم بانکی و نیز تامین مالی از طریق خود نزد انبارهای تا

 .فروش آنها بهره مند شوند

ترین مرحله برای اجرای سیاست مذکور، تامین اعتبار مورد نیاز آن  نخستین و مهم: در ادامه تصریح کرد « پناهیان»

یل می دهد که مسئولیت پیشنهاد آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی ترین بخش این فرآیند را تشک است و اصلی

http://www.farsnews.com/
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های سنواتی،  است که هرساله با اعالم محصوالت مشمول قیمت تضمینی و تخمین اعتبار مورد نیاز آن در قالب بودجه

 .نقدینگی مورد نیاز را تامین کند

د پذیرش قرار دهد تا از طریق این انبارها در مرحله بعد، بورس کاالی ایران باید انبارهایی را مور: وی افزود

این امر نیازمند همکاری سازمان های جهاد کشاورزی در . های الزم برای کشاورزان مناطق صورت گیرد رسانی اطالع

استان های منتخب است تا با استفاده از تجربیات این سازمان ها و شناخت آنها در خصوص کشاورزان و مناطق کشت، 

 .تری داشت مطلوب بتوان عملکرد

نیازهای اجرای این سیاست می  های منتخب را از دیگر پیش مدیرعامل بورس کاالی ایران، حضور کارگزاران در استان

با شروع فصل برداشت، کشاورزان به سرعت به دنبال فروش محصول خود و تبدیل آن به نقدینگی : داند و می گوید

های قیمتی به کشاورزان، امکان فروش  کارگزاران عالوه بر ارایه مشاورههستند؛ بنابراین، حضور شبکه بازاریابی 

 .کند محصول آنها در بورس کاالی ایران را تسهیل می

در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت پیش نیازهای الزم، مسیر « پناهیان»

نفعان این بخش بتوانند از مزایای  ایران هموارتر شود و کشاورزان و ذیمعامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاالی 

 .مند شوند بازاری شفاف و قانونمند بهره

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، از این پس، وزارت جهادکشاورزی هر  33براساس این گزارش، مطابق با ماده 

 .ست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعالم کندساله متناسب باشرایط تولید و بازار، محصوالت تحت سیا

کشاورزی خود را در تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران معامله و کشف نرخ می  تولیدکنندگان نیز محصوالت

کنند که در صورت معامله محصول با رقمی باالتر از قیمت تضمینی، بدون اینکه هیچ گونه بار مالی متوجه دولت باشد، 

دار حداکثر ظرف مدت سه روز کاری رقم مورد معامله را به کشاورزی پرداخت می کند که در صورت کاهش قیمت خری

التفاوت آن از سوی دولت به تولیدکنندگان پرداخت می  شده از سوی دولت، مابه بورس نسبت به قیمت تضمینی اعالم

ن، رقم مورد معامله نیز در حداکثر ظرف سه روز کاری افزون بر ای. شود که حداقل بار مالی را به دولت تحمیل می کند

به کشاورز پرداخت می شود؛ در واقع تفاوت نرخ های کشف شده در بورس به کیفیت محصول گره می خورد که خود 

 .عامل مهمی برای افزایش بهره وری کشاورز است

ایت از بخش کشاورزی، رشد بهره وری دهد که در این کشورها برای حم بررسی تجربیات اقتصادهای نوظهور نشان می

 .های کاالیی نقش مهمی ایفا می کند آن و نیز توسعه اقتصادی در سطح کالن ، بورس

گیرد و به عبارتی بهتر وظیفه کشف های کاال شکل میبازار کارآمد برای محصوالت کشاورزی اصوالً از طریق بورس

قاضا جهت تخصیص بهینه منابع به این نهاد بسیار مهم واگذار شده رو سازماندهی نیروهای عرضه و ت ها و از اینقیمت

 .است

گردد و از  های کاالیی ابزارهای مالی مناسبی برای حل مشکالت نظام مبتنی بر بازار طراحی میعالوه بر این در بورس

 .ابدیهای این بخش به نحو چشمگیری افزایش میو توانایی بازار برای سازماندهی فعالیت ر  این
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گذشته از آن، . های کاالیی اجرا می شودهای حمایتی بخش کشاورزی از طریق بورس همچنین در اکثر کشورها برنامه

های کاالیی اطالعات دقیق و ارزشمندی از بازار محصوالت کشاورزی در اختیار سیاست گذاران این بخش قرار بورس

 .دهدمی

، مشکالت موجود در بخش عرضه، تقاضا و توزیع، نوسان شدید قیمت براساس تجارب موجود در سایر کشورهای دنیا

ها همچون پدیده  محصوالت، فساد پذیری و حجیم بودن محصوالت، فصلی بودن تولیدات و وجود برخی پدیده

 کار گیرند تارعنکبوتی در این بخش، فعاالن بخش کشاورزی را به سمتی هدایت کرد تا ابزارهای معامالتی جدیدی را به

 .که بتوانند مشکالت مذکور را تا حدی تعدیل و مرتفع کنند

ها با ایجاد  های کاالیی هستند؛ این بورس اندازی چنین ابزارهایی بورس همچنین بر اساس تجربیات جهانی محل راه

زار به های معامالتی، ساماندهی مناسب بازار و افزایش سرعت انتقال اطالعات از با نظام مالی پایدار، کاهش هزینه

های نسبی و ارتقای سطح کیفیت کاال تا رسیدن به استانداردهای بورس و  کننده، بهبود مزیت تولیدکننده و مصرف

های مولد و کاهش  گری به بخش های غیرمولد واسطه ها از بخش گذاری پس از آن استانداردهای جهانی، گرایش سرمایه

 .های مبادالتی را در پی دارند هزینه
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 برنامه وسیاست 
 آیانا 4952اردیبهشت  92, چهارشنبه

 ای در کشاورزی  های هسته تصویب چهار طرح کالن استفاده از روش

ها و  ای درباره اصالح و معرفی ارقام زراعی و باغی، کنترل و مدیریت آفات، بیماری فناوری هستهگیری از  با بهره

سازی و کاربردی دست یافته و  های هرز گیاهان زراعی و باغی، به دستاوردهای قابل ترویج با قابلیت تجاری علف

 .خواهیم یافت

با اشاره به اینکه ( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ای امروز در گفتگو با  رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته

های متنوع  های قابل توجه در منابع و عوامل تولید ازجمله اراضی مستعد، اقلیم دلیل توانمندی کشاورزی ایران به

داخلی، درصد از کل تولید ناخالص  93منابع خاک، آب و ذخایر غنی ژنتیکی توانسته است با دارا بودن سهمی حدود 

های اقتصادی  ای در میان سایر بخش درصد اشتغال کل کشور از موقعیت ممتاز و ویژه ۰۲درصد صادرات غیرنفتی و  39

های پیش روی کشاورزی کشور شامل خشکی، کاهش منابع آب، شوری،  ترین چالش مهم: کشور برخوردار باشد، گفت

خاک، سرمازدگی، ضایعات محصوالت کشاورزی، آفات و فرسایش خاک، تغییر کاربری اراضی، کاهش کمیت و کیفیت 

محیطی، پایین بودن راندمان مصرف آب و به خطر افتادن سالمت و  های زیست های گیاهی و دامی، آلودگی بیماری

 .امنیت غذایی و ذخایر ژنتیکی هستند

های  بر و فناوری های میان ناگزیرند راهها  دانشمندان و کارشناسان برای رفع و ارتقای این چالش: ابراهیم مقیسه افزود

 .ای را به خدمت بگیرند های هسته جدید همچون روش

ای با سابقه حدود سه دهه فعالیت پژوهشی دارای چهار گروه پژوهشی  وی با اعالم اینکه پژوهشکده کشاورزی هسته

یدار و رادیواکتیو در جهت بهبود خصوصیات های ایزوتوپی پا بوده و با استفاده از پرتوهای گاما و الکترون و نیز ردیاب

: کمی و کیفی خاک، آب، برخی تولیدات زراعی، باغی و دامی، مرتعی و جنگلی فعالیت کرده است، خاطرنشان کرد

های بخش کشاورزی کشور و سند  ها و اولویت امید است با حمایت رؤسای سازمان و پژوهشگاه بر اساس نیازمندی

های سازمان تحقیقات،  ها و پژوهشکده اء به نیروی انسانی و امکانات و با همکاری مؤسسهانداز کشور با اتک چشم

 .ها به فعالیت خود ادامه دهد آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه

و  های اساسی بر اساس سند راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و چالش: ای ادامه داد رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته

ای در بهبود خصوصیات کمی و کیفی غالت و  های هسته محصوالت راهبردی کشور، چهار طرح کالن استفاده از روش

منظور بهبود خصوصیات کمی و کیفی و کاهش ضایعات  ای به های هسته حبوبات راهبردی کشور، کاربرد روش

ای، استفاده از  های هسته گیری از روش رهمحصوالت باغی، بهبود خصوصیات کمی و کیفی دام، طیور و آبزیان با به

ای در پایش میزان بازپخش خاک و بهبود خصوصیات کمی و کیفی برخی گیاهان مرتعی و جنگلی  فناوری هسته

 .پاالیی و کاهش فرسایش آبی و بادی در کشور در شورای پژوهشگاه مصوب شده است منظور زیست به

های  های خشکی، شوری، بیماری و طرح نخست، با توجه به چالشبرای رسیدن به اهداف د: مقیسه تصریح کرد

های زیستی و غیرزیستی در محصوالت  های هرس و سایر تنش زاد، پایین بودن عملکرد، آفت سن، ورس علف خاک

کرم گلوگاه انار، مگس زیتون، مگس مدیترانه، )زراعی همچون گندم، جو، برنج، سویا، لوبیا، نخود، عدس، آفات مهم 
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، آفالتوکسین پسته، سرمازدگی و خصوصیات ظاهری نامطلوب در محصوالت باغی (خوار انگور م سیب، کرم خوشهکر

 .هایی تدوین شده است پرتقال، نارنگی، انار، زیتون، پسته، انگور، زردآلو، بادام و سیب روش

عی و باغی، کنترل و مدیریت آفات، ای درباره اصالح و معرفی ارقام زرا گیری از فناوری هسته با بهره: وی یادآور شد

سازی و کاربردی دست  های هرز گیاهان زراعی و باغی به دستاوردهای قابل ترویج با قابلیت تجاری ها و علف بیماری

ای در  مقیسه با اشاره به اینکه در طرح سوم درباره استفاده از فناوری هسته.ایم که باز هم ادامه خواهد یافت یافته

های خوراکی و افزایش باروری اسپرم گاو،  آال، تولید آنزیم اکسن تب برفکی، بیماری ایک در ماهی قزلتولید رادیوو

سازی دست خواهیم یافت،  جنس خاویاری، آزاد و تیالپیا به دستاوردهای کاربردی و با قابلیت تجاری تولید ماهیان تک

های ریزشی و  ءیابی رسوب با استفاده از رادیوایزوتوپدر طرح چهارم نیز با برآورد میزان فرسایش و منشا: تأکید کرد

ها یا تحمل بیشتر به شوری  نیز ایجاد گیاهان مرتعی و جنگلی با صفات کمی و کیفی برتر همچون مقاومت به بیماری

با  خاک با توان حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آبی و بادی با استفاده از پرتوی گاما به نتایج خوب و باارزشی

 .کاربرد در عرصه منابع طبیعی کشور خواهیم رسید

های  همچنین با توجه به چالش: ای اظهار داشت رئیس پژوهشکده کشاورزی هستهمحصولی پژوهش های تک طراحی پروژه

های  ها در حوزه محصوالت دانه ها و دانشگاه ها، پژوهشکده های پژوهشی از سوی مؤسسه پیش رو و اعالم اولویت

 .محصولی نیز طراحی شده است های تک گیاهان زینتی و سایر محصوالت باغی پروژهروغنی، 

یافته پژوهشکده را کنترل آفت کرم گلوگاه انار در سطح باغ با  های اتمام ترین دستاوردهای طرح وی در پایان مهم

صوصیات زودرسی؛ مقاومت به ؛ تولید ارقام برنج تابش و پویا با خ(نابارورسازی حشرات)ای  استفاده از فناوری هسته

های  ورس متحمل به بیماری بالست با عملکرد باال؛ تولید رقم جوی رودشت مقاوم به شوری خاک؛ تولید موتانت

تولید ( میری بوته)زودرس در کلزا و پنبه؛ تولید دو الین امیدبخش سویای زودرس و متحمل به خوابیدگی بوته 

های موتانت موز متحمل به شوری؛ تولید  ی نیتروژن و عملکرد باال؛ ایجاد کلنهای سویا با توان تثبیت زیست موتانت

های موتانت برتر رز با بازارپسندی باال؛ تولید ماهی  بذر رقم کلمانتین با قابلیت بازارپسندی؛ ایجاد کلن نارنگی بی

بارمانی و حفظ کیفیت مطلوب سفید میگو؛ افزایش ان کمان؛ تولید رادیوواکسن بیماری لکه آالی رنگین جنس قزل تک

های پس از برداشت سیب با استفاده  زمینی، سیر و پیاز پس از برداشت تحت تابش پرتو؛ کنترل بیماری های سیب غده

زای عامل پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا؛  های غیربیماری از روش کنترل تلفیقی بیولوژیک و پرتوتابی؛ تولید موتانت

زاد گیاهی؛ کنترل آفات انباری خرما، حبوبات،  های خاک منظور مدیریت بیماری ها به نیستی قارچافزایش کارایی آنتاگو

جات با استفاده از پرتو گاما؛ استفاده از روش پرتوتابی جهت افزایش زمان نگهداری با کاهش  غالت و ادویه

داشت و کیفیت خوراک مصرفی های میکروبی گوشت قرمز، ماهی، میگو، مرغ، بلدرچین و افزایش سطح به آلودگی

ای؛ افزایش راندمان مصرف کودهای نیتروژنی و فسفری و بهبود  دام، طیور و آبزیان با حفظ خواص شیمیایی و تغذیه

در خاک به روش ریزانتشار و  92 -گیری نیتروژن  راندمان مصرف آب در برخی گیاهان زراعی؛ دستیابی به روش اندازه

؛ 1 -و بریلیم  ۰9۲ -، سرب 931 -گیری سزیم  و تعیین سن خاک و اندازه 94 -بن گیری کر سازی اندازه بهین

 ./های برنج متحمل به تنش خشکی اعالم کرد سنجی و تولید الین گیری رطوبت خاک به روش نوترون اندازه

/item/ikeshavarz/ir.iana.www://http۰۰334-9html. 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22664-1.html
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 برنامه وسیاست ها

 آیانا 4952اردیبهشت  49, چهارشنبه

 ها برای عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی  تعاون روستایی در جستجوی توافق جهاد کشاورزی و شهرداری
در صورت موافقت با پیشنهاد تعاون روستایی؛ طی توافقی میان وزیر جهاد کشاورزی، شورای شهر و سازمان 

 .های کشاورزی دریافت خواهند کرد طور مستقیم از اتحادیه داران محصوالت را به ها، غرفه شهرداری

مدیره سازمان مرکزی تعاون  مقام مدیرعامل و عضو هیئت ، قائم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های تولید اتفاق افتاده  بورس که توسط تعاونی روستایی کشور، ظهر امروز در مصاحبه مطبوعاتی خود از فعالیت بازار

های زیادی را در معامله محصوالت  بار بورس کاالی کشاورزی فعالیت امسال برای نخستین: است خبر داد و افزود

میلیارد تومان بوده و رقم جدید  1۲شده درباره داد و ستد کاالهای کشاورزی  ای که آخرین رقم گزارش گونه داشت، به

 .میلیارد تومان برسد 92۲شود به بیش از  بینی می آن پیش

اندازی بورس  بورس کاالی ایران احیا شده است و امیدواریم که از سال آینده شاهد راه: سیدمهدی کالته رحمانی افزود

 .کاالهای ثانویه باشیم

را ندارند و در این  پا هستند و امکان عرضه چندین تن محصول در بورس کشاورزان کشور خرده: وی خاطرنشان کرد

آوری کرده و سپس با  ها طی سیستمی منظم، محصوالت کشاورزان را جمع ها و تعاونی راستا مقرر شده که اتحادیه

 .هدف ایجاد بازار ثانویه، یکجا آنها را به بورس عرضه کند

 بار در سال جاری صدور قبض انبار برای نخستین

ها شده و هر  سازی قیمت بازار ثانویه باعث شفاف: روستایی کشور ادامه دادمقام مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون  قائم

 .شود که محصولش به چه مقدار در بورس خرید و فروش شده است کشاورز متوجه می

امسال سیاست قیمت : بار خبر داد و تصریح کرد کالته رحمانی از صدور قبض انبارها تحت نظارت بورس برای نخستین

 .طور آزمایشی، جوی کرمانشاه و ذرت خوزستان روی تابلو رفت خرید تضمینی اجرایی شد و بهتضمینی به جای 

درصد آن را تبدیل به وجه نقد کنند و پس از آنکه  8۲تواند قبض انبارش را در بانک برده و  کشاورز می: وی یادآور شد

کند و  التفاوت را پرداخت می دولت مابه محصولش روی تابلو به فروش رفت، اگر قیمت آن کمتر از قیمت تضمینی بود،

 .اگر بیش از آن بود، کشاورز سود کرده است

بر اساس مذاکراتی که بورس با کشورهای خارجی داشته است، امکان آنکه کشاورزی بتواند : کالته رحمانی تأکید کرد

ع مناسب به کشور وارد کرده و محصول خود را در تاجیکستان خریداری کرده و در انبار آنجا نگهداری کند و در موق

 .روی تابلوی بیاورد نیز وجود دارد

میلیارد تومان معامله در این سامانه اتفاق افتاد  1۲۲تا  8۲۲امسال به روش جایگزینی قیمت تضمینی، : وی اظهار داشت

 .ازی کنداند و سازمان نیز در فکر آن است که تابلوی حراج را در شهریورماه برای محصوالت فسادپذیر راه

ترین تعاونی موجود در کشور را که دارای عمری بیش  مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور قدیمی عضو هیئت

شود و  درصد سود کشاورز نصیب حاشیه بازار می 1۲در حال حاضر : سال است، تعاون روستایی برشمرد و گفت 2۲از 

 .شود برداران می درصد از سود حاصله نصیب بهره 3۲تنها 



 4931چهارم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

50 
 

 .برداران شود های بازار را کم کنیم تا سود منطقی نصیب بهره باید بتوانیم حاشیه: کالته رحمانی همچنین افزود

ها است، یعنی اگر قیمت محصولی ارزان شود، باز  ترین مشکل بازار ایران، نبود متقارن قیمت بزرگ: وی خاطرنشان کرد

 .کند کننده آن را گران خریداری می هم مصرف

 ها واگذار شود بکه عرضه به تعاونیش

ها باشد،  اگر شبکه عرضه در اختیار تعاونی: مقام مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور ادامه داد قائم

های  شود، اما در حال حاضر اولویت برای دریافت غرفه ترتیب اشکاالت موجود مرتفع می شود و بدین ها ارزان می قیمت

ها دارند که این مبلغ  دارانی است که توان پرداخت ماهانه مبلغی را به سازمان شهرداری بار با غرفه رهمیادین میوه و ت

در حال حاضر : کالته رحمانی تصریح کرد.برداران کشاورزی خیلی باال بوده و توان پرداخت وجود ندارد برای بهره

دلیل  د و کشاورزان توان برنده شدن در این مزایده را بهشو بار از طریق مزایده واگذار می های میادین میوه و تره غرفه

ها در اولویت  از آنجا که مطابق قانون تعاونی: وی یادآور شد.های باال ندارند؛ بنابراین باید روش فوق تغییر کند قیمت

ی آن را گرفته نامه از سه سال گذشته لغو شده و مزایده جا برای دریافت غرفه میادین شهرداری هستند، اما این آیین

پیشنهاد شده است که وزیر جهاد کشاورزی بر اساس توافقی با شورای شهر و سازمان : کالته رحمانی تأکید کرد.است

ترتیب  ها تأمین کنند که بدین داران محصوالت خود را مستقیماً از اتحادیه ها اجازه آن را بگیرد که غرفه شهرداری

دو میلیون و : وی اظهار داشت.شود ورزی با قیمت واقعی و شفاف معامله میها قطع شده و محصوالت کشا دست واسطه

بار اطمینان  توان از این طریق به میادین میوه و تره های تولید وجود دارد که می هزار تن ظرفیت انباری در تعاونی 1۲۲

اگر دولت : مانی همچنین گفتکالته رح.ها نیز واقعی شود موقع در اختیار مردم قرار گیرد و قیمت داد که محصول به

سازی  ها داشته باشد، نیازمند در اختیار قرار دادن منابع است تا بتوان ذخیره های الزم را از اتحادیه بخواهد حمایت

 .مناسبی انجام داد تا در مواقع لزوم، محصول در بازار تزریق شود

 استهای تولید در نظر گرفته شده  امسال دوهزار میلیارد برای تعاونی

های دیگری که وجود دارد، تأمین  یکی از نقص: مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در ادامه افزود عضو هیئت

ها قرار گیرد  هزار میلیارد تومان تسهیالت داد تا در اختیار تعاونی ای که دولت در سال گذشته یک گونه منابع است؛ به

مناسب خریداری شود و پس از تبدیل شدن به محصولی همچون رب، به  فرنگی، در مواقع ای مثل گوجه و در مسئله

میلیارد  4۲۲هزار و  بازار وارد شود، اما تأمین این تسهیالت از بانک بسیار مشکل بود و با این وجود توانستیم یک

د تومان به این هزار میلیار برای سال جاری نیز قرار است دولت یک: وی خاطرنشان کرد.تومان گردش مالی ایجاد کنیم

شد و  درستی اجرایی می اگر قانون انتزاع به: کالته رحمانی به قانون انتزاع اشاره کرد و ادامه داد.منظور اختصاص دهد

 .های بسیار باال نبودیم رسید، شاهد اختالف قیمت برداران به انجام می تمامی اختیارات حتی واردات توسط بهره

در حال : ها تصریح کرد ره میزان تحت پوشش قرار دادن تمامی کشاورزان در اتحادیهوی در پاسخ به پرسش ایانا دربا

درصدی اتحادیه  9۲۲های وابسته به سازمان هستند، اما از خدمات  درصد تولیدکنندگان عضو تعاونی 12تا  1۲حاضر 

کالته رحمانی در پایان اظهار .کنند؛ بنابراین مشکلی از این لحاظ برای تأمین مایحتاج مردم وجود ندارد استفاده می

طور مستقیم کاالها را از کشاورزان دریافت و به بازار مصرف  امیدواریم سیستمی تعریف شود که بتوانیم به: داشت

 ./برسانیم

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰21۲-9html. 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22570-1.html
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ه و سیاست هابرنام  

 آیانا 4952اردیبهشت  44, سه شنبه

 میلیارد تومانی نجات دریاچه ارومیه  3۰خط اعتباری / اصالح الگوی کشت، جایگزین طرح نکاشت شد
های روغنی، علوفه، حبوبات و  های آبریز دریاچه ارومیه با تمرکز بر توسعه کشت دانه اصالح الگوی کشت در حوزه

 . شود گزین طرح نکاشت میای جای محصوالت گلخانه

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن نجات دریاچه ارومیه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

توانست اجرایی شود؛ لذا طرح اصالح  طرح نکاشت هرچند از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه ارائه شد، اما عمالً نمی

وری آب که عمالً  آبریز دریاچه ارومیه بدون کاهش سطح زیر کشت و با افزایش راندمان و بهرهالگوی کشت در حوزه 

 .دنبال داشت، ارائه شد درصدی مصرف آب را به 4۲کاهش 

هایی نظیر  در این طرح با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی آب و محصوالت کشاورزی و شاخصه: فر افزود حبیب شایان

DPE ها مورد بررسی قرار گرفت و با اصالح الگوی  وری آب، سوابق کشت در اراضی زراعی و باغ و همچنین بهره

تواند ضمن افزایش ارزش اقتصادی  عنوان اصالح الگوی کشت ارائه شد که عمالً می های آبیاری طرحی به کشت و روش

 .شدت کاهش دهد برداران در این حوزه، مصرف آب را نیز به محصوالت کشاورزی بهره

بر اساس این طرح، ضمن عدم کاهش سطح زیر کشت با اصالح الگوی کشت و روش آبیاری، میزان : وی خاطرنشان کرد

 .تواند رضایت کشاورزان منطقه را نیز فراهم کند کند که می محصول تا چهار برابر افزایش پیدا می

به قوت خود باقی هستند، تنها با اصالح الگوی کشت، سرانه دار  ها درختان درختان ریشه در باغ: فر ادامه داد شایان

ای نظیر  های روغنی، حبوبات و محصوالت گلخانه کند، اما در اراضی زراعی با تمرکز بر دانه مصرف آب کاهش پیدا می

 .شود فرنگی و قارچ برای نجات دریاچه ارومیه و توسعه کشاورزی منطقه همزمان اقدام می گوجه
 یارد تومان اعتبار برای نجات دریاچه ارومیهمیل 23تخصیص 

 3۰حدود : شده به دریاچه ارومیه تصریح کرد داده دبیر انجمن نجات دریاچه ارومیه با اشاره به اعتبارات تخصیص

های کاداستر اراضی کشاورزی، آموزش  ، تهیه نقشهGISهایی نظیر  میلیارد تومان اعتبار برای اجرایی شدن طرح

 .های کشاورزی و الیروبی رودخانه برای انتقال آب به دریاچه هزینه خواهد شد رل برداشت آب از چاهکشاورزان، کنت

امکان برداشت پیدا کرد، اجرایی شدن  13شده در اواخر سال  داده از آنجا که خط اعتباری تخصیص: وی یادآور شد

 .ران شودرود در سال جاری جب های مذکور با تأخیر همراه بود که انتظار می طرح
 ابرهای ارومیه بارور شدند

ترین کارهای تقویت بارش در  عنوان یکی از اساسی باروری ابرهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه به: فر تأکید کرد شایان

 .این حوزه در دستور کار بود که سال گذشته این اقدام صورت گرفت

جایی  ق همجوار در صورت حرکت ابرها یا جابههایی نظیر امکان بارش در مناط هرچند فرضیه: وی اظهار داشت

بارندگی و کاهش بارش در بعضی مناطق به فرضیه خود باقی است، اما این راهکار که در بسیاری از کشورها برای 

 .شود، در حوزه آبریز ارومیه نیز صورت گرفت تقویت بارندگی انجام می

منفی آن بر جلوگیری از خشک شدن این دریاچه اثر مثبت باروری ابرها با وجود احتماالت : فر همچنین گفت شایان

 .داشته است
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 مرگ دریاچه ارومیه به تأخیر افتاد
های گذشته مقدار کسری  در سال: دبیر انجمن نجات دریاچه ارومیه با اشاره به سطح فعلی آب دریاچه ارومیه افزود

های  های ابتدای سال و طرح با توجه به بارندگی رسد نظر می میلیارد مترمکعب اعالم شده بود که به ۰4آب دریاچه 

 .اجراشده در حوزه آبریز روند خشکی دریاچه ارومیه سرعت کمتری پیدا کرده و محدود شده است

توان سطح آب دریاچه ارومیه را در مقایسه با سال گذشته ثابت اعالم کرد که موفقیتی در  می: وی خاطرنشان کرد

 .شود می حوزه نجات این دریاچه محسوب

ترین تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه  غبار نمک مهم: فر با اشاره به عوارض خشکی دریاچه ارومیه ادامه داد شایان

 .های البرز و تهران نیز مؤثر باشد تواند بر استان است که عالوه بر استان آذربایجان غربی، می

برداری در سه استان  ، حجم آب در دست بهرهآمده از وزارت نیرو دست بر اساس اطالعات به: وی تصریح کرد

آذربایجان غربی، شرقی و لرستان شش میلیارد مترمکعب است که چیزی حدود چهار میلیارد مترمکعب قابلیت 

 .تنظیمی دارد

اگر رهاسازی آب از سدهای : دبیر انجمن نجات دریاچه ارومیه با اشاره به رهاسازی آب از سدهای مخزنی یادآور شد

های غیرقانونی متوقف شده و مسیرهای انتقال آب به دریاچه ارومیه الیروبی  های غیرمجاز و چاه با برداشتمخزنی 

 .شود، نتیجه آن در کنترل سطح آب دریاچه ارومیه کامالً محسوس خواهد بود

سد مختلف در  ۰1 آذربایجان غربی با داشتن: های زیرزمینی منطقه تأکید کرد های آب سفره فر با اشاره به حوزه شایان

های نیرو و جهاد  رو است که ضرورت تجدیدنظر وزارتخانه های آب زیرزمینی روبه استان، با کاهش بحرانی سفره

 .کند کشاورزی برای احداث سد و افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی را ضروری می

، سالمت و اقلیم ایران تا نواحی مرکزی مؤثر عنوان یک سونامی بر کشاورزی تواند به طوفان نمک می: وی اظهار داشت

 .ریزی کرد عنوان یک پدیده ملی باید برای آن برنامه باشد، لذا به

تمرکز بر اصالح مصرف آب بر بخش کشاورزی هرچند ضروریت انکارناپذیر است، اما نباید : فر همچنین گفت شایان

مصرف کشور را در خود جای داده است، به  درصد 9۲شود  اصالح مصرف در حوزه شرب و صنعتی که گفته می

 .فراموشی سپرده شود

تر بوده و اثر آن می  از آنجا که امکان اصالح مصرف در حوزه مصرفی و شرب خانگی بسیار سریع: وی در پایان افزود

غربی شود اصالح الگوی مصرف شرب و صنعتی نیز همزمان در آذربایجان  تواند زودتر به نتیجه برسد، پیشنهاد می

 ./اجرایی شود

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰244-9html. 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 شود  اراضی دایر و بایر متعلق به دولت واگذار می
برداری از تمام یا قسمتی از  ، حق بهره"تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی"قانون بر اساس ماده واحده سه 

 .شود های تعاونی تولید واگذار می اراضی دایر و بایر و موات متعلق به دولت در حوزه عمل شرکت

سازمان مرکزی تعاون برداری  های بهره ، مدیرکل دفتر نظام(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بر اساس : گفت "تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی"روستایی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابالغ قانون 

برداری تمام یا قسمتی از اراضی دایر و بایر، موات و  تواند حق بهره متن این قانون، وزارت جهاد کشاورزی می

منظور  های تعاونی تولید روستایی یا مجاور آن باشد را به حوزه عمل شرکت المنفعه متعلق به دولت که در مسلوب

وری واگذار  قانون افزایش بهره( 1)ماده ( ۰)های تعاونی تولید روستایی با رعایت تبصره  بهبود، کمک و تقویت شرکت

 .کند

ندماه سال گذشته توسط وزارت اسف 91ای یکپارچه شدن اراضی که در  بر اساس قانون هشت ماده: نادر علیزاده افزود

های  منظور یکپارچه کردن قطعات اراضی زراعی، زارعان داوطلب عضو، شرکت جهاد کشاورزی ابالغ شده است، به

ها و سایر کشاورزان در جهت امکان حداکثر  تعاونی روستایی در هریک از روستاهای حوزه عمل آن شرکت

های نوین آبیاری و تسطیح اراضی با رعایت اصول شیوه  ق تأسیس شبکهبرداری از منابع آب و خاک کشور از طری بهره

شود با رعایت اصل مالکیت  آالت به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می کاشت، داشت و برداشت و استفاده از ماشین

صاحبان  فردی کشاورزان و تأمین حقوق ناشی از آن به تدریج و متناسب با امکانات و مقدورات دولت و موافقت

حداقل دوسوم اراضی مورد نظر، اعضای شرکت تعاونی تولید روستایی و سایر کشاورزان برنامه مذکور را مورد اجرا 

 .بگذارد

های موضوع این قانون در استفاده از کلیه اقدامات و  بر اساس این قانون همچنین، شرکت: وی خاطرنشان کرد

های دولتی درباره رفاه اجتماعی و عمران روستایی و  ها و شرکت ستگاهها، د ها، سازمان هایی که وزارتخانه برنامه

های غیرکشاورزی در مناطق  آبادانی و آبیاری و بهبود وضعیت محصول و ترویج و توسعه صنایع دستی و فعالیت

 .کند، حق تقدم خواهد داشت مختلف اجرا می
 دولت مکلف به تأمین اعتبارات در قالب بودجه عمرانی شد

دولت مکلف شد برای اجرای این قانون، : برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد های بهره کل دفتر نظاممدیر

صورت کمک بالعوض یا وام در اختیار وزارت  ساله اعتبار الزم را از محل اعتبارات عمرانی یا بودجه جاری کشور به همه

 .جهاد کشاورزی بگذارد

این قانون، وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون نقشه جامع و ( 3)در ماده  همچنین: علیزاده تصریح کرد

یکپارچه شدن اراضی را به تعداد قطعات مناسب در محدوده ثبتی روستا یا روستاها و مزارع مورد عمل شرکت و 

ا موافقت کلیه مالکان به اراضی سایر کشاورزان تهیه و حدود و ثغور قطعات سابق و فعلی را در نقشه نمودار و همراه ب

واحد ثبتی مکلف است حسب مراجعه نماینده وزارت جهاد کشاورزی با تطبیق نقشه . اداره ثبت محل ارسال دارد

ترسیمی با وضع موجود محل، سوابق ثبتی و احراز موافقت مالکان نسبت به تأیید نقشه مزبور اقدام و بر مبنای آن و با 
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...( مالیات، عوارض، حقوق دولتی و)حقوق اشخاص بدون دریافت هرگونه هزینه  رعایت مقررات ثبت از جهت حفظ

 .نسبت به صدور سند مالکیت اقدام کند

های دولت در  در ادامه این ماده واحده آمده است که تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه: وی یادآور شد

های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از  آالت و نهاده انسانی، ماشین امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی

 .شود انجامد، جبران می های عمومی می سازی اراضی که مآالً به کاهش هزینه آنها و افزایش تولدی ناشی از یکپارچه
 دهد ها قرار می دولت کمک های بالعوض خود را در اختیار تعاونی

های قوه قضاییه و نظام بانکی مکلفند در  ان ثبت اساد و امنالک کشور و سایر دستگاهدولت، سازم: علیزاده تأکید کرد

تواند  همچنین دولت می. ها را در اولویت قرار دهند ارائه خدمات، تخصیص اعتبارات و ارائه تسهیالت این تعاونی

ت خود مستقیماً در اختیار این ربط با نظار های ذی منظور اجرای طرح های تخصیصی را به های بالعوض و یارانه کمک

 .ها قرار دهد تعاونی

های  ، طرح شهیدرجائی و سازمان بهزیستی موظفند سهم هزینه(ره)کمیته امداد امام خمینی: وی اظهار داشت

سازی اراضی کشاورزی تحت پوشش خود را پس از تعیین توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در بودجه  یکپارچه

 ./و پرداخت کنندساالنه خود منظور 

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰331-9html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22639-1.html


 4931چهارم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

01 
 

 برنامه و سیاست ها

 آیانا 4952اردیبهشت  45, سه شنبه

 احتمال واردات بذر گندم، جو و ذرت از صربستان / جایگزینی کشت گندم به جای هندوانه در کرمان
بر محدود شده و به جای آن گندم  با هدف کنترل سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی، امسال کشت محصوالت پرآب

 .جایگزین شده است

، (ایانا)با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی 

صورت  تا هشت میلیون تن گندم به 1.2شود حدود  بینی می پیش: وضعیت گندم را مناسبی ارزیابی کرد و گفت

 .تضمینی از کشاورزان خریداری شود

سازی  آن برای ذخیرهتوان تمامی واردات را به حساب کمبود تولید بگذاریم، زیرا بخشی از  نمی: عباس کشاورز افزود

 .شود استراتژیک انجام می

ضابطه  شده توانست از واردات بی های اعمال وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته با سیاست: وی خاطرنشان کرد

ای که حدود پنج ماهی است که هیچ شکری به کشور وارد نشده  گونه برخی محصوالت همچون شکر و برنج بکاهد، به

 .است

وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کنترل سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی ازجمله بخش زراعت  معاون زراعت

بر حذف شده و به  در راستای استفاده بهینه از آب، در برخی مناطق اقداماتی انجام شد که محصوالت پرآب: ادامه داد

 .جای آن از محصوالت دیگر استفاده شود

ها همچون کرمان محدود شد و گندم جای آن را گرفت تا  ر برخی استانکشت هندوانه د: کشاورز تصریح کرد

جویی در مصرف آب اتفاق بیفتد، بتوانیم محصوالت استراتژیک بیشتری را تولید  ترتیب عالوه بر اینکه صرفه بدین

 .کنیم

وان آن را به ت ها در حال حاضر مناسب است و نمی قیمت محصوالتی همچون هندوانه و سایر میوه: وی یادآور شد

 .کمبود نسبت بداد، زیرا به اندازه نیاز تولید داریم

کنیم تا صادرات هندوانه که خروج آب از کشور است را محدود کنیم و در حال حاضر نیز  تالش می: کشاورز تأکید کرد

 .همچنان صادرات این محصول به کشورهای عربی در حال انجام است
 ریخ کشت حساس نیستوجود رقم گندم صربستانی که به تا

کشور صربستان در بخش : معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره همکاری ایران و صربستان اظهار داشت

 .ای که هفت رقم ذرت هیبرید به کشور وارد و کشت شده است گونه های خوبی است، به کشاورزی دارای پیشرفت

صورت موردی بوده است، گواهی بهداشتی  از کشور فوق به های گیاهی از آنجا که واردات محموله: وی همچنین گفت

 .هایی منعقد شود تا واردات بذور گیاهی تسریع شود نامه برای آن صادر نشده و الزم است تفاهم

تواند در کشور ما  بر بوده و می آب های جو و گندم مناسبی دارند که کم کشور صربستان رقم: کشاورز در ادامه افزود

وجود رقم گندمی که به تاریخ کشت حساس نیست، از دیگر مواردی است که : در پایان خاطرنشان کردوی .بومی شود

 ./تواند برای رونق زراعت ایران مؤثر واقع شود می

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰341-9html. 
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سیاست هابرنامه و   

 آیانا 4952اردیبهشت  45, سه شنبه

 گذاران ایرانی برای کشت فراسرزمینی  دعوت صربستان از سرمایه
های  گذاران ایرانی را برای گسترش همکاری وزیر و وزیر تجارت، گردشگری و مخابرات صربستان سرمایه معاون نخست

 . ت کردکشاورزی ایران و صربستان، به کشت فراسرزمینی در کشورش دعو

وزیر و وزیر تجارت،  ، در دیدار محمود حجتی با معاون نخست(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های دو کشور مورد تأکید قرار گرفت گردشگری و مخابرات صربستان، گسترش همکاری

در بخش کشاورزی و در ( صربستان)همکاری ایران با یوگسالوی سابق : وزیر جهاد کشاورزی در این باره گفت

ای دیرین است و نخستین خط الین ذرت که از کشور فوق به ایران وارد  های تحقیقاتی و آموزشی دارای گذشته زمینه

 .شده است و مورد کار تحقیقاتی قرار گرفته، دارای نتایج مثبتی بوده است

ی بین دو کشور صورت گرفته و مبادالتی موردی، های خوب های گندم، همکاری در معرفی رقم: محمود حجتی افزود

نامه محکمی  نامه گیاهی دارای تفاهم صورت کم و بیش اتفاق افتاده است، اما از آنجا که دو کشور در زمینه موافقت به

نیستند، امیدواریم بتوانیم در این بخش با گسترش روابط، اقداماتی را جهت ورود و خروج برخی کاالهای کشاورزی 

 .ته باشیمداش

مندی برای کشت محصوالت کشاورزی توسط  کشور دوست عالقه: وی درباره کشت فراسرزمینی خاطرنشان کرد

های همکاری و  گذاران ایرانی را دارد، اما تا این لحظه اقدامی جدی انجام نشده است که امیدواریم زمینه سرمایه

 .هم شودهای ایرانی در کشور دوست فرا ها برای حضور شرکت آمادگی
 کننده نیست های ایران و صربستان راضی پتانسیل

های دو کشور  وزیر و وزیر تجارت، گردشگری و مخابرات صربستان که با هدف گسترش روابط و همکاری معاون نخست

مندی دو  عالقه: ها به ایران سفر کرده است، به وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت در بخش کشاورزی و سایر زمینه

 .برای افزایش روابط دو کشور بسیار محسوس استطرف 

های صربستان آشنا شوند تا  شود که از نزدیک با پتانسیل از کارشناسان ایرانی دعوت می: راسیم لیاییچ ادامه داد

 .های همکاری بیشتری فراهم شود زمینه

های اقتصادی ممتاز  سایر بخشهای کشاورزی و  های بین ایران و صربستان در عرصه تاکنون همکاری: وی تصریح کرد

 .های دو کشور فراتر از این است کننده نیست؛ زیرا پتانسیل بوده است، اما راضی

مدنظر ما است و الزم ... های دیگری در بخش کشاورزی همچون دامداری، زراعت، صادرات و موضوع: لیاییچ یادآور شد

 .هم برسیمتری انجام شود تا بتوانیم به اهداف م است مطالعات وسیع

های  ها مربوط به مطالعات و محققان ایرانی و صربستانی است که تاکنون همکاری بخش دوم همکاری: وی تأکید کرد

 .اند و امیدواریم از این پس افزایش پیدا کند بسیار خوبی داشته

گذاران  رمایهها مربوط به مشارکت س نوع سوم همکاری: وزیر تجارت، گردشگری و مخابرات صربستان همچنین گفت

توانند برای کشور  ایرانی برای تولید محصوالت غذایی در کشور صربستان است که در این بخش کشاورزان ایرانی می

 .خود یا صادرات به کشور ثالث، اقدام به فعالیت کنند
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ست تا با های کشاورزی ایران و صربستان ا ها تأسیس مشترک شرکت چهارمین بحث همکاری: لیاییچ در ادامه افزود

های کشاورزی در سایر کشورها  مشارکت یکدیگر بتوانند تولیدات مفیدی داشته و عالوه بر آن در برخی نمایشگاه

 .حضوری فعال داشته باشند

ای در این  نامه کشور صربستان برای صادرات رقم هیبرید ذرت آمادگی دارد، اما از آنجا که تفاهم: وی خاطرنشان کرد

 .های الزم را داشته باشند زم است کشور دوست در این زمینه همکاریبخش وجود ندارد، ال

های گیاهی نیز خواهان آن  نامه های دامی در گذشته مبادله شده است و برای موافقت نامه موافقت: لیاییچ تصریح کرد

صورت  دور نیز بههای  های الزم را داشته باشد؛ کمااینکه در گذشته هستیم تا سازمان مربوطه در ایران راهنمایی

 ./های کشاورزی وارد شد موردی رقم

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰343-9html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22646-1.html


 4931چهارم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

08 
 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 اعالم طرح های ویژه تدوین شده برای جامعه عشایری 

آیین نامه های ساماندهی برنامه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره برای حل مشکالت عشایر از سوی دولت 

 . پیش بینی و در استان ها نیز بر اهمیت بهره گرفتن از این ظرفیت ها تاکید شده است

،کرمعلی قندالی، رییس سازمان امور عشایر ایران در گردهمایی عشایر (ایانا)نبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایرا

سیستان و بلوچستان با حضور استاندار و شماری از مدیران و مسووالن دستگاههای مختلف اجرایی استان و 

ده شده کارگروه ساماندهی عشایر نیز در برنامه ششم توسعه گنجان: شهرستان خاش در دره گل تفتان خاش افزود

 .است

آیین نامه های ساماندهی برنامه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره برای حل مشکالت عشایر : وی اظهار داشت

 .از سوی دولت پیش بینی و در استان ها نیز بر اهمیت بهره گرفتن از این ظرفیت ها تاکید شده است

ان و بلوچستان به ویژه عشایر این استان از نجابت و رییس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه مردم سیست

 .نجابت از ویژگی های مهم عشایر این استان است: خونگرمی و مهربانی خاصی برخوردارند، گفت

وی حمایت از تولید، پرواربندی دام های عشایر، انرژی های نو با استفاده از ظرفیت خورشید، کمک به افزایش تولید، 

 .کنار حمایت از بیمه های دامی و اجتماعی روستاییان و عشایر را از برنامه های مهم دولت برشمرد اشتغال و درآمد در

قندالی با گرامیداشت سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی و قدردانی از تالش های استاندار و مدیران و مسووالن 

سوی رهبر معظم انقالب به نام دولت و ملت نامگذاری امسال از : استان و شهرستان های سیستان و بلوچستان گفت

همدلی و همزبانی فرصتی ارزشمند برای خدمت به مردم و بویژه ساکنان نقاط عشایری و ارتباط بیش از پیش دولت و 

با انعقاد تفاهم نامه هایی، طرح های ویژه آموزشی، فرهنگی، : رییس سازمان امور عشایر ایران بیان کرد.ملت است

موضوعات مختلف در  94۲4ره برای جامعه عشایری تدوین شده و در سند چشم انداز عشایر در افق بهداشتی و غی

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این همایش .شورای برنامه ریزی استان ها و شهرستان ها گنجانده می شوند

 9۲۲این قشر زحمتکش افزون بر  دولت امسال برای کمک به تامین نیازهای عشایر و ارائه خدمات به: اظهار داشت

 .میلیارد ریال پیش بینی کرده که بصورت صد در صد از سوی استان و سازمان عشایر کشور تخصیص می یابد

هزار راس دام سبک را در نقاط عشایری در حال پرورش  1۲۲هم اینک عشایر سراسر استان : علی اوسط هاشمی افزود

هزار تن گوشت قرمز مورد نیاز کشور از  2۲وی با اشاره به تامین .برابر برسانیم دارند و در تالشیم این رقم را به دو

هر سیاه چادر باید به یک کارگاه تولیدی تبدیل شود و دولت نیز در : طریق استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت

با بهره گیری : تاندار گفتاس.تالش است بخشی از گوشت مورد نیاز کشور را از طریق سیستان و بلوچستان تامین کند

کپر و سیاه چادر از : وی ادامه داد.از ظرفیت بهار زیبای استان باید تولید دام را به صورت جهشی افزایش دهیم

نگاه ارزشمند به : هاشمی اظهار داشت.نمادهای مهم زیست محیطی و تالش و پویایی، خدمت صادقانه و تولید است

 .اید در جامعه تقویت و نهادینه شودیک قوم، جامعه و یک باور اصیل ب

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http۰۰392-9html. 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 4952اردیبهشت  49, یکشنبه

 تاکید بر تداوم اجرای پروژه های مشترک کشاورزی ایران و جایکا 
 .بر تداوم اجرای پروژه های مشترک کشاورزی تاکید کردند( جایکا)ایران و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن 

لملل و به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از وزارت جهادکشاورزی، در دیدار هومن فتحی مدیرکل دفتر امور بین ا

در ایران بر تقویت ( جایکا)سازمان های بین المللی با کوهی ساتو نماینده جدید آژانس همکاری های بین المللی ژاپن 

 .و افزایش همکاری دوطرف در حوزه کشاورزی تاکید شد

مشترک میان مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های بین المللی وزارت جهاد کشاورزی در این دیدار، پروژه های 

ایران و سازمان جایکا از جمله پروژه مدیریت مشارکتی منابع آب در استان گلستان، پروژه مدیریت مشارکتی جنگل 

ها و مراتع در استان چهارمحال بختیاری، پروژه مکانیزاسیون برنج در هراز و پروژه یک روش یک محصول را موفقیت 

 .آمیز خواند

این : مان جایکا، همکاری های دراز مدتی طی سال های گذشته داشته اند، اظهار داشتوی با بیان اینکه ایران و ساز

نشست فرصتی است تا پروژه های در دست انجام بین دو طرف در حوزه کشاورزی بررسی و مورد تبادل نظر قرار 

 .گیرد

توانمندی های یکدیگر دارند، سطح وی ابراز امیدواری کرد که با شناخت متقابلی که جایکا و وزارت جهادکشاورزی از 

 .این همکاری ها و فعالیت های مشترک ارتقا یابد

فتحی با اشاره به پروژه مشارکت مدیریت آب گلستان که با همکاری سازمان جهادکشاروزی این استان و سایر 

د و کاهش مصرف آب، این پروژه در زمینه افزایش عملکرد تولی: وزارتخانه ها و سازمان جایکا صورت گرفته، افزود

 .الگوی مشارکتی موفقی را ارایه داده است

برای پیگیری دستاوردهای این پروژه، یک کمیته نیز در سطح وزارتخانه تشکیل : مدیرکل دفتر امور بین الملل گفت

این  شده که با همکاری سایر وزارتخانه ها قرار است راهکارهای مختلفی برای استفاده از فن آوری ها و روش های

 .پروژه در سایر استان ها مورد بررسی قرار گیرد

در ایران نیز سطح همکاری های ( جایکا)در این دیدار، کوهی ساتو نماینده ارشد آژانس همکاری های بین المللی ژاپن 

وزارت با توجه به اهتمام و جدیت : این سازمان با ایران را برای پیشبرد پروژه های مشترک، خوب ارزیابی کرد و گفت

جهاد کشاروزی و سایر نهادها در ایران، پروژه های مشترک در حوزه کشاورزی به صورت موفقیت آمیز اجرا شده 

این مرکز از : وی پروژه راه اندازی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز را از جمله پروژه های موفق دانست و افزودسا

ه برنج راه اندازی شده و امروز مورد استفاده و آموزش برای کمک به آموزش کارشناسان در زمین ۰۲99سال 

ساتو، مهمترین هدف ژاپن از اجرای پروژه های مشترک با ایران را .کارشناسان دیگر کشورهای منطقه قرار گرفته است

عه ما تالش می کنیم با ارایه روش های توس: برقراری و حفظ ارتباطات خوب با دولت ایران عنوان کرد و اذعان داشت

 .ای، سطح این روابط را ارتقا دهیم

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http۰۰3۲1-9html. 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 4952اردیبهشت  49, یکشنبه

 درخواست فعالیت آزادانه روزنامه نگاران کشاورزی در نقد چرایی بحران ها و قوانین 
المللی روزنامه نگاران کشاورزی جهان و همچنین مایور  رئیس فدراسیون بین Markus Redigerمارکوس ریدگر 

Mayor  رئیس شاخه ترکیه این فدراسیون که در نشست ازمیر نمایشگاهAgroexpoizmir  ،حضور یافته بودند

در گفتگویی با یکی از روزنامه نگاران اعزامی ایرانی به آن نمایشگاه نظراتش را پیرامون آینده روزنامه نگاری 

کشاورزی و البته شرایط عضویت روزنامه نگاران بخش کشاورزی ایران در آن فدراسیون را اعالم کرد که در ادامه می 

 .خوانید
 نگاران چند عضو دارد؟ المللي روزنامه بینآقاي مارکوس، فدراسیون 

خبرنگار و روزنامه نگار کشاورزی عضو دارد که  42۲۲کشور جهان، بیش از  39خوشبختانه در حال حاضر این انجمن از 

گذاران،  ها و نحوه کار اطالع رسانی کشاورزی مطلع شده و خدمات خود را به کشاورزان، سرمایه همواره از نوآوری

 .دهند ها ارائه می دولت ها و تشکل
 كند؟ فدراسیون روزنامه نگاران كشاورزي چه اهدافي را دنبال مي

های مثلث علم، صنعت و  های کشاورزی است تا تازه هدف فدراسیون به روز کردن اطالعات و توامندی ژورنالیست

که از  ۰۲94سال . پیوند بخوردتجارت را به کشاورزان انتقال دهند و تجارت ملی و کشاورزی محلی به تجارت جهانی 

اعالم شد همکاران ما سعی ( های کوچک رونق کار کشاورزی در محیط)  سوی سازمان ملل، سال کشاورزی خانوادگی

نگاران به صورت دائم  های افزایش محصول به کشاورزان انتقال یابد، چرا که روزنامه های تولید و روش کردند تا تکنیک

 .ملت در ارتباط دو سویه هستند با کشاورزان و همه آحاد
 رساني در این حوزه چیست؟ در یك كالم نظر انجمن درباره روزنامه نگاري كشاورزي و اطالع

سانسور یا ممانعت از نقد و ارائه راه . های کشاورزی باید آزادانه کار کنند و اطالع رسانی کنند ما معتقدیم ژورنالیست

االن در ایران . جایی که انتقاد نباشد پیشرفت وجود ندارد. کشور رشد نکندشود تا کشاورزی در آن  کار موجب می

زمانی که روزنامه نگاران کشاورزی بتوانند به کنکاش در چرایی بحران و نقد مدیریت و . چالش اصلی بحران آب است

د آورده بپردازند، های بی مورد که موجبات این بحران را پدی ها و چشم پوشی گیری حتی قوانین و مقررات یا سخت

 .مسلماً اینگونه اطالع رسانی موجب بهبود و اصولی شدن روند کار خواهد شد
 آیا روزنامه نگاران كشاورزي ایران عضو این انجمن هستند؟

شویم که فعاالن صنف  ایم و خوشحال می نگاران کشاورزی ایران عضوی نداشته خیر متأسفانه تاکنون از بین روزنامه

المللی خود حضور پیدا کنند به ویژه اینکه تعداد نشریات کشاورزی ایران در خور  اورزی در خانه بینهای کش رسانه

 .توجه است
 شرایط و نحوه عضویت در انجمن چگونه است؟

های خود  های کشاورزی در هر کشوری دور هم جمع شوند و به وسیله انجمن کند رسانه فدراسیون همواره پیشنهاد می

های مطبوعات  ترین شکل عضویت، فعال شدن تشکل مناسب. تصل گردند تا ارتباط جهانی فراهم شودبه فدراسیون م

بر این اساس و برای حق عضویت هر خبرنگار . کشاورزی و معرفی روزنامه نگاران است و عضویت انفرادی ممکن نیست

 .گردد یورو پرداخت می 1ساالنه 
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 ؟كند فدراسیون چه خدماتي به اعضاء ارائه مي
های انجمن، بازدیدها و تورهای آموزشی اطالع رسانی توسط  ها و کنگره ها و خدمات معمول، همایش عالوه بر فعالیت

به عنوان نمونه تور بازدید از نمایشگاه میالن که ربط به غذا و کشاورزی دارد یکی از . شود فدراسیون سازماندهی می

چرا که نمایشگاه ها در امر اطالع رسانی و به روز . ر آن شرکت کنندتوانند د تورهای بازدید انجمن است که اعضا می

ها و کشاورزان مهم هستند و نقش مهمی در ارتقاء دانش کشاورزان توسعه کشاورزی و تجارت آن  کردن ژورنالیست

مکاران ایرانی اکتبر در هامیلتون نیوزلند برگزار می کنیم که امکان حضور ه 98تا  94امسال یک کنگره نیز از . دارند

 .در آن وجود دارد و در صورت درخواست اعضا، برای آنها دعوتنامه ارسال خواهد شد

/item/tashakkol/ir.iana.www://http۰۰213-9html. 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 موافقت ایزو با پیشنهادهای جدید ایران برای تدوین استاندارد های بین المللی مواد غذایی 

کمیته مواد غذایی ایزو با پیشنهادهای جدید ایران برای تدوین استاندارد های بین المللی در زمینه مواد غذایی 

 .موافقت کرد

، در آخرین اجالس شورای سیاستگذاری کمیته مواد غذایی ایزو (ایانا)ایران به گزارش خبرگزاری کشاورزی

(ISO/TC34/CAG ) دکتر مازیار تقوی، نماینده اعزامی ایران، با معرفی و ارایه موفق چهار پیشنهاد جدید ایران

ها را با تهیه اسالید، در زمینه استاندارد سازی مواد غذایی، اهداف و دالیل توجیهی برای لزوم تدوین این استاندارد

ارائه کرده و موفق شد ضمن دفاع از این پیشنهادها، نظر موافق کمیته را برای ادامه کار بر روی این پیشنهادها کسب 

 .کند

ها مربوط به روش اندازه گیری آفالتوکسین ها در روغن های خام خوراکی، روش اندازه گیری  این پیشنهاد

های خوراکی، ویژگی ها و روش های آزمون پشمک و ویژگی ها و روش های آزمون  آفالتوکسین ها در غالت و دانه

 .صمغ کتیرا است

وی همچنین به عنوان دبیر کمیته بین المللی خوراک دام ایزو، گزارشی در زمینه معرفی کمیته خوراک دام از جنبه 

کمیته و تبیین پروژه های جاری استاندارد و فعالیت های سال اخیر ( اعم از دامنه کاری، اهداف و ساختار)های مختلف 

 .سازی آن ارائه کرد

که شورای سیاستگذاری این کمیته محسوب می ( ISO/TC34/CAG)کمیته مواد غذایی ایزو  CAGاجالس گروه 

 ./در شهر پاریس برگزار شد(AFNOR)شود در محل استاندارد فرانسه 

/item/food/ir.iana.www://http۰۰391-9html. 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 4952اردیبهشت  92, چهارشنبه

 شود  ای در توسعه مدیریت کیفیت در جهاد کشاورزی ایجاد می نظام شبکه
 9۲کنفرانس مدیریت کیفیت پس از ماه سال جاری به جای برگزاری روز کیفیت، ماه کیفیت خواهیم داشت و  در آبان

 .سال مجدد برگزار خواهد شد

روزه  ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران امروز در همایش یک(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ی که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، تدوین راهبرد مل "مدل جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی"آشنایی با 

تدوین راهبرد ملی کیفیت شروع ایجاد زبان : کیفیت را ضرورت توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور دانست و گفت

 .مشترک در باب کیفیت است

این تحوالت در دو سال گذشته به اوج رسیده و : فرزین انتصاریان با اشاره به تحوالت ایجادشده در دهه اخیر افزود

دارد است که در چند روز آینده به صحن علنی مجلس خواهد رفت و تأثیراتی بر ترین آن تدوین قانون استان مهم

 .وزارت جهاد کشاورزی نیز خواهد داشت

ای در شورای عالی استاندارد، راهبرد ملی کیفیت اجباری شده و از سال جاری با  وی با اعالم اینکه با تصویب مصوبه

کیفیت موضوعی : رسیم، خاطرنشان کرد ن راهبرد ملی کیفیت میها به تدوی گرفته در سطح استان های صورت فعالیت

 .است که در تمام ابعاد زندگی جاری است و ما در بسیاری از موارد ضعف داریم

در بخش کشاورزی مشکالت و معضالت زیادی در کشور وجود داشته و دارد که یکی از آنها : انتصاریان ادامه داد

 .ایم ایم و کمتر وارد مقوله کیفیت آب شده ه بحث کمی آب پرداختهمسئله کمبود آب است و ما همیشه ب

توان کیفیت را مجموع سرعت خدمات و دوام، مرغوبیت  کیفیت مفهومی فراتر از مرغوبیت دارد و می: وی تصریح کرد

 .از دید مشتری و ارزش رقابتی در بستر خالقیت و نوآوری معنا کرد
 اهای کالناجرای مبحث کیفیت نیازمند تغییر فض

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، مدیریت کیفیت را مدیریت ریسک و ایمن، مدیریت مسئولیت اجتماعی و 

های  فعالیت: محیطی برای افزایش مرغوبیت، دوام و ارزش رقابتی با نوآوری دانست و یادآور شد مدیریت زیست

رود مرغوب،  صول تولید شده است و انتظار میگرفته در این مسیر حاصل یک فرآنید است که خروجی آن مح صورت

هزینه، جدید و نو، استاندارد و در حال بهبود مداوم باشد و اثر این  ایمن، بادوام، در دسترس، ارزان، قابل اعمتاد، کم

ها پیامدهای تأثیرگذاری شامل مزیت رقابتی، سودآوری، رضایت مشتری، رضایت کارکنان، رضایت  خروجی

ایت جامعه و موفقیت پایدار دارد که در نتیجه منجر به توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی، رضایت پیمانکاران، رض

 .عمومی، ثبات سیاسی، تعامل با جهان و توسعه پایدار خواهد شد

ها که کلیات  های اجرایی و وزارتخانه انتصاریان با بیان اینکه جاری کردن مدیریت در فضاهای کالن مانند دستگاه

های اقتصادی و واحدهای  ا مدیریت می کنند و فضاهای خرد که شامل واحدهای اجرایی درون وزارتخانه، بنگاهکشور ر

دلیل وابستگی فضای خرد به فضاهای کالن برای اجرای مبحث  به: شوند با یکدیگر متفاوت است، تأکید کرد تولیدی می

های  ، چون فعالیت در فضاهای خرد حاصل فعالیتکیفیت در بعد خرد باید تغییراتی در فضاهای کالن ایجاد شود

 .گرفته در فضاهای کالن است صورت
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 های توسعه کیفیت در بخش کشاورزی تدوین برنامه
های مشخص برای توسعه کیفیت در محورهای مختلف و تعیین استانداردها با استفاده از  وی خواستار تدوین برنامه

برای مدیریت فضای جاری کشور نیازمند نظامی هستیم که از : داشت المللی شد و اظهار تحقیقات داخلی و بین

در این راستا باید . دار است کیفیتی جلوگیری کند که در حال حاضر سازمان تعزیرات مسئولیت این بخش را عهده بی

 .هایی با کیفیت بهتر تشویق شوند کننده اجرا شود و در کنار آن سازمان قانون حمایت از حقوق مصرف

هرم راهبردی نهضت کیفیت دارای یک بعد ملی است که هیئت دولت باید با قبول مسئولیت : تصاریان همچنین گفتان

های توسعه کیفیت در بخش کشاورزی و طراحی  به تدوین راهبرد کیفیت در بخش کشاورزی، تدوین برنامه

 .بعد کیفیت مشخص شودهای اجرایی و کنترلی بپردازد و برای هر بخش استراتژی مشخصی در  مکانیزم

وی با بیان اینکه با جایزه ملی کیفیت ایران به سوی توسعه کیفیت و موفقیت پایدار در بخش کشاورزی پیش خواهیم 

ای در توسعه مدیریت کیفیت در وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه اقتصادی تعریف  باید یک نظام شبکه: رفت، افزود

 .شود
 وز کیفیتبرگزاری ماه کیفیت به جای ر

ماه سال جاری به جای آنکه روز کیفیت داشته باشیم، ماه  آبان 98رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه در 

سال پیش با همکاری سازمان ملی  9۲بار  کنفرانس مدیریت کیفیت که آخرین: کیفیت خواهیم داشت، خاطرنشان کرد

سخنران  8۲سخنران خارجی و  3۲سه روز در هفت سالن موازی با ریزی طی  استاندارد و سازمان مدیریت برنامه

آمد، امسال با مشارکت جدی  های آموزشی و گفتگوهای چالشی به اجرا درمی داخلی با برگزاری میزگرد، کارگاه

 .های اجرایی مجدد برگزار خواهد شد دستگاه

ورزی در هفته آینده جهت دستیابی به راه حلی انتصاریان در پایان از برگزاری جلساتی با مسئوالن وزارت جهاد کشا

نهضت کیفیت ضرورتی جدی برای : برای بهبود کیفیت در فضای اداری وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و تصریح کرد

 .توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است

ن توسعه مدیریت و روزه آشنایی با مدل جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی با حضور معاو گفتنی است، همایش یک

منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، اعضای انجمن مدیریت کیفیت ایران، اعضای کمیسیون صنایع کشاورزی اتاق 

 ./جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران امروز در سالن برادران شهیدنعمتی

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰313-9html. 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 4952اردیبهشت  92, چهارشنبه

 درخواست تسریع رسیدگی نمایندگان مجلس به الیحه حفاظت از خاک 
ای به رئیس مجلس شورای اسالمی، با ارائه وضعیت اسفبار موجود، خواستار  رئیس انجمن علوم خاک ایران در نامه

ماه جاری  تسریع نمایندگان مجلس در رسیدگی به تصویب الیحه حفاظت از خاک شد که در واپسین روزهای فروردین

 .رئیس جمهوری نیز دو روز پیش آن را به رئیس مجلس ارسال کردبه تصویب نهایی دولت رسید و 

، منوچهر گرجی در این نامه که متن کامل آن به طور اختصاصی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های حاصلخیز  هزار هکتار از زمین 3۲ساالنه در ادامه این خبر منتشر شده است، با اشاره به تغییر کاربری و تخریب 

کشور، کاهش سرانه اراضی حاصلخیز کشاورزی را متذکر شده و با یادآوری شرایط کنونی که تأمین مواد غذایی 

رو خواهد بود خدشه به امنیت  های زیادی روبه ضروری کشور از خارج از مرزها هر روزه دشوارتر شده و با چالش

وی در این نامه ادامه این روند را باعث بروز کمبودهای شدید، . اطرات جدی دانسته استغذایی را یکی از مخ

 .اقتصادی و تهدیدی برای امنیت ملی و خسارت به کشور دانسته است -های اجتماعی  بحران

لی و گرجی در این نامه با اعالم آمادگی انجمن علوم خاک ایران برای هرگونه همکاری الزم برای رفع مشکالت فع

های پیشنهادی انجمن را تصویب و اجرای فوری قوانین متقن و پایدار در زمینه  پیشگیری از صدمات آتی، برنامه

های کشاورزی و مدیریت جامع منابع خاک کشور، تعیین متولی جدی و  جلوگیری اکید از تبدیل اراضی و تخریب زمین

ویژه در اراضی کشاورزی، تقویت  مدیریت منابع خاک به تشکیالت اجرایی مناسب برای صیانت از اراضی و حفاظت و

های مناسب و جدی درباره حفاظت و مدیریت منابع خاک  ساله کشور و تصویب برنامه های پنج جایگاه خاک در برنامه

برداری منابع خاک و اراضی کشور  ریزی برای شناسایی و نقشه اجتماعی، برنامه -در برنامه ششم توسعه اقتصادی 

های کالن ملی در راستای حفاظت  ویژه در اراضی کشاورزی و ایجاد بانک اطالعات علوم خاک کشور و تدوین برنامه به

نهاد و تخصیص  های مردم های دولتی و خصوصی و تشکل و مدیریت منابع خاک و اراضی با استفاده از متخصصان بخش

 .های مناسب و کافی برای اجرای آنها خواستار شده است بودجه
 .متن کامل نامه رئیس انجمن علوم خاک ایران به رئیس مجلس شورای اسالمی در ذیل این خبر منتشر شده است

 جناب آقای دکتر علی الریجانی
 رئیس مجلس شورای اسالمی

 با سالم و احترام و آرزوی توفیق برای جنابعالی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی،

ان و اقتصاددانان جهان و همچنین تجربیات موجود در کشورهای مختلف، اراضی مدار بر اساس نظرات سیاست

توانند مورد  آیند که می عنوان یک ثروت عظیم و میراث ملی به حساب می کشاورزی و منابع خاک هر کشور به

یه بر این سرمایه هزار سال قبل با تک 9۰در کشور ایران نیز مردم از . های آینده قرار گیرد استفاده نسل حاضر و نسل

برداری و مدیریت شوند که در  ای بهره گونه اند و این منابع خاک و اراضی باید به بها به امرار معاش پرداخته گران

به . ها ارائه کنند بوم های آینده نیز بتوانند امنیت غذایی مردم را تضمین و سایر خدمات خود را به جامعه و زیست هزاره

های هنگفتی  محیطی به عهده دارند و تخریب آنها هزینه نقش عظیمی در بهبود شرایط زیست عالوه منابع خاک کشور

 .کند را به جامعه تحمیل می

http://www.iana.ir/majles/item/22611-1.html
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وجود آمده است که از نظر زمین  با توجه به وسعت کشور ایران، این تصور نادرست در بین مردم و مسئوالن به

توجهی به مشکالت موجود و مایه نگرانی  ع باعث بیکشاورزی و خاک حاصلخیز کمبودی وجود ندارد و همین موضو

های مناسب کشاورزی محدود است و  میلیون هکتار، خاک 932در سرزمین ایران با مساحتی حدود . شدید است

های  با توجه به شرایط خاص کشور، در طول زمان. بیشتر اراضی موجود نیز از توان تولیدی زیادی برخوردار نیستند

میلیون هکتار از اراضی آن مستعد کشت و کار تشخیص داده شده و تحت کاربری  98.2فقط گذشته تا حال، 

 .قرار گرفته است و افزایش آنها نیز ناممکن یا بسیار پرهزینه است( زراعت و باغ)کشاورزی 

بوده و از استعدادهای متفاوت در تولید محصول ( درصد 3۲)و دیم ( درصد 4۲)این اراضی شامل کشت آبی 

از نظر کیفیت نیز . گیرند قرار می( نکاشت)میلیون هکتار از اراضی دیم نیز تحت آیش  3.2هرساله حدود . خوردارندبر

در کالس یک و بدون محدودیت برای کشت و آبیاری هستند ( میلیون هکتار 9.3)ها  کمتر از هفت درصد این زمین

گیرد و بقیه دارای یک یا چند  کشور در آنها صورت میدرصد تولیدات غذایی ساالنه  ۰2، که بیش از (9381مؤمنی، )

 .محدودیت کم یا زیاد برای کشاورزی هستند

 ۲.۰، سهم سرانه هر ایرانی از کل اراضی کشاورزی کمتر از 9319بر اساس برآورد انجمن علوم خاک ایران در سال 

عنوان نمونه در  به(. هکتار بوده است ۲.3معادل  9342این سهم در سال )هکتار بوده که با سرعت در حال کاهش است 

شهر تهران، مشهد، شیراز، کرج، اهواز و تبریز  ، فقط در شش کالن(938۲تا  9334)سال  2۲طول یک دوره حدود 

هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشاورزی به مناطق شهری و صنعتی تبدیل شده و از آن سال تاکنون نیز  ۰۲۲حدود 

هزار آبادی در سراسر کشور در  1۲شهر و  339هزار و  شهرستان، یک 311استان،  39ها در  ریباین تغییر کاربری و تخ

 .جریان است

بدون شک، کاهش سهم سرانه اراضی حاصلخیز کشاورزی در شرایطی که تأمین مواد غذایی ضروری کشور از خارج از 

چندان دور امنیت غذایی را  تواند در آینده نه می رو خواهد بود، های زیادی روبه مرزها هرروزه دشوارتر شده و با چالش

اقتصادی و تهدید امنیت ملی و خسارت به  -های اجتماعی  دار کرده و باعث بروز کمبودهای شدید، بحران خدشه

 .کشور شود
 های حاصلخیز هزار هکتار از زمین 23تخریب و تغییر کاربری 

های حاصلخیز کشور دستخوش تغییر کاربری و تخریب قرار  از زمینهزار هکتار  3۲تا  9۲در حال حاضر، ساالنه حدود 

علت ناآگاهی علمی، تصورات غلط درباره نامحدود بودن اراضی کشاورزی،  گیرند و برخی از مسئوالن مربوطه نیز به می

وضعیتی  مورد یا سودجویانه، در صدد جلوگیری از این معضل نیستند و در صورت تداوم چنین های بی اندیشی مصلحت

آنچه مسلم است برای تولید محصول و غذای . های حاصلخیز باقی نخواهد ماند سال آینده اثری از این زمین 4۲تا 

های بیشتری از نظر شیب، شوری، عمق خاک،  جامعه در اراضی درجه دو، سه و چهار که به ترتیب دارای محدودیت

های مالی به  فرساتر و هزینه تر، زحمت و کار طاقت کود فراوانهستند، نیاز به آب بیشتر، ... بافت خاک، حاصلخیزی و

 .مراتب بیشتر خواهد بود و عالوه بر کاهش کیفیت محصوالت بعضاً حتی مقرون به صرفه نیست

کننده خاک از قبیل فرسایش آبی و بادی، شور شدن، تلف دشن مواد آلی و کاهش حاصلخیزی و  سایر عوامل تخریب

ها هزار میلیارد تومان  ابعاد اقتصادی، بهداشت و سالمت، امنیت غذایی و محیط زیست، ساالنه دهآلودگی خاک نیز در 

 .کنند که باید مورد توجه جدی قرار گیرند خسارت به کشور تحمیل می
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 پیشنهادات انجمن خاک
پیشگیری از انجمن علوم خاک ایران ضمن اعالم آمادگی برای هرگونه همکاری الزم، برای رفع مشکالت فعلی و 

 :کند صدمات آتی، موارد ضروری زیر را پیشنهاد می

های  تصویب و اجرای فوری قوانین متقن و پایدار در زمینه جلوگیری اکید از تبدیل اراضی و تخریب زمین -9

کشاورزی و مدیریت جامع منابع خاک کشور ازجمله قانون خاک که متأسفانه بیش از هشت سال است که در دست 

نامه رییس انجمن )زودی از طرف دولت به مجلس  ت و از دولت قبل به دولت جدید انتقال یافته و قرار است بهتهیه اس

علوم خاک به ریس مجلس شورای اسالمی، پیش از تقدیم الیحه دولت از سوی رییس جمهوری به رییس مجلس 

صورت تأخیر به دوره آینده مجلس  ارائه شود و این نگرانی وجود دارد که در(  شورای اسالمی ارسال شده است

 .کند های زیادی را به کشور تحمیل می کشیده شود که این تأخیرها هزینه

ویژه در  تعیین متولی جدی و تشکیالت اجرایی مناسب برای صیانت از اراضی و حفاظت و مدیریت منابع خاک به -۰

های  برداری بهینه از خاک لش در حفاظت و بهرهترین چا عنوان بزرگ اراضی کشاورزی که فقدان آن در حال حاضر به

 .کشور مطرح است

های مناسب و جدی درباره حفاظت و مدیریت  ساله کشور و تصویب برنامه های پنج تقویت جایگاه خاک در برنامه -3

 .اجتماعی، ازجمله موارد بندهای بعدی بسیار ضروری است -منابع خاک در برنامه ششم توسعه اقتصادی 

ویژه در اراضی کشاورزی و ایجاد بانک  برداری منابع خاک و اراضی کشور به ریزی برای شناسایی و نقشه مهبرنا-4

 .اطالعات علوم خاک کشور جهت دستیابی به اهداف مذکور و تأمین نیازهای اطالعاتی کاربران مختلف

های  با استفاده از متخصصان بخش های کالن ملی در راستای حفاظت و مدیریت منابع خاک و اراضی تدوین برنامه -2

 .های مناسب و کافی برای اجرای آنها نهاد و تخصیص بودجه های مردم دولتی و خصوصی و تشکل

تواند با ایجاد اشتغال مولد،  اجرای موارد ذکرشده، ضمن جلوگیری از بروز مشکالت و کاهش حوادث غیرمترقبه، می

ذایی جامعه، خودکفایی در محصوالت راهبردی، افزایش صادرات تولید پایدار کشاورزی، دستیابی به امنیت غ

 .قدم بزرگی در تحقق هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی است... غیرنفتی، ارتقای سالمت جامعه، حفظ محیط زیست و

/item/majles/ir.iana.www://http۰۰312-9html. 
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 برنامه و سیاست ها

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49چهار شنبه 

 <واردات قند و شکر روی مرز توقفصنایع غذایی
کمی بیش از هزار تن قند و شکر و شیرینی وارد کشور شد، این در حالی است که در   در نخستین ماه سال جاری، 

در فروردین ماه امسال : گمرک اعالم کرد.هزار تن بوده است 912مدت مشابه سال گذشته، واردات این محصول معادل 

هزار تومان وارد کشور شد که بر اساس  8۲۲نزدیک به هزار تن قند و شکر و شیرینی با ارزش نزدیک به دو میلیون و 

د ارزش واردات قن.درصد کاهش داشته است 11نزدیک به   همین آمار در فروردین گذشته، ارزش واردات این محصول،

است و این درحالی است که ارزش واردات این کاال در فروردین  و شکر در فروردین ماه، معادل یک میلیون دالر بوده

هزار تن قند و شکر و  913در نخستین ماه سال قبل نزدیک به . میلیون دالر بود 89ماه سال گذشته نزدیک به 

این گزارش واردات قند و شکر و شیرینی در نخستین  بر اساس.میلیون تومان وارد کشور شد ۰۲2شیرینی به ارزش 

 درصد کاهش داشته است 11ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، به لحاظ ارزشی بیش از 

Post/ir.foodpress.www://http 
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 برنامه و سیاست ها

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49دو شنبه 

 <کشاورزی فردا؛نشست مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با حجتی
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس از نشست مشترک اعضای کمیسیون متبوع خود با  

شکالت و معضالت بخش کشاورزی و م(اردیبهشت ۰1)در جلسه فردا : حجتی وزیر جهادکشاورزی خبر داد و گفت

سیدمحمدسادات ابراهیمی با .نگرانی های کشاورزان بررسی و برنامه های وزارتخانه در این راستا تشریح خواهد شد

براساس :یادآوری دستور کار جلسه روز سه شنبه این هفته کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس گفت

دگان عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با حضور درمحل دستور کار مشخص شده قرار است نماین

وزیر جهادکشاورزی و معاونان و سایر مسئوالن این وزارتخانه  "حجتی"وزارت جهادکشاورزی در نشستی مشترک با 

عضوهیات رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس تصریح .به بررسی مشکالت بخش کشاورزی بپردازند

دراین نشست مشترک مسایل و مشکالت کالن کشور از جمله حوزه بیابان زدایی،جنگل کاری و مسایل مربوط به : دکر

سادات ابراهیمی .دام و طیور و همچنین مشکالت سایر بخش های کشاورزی مثل گندم مطرح و بررسی خواهد شد

ی،آب ومنابع طبیعی مجلس می توانند دراین جلسه همچنین هریک از نمایندگان عضو کمیسیون کشاورز:ادامه داد

هدف از برگزاری :وی گفت.مسایل ملی و مشکالت حوزه های انتخابیه خود را با وزیر جهادکشاورزی در میان بگذارند

این نشست مشترک ایجاد فضایی باز و دوستانه است تا مسایل و معضالت بخش کشاورزی از سوی نمایندگان مطرح 

ن وزارت جهادکشاورزی برنامه ها و راهکارهای خود در راستای رفع این مشکالت را ارائه شده و از سوی دیگر مسئوال

استمرار در برگزاری جلسات بین مجلس و وزارت جهادکشاورزیعضوهیات رئیسه کمیسیون .و تشریح کنند

ی برگزار و قرار براین است که چنین جلساتی به طور مداوم و دوره ا: کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس افزود

جلسات آتی در مجلس شورای اسالمی تشکیل شودتا یک گفت و گوی طرفینی بین دو مجموعه وزارت 

این نماینده مردم درمجلس .جهادکشاورزی و مجلس انجام و مسایل و مشکالت بخش کشاورزی از نزدیک بررسی شود

برای ارزیابی عملکرد هر مسئول و : تنهم در ارزیابی عملکرد وزیر جهادکشاورزی برای مدیریت بخش کشاورزی گف

فردی باید امکانات و اختیارات آن فرد و مسئول را درنظر داشت تا بتوان قضاوت درست و صحیحی را انجام 

بنابراین با توجه به اینکه شرایط کشور یک شرایط خاص است و با درنظر داشتن مشکالت : سادات ابراهیمی گفت.داد

قطعا چالش ها و مسایل پیش روی وزارت جهادکشاورزی هم تا حدودی طبیعی اقتصادی و کمبود اعتبارات 

همچنین وضعیت تحریم ها در بروز :عضوهیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلسافزود.است

مشکالت متعدد بخش کشاورزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بی تاثیر نبوده و این مسایل اثرات منفی را بر بخش 

 کشاورزی وارد کرده است که رسیدگی به این مشکالت تا حدودی فراتر از اختیارات دولت و وزیر بوده است

Post/ir.foodpress.www://http  
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 برنامه و سیاست ها

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  45سه شنبه 

تصمیمات ستاد تنظیم بازار بدون حضور تشکلها و :نمایندگان اتاق بازرگانی ایرانکاوه زرگران، عضو هیات 
تمام اطالعات و ارتباطات در ستاد تنظیم بازار فقط برای یک صنعت / پشت درهای بسته گرفته می شود

 <خاص در نظر گرفته شده استصنایع غذایی
ستاد تنظیم بازار باید مجالی برای تعامل : زی تهران گفتعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاور 

بیشتر دولت با بخش خصوصی باشد تا با اطالعات خرد و کالن و تجارب طرفین نسبت به رفع موانع تولید و تجارت 

 باید با استفاده از توان بخش خصوصی و تقویت آن نسبت به کاهش: کاوه زرگران تصریح کرد.اقدامات موثر انجام شود

ستاد تنظیم بازار : وی اضافه کرد.و منطقی کردن اندازه دولت و کاهش دخالت دولت در اقتصاد کشور اقدام شود

متاسفانه به دلیل عدم تسلط کافی بر ساز و کار حرفه ای بازار و تجارت، تا به امروز نتوانسته از انجام مسئولیت محوله 

و اعالم آمادگی بخش خصوصی، این ستاد تا به امروز تعامل مناسبی  با وجود عالقه مندی: وی افزود.نمره قبولی بگیرد

با بخش خصوصی به عنوان منبع مطلع از بازار، نداشته و تصمیم گیری های این ستاد پشت درهای بسته بدون حضور 

تنظیم ستاد : دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران ادامه داد.تشکل های اقتصادی ذینفع برگزار شده است

بازار در بین تمام تشکل های حوزه غذا و کشاورزی در کشور تنها با یک انجمن ارتباط برقرار کرده و حتی از شنیدن 

تمام : زرگران گفت.مواضع و مشکالت تشکل های موازی دیگر که همان کاال را وارد و مصرف می کنند، طفره می رود

رای یک صنعت خاص در نظر گرفته شده و نتیجه این عملکرد در سال اطالعات و ارتباطات در ستاد تنظیم بازار فقط ب

به جای مدیریت و ایجاد ثبات و تعادل بازار باعث ایجاد کمبود آن کاال و ایجاد بازار سیاه شد به نحوی که باعث  13

یمت توقف تولید برخی خطوط کارخانجات صنایع غذایی در اسفند ماه سال گذشته شده است و علی رغم کاهش ق

این در حالی : وی افزود.جهانی ماده اولیه بازهم کارخانجات تولیدی آن ماده را گران تر از قیمت واقعی خریداری کنند

است که تشکل های ریشه داری مثل انجمن قند و شکر و یا آردسازان با قدمت بیش از پنجاه سال و ساختار سازمانی 

 انده اندقوی تر همچنان پشت درهای بسته تنظیم بازار م
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 برنامه و سیاست ها

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  45سه شنبه 

 شود گوشت و پنیر ایرانی با غالت روسیه تهاتر می

گفت، مسکو در نظر دارد تا با تهاتر غالت این کشور با  روسیهمعاون رئیس سازمان نظارت بر کشاورزی  <مواد غذایی

 .و گوشت موافقت کند پنیری از محصوالت ایران شامل فهرست

و پنیر از ایران را صادر کند و این امر مسیر تهاتر  واردات گوشتبه گزارش اسپوتنیک، روسیه ممکن است اجازه 

 .سازد غالت در برابر لبنیات، ماهی و محصوالت گوشتی را هموار می

باره گفت، روسیه در نظر دارد تا با واردات  معاون رئیس سازمان نظارت بر کشاورزی روسیه ، در اینالکسی الکسینکو 

 .فهرستی از محصوالت ایران شامل پنیر و گوشت موافقت کند

وی افزود، در جریان مذاکرات در تهران، ما احتمال انعقاد یک قرارداد برای تبادل غالت روسیه با گوشت یا ماهی یا 

  .یران را بررسی کردیم و این قرارداد در قالب مبادله تهاتری خواهد بودپنیر ا
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 برنامه و سیاست ها

 ایسنا - 495۱اردیبهشت  4۲شنبه 

 شرایط عضویت+ کشاورزیامکان عضویت کشاورزان غیرروستایی در صندوق بیمه 

  رفاهی و خانواده -اجتماعی  : سرویس
مدیرکل روابط عمومی صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر نحوه عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان را تشریح 

 .کرد

عضویت در صندوق بیمه  ، شرایط(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران « اجتماعی»بابک رمضانی فر در گفت وگو با خبرنگار 

سال سن، عقد  98تابعیت جمهوری اسالمی ایران، داشتن حداقل : روستائیان و عشایر را برشمرد و گفت  اجتماعی کشاورزان،

قرار داد و پرداخت پنج درصد سطح درآمدی انتخابی بیمه شده به عنوان حق بیمه، از شرایط عمومی عضویت برای تمامی 

 .یر ساکن و عشایر کشور استروستائیان، کشاورزان غ

همچنین سکونت در روستا و یا مناطق عشایری که باید به تأیید شورای اسالمی روستا و یا اداره کل امور عشایری : وی افزود

طی قراردادی با سازمان تعاون روستایی کشور، کلیه  931۰شهرستان رسیده باشد یکی دیگر از شرایط است البته از سال 

 .ساکن در روستا نیز می توانند با شرایطی عضو صندوق بشوند کشاورزان غیر

از جمله آن شروط این است که فرد هنگام شروع عضویت در صندوق، مشمول بیمه اجباری نزد سایر صندوق ها و : وی اضافه کرد

زی تعاون روستایی گانه اعالمی توسط سازمان مرک ۰3۲سازمان های بیمه ای و بازنشستگی کشور نباشد، در یکی از مشاغل 

 .ایران باشد و معرفی نامه اش توسط اداره جهاد کشاورزی و یا نظام صنفی کشاورزی استان تائید شده باشد

درصد سطح درآمد انتخابی بیمه شده است که پنج درصد آن را بیمه شده  92وی با اشاره به اینکه حق بیمه در این صندوق، 

در واقع دولت در حمایت از روستائیان، کشاورزان و عشایر دو برابر حق : ند اظهار کرددرصد را دولت تقبل می ک 9۲پرداخت و 

 .پردازد بیمه هر فرد را خود به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر می

و یا بروز هایی که مناطق روستایی دچار خشکسالی، آفت زدگی، مرگ و میر دام  الزم به ذکر است در سال: وی تصریح کرد

 .کند حوادث غیر مترقبه شود، دولت عالوه بر سهم خود، سهم بیمه شده را نیز پرداخت می

/news/fa/ir.isna.www://http14۲۰۰394182 
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 برنج

 آیانا 4952اردیبهشت  49, یکشنبه

 ها در استان مازندران  درصد نشاءکاری 1۲انجام 
 .صورت مکانیزه بوده است هزار هکتار آن به 32درصد نشاء برنج در خزانه انجام شده که  1۲تاکنون 

با اعالم ( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار هکتار  91۲هزار هکتار به کشت برنج اختصاص یابد که تاکنون  ۰۲۲شود که  بینی می سال پیشام: این خبر گفت

 .درصد از نشاء انجام شده است 82نشاءکاری شده، یعنی حدود 

صورت مکانیزه نشاء شده، در حالی که در سال  هزار هکتار از اراضی به 42در سال جاری حدود : دالور حیدرپور افزود

 .صورت مکانیزه انجام شده بود هزار هکتار از کشت به 32گذشته 

ماه در زمین اصلی کشت انجام  ها به اتمام رسیده و برخی اراضی که فروردین درصد نشاءکاری 1۲: وی خاطرنشان کرد

 .شده بود، در حال وجین هستند

درصد عملیات  9۲۲روز آینده شود تا هشت  بینی می پیش: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ادامه داد

 .نشاءکاری انجام شود و وارد مرحله داشت شویم

دلیل سرما دچار مشکل شده بود، اقدام به واکاوی کردند و  برخی برنجکاران که خزانه آنها به: حیدرپور تصریح کرد

 .ترتیب در حال حاضر وضعیت مناسب است بدین

شود و اگر ابرناکی هوا بیشتر باشد و رطوبت نیز  مناسب ارزیابی میشرایط آب و هوایی در حال حاضر : وی یادآور شد

 .ها برای مقابله وجود دارد رود که در این صورت تمامی آمادگی افزایش یابد، احتمال بیماری بالست برنج می

، زیرا انبارها از لحاظ کود ازته مورد نیاز کشاورزان در استان مازندران، هیچ کمبودی وجود ندارد: حیدرپور تأکید کرد

 .جویی کنند ها بخواهند برای تحویل این کود بهانه همچنان پر بوده، حتی اگر پتروشیمی
 ها هستیم کوبی منتظر ابالغ صندوق توسعه ملی برای نوسازی شالی

هزار و  حدود یک: کوبی اظهار داشت های شالی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درباره وضعیت کارخانه

کارخانه  ۰۲۲کارخانه فعال است و از این تعداد حدود  82۲کوبی در استان مازندران وجود دارد که  کارخانه شالی ۰۲۲

 .نوسازی شده است

کوبی همچنان ادامه دارد و امیدواریم که بتوانیم از تسهیالت  های شالی روند نوسازی کارخانه: وی همچنین گفت

 .عیت را بهبود ببخشیمصندوق توسعه ملی استفاده کنیم و وض

شود  بینی می هزار تن برنج سفید پیش 1۲۲تا  3۲۲در استان مازندران تولید : حیدرپور درباره میزان ضایعات برنج افزود

های فرآوری به  شود که البته از سفره انسانی خارج شده و در کارخانه درصد آنها بر اثر ضایعات خرد می 9۲که حدود 

 .شود ایر موارد تبدیل میموادی چون نشاسته و س

های مربوط به نوسازی هستیم تا در صورت اختصاص  برای سال جاری نیز منتظر ابالغ هزینه: وی خاطرنشان کرد

 .ها را انجام دهیم بتوانیم نوسازی بخش دیگری از کارخانه
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 3۲حدود : ینده ادامه دادروز آ ۰۲رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با اشاره برداشت گندم مازندران از 

هزار تن آن به  1۲تا  8۲شود حدود  بینی می هزار هکتار به کشت گندم در سال جاری اختصاص یافته است که پیش

 .صورت تضمینی خریداری شود

پرتقال و سایر مرکبات وضعیت مناسبی دارند و از : بینی کرد و یادآور شد حیدرپور سالی پربار را برای مرکبات پیش

 . باید به فکر بازاریابی به فکر زمستان بودحاال

 ./بینی است سال خوبی برای محصوالت کشاورزی استان مازندران قابل پیش: وی در پایان تصریح کرد

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰211-9html. 
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 برنج

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  45سه شنبه 

 <برنج ایرانی شناسنامه سالمت می گیردکشاورزی
مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، از شناسنامه دار شدن برنج ایرانی  

دکتر هدایت حسینی در مورد .پروانه بسته بندی برای برنج داخلی صادر کرده ایم 9۰۲تا کنون : خبر داد و گفت

ارتقای سالمت برنج از مهم ترین اقدامات تاثیر : اقدامات مهم و تاثیر گذار حوزه غذا در سال گذشته اظهار داشت

رنج انجام شد، کنترل ها از اقداماتی که برای ارتقای سالمت ب: وی گفت.شروع کردیم 13گذاری بود که از ابتدای سال 

مبدا شروع شد و بازرسی هز کشورهای هند و پاکستان و برنج های معتبر آن ها ثبت منبع شدند و تشدید نظارت ها 

برنج  13در سال : حسینی اظهار داشت.در منابع ورودی داشته ایم و نظارت ها نیز در سطح عرضه جدی تر بوده است

د و برنج های وارداتی که در سال گذشته وارد کشور شدند کد رهگیری داشته اند که های وارداتی شناسنامه دار شدن

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان .با این اقدامات نظارت ها بیشتر شده است

شد که از از سال گذشته شروع در سال جاری نیز برنج های داخلی شناسنامه دار خواهند : غذا و دارو در ادامه گفت

وی به ساماندهی و .پروانه ساخت بسته بندی برنج را در داخل کشور داشته ایم  9۰۲شده است و تا به امروز بیش از 

نظارت ها در این حوزه بسیار جدی تر شده است و با کوچکترین تخلف جزئی : نظارت بر لبنیات نیز اشاره کرد و گفت

در بحث ارتقای : حسینی گفت.لفان نیز بعد از شناسایی به مراجع قضایی معرفی می شوندهم برخورد می شود و متخ

روغن ها نیز اقداماتی انجام شده است، همچنین کاهش باقیمانده سموم نیز اقداما تاثیر گذاری شده است، بهبود 

ربی باید در محصوالت محصوالت و سالمت مواد غذایی نیز از دیگر اقدامات است که سرانه مصرف نمک، شکر و چ

کاهش اسیدهای چرب ترانس و اشباع نیز با توجه به ابالغیه ای که در سال : وی ادامه داد.مربوطه را کاهش خواهیم داد

درصد خواهد شد که بر حسب استاندارد تا  ۰گذشته اعالم شد اسیدهای چرب ترانس در روغن های خوراکی حداکثر 

درصد اعالم کرده ایم، همچنین در روغن های مورد  ۰مان غذا و دارو حد مجاز را درصد مجاز می باشدکه ما در ساز 2

واحد لبنی در کشور در حال فعالیت هستند که  42۲حدود : حسینی افزود.درصد اعالم شده است 2مصرف در صنایع 

ه های غذایی، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورد.نظارت بر این واحدها با جدیت در سراسر کشور انجام می شود

واحد تولید فرآورده های گوشتی در کشور وجود  9۲8آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه 

نظارت ها : حسینی اظهار داشت.نظارت ها در این حوزه نیز جدی است و کنترل ها به شدت انجام می شود: دارد، گفت

مردم مستقیما با ان در ارتباط هستند از لحاظ کیفیت و سالمت کنترل  در همه حوزه ها و به خصوص حوزه هایی که

 می شوند
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 پسته

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49یک شنبه 

 <برابری صادرات پسته کشاورزی 1افزایش :/در نخستین ماه امسال صورت گرفت
در نخستین ماه سال جاری هزار تن پسته با پوست خشک و تازه صادر کرد که صادرات این محصول در مقایسه با  

بر اساس گزارش گمرک از میزان صادرات غیر نفتی .است  برابر شده 1فروردین ماه سال گذشته صادرات این محصول 

دالر صادر شد، این در  8.3ت با ارزش متوسط هر کیلو در نخستین ماه سال، در این ماه بیش از هزار تن پسته با پوس

همچنین ارزش کل صادرات .تن بوده است ۰۲۲حالی است که صادرات پسته در مدت مشابه سال گذشته معادل با 

میلیون دالر بود و در فرودین ماه سال گذشته ارزش صادرات این محصول نزدیک  1.2پسته در ماه گذشته، معادل با 

بنابراین صادرات پسته با پوست در این ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به . است  ن دالر بودهبا یک میلیو

همچنین صادرات مغز پسته به صورت تازه یا خشک نیز .است  درصد افزایش داشته 3۲۲لحاظ وزنی و ارزشی نزدیک به 

که  در حالی. است  دالر بوده 92.2متوسط هر کیلو میلیون دالر و قیمت  2تن، با ارزش نزدیک به  3۲۲در این ماه معادل 

به .دالر صادر شد 93.2میلیون دالر و قیمت متوسط هرکیلو  9۲تن، با ارزش  3۲۲این محصول در فروردین سال گذشته 

 42این ترتیب صادرات مغز پسته، در ماه گذشته نسبت به فروردین سال گذشته، به لحاظ ارزشی و وزنی نزدیک به 

 است  هش داشتهدرصد کا
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 پنبه

 آیانا 4952اردیبهشت  49, چهارشنبه

 نامه اجرای طرح کشت نشائی پنبه با دانشگاه فردوسی مشهد  انعقاد تفاهم
که مؤسسه تحقیقات پنبه کشور شش سال روی آن کار ( به جای بذرپاشی)قرارداد اجرای طرح کشت نشائی پنبه 

 .کرده است با دانشگاه فردوسی مشهد منعقد شد

با اعالم اینکه ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ساز برای کاشت نشاء را اختراع  گلداناند و دستگاه  محققان مؤسسه طی شش سال گذشته روی کشت نشائی کار کرده

های مناسب کشت نیز  مبتکر کشت نشائی پنبه، مؤسسه تحقیقات پنبه است و اندازه گلدان: اند، گفت و به ثبت رسانده

های کاشت نشاء مورد  اکنون طرح دانشگاه فردوسی مشهد کار روی ترکیب اندازه گلدان دست آمده است، اما هم به

 .های روغنی و گیاهان صنعتی قرار گرفته است کشاورزی و دفتر پنبه، دانهتأیید وزارت جهاد 

با کشت نشائی از زمان جلو : ها عنوان کرد و افزود های فرار از بحران قربانعلی روشن کشت نشائی را یکی از راه

نشاء تولید خواهیم بود و زمانی که هوا سرد است یا محصول دیگری در زمین وجود دارد، در یک فضای سربسته 

 .شود شود و به محض بهبود هوا و برداشت محصول نشاء در اراضی کشت می می

زنی پنبه در  وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پنبه به اراضی شور رانده شده و این باعث بدسبزی و کاهش جوانه

اشت نشائی، پنبه را بعد از زنی است که با ک ترین مرحله رشد پنبه جوانه حساس: شود، خاطرنشان کرد مزارع می

 .کنیم زنی منتقل می جوانه

در یک فضای سربسته آب کمی : ترین ویژگی کاشت نشائی را مصرف بهینه آب اعالم کرد و ادامه داد روشن مهم

 .شود وری در مصرف آب می یابد که باعث بهره شود و آبیاری یک تا سه مرحله کاهش می مصرف می

گذشته تحقیقات خوبی روی این نوع کاشت در مؤسسه صورت گرفته است و ثبت طی شش سال : وی تصریح کرد

 ./نامه اجرایی شدن این طرح با دانشگاه فردوسی مشهد منعقد شده است ایم، اما تفاهم اختراع نیز داشته

/mite/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰231-9html. 
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 پنبه

 آیانا 4952اردیبهشت  44, سه شنبه

 هزار هکتاراز اراضی پارس آباد مغان به کشت پنبه  3اختصاص 
هزار تن پنبه برداشت می  9۲هزار هکتار، نزدیک به  3امسال با افزایش میزان سطح زیر کشت در استان اردبیل به 

 .شود

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، علی اکبر ( ایانا)ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاورزی 

هکتار بود که پیش بینی می شود  93۲۲سطح زیر کشت این محصول در سال گذشته : حسنیان با اعالم این خبرافزود

 .برداشت شودهزار تن پنبه  9۲هزار هکتار نزدیک به  3امسال با افزایش این میزان سطح زیر کشت به 

در حال حاضر انواع کودهای شیمیایی و بذور پنبه اماده تحویل به زارعین است که از کشاورزان انتظار می : وی افزود

 .رود بذور پنبه را فقط از مراکز خدمات جهاد کشاورزی دریافت کنند

دت که توسط اداره آموزش کشاورزان پنبه کار می توانند با شرکت در کالس های آموزشی کوتاه م: حسنیان افزود

وترویج این مدیریت در سطح روستاها برگزار می شود، شرکت کرده و از آخرین اطالعات بروز الزم در خصوص آماده 

را از کارشناسان فرا گرفته، بر اطالعات علمی علمی وعملی خویش ... سازی بستر بذر، رعایت اصول کاشت و

 ./بیافزایند

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰248-9html. 
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 تامین منابع مالی

 - 52/24/44فارس

 های نوین کشاورزی از سوی دولت درصد قیمت فن آوری 3۲پرداخت بالعوض 

 3۲دولت در راستای توسعه به کارگیری فن آوری نوین، امسال : کشاورزی گفترئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون 

 .کند آوری نوین کشاورزی را به عنوان مشوق به کشاورزان پرداخت می درصد قیمت فن

، کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه رسانی وزارت جهاد کشاورزی پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

این اقدام، گام مهمی برای تحقق وعده های دولت تدبیر و امید در حوزه توسعه : دمکانیزاسیون کشاورزی افزو

مکانیزاسیون کشاورزی است و این مرکز نیز عملیات شناسایی و معرفی فن آوری های نوین را در بخشی از تولید 

 .محصوالت کشاورزی اغاز کرده است

اورزی به منظور توسعه کشت نشایی محصوالت زراعی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کش: وی گفت

که با هدف کاهش مصرف آب توسط این وزارتخانه دنبال می شود، فن آوری های نوین کشت نشایی چغندر قند، ذرت 

استان اردبیل، تهران، خراسان جنوبی، خراسان  9۲دانه ای ، کلزا و پنبه را شناسایی کرده و قرار است امسال در 

 .ان شمالی، سمنان، فارس، البرز، گلستان و کرمان بکارگرفته شودرضوی، خراس

عباسی با بیان این که اعتبارات استان ها برای بکارگیری فن آوری های نوین کشت نشایی چهار محصول مورد نظر 

 ۰۲درصد قیمت فن آوری های نوین به صورت مشوق یا کمک بالعوض توسط دولت،  3۲: تامین شده است، تصریح کرد

 .درصد قیمت کاال، آورده کشاورزان و مابقی از طریق تسهیالت بانکی تامین می شود

با : درصدی قیمت فن آوری های نوین برداشت مکانیزه نخود، لوبیا و پنبه نیز گفت 3۲وی با اشاره به پرداخت مشوق 

 .درصد هزینه تولید کاهش پیدا می کند 32برداشت مکانیزه این محصوالت نزدیک به 

بکارگیری فن آوری نوین برداشت نخود در استان های : یس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه دادری

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و لرستان را برای سال جاری طراحی کرده ایم و قرار است فن 

 .وسیع انجام گیردآوری های نوین برداشت این محصول در قالب مزارع الگویی در سطح 

فن آوری برداشت لوبیا نیز توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی شناسایی شده که قرار است در : وی اضافه کرد

عباسی همچنین برداشت مکانیزه پنبه را در تاریخ این محصول بی سابقه .استان مرکزی به صورت پایلوت اجرای شود

زه پنبه در سطح شش استان کشور برنامه داریم و پیش بینی می کنیم با امسال برای برداشت مکانی: خواند و گفت

فرایند شناسایی، معرفی، بکارگیری و بومی سازی فن آوری برداشت پنبه ظرف دو سال آینده، مشکالت برداشت این 

جنوبی، وی درعین حال یاد آور شد که سال گذشته برداشت مکانیزه پنبه در سه استان خراسان .محصول برطرف شود

 .فارس و خراسان شمالی با موفقیت انجام شده و مورد استقبال کشاورزان و مسووالن قرار گرفته است

مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهادکشاورزی در سال جاری توسعه فن آوری های نوین کشاورزی و 

، دام، طیور، آبزی پروری و جنگل و مرتع را ارتقای کمی و کیفی مکانیزاسیون کشاورزی در فرایند تولید زراعی، باغی

 .به عنوان دو رویکرد اساسی دنبال می کند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰۰۲۲93۰1 

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=5183a07e-474e-42e5-a6df-37d8f1131c92
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940222001327
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 تامین منابع مالی

 آیانا 4952اردیبهشت  49, یکشنبه

 میلیاردی در خراسان جنوبی  ۰4۲ای و دامپروری با اعتبار  مجتمع گلخانه 34آغاز به کار 

هزار و  میلیارد ریال اعتبار در استان خراسان جنوبی و با تعریف هشت ۰4۲ای و دامپروری با برآورد  مجتمع گلخانه 34

میلیارد ریال برای آن هزینه  94۲نون های کشاورزی آغاز به کار کرده است که تاک فرصت شغلی در قالب شهرک 88۰

 . میلیارد ریال دیگر نیز مورد نیاز است 9۰۲شده و 

با اعالم این خبر ( ایانا)های کشاورزی بیرجند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مسئول شرکت شهرک

ال جاری آغاز به کار کرده و ماه س های کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای اردیبهشت شرکت شهرک: گفت

 .های ابالغی شرکت مرکزی و سازمان جهاد کشاورزی استان است شرح وظایف آن بر اساس سیاست

ای و دامپروری استان در اختیار سازمان جهاد کشاورزی  های گلخانه در زمان حاضر، مجتمع: فر افزود فریدون کیان

ها توسط  های کشاورزی استان کار پیگیری امور مرتبط با مجتمع ها به شرکت، شهرک است و پس از تحویل این مجتمع

 .شرکت صورت خواهد گرفت

های  های شهرک اساسنامه، هدایت، راهبری و توسعه زیرساخت( 3)شرح وظایف شرکت طبق ماده : وی خاطرنشان کرد

های  حی و احداث شهرکریزی، مطالعه، طرا های کشاورزی و نظارت بر آنها؛ برنامه کشاورزی؛ اداره امور شهرک

 .کشاورزی خواهد بود

ها؛ ایجاد زمینه ارائه  های فنی و اقتصادی با سایر بخش حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاریی: فر ادامه داد کیان

گذاری و کارآفرینی در چارچوب  خدمات فنی، مالی، آموزشی و بازرگانی و همچنین هدایت و جذب سرمایه

 .وزارت جهاد کشاورزی ازجمله وظایف شرکت استهای  سیاست
 ای های گلخانه نفر در مجتمع 8321اشتغال 

میلیون  1۰۲هزار و  1۲ای تاکنون  های گلخانه در مجتمع: های کشاورزی بیرجند تصریح کرد مسئول شرکت شهرک

نفر اشتغال مستقیم و برای  314واحد فعال ارزیابی شده و توانسته برای  ۰۲واحد،  341ریال اعتبار هزینه شده که از 

 .وجود آورد نفر اشتغال غیرمستقیم به 49هزار و  یک

 32جویی در آب  تن و میزان صرفه 2۲۲ای دوهزار و  برآورد اولیه تولید در سال برای مجتمع گلخانه: وی یادآور شد

 .درصد گزارش شده است

هزار و  میلیارد ریال در یک 4۰4هزار و  31تاکنون : ردشده تأکید ک مجتمع دامپروری احداث ۰۰فر با اشاره به  کیان

 .واحد واگذار شده است 4۰2واحد فعال هستند و  913واحد هزینه شده که از این تعداد  241

هزار رأس دام سبک و  1۲نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارند و  941هزار و  در این مجتمع، هفت: وی اظهار داشت

 .کنند سنگین پرورش پیدا می
 ای گذاری مجتمع گلخانه میلیارد لایر سرمایه 363
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استان خراسان : های کشاورزی بیرجند با اشاره به نوع فعالیت شرکت در خراسان جنوبی گفت مسئول شرکت شهرک

میلیارد ریال برای احداث و  94۲مجتمع دامپروری است که تاکنون بیش از  ۰3ای و  جنوبی دارای هشت مجتمع گلخانه

 .های مذکور نیاز دارد میلیارد ریال دیگر جهت تکمیل مجتمع 9۰۲های آن هزینه شده و به  یل زیرساختتکم

های رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، پس از سفر ریاست جمهوری و  با توجه به پیگیری: فر همچنین افزود کیان

تخصیص اعتبار تا پایان سال جاری،  هیئت همراه، زمینه مساعد جهت تأمین این اعتبار داده شده و در صورت

 .ها تکمیل و آماده واگذاری خواهند بود زیرساخت این مجتمع
 برابری تولید در گلخانه 83افزایش 

 9۲افزایش تولید در واحد سطح تا : ای در استان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد وی با اشاره به مزایای کشت گلخانه

طوری که با کنترل دقیق و بهتر آفات  محصول در سال و افزایش کیفیت محصول به برابر فضای آزاد، تولید بیش از یک

ها با روش کنترل بیولوژیکی و کاهش مصرف سموم منجر به افزایش کیفیت تولید و در نتیجه افزایش  و بیماری

 .شود صادرات خواهد شد، فراهم می

ر نسبت به هوای آزاد، استفاده از اراضی غیرقابل کشت براب 9۲جویی در مصرف آب تا مقیاس  صرفه: فر ادامه داد کیان

های پرورش سبزی و همچنین عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امکان  با سیستم هیدروپونیک مانند گلخانه

 .ای است بازاریابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار از مزایای کشت گلخانه

توان زمان برداشت و  ها است، لذا می واخر اسفندماه نیاز بازار برای خیار بیشتر از سایر فصلمثالً در ا: وی تصریح کرد

 .نیاز بازار را محاسبه کرد
 های آب زیرزمینی در گلخانه نجات سفره

ها با توجه به امکان  تداوم کار و تولید محصول در تمام فصل: های کشاورزی بیرجند یادآور شد مسئول شرکت شهرک

های شغلی مناسب برای جوانان و کارآموختگان  عوامل محیطی و تنظیم شرایط مورد نیاز گیاه، ایجاد فرصت کنترل

 .ای است های پاییز و زمستان از مزایای کشت گلخانه کشاورزی و استفاده از اوقات فراغت کشاورزان در فصل

طوری که با توسعه این کشت،  ای به گلخانه های آب زیرزمینی با توسعه کشت همچنین نجات سفره: فر تأکید کرد کیان

های کشور به صفر برسد و ایجاد امنیت غذایی برای جامعه در تمام فصول سال فراهم شده و  بیالن منفی دشت

تواند  ای است که می های جدید کشت طبقاتی در گلخانه اجرایی شود، از مزایای کشت گلخانه استفاده از تکنیک

 .خش کشاورزی باشدسرآغاز توسعه پایدار ب

گیرد، تولید  ای و در توسعه پایدار کشاورزی مورد توجه قرار می ترین اهدافی که در کشت گلخانه مهم: وی اظهار داشت

شود و تولید در زمانی که کشت محصول در فضای آزاد غیرممکن  محصول در محلی که در آن محصول تولید نمی

 ./است
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 تامین منابع مالی

 آیانا 4952اردیبهشت  92, چهارشنبه

 آموختگان می شد  میلیارد تومان هزینه استخدامی، کاش صرف ساماندهی آموزش دانش 92۲
میلیارد تومانی را برای دولت به  92۲کشاورزی هزینه حداقل ساالنه آموخته در وزارت جهاد  هزار نفر دانش 9۲جذب 

 .شد گذاری می آموختگان سرمایه همراه دارد که بهتر بود این بودجه برای ساماندهی آموزش دانش

، گردهمایی مشترک اعضای شورای مرکزی و رؤسای سازمان نظام (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های موجود در  ها از صبح دیروز آغاز و پس از شنیدن مشکالت و نگرانی ی کشاورزی و منابع طبیعی استانمهندس

 .بندی رئیس این سازمان رسید های مختلف، شامگاه روز گذشته به جمع استان

با وزیر  ای در برنامه داریم تا جلسه: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در این باره گفت

ها داشته باشیم تا بتوانیم مسائل مشترک بین  های جهاد کشاورزی استان جهاد کشاورزی، معاونان و رؤسای سازمان

 .این سازمان و وزارت جهاد کشاورزی را بررسی و برنامه کاری سال جدید را بدانیم

رو هستیم، حضور  قیمت نفت روبه در سالی که با اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و پایین آمدن: احمد کبیری افزود

ها باید در عرصه بیشتر شود و در این راستا سازمان نظام مهندسی کشاورزی که ارگانی  بخش خصوصی و تعاونی

 .تواند نقشی اساسی ایفا کند شود، می نهاد است و عالوه بر آن عضوی از دولت محسوب می مردم

ترتیب باعث شد  هایی شد، اما مورد غفلت قرار گرفت و بدین کاال کمکاندازی بورس  وی با اشاره به اینکه برای راه

شود وظایف قانونی  در حال حاضر موانعی وجود دارد که باعث می: وجود آید، خاطرنشان کرد مشکالتی در بخش به

 .گونه که باید باشد، اجرایی نشود آن

زمان در قبال انجام خدمات باید اخذ کنند که مطابق هایی است که مهندسان سا نمونه بارز آن تعرفه: کبیری ادامه داد

 .ها باید وجود داشته باشد قانون، این تعرفه

سر نخواهد بود و قطعاً باید کمبود  های موجود با هزینه سازمان نظام مهندسی کشاورزی سربه تعرفه: وی تصریح کرد

 .ها از سایر منابع جبران شود بودجه

هایی چون آب و  امیدواریم مدیران بخش: رزی و منابع طبیعی کشور یادآور شدرئیس سازمان نظام مهندسی کشاو

 .های قانونی سازمان استفاده شود خاک و محیط زیست که به اهمیت قانون فوق واقف هستند، کمک کنند تا از ظرفیت

های موجود در  سیاستتواند در راستای  سازمان نظام مهندسی کشاورزی ثروتمند و توانا است و می: کبیری تأکید کرد

 .های مختلف کمک بگیرد کشور انجام وظیفه کند؛ به شرط آنکه از سوی ارگان

: آموخته کشاورزی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت هزار نفر نیروی دانش 9۲وی به استخدام 

 9۲شد دولت با اختصاص ساالنه  الی که میمیلیارد تومان است، در ح 92۲حداقل هزینه حقوق این تعداد نیرو ساالنه 

 .طور کیفی و کمی ساماندهی کند درصد از این مبلغ، بخش آموزش را در سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور به
 برداران مهندسان کشاورزی، حلقه اتصال دانشگاه و بهره

ن کشاورزی حلقه اتصال بخش مهندسا: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور همچنین گفت

 .های مناسب میزان تولیدات کشاورزی را افزایش دهند توانند با آموزش تولید و دانشگاه هستند که می



 4931چهارم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

96 
 

توان ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی را با  تولید دانش بر عهده دانشگاه است، اما می: کبیری در ادامه افزود

 .حضور مهندسان افزایش داد

آموختگان کشاورزی را به تصویب  بندی دانش این قانون رتبه: وری خاطرنشان کرد به قانون افزایش بهرهوی با اشاره 

 .های آتی آنها قرار داده است، اما متأسفانه از اجرای این قانون در کشور خبری نیست رسانده و مالک فعالیت

بخش کشاورزی مؤثر برشمرد و تصریح  کبیری ترکیب شورای چهارم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را بر

با توجه به آنکه جمعی از افراد موجود در این شورا، اندیشمندان دانشگاهی با سوابق باالی مدیریتی و جوانان : کرد

 .ای داشته باشند و در جهت ارتقای تولید و بخش کشاورزی قدم بردارند توانند انتقادات سازنده باانگیزه هستند، می
 یابد درصد افزایش نمی 81رائه خدمات نظام مهندسی بیش از های ا تعرفه

های تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در این جلسه به  معاون اشتغال و توسعه تشکل

بخش کشاورزی از رویه سنتی به سمت تجاری در حال حرکت بوده : آموختگان اشاره کرد و گفت وضعیت اشتغال دانش

 .بار توسعه کشاورزی را به دوش بکشند... ها و هایی چون نظام صنفی، سازمان نظام مهندسی، تعاونی است ارگانو الزم 

آموختگان کشاورزی با سازمان مرکزی تعاون روستایی، نظام صنفی و  برای جذب دانش: سیدجواد قریشی ادامه داد

 .های اشتغال را افزایش دهیم میدواریم بتوانیم زمینههای الزم انجام شده که ا ای کشور هماهنگی سازمان فنی و حرفه

ها  ها وجود دارد که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت هزار ظرفیت ایجاد اشتغال در استان 92حدود : وی یادآور شد

 .استفاده کنیم

ن تعرفه حق عنوا 933هزار و  برای یک: های خدمات نظام مهندسی کشاورزی نیز تأکید کرد قریشی درباره تعرفه

ها از  شود که تعرفه بینی می ها فرستاده شده و در سال جاری پیش پرداخت آورده شده است که اسامی آنها به استان

 .بیشتر افزایش پیدا نکند 92

نامه اجرایی تدوین تعرفه ارائه خدمات بخش کشاورزی پیشنهاد شده است که پس از بررسی و  نظام: وی اظهار داشت

 .ر جهاد کشاورزی قابل اجرا استاعمال نظر وزی

گفتنی است، گردهمایی فوق که با حضور مدیران و مسئوالن ستاد مرکزی و استانی در محل سازمان شیالت برگزار 

شد، در ادامه جلسه و در جمعی خصوصی به بیان مشکالت داخلی سازمان و همچنین مشکالت موجود در نظام 

 ./ین پس نیازی به وجود خبرنگاران احساس نشدها پرداخته شده که از ا مهندسی استان

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰332-9html. 
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 تامین منابع مالی

 آیانا 4952اردیبهشت  94, پنجشنبه

 اختصاص سی هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید گندم داخلی ابالغ شد 
با تصویب هیئت وزیران، بانک مرکزی ایران مکلف شد معادل سی هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید گندم تولید 

 .داخل در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار دهد

، با تصویب هیئت وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (ایانا)ی کشاورزی ایرانبه گزارش خبرنگار خبرگزار

مکلف شد معادل سی هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید گندم تولید داخل در اختیار شرکت مادر تخصصی 

 .بازرگانی دولتی ایران قرار دهد

 :متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است

هوری اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، معادل بانک مرکزی جم -9»

ریال تسهیالت مطابق جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده ( 3۲ر۲۲۲ر۲۲۲ر۲۲۲ر۲۲۲)سی هزار میلیارد 

 .ایران قرار دهد است، برای خرید گندم تولید داخل در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است تسهیالت دریافتی را مطابق زمانبندی جدول مذکور  -۰

 .بازپرداخت و وزارت جهادکشاروزی انجام این تکلیف را پیگیری نماید

قانون (  2۰۲۲۲۲)ردیف ( 91)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بازپرداخت تسهیالت جدول فوق را از محل جزء  -3

 .کل کشور مطابق زمان بندی تعیین شده تعهد و تضمین می نماید 9314بودجه سال 

رافع مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص پیگیری بازپرداخت ( 3)تضمین موضوع بند  -تبصره

 .«تسهیالت پرداختی توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیست

برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی،  ۰1/۰/9314حاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ اس

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرده است

/item/keshavarzi/ir.anai.www://http۰۰383-9html. 
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 تامین منابع مالی

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  4۱: تاریخ

 یک هزار میلیارد تومان برای تقویت مکانیزاسیون بخش کشاورزی

کشاورزی یک هزار میلیارد تومان برای تقویت مکانیزاسیون بخش : مدیرکل مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .های کشور اختصاص یافته است به استان

، مدیرکل مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حوزه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

هفته گذشته اعتباری : بودیم افزودمکانیزاسیون با همکاری برخی دستگاه های اجرایی شاهد پیشرفت های زیادی 

 .نزدیک به یک هزار میلیارد تومان برای تقویت مکانیزاسیون بخش کشاورزی به استانهای کشور اختصاص داده شد

 .میلیارد تومان است 49سهم استان آذربایجان غربی از این اعتبار : آقای عباسی افزود

یارد تومان تسهیالت برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در میل 22۲هزار و  ۰در دو سال گذشته : وی یادآور شد

 .کشور هزینه شده است

عباسی توجه به فناوری های نوین ، ارتقای سطح مکانیزاسیون باغی کشور و نیز استانداردسازی ماشین آالت مکانیزه 

 .را از رویکرد های اصلی امسال بخش مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد

/news/fa/ir.yjc.www://http2۰۲۲93۰ 
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 تامین منابع مالی

 ایسنا - 495۱اردیبهشت  4۲شنبه 

 شرایط عضویت+ امکان عضویت کشاورزان غیرروستایی در صندوق بیمه کشاورزی

  رفاهی و خانواده -اجتماعی  : سرویس

عمومی صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر نحوه عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان را تشریح  مدیرکل روابط

 .کرد

، شرایط عضویت در صندوق بیمه (ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران « اجتماعی»بابک رمضانی فر در گفت وگو با خبرنگار 

سال سن، عقد  98تابعیت جمهوری اسالمی ایران، داشتن حداقل : و گفتروستائیان و عشایر را برشمرد   اجتماعی کشاورزان،

قرار داد و پرداخت پنج درصد سطح درآمدی انتخابی بیمه شده به عنوان حق بیمه، از شرایط عمومی عضویت برای تمامی 

 .روستائیان، کشاورزان غیر ساکن و عشایر کشور است

عشایری که باید به تأیید شورای اسالمی روستا و یا اداره کل امور عشایری  همچنین سکونت در روستا و یا مناطق: وی افزود

طی قراردادی با سازمان تعاون روستایی کشور، کلیه  931۰شهرستان رسیده باشد یکی دیگر از شرایط است البته از سال 

 .کشاورزان غیر ساکن در روستا نیز می توانند با شرایطی عضو صندوق بشوند

از جمله آن شروط این است که فرد هنگام شروع عضویت در صندوق، مشمول بیمه اجباری نزد سایر صندوق ها و : کردوی اضافه 

گانه اعالمی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی  ۰3۲سازمان های بیمه ای و بازنشستگی کشور نباشد، در یکی از مشاغل 

 .زی و یا نظام صنفی کشاورزی استان تائید شده باشدایران باشد و معرفی نامه اش توسط اداره جهاد کشاور

درصد سطح درآمد انتخابی بیمه شده است که پنج درصد آن را بیمه شده  92وی با اشاره به اینکه حق بیمه در این صندوق، 

ر دو برابر حق در واقع دولت در حمایت از روستائیان، کشاورزان و عشای: درصد را دولت تقبل می کند اظهار کرد 9۲پرداخت و 

 .پردازد بیمه هر فرد را خود به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر می

هایی که مناطق روستایی دچار خشکسالی، آفت زدگی، مرگ و میر دام و یا بروز  الزم به ذکر است در سال: وی تصریح کرد

 .کند ده را نیز پرداخت میحوادث غیر مترقبه شود، دولت عالوه بر سهم خود، سهم بیمه ش

/news/fa/ir.isna.www://http14۲۰۰394182 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 فارس - 52/24/49

 شود آوری نوین مجهز می های بوجاری و تولید بذر کشاورزی به فن دستگاه

سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی،  2۲ایم برای  امسال توانسته: کشاورزی گفترئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون 

 .جداکننده بذر را معرفی و یارانه آن را پرداخت کنیم  تجهیزات نوین با عنوان دستگاه

امبیز عباسی رئیس مرکز توسعه به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، ک خبرگزاری فارسبه گزارش 

سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی،  2۲ایم برای  امسال توانسته: مکانیزاسیون کشاورزی با اعالم این مطلب گفت

 .جدایش بر مبنای جرم حجمی بذر را معرفی و یارانه آن را پرداخت کنیم  تجهیزات نوین با عنوان دستگاه

های تولید بذر را در عرصه توسعه کشاورزی تعیین کننده دانست و  ی و ماشینهای بوجار وی ارتقاء وضعیت سیستم

ای را به مرکز توسعه  های بوجاری کشور تکلیف ویژه وزیر جهاد کشاورزی در حوزه ارتقاء سیستم: اظهار داشت

 .مکانیزاسیون کشاورزی سپرده است

شوند و از این رو بذرهای پوک با بذرهای سالم  میبذرها در کشور ما بر مبنای اندازه جدا : عباسی خاطر نشان کرد

شوند و در حالی که استفاده از این فناوری جدید کیفیت بذر را  مخلوط شده و در نتیجه این بذرها در مزارع سبز نمی

 .در پی دارد، و در تولید و عملکرد محصوالت نقش مهمی خواهد داشت

های برداشت مکانیزه  امسال ماشین: ه باغبانی نیز اشاره کرد و گفتهای نوین در حوز وی در ادامه به معرفی فناوری

 .ایم میوه را شناسایی و به هفت استان زنجان، سمنان، فارس، همدان، قزوین، تهران و گلستان معرفی کرده

یوه از رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با بیان اینکه باغداران در صورت استفاده از فناوری نوین برداشت م

های برداشت  اعتبارات خرید ماشین: شوند، افزود درصدی قیمت این فناوری برخوردار می 3۲مشوق یا کمک بالعوض 

 .ها قرار گرفته است میوه در اختیار استان

: استان کشور خبر داد و تصریح کرد 9۲های روغن کشی پرتال زیتون به  عباسی همچنین از شناسایی و معرفی سیستم

های جهاد کشاورزی  گیرد و ما از سازمان درصدی قیمت این فناوری نوین به زیتون کاران تعلق می 3۲ های مشوش

 .ایم که افراد واجد شرایط را به این مرکز معرفی کنند های زیتون خیز کشور خواسته استان

شود  حصول موجب میکشی سیار زیتون ضمن جلوگیری از ضایعات این م های روغن استفاده از سیستم: وی اعالم کرد

 .که باغدار به یک کارخانه روغن کشی سیار مجهز شود

کشی در راستای اقتصادی کردن زیتون کاری و برای باغات زیر پنج هکتار مناسب  سیستم جدید روغن: وی اضافه کرد

ی در قالب دستگاه ماشین حفاظت ۰2۲تا  ۰۲۲های کشور  برای استان: عباسی درمورد کشاورزی حفاظتی نیز گفت.است

 .ایم درصد کمک بالعوض در نظر گرفته 3۲

های تولید بر مبنای حفظ محیط زیست و بهبود صنایع پایه خاک عنوان کرد و  وی کشاورزی حفاظتی را یکی از روش

ها در مرکز توسعه مکانیزاسیون قرار  ورزی حفاظتی را سرلوحه فعالیت ما در این راستا مستقیم و خاک: اظهار داشت

 .ایم داده

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰8۲۲9۰41 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940228001249


 4931چهارم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

95 
 

 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 4952اردیبهشت  92, چهارشنبه

 ای در کشاورزی  های هسته تصویب چهار طرح کالن استفاده از روش

ها و  ای درباره اصالح و معرفی ارقام زراعی و باغی، کنترل و مدیریت آفات، بیماری فناوری هسته گیری از با بهره

سازی و کاربردی دست یافته و  های هرز گیاهان زراعی و باغی، به دستاوردهای قابل ترویج با قابلیت تجاری علف

 .خواهیم یافت

با اشاره به اینکه ( ایانا)گار خبرگزاری کشاورزی ایران ای امروز در گفتگو با خبرن رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته

های متنوع  های قابل توجه در منابع و عوامل تولید ازجمله اراضی مستعد، اقلیم دلیل توانمندی کشاورزی ایران به

ی، درصد از کل تولید ناخالص داخل 93منابع خاک، آب و ذخایر غنی ژنتیکی توانسته است با دارا بودن سهمی حدود 

های اقتصادی  ای در میان سایر بخش درصد اشتغال کل کشور از موقعیت ممتاز و ویژه ۰۲درصد صادرات غیرنفتی و  39

های پیش روی کشاورزی کشور شامل خشکی، کاهش منابع آب، شوری،  ترین چالش مهم: کشور برخوردار باشد، گفت

سرمازدگی، ضایعات محصوالت کشاورزی، آفات و  فرسایش خاک، تغییر کاربری اراضی، کاهش کمیت و کیفیت خاک،

محیطی، پایین بودن راندمان مصرف آب و به خطر افتادن سالمت و  های زیست های گیاهی و دامی، آلودگی بیماری

 .امنیت غذایی و ذخایر ژنتیکی هستند

های  بر و فناوری های میان راه ها ناگزیرند دانشمندان و کارشناسان برای رفع و ارتقای این چالش: ابراهیم مقیسه افزود

 .ای را به خدمت بگیرند های هسته جدید همچون روش

ای با سابقه حدود سه دهه فعالیت پژوهشی دارای چهار گروه پژوهشی  وی با اعالم اینکه پژوهشکده کشاورزی هسته

ادیواکتیو در جهت بهبود خصوصیات های ایزوتوپی پایدار و ر بوده و با استفاده از پرتوهای گاما و الکترون و نیز ردیاب

: کمی و کیفی خاک، آب، برخی تولیدات زراعی، باغی و دامی، مرتعی و جنگلی فعالیت کرده است، خاطرنشان کرد

های بخش کشاورزی کشور و سند  ها و اولویت امید است با حمایت رؤسای سازمان و پژوهشگاه بر اساس نیازمندی

های سازمان تحقیقات،  ها و پژوهشکده روی انسانی و امکانات و با همکاری مؤسسهانداز کشور با اتکاء به نی چشم

 .ها به فعالیت خود ادامه دهد آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه

های اساسی و  بر اساس سند راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و چالش: ای ادامه داد رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته

ای در بهبود خصوصیات کمی و کیفی غالت و  های هسته ت راهبردی کشور، چهار طرح کالن استفاده از روشمحصوال

منظور بهبود خصوصیات کمی و کیفی و کاهش ضایعات  ای به های هسته حبوبات راهبردی کشور، کاربرد روش

ای، استفاده از  های هسته از روشگیری  محصوالت باغی، بهبود خصوصیات کمی و کیفی دام، طیور و آبزیان با بهره

ای در پایش میزان بازپخش خاک و بهبود خصوصیات کمی و کیفی برخی گیاهان مرتعی و جنگلی  فناوری هسته

 .پاالیی و کاهش فرسایش آبی و بادی در کشور در شورای پژوهشگاه مصوب شده است منظور زیست به

های  های خشکی، شوری، بیماری ست، با توجه به چالشبرای رسیدن به اهداف دو طرح نخ: مقیسه تصریح کرد

های زیستی و غیرزیستی در محصوالت  های هرس و سایر تنش زاد، پایین بودن عملکرد، آفت سن، ورس علف خاک

کرم گلوگاه انار، مگس زیتون، مگس مدیترانه، )زراعی همچون گندم، جو، برنج، سویا، لوبیا، نخود، عدس، آفات مهم 
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، آفالتوکسین پسته، سرمازدگی و خصوصیات ظاهری نامطلوب در محصوالت باغی (خوار انگور رم خوشهکرم سیب، ک

 .هایی تدوین شده است پرتقال، نارنگی، انار، زیتون، پسته، انگور، زردآلو، بادام و سیب روش

ی، کنترل و مدیریت آفات، ای درباره اصالح و معرفی ارقام زراعی و باغ گیری از فناوری هسته با بهره: وی یادآور شد

سازی و کاربردی دست  های هرز گیاهان زراعی و باغی به دستاوردهای قابل ترویج با قابلیت تجاری ها و علف بیماری

ای در  مقیسه با اشاره به اینکه در طرح سوم درباره استفاده از فناوری هسته.ایم که باز هم ادامه خواهد یافت یافته

های خوراکی و افزایش باروری اسپرم گاو،  آال، تولید آنزیم برفکی، بیماری ایک در ماهی قزلتولید رادیوواکسن تب 

سازی دست خواهیم یافت،  جنس خاویاری، آزاد و تیالپیا به دستاوردهای کاربردی و با قابلیت تجاری تولید ماهیان تک

های ریزشی و  وب با استفاده از رادیوایزوتوپدر طرح چهارم نیز با برآورد میزان فرسایش و منشاءیابی رس: تأکید کرد

ها یا تحمل بیشتر به شوری  نیز ایجاد گیاهان مرتعی و جنگلی با صفات کمی و کیفی برتر همچون مقاومت به بیماری

خاک با توان حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آبی و بادی با استفاده از پرتوی گاما به نتایج خوب و باارزشی با 

 .رد در عرصه منابع طبیعی کشور خواهیم رسیدکارب
 محصولی پژوهش های تک طراحی پروژه

های  های پیش رو و اعالم اولویت همچنین با توجه به چالش: ای اظهار داشت رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته

زینتی و سایر های روغنی، گیاهان  ها در حوزه محصوالت دانه ها و دانشگاه ها، پژوهشکده پژوهشی از سوی مؤسسه

های  ترین دستاوردهای طرح وی در پایان مهم.محصولی نیز طراحی شده است های تک محصوالت باغی پروژه

نابارورسازی )ای  یافته پژوهشکده را کنترل آفت کرم گلوگاه انار در سطح باغ با استفاده از فناوری هسته اتمام

ودرسی؛ مقاومت به ورس متحمل به بیماری بالست با عملکرد ؛ تولید ارقام برنج تابش و پویا با خصوصیات ز(حشرات

های زودرس در کلزا و پنبه؛ تولید دو الین امیدبخش  باال؛ تولید رقم جوی رودشت مقاوم به شوری خاک؛ تولید موتانت

ن و های سویا با توان تثبیت زیستی نیتروژ تولید موتانت( میری بوته)سویای زودرس و متحمل به خوابیدگی بوته 

بذر رقم کلمانتین با قابلیت بازارپسندی؛  های موتانت موز متحمل به شوری؛ تولید نارنگی بی عملکرد باال؛ ایجاد کلن

کمان؛ تولید رادیوواکسن  آالی رنگین جنس قزل های موتانت برتر رز با بازارپسندی باال؛ تولید ماهی تک ایجاد کلن

زمینی، سیر و پیاز پس از برداشت  های سیب و حفظ کیفیت مطلوب غدهسفید میگو؛ افزایش انبارمانی  بیماری لکه

های پس از برداشت سیب با استفاده از روش کنترل تلفیقی بیولوژیک و پرتوتابی؛  تحت تابش پرتو؛ کنترل بیماری

منظور  ها به رچزای عامل پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا؛ افزایش کارایی آنتاگونیستی قا های غیربیماری تولید موتانت

جات با استفاده از پرتو گاما؛  زاد گیاهی؛ کنترل آفات انباری خرما، حبوبات، غالت و ادویه های خاک مدیریت بیماری

های میکروبی گوشت قرمز، ماهی، میگو، مرغ،  استفاده از روش پرتوتابی جهت افزایش زمان نگهداری با کاهش آلودگی

ای؛  یفیت خوراک مصرفی دام، طیور و آبزیان با حفظ خواص شیمیایی و تغذیهبلدرچین و افزایش سطح بهداشت و ک

افزایش راندمان مصرف کودهای نیتروژنی و فسفری و بهبود راندمان مصرف آب در برخی گیاهان زراعی؛ دستیابی به 

و تعیین سن خاک و  94 -گیری کربن  سازی اندازه در خاک به روش ریزانتشار و بهین 92 -گیری نیتروژن  روش اندازه

های  سنجی و تولید الین گیری رطوبت خاک به روش نوترون ؛ اندازه1 -و بریلیم  ۰9۲ -، سرب 931 -گیری سزیم  اندازه

 ./برنج متحمل به تنش خشکی اعالم کرد

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰334۰-9html. 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22664-1.html
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 4952اردیبهشت  45, سه شنبه

 ای در دفع آفات کشاورزی  لزوم استفاده بیشتر از انرژی هسته

دهد و یک فرصت  ای ما را تحت تأثیر قرار نمی وجه بالندگی و نشاط صنعت هسته پذیرفتن یک دوره محدودیت به هیچ

 .شود برای کشور محسوب می

ای  ، امروز در افتتاح چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته(ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش 

ای با  در علوم کشاورزی و منابع طبیعی در سالن همایش مجتمع پژوهشی البرز، رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته

: ایم، گفت رو بوده دوم آن با مشکالت زیادی روبهای در دوره  اندازی پژوهشکده کشاورزی هسته اعالم اینکه در راه

های مختلف، پژوهشکده مورد توجه قرار نگرفت و نتوانستیم آنطور  های موجود در دوره متأسفانه با توجه به سیاست

 .ای را در بخش کشاورزی استفاده کنیم های هسته که باید، فناوری

های کالنی برای استفاده از نیروهای جوان و خالق  ریزی رنامهاز یک سال و نیم گذشته ب: محمد قنادی مراغه افزود

 .ایم های وسیعی را برداشته بیشتر صورت گرفته است و در حال حاضر نیز با جذب نیروهای توانمند گام

های مثمر ثمری را  های کشاورزی بتواند قدم ای با همکاری دانشکده پژوهشکده کشاورزی هسته: وی خاطرنشان کرد

 .سعه این پژوهشکده برداردبرای تو
 باید بتوانیم منشاء خدمات در سطح جهانی باشیم

الملل، حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه اگر کشور و  در ادامه، معاون امور بین

کشورهای جهان زور، زر و منابع اقتدار و قدرت در : گیرد؛ اظهار داشت ای علم نداشته باشد، زیر سلطه قرار می جامعه

 .تزویر است که باید صداقت را جایگزین تزویر کرد

باشیم، ادامه  المللی حرفی داشته های بین توانیم در صحنه وندی با اعالم اینکه امروز با دانش است که می بهروز کمال

تمامی مسائل محیط زیستی  در حال حاضر همه کشورها دنبال اقتدار و دست یافتن به یک موقعیت برتر هستند و: داد

های انسانی علیه  دهند که انسان در جایگاه خود قرار ندارد و از توانایی و مشکالت تبعیض نژادی به این دلیل رخ می

به این جهت که . کند، کمااینکه با افزایش امکانات نظامی موجود خسارات جانی بیشتر شده است خودش استفاده می

 .ای قرار نگرفته است های شایسته سانها در دست ان این توانایی

دهد و بر خالف دوران کودکی که  علم از آن جهت حائز اهمیت است که امکان برتری و قدرت را می: وی تصریح کرد

داشتند که علم بهتر است یا ثروت؛ باید گفت علمی که ثروت بیاورد  دادند و اظهار می علم و ثروت را مقابل هم قرار می

 .لم آورد، هردو برتری دارندو ثروتی که ع
 ، مانع پیشرفت ما"عدم اعتماد به نفس"طلسم 

وظیفه ما بعد از انقالب تقویت خود و گسترش : الملل، حقوقی و مجلس شورای اسالمی یادآور شد معاون امور بین

عدم اعتماد به نفس ایم و باید به این خودباوری برسیم که این طلسم  عدالت بوده و همیشه نسبت به ظلم موضع گرفته

 .است که مانع پیشرفت ما شده است

امروزه موافقان و مخالفان در جایگاه برتر جهانی نظام جمهوری اسالمی ایران در فناوری : وندی تأکید کرد کمال

تمام  کنند که برای پندارد، تمام تالش خود را می کنند، اما از آنجا که کافر همه را به کیش خود می ای اعتراف می هسته

 .ای است دنبال صالح هسته جهانیان جا بیندازند ایران به
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ای که متعلق به همه جامعیت  آمیز هسته ایران در صدد است امکان استفاده از علم و فناوری صلح: وی همچنین گفت

 .بشر است را از انحصار بیرون آورده و در اختیار همه قرار دهد

دست آید قادر به افزایش اقتدار و قدرت کشور است،  تواند به از این علم می وندی با اشاره به اینکه ثروتی که کمال

سازی که شاخه اصلی  ای به ویژه غنی های فعلی سازمان انرژی اتمی ایران، حفظ دستاوردهای هسته از سیاست: افزود

 .شود، است این صنعت حساب می

یلی ندارد تالش کنیم حق مسلم خود را از دیگران حق حیات ما نیازی به شناسایی ندارد و دل: وی خاطرنشان کرد

تقاضا کنیم و سعی در شناسایی آن داشته باشیم و باید تدابیری بیندیشیم که این هم از دست نرود و مانعی برای 

 .ایجاد آن نداشته باشیم

یت داشته باشد تا ای محدود در حال حاضر ایران قبول کرده است برای دوره: سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد

 .کند اعتمادسازی انجام گیرد و پس از آن، مسیر خود را طی می

ای است و برای محکم کردن حق  سازی انرژی هسته ایران دهمین کشور دنیا در غنی: وندی تصریح کرد کمال

 .سازی هستیم دنبال حفظ روند غنی سازی به غنی

ویژه  باید تالش شود در حوزه کشاورزی به: داد و یادآور شد های مختلف بخش کشاورزی خبر وی از فعالیت در حوزه

نباید این علم را تجاری کرد و صرفاً . های بیشتری صورت گیرد و این علم در اختیار همه قرار گیرد دفع آفات، فعالیت

 .در اختیار افراد محدودی قرار داد

امروزه : ها تأکید کرد بیشتر و افزایش آموزشوندی با درخواست از مسئوالن پژوهشکده کشاورزی برای تالش  کمال

 .ها تالش شود گیرد و باید برای افزایش همکاری همکاری خوبی با وزارت جهاد کشاورزی صورت می

برای تبدیل علم به ثروت : ها عنوان کرد و اظهار داشت سازی این فعالیت وی یکی از کارهای مهم در آینده را خصوصی

توانیم پیشرفت کنیم و باید یک رابطه تنگاتنگ بین  ها فعال باشیم، نمی ده پژوهشگاهتا زمانی که فقط در محدو

 .ها و مراکز تجاری برقرار شود دانشگاه

افزاری، همکاری بیشتر وزارت  های نرم با فراهم شدن زیرساخت: سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت

 .ر خواهد بودپذی جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی امکان

المللی برای تبادل اطالعات هستیم تا فضای بسته را  ای و بین های منطقه وندی با اشاره به اینکه نیازمند مکانیزم کمال

توانیم گیرنده و هم دهنده اطالعات باشیم تا عالوه بر افزایش منافع خود،  المللی هم می در فضای بین: باز کنیم، افزود

 .به دیگران هم کمک کنیم

ای ما را تحت تأثیر قرار  وجه بالندگی و نشاط صنعت هسته پذیرفتن یک دوره محدودیت به هیچ: وی خاطرنشان کرد

دهد و این یک فرصت برای ما است، زیرا در حوزه نیروگاهی، پزشکی و کشاورزی هیچ محدودیتی نداریم و با  نمی

لحاظ سیاسی در جایگاه باالیی هستیم و آنچه  از: وندی ادامه داد کمال.سایر کشورها همکاری خواهیم داشت

 .توانیم با ثبات و پایداری پیش برویم های خود می دهیم و با اتکا به توانایی خواهیم را انجام می می

 ./وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوانیم منشاء خدمات در سطح جهانی برای سایر کشورها باشیم

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰32۰-9html. 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22652-1.html
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 4952اردیبهشت  45, سه شنبه

 ای کشاورزی  آغاز چهارمین همایش ملی کاربردی فناوری هسته

ماه  اردیبهشت 3۲و  ۰1طبیعی امروز و فردا ای در علوم کشاورزی و منابع  چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته

 .شود ای واقع در کرج برگزار می سال جاری در پژوهشکده کشاورزی هسته

ای استفاده از آن  ، یکی از دستاوردهای حائز اهمیت انرژی هسته(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سفید میگو، نرزایی در تولید  کنترل کر گلوگاه انار، بیماری لکهتولید ارقام برنج تابش و پویا، . در کشاورزی است

 .ای دارد های هسته آمیز فناوری های خاویاری نشان از استفاده صلح ماهی

آمیز  های صلح ایم و استفاده از فناوری ای نبوده دنبال بمب هسته گاه به این دستاوردها دلیل محکمی است بر اینکه هیچ

 .ایم انستهای را حق خود د هسته

اند مانع از حرکت رو به جلوی نظام جمهوری اسالمی ایران در زمینه  ها نتوانسته دهد که تحریم دستاوردها نشان می

 .ای شوند های هسته فعالیت

دلیل  اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که به در افتتاحیه این همایش، پیام علی

 .ای، قرائت شد به حضور در همایش نبود، توسط دکتر قنادی رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هستهکسالت قادر 

ای در علوم  پیام معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته

 :کشاورزی و منابع طبیعی به شرح ذیل است

دانم تا از زحمات تمامی  ت برگزاری این نشست علمی بر خود فرض میدر آغاز پیش از پرداختن به اهمی

ویژه  ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی به اندرکاران برگزاری چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته دست

کرده ای قدردانی  ای و سرپرست، معاونان و مدیران پژوهشکده کشاورزی هسته ریاست پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 .مندان به مباحث مربوط به این حوزه راهبردی را گرامی بدارند و مقدم اساتید، پژوهشگران، مدیران و کلیه عالقه

بر اساس اسناد فرادستی و بر پایه تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، توسعه بخش کشاورزی و محوریت 

 .گرفته است آن در تحقق اهداف کالن نظام اسالمی مورد تأکید قرار

امام راحل و مقام معظم رهبری نیز در فرازهای بسیاری از بیانات خود بر لزوم دستیابی به خودکفایی و خوداتکایی در 

تأمین محصوالت اساسی مورد نیاز کشور پای فشرده و حرکت در این مسیر را در زمره وظایف کارگزاران نظام 

 .اند جمهوری اسالمی برشمرده

مندی و استفاده بهینه از محیط  برخورداری از امنیت غذایی، بهره 94۲4انداز ایران  در متن سند چشمعالوه بر این، 

عنوان ویژگی اساسی یک جامعه برخوردار از رفاه و پیشگام در توسعه  زیست و نیز تأمین سالمت آحاد جامعه به

 .متوازن مورد تأکید قرار گرفته است

نظام اسالمی طی حدود چهار دهه گذشته در عرصه تولید محصوالت کشاورزی و  گیر در این میان، دستاوردهای چشم

های موجود خدادادی بیانگر این حقیقت عیان است که از رهگذر عزم و اراده  تنوع تولیدات زراعتی با توجه به ظرفیت

 .هیم بودالمللی خوا ای و بین ملی، شاهد حضور نیرومند فعاالن این بخش در بازارهای داخلی و منطقه
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های موجود در این عرصه، ازجمله برخورداری از اراضی مستعد برای  مندی از توانمندی در حال حاضر به لطف بهره

درصد از کل  93کشت محصوالت گوناگون، منابع خاک و ذخایر غنی ژنتیکی، بخش کشاورزی ایران سهمی حدود 

از اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داده و از درصد  ۰۲درصد صادرات غیرنفتی و  39تولید ناخالص داخلی، 

 .های اقتصادی برخوردار شده است ای در میان سایر بخش موقعیت ممتاز و ویژه

 ۰2درصد از تولید ناخالص ملی،  ۰۲مقرر است تا بخش کشاورزی  94۲4انداز ایران  گفتنی است، بر پایه سند چشم

 .جم صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهددرصد از ح 2۲درصد از اشتغال و کارآفرینی و 

های گذشته در این زمینه، به لحاظ بروز برخی  رغم دستاوردهای قابل تحسین کشورمان طی دهه ناگفته پیداست که به

ها ازجمله پایین بودن راندمان مصرف آب، کمبود منابع آب شیرین، آفات  ها و موانع در مسیر توسعه زیرساخت چالش

محیطی و فقدان برخی استانداردهای مورد نیاز در مصرف بهینه  های زیست ای گیاهی و دامی و نیز آلودگیه و بیماری

کود و سموم دفع آفات نباتی هنگام آن فرا رسیده است که یک نهضت عظیم با رویکرد جهادی در دستور کار همه 

 .دلسوزان و دلبستگان منافع ملی ایران قرار گیرد

های مدون و  ریزی های کالن نظام مبنی بر افزایش جمعیت، انجام برنامه د جمعیت و سیاستامروزه به واسطه رش

کارشناسی، مجهز کردن شبکه کشاورزی ملی به ابزارهای پیشرفته و ارتقاء دانش فنی و به موازات آن تقویت و 

 .یخی و ملی استای تار های پیش رو وظیفه بهسازی سامانه مدیریتی با هدف امور پیروزمندانه از چالش

کنم که مدیران و پژوهشگران  ای کشور اعالم می اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ و افتخارآفرین صنعت هسته

زبان با دیگر مسئوالن و فعاالن این بخش آمادگی دارند تا با تمام توان در راه  دل و هم سازمان انرژی اتمی ایران هم

ر این حوزه فعالیت کرده و دستاوردهای خود را در اختیار دیگر پژوهشگران و تحقق اهداف بلند نظام اسالمی د

 .سازان در بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار دهند تصمیم

گشا در حل مؤثر و سریع بسیاری از معضالت و  عنوان مددکاری راه تواند به ای می امروزه دانش و فناوری هسته

های دولتی و غیردولتی  طبیعی وارد میدان شده و به دیگر نهادها و سازمانمشکالت فراروی بخش کشاورزی و منابع 

 .شده در این زمینه یاری رساند برای دستیابی به اهداف تعریف

ها در مطالعات کشاورزی و  ها و رادیوایزوتوپ ساز، ایزوتوپ کارگیری پرتوهای یون الزم به یادآوری است که اکنون به

عنوان  کشور جهان در دستور کار قرار گرفته و به 1۲ای در حدود  کاربردهای فناوری هستهمنابع طبیعی و نیز توسعه 

 .شده در سطح جهان تولید شده است هزار گونه اصالح نمونه با استفاده از پرتوتابی در اصالح نباتات زراعی بیش از سه

ای، ضرورت ایجاد  علوم و فنون هستهاینجانب مایلم به این نقطه نیز اشاره کنم که به هنگام تأسیس پژوهشگاه 

اندرکاران و پژوهشگران حاضر در این پژوهشکده با  دست. ای مورد توجه قرار گرفت پژوهشکده کشاورزی هسته

های مربوط به پرتوهای گاما و الکترون و  عطف توجه به سابقه حدود سه دهه فعالیت پژوهشی و با استفاده از سامانه

های خود را به بهبود خصوصیات کمی و کیفی خاک و  گیری فعالیت پایدار و رادیواکتیو جهت های ایزوتوپی نیز ردیاب

وری در تولید برخی محصوالت زراعی، باغی و دامی و یاری رساندن به حفاظت و صیانت از مراتع و  آب، ارتقاء بهره

 .اند های کشور معطوف کرده جنگل
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ی اتمی ایران، گسترش و تعمیق تعامالت و ارتباطات با وزارت بهداشت، های سازمان انرژ در حال حاضر یکی از اولویت

اکنون بیش از سه دهه از عمر پژوهش در زمینه کشاورزی . درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی است

هاد محققان و پژوهشگران این عرصه از رهگذر همکاری همدالنه و مستمر با وزارت ج. گذرد ای در ایران می هسته

گیری درباره اصالح گیاهان،  ها و نهادهای پژوهشی در سراسر کشور به دستاوردهای چشم کشاورزی و دیگر مؤسسه

 .اند ها، مدیریت خاک و آب و توسعه تحقیقات در حوزه دامپزشکی نائل آمده کنترل آفات و بیماری

ای  های راهبردی صنعت هسته ه یکی دیگر از برنامهاینجانب در فراز پایانی این پیام مایلم به این نکته نیز اشاره کنم ک

ای در حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان است تا عالوه بر  های هسته برداری از نیروگاه کشور، گسترش بهره

تأمین انرژی مورد نیاز کشور، از طریق تأمین آب شیرین مورد نیاز خطه جنوب، بستر مناسب برای یک نهضت عظیم 

ی در عرصه تأمین آب آشامیدنی و آب مورد نیاز اراضی کشاورزی این منطقه زرخیز و مستعد از ایران رسان خدمت

 .اسالمی فراهم آید

وجود  های خالقانه و مبتکرانه به امید است برگزاری این همایش، زمینه الزم را برای تعامل افکار و ظهور و بروز طرح

کارگیری بیش از پیش  مندان به این حوزه، شاهد به متخصصان، مدیران و عالقهآورده و در سایه تعامل و همدلی تمام 

 .ای در بخش کشاورزی و منابع طبیعی باشیم دانش و فناوری هسته

های مورد نیاز بخش  های گذشته اخبار ناگواری پیرامون وضعیت منابع طبیعی ایران و زیرساخت هرچند طی سال

نواز و در پرتو عظم و  اینجانب بر این گمانم که با اتکا به الطاف آن کارساز بندهشود، اما  کشاورزی کشور شنیده می

های پیش رو عبور کرده و جنبشی جدید را برای احیای منابع طبیعی و  توانیم از برخی مخاطرات و چالش اراده ملی می

 .حفظ محیط زیست به سرمنزل مقصود راهبری کنیم

فروشی نازیبای خود در برابر ایمان و اراده جمعی  فرازی و جلوه رغم گردن آبی به میقین دارم که اهریمن خشکسالی و ک

 .زبانی ملی تاب مقاومت نخواهد داشت و پیروز این میدان نخواهد بود دلی و هم و هم

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰348-9html. 
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 تحقیقات و نوآوری ها  

 خبرنگاران  جوان – 495۱اردیبهشت  92: تاریخ

 های مکانیزه تولید بذر کشاورزی دستگاه/ های نوین در کشاورزی  آوری فن

 .شوند های نوین مجهز می آوری های بوجاری و تولید بذور کشاورزی، به فن دستگاه

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

سایت سازمان  2۲امسال توانسته ایم برای : رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با اعالم این مطلب گفت

یزات نوین با عنوان دستگاه جدایش بر مبنای جرم حجمی بذر را معرفی و یارانه آن را مرکزی تعاون روستایی، تجه

 .پرداخت کنیم

های تولید بذر را در عرصه توسعه کشاورزی تعیین کننده دانست و  های بوجاری و ماشین وی ارتقاء وضعیت سیستم

ای را به مرکز توسعه  ر تکلیف ویژههای بوجاری کشو وزیر جهاد کشاورزی در حوزه ارتقاء سیستم: اظهار داشت

 .مکانیزاسیون کشاورزی سپرده است

شوند و از این رو بذرهای پوک با بذرهای سالم مخلوط  در کشور ما بذرها بر مبنای اندازه جدا می: عباسی بیان کرد

کیفیت بذر را در پی  شده و در نتیجه این بذر ها در مزارع سبز نمی شوند در حالی که استفاده از این فن آوری جدید،

 .دارد، و در تولید و عملکرد محصوالت نقش مهمی خواهد داشت

 معرفی ماشین های برداشت مکانیزه میوه

های برداشت مکانیزه  امسال ماشین: های نوین در حوزه باغبانی نیز اشاره کرد و گفت آوری وی در ادامه به معرفی فن

 .منان، فارس، همدان، قزوین، تهران، و گلستان معرفی کرده ایممیوه را شناسایی و به هفت استان زنجان، س

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با بیان این که باغداران در صورت استفاده از فن آوری نوین برداشت میوه 

ای اعتبارات خرید ماشین ه: درصدی قیمت این فن آوری برخوردار می شوند، افزود 3۲از مشوق یا کمک بالعوض 

 .برداشت میوه در اختیار استان ها قرار گرفته است

 تجهیز زیتون کاران به سیستم روغن کشی 

استان کشور خبر داد و تصریح  9۲عباسی همچنین از شناسایی و معرفی سیستم های روغن کشی پرتال زیتون به 

و ما از سازمان های جهاد درصدی قیمت این فن آوری نوین به زیتون کاران تعلق می گیرد  3۲مشوق های : کرد

 .کشاورزی استان های زیتون خیز کشور خواسته ایم که افراد واجد شرایط را به این مرکز معرفی کنند

وی در همین حال اعالم کرد که استفاده از سیستم های روغن کشی پرتال زیتون ضمن جلوگیری از ضایعات این 

 .ن کشی سیار مجهز شودمحصول واجب می شود که باغدار به یک کارخانه روغ

سیستم جدید روغن کشی در راستای اقتصادی کردن زیتون کاری و برای باغات زیر پنج هکتار : وی اضافه کرد

 .مناسب است

 برداشت مکانیزه خرما 

در سال جاری چند فن آوری نوین برای برداشت مکانیزه خرما در : وی در مورد حرس و برداشت خرما نیز اذعان داشت

 .ار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و فارس شناسایی و معرفی شده استسطح چه

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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سال گذشته در حوزه خرما فعالیت های محدودی برای شناسایی باالبر خرما به منظور : این مقام مسئول یاد آور شد

 .برسیم برداشت مکانیزه این محصول داشتیم و امیدواریم امسال با معرفی فن آوری های جدید به نتیجه قطعی

 ماشین حفاظتی با کمک بالعوض ۰2۲ارائه 

 3۲دستگاه ماشین حفاظتی در قالب  ۰2۲تا  ۰۲۲برای استان های کشور : عباسی در مورد کشاورزی حفاظتی نیز گفت

 .در صد کمک بالعوض در نظر گرفته ایم

بع پایه خاک عنوان کرد و وی کشاورزی حفاظتی را یکی از روش های تولید بر مبنای حفظ محیط زیست و بهبود منا

ما در این راستا کشت مستقیم و خاک ورزی حفاظتی را سرلوحه فعالیت هایمان در مرکز توسعه : اظهار داشت

 .مکانیزاسیون قرار داده ایم

/news/fa/ir.yjc.www://http2۰۲2813 
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 نوآوری هاتحقیقات و 
 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  4۲: تاریخ

 عرضه محصول ارگانیک با یک چهارم قیمت جهانی به بازار

 93به  ۰۲۰۲میلیارد دالر است که تا سال  93.۰میزان تولید مواد آرایشی و بهداشتی ارگانیک در جهان در حال حاضر 

 .میلیارد دالر افزایش می یابد

، دیناروند رییس سازمان غذاودارو با بیان اینکه نقطه ضعف جدی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

صنعت باید عالوه بر تامین بازار : صنعت این است که خود را بی نیاز از بازارهای منطقه و جهان می داند، تصریح کرد

لی و منطقه ای نیز توجه داشته باشد و این در حالی است که ایران از کشورهایی که خود را با داخلی به بازار بین المل

 .آنها مقایسه می کند عقب مانده است و بسیاری از کشورها در صادرات از ایران پیشی گرفته اند

در یک سال ونیم  :رییس سازمان غذاودارو با اشاره به حمایت جدی دولت از تولیدات داخلی و صادرات بیان کرد

گذشته تالش شده تا بازار داخلی به هیچ عنوان در اختیار تولیدات خارجی قرار نگیرد و دراین زمینه تالش شده تا در 

 .واردات محصوالت سخت گیرانه تر عمل شود اما این شرایط نباید به گونه ای باشد که منجر به تشویق قاچاق شود

ایجاد فرصت برابر حفظ ایمنی و : یقات صنعتی استان تهران نیز خاطر نشان کردمسلم بیات مدیرکل استاندارد و تحق

سالمت مصرف کنندگان و ایجاد فرصت مناسب جهت مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری در شرکت ها در 

 . دنیای امروز تعریف شده و مورد توجه قرار گرفته است

تولید محصوالت کیفی منجر به ایجاد بازار رقابتی در : رایشی گفتدر ادامه صحرایی ریس انجمن شوینده بهداشتی و آ

 .کشور خواهد شد و مهمترین ویژگی بازار رقابتی توجه به خواسته های مشتریان است 

اکنون نیز با : سال از صنعت ارگانیک جهان عقب بودُ گفت 2۲علی نقیب یک تولید کننده صنعتی با بیان اینکه ایران 

ب تولید ملی و اهمیت دادن به سالمت جامعه ومحیط زیست باید تولید محصوالت آرایشی فرهنگ سازی ترغی

 .بهداشتی ارگانیک با استاندارد جهانی در ایران تسریع شود 

مواد اولیه این محصول از تازه ترین و مرغوب ترین و کمیاب ترین مواد اولیه استاندار شده ارگانیک در : وی افزود

تولید آن از کشور آلمان و انگلستان و سوئیس وارد شده و دپارتمان مجهز به تنها اتاق تمیز جهان می باشد و خط 

دارویی جهت تولیدات آرایشی بهداشتی در آسیا است و محصول در ظروف شیشه ای سوئیسی ثبت اختراع  Aکالس 

 .شده بسته بندی می شود

د اولیه آن استاندارد شده ارگانیک و باقیماندۀ این درصد موا 12ارگانیک به معنای آن است که حداقل : وی افزود

محصوالت ارگانیک نیاز پنهان و آشکار دارد و منابع خوبی . درصد از لیست بسیار سخت گیرانه ای انتخاب می شود

 .برای کشت ارگانیک در کشور وجود دارد

ا در سالهای اخیر تولید محصوالت بخش عمده تولیدات برندهای معروف جهانی ،شیمیایی هستند ام: نقیب تصریح کرد

آرایشی ارگانیک مورد توجه واقع شده و به طور مثال در کشور برزیل تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی ارگانیک 

آمریکا بزرگترین بازار محصوالت آرایشی وبهداشتی ارگانیک را : وی افزود.برابر داشته است 2در سالهای اخیر رشدی 

 .گلیس، استرالیا، برزیل ومکزیک در رده های بعدی تولید و مصرف قرار دارنددارد وآلمان،ژاپن،ان

/news/fa/ir.yjc.www://http2۰۲۰199 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5202711
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 تحقیقات و نوآوری ها  

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49یک شنبه 

 تولید شیرخشک رژیمی نوزادان برای نخستین بار در کشور 

رژیمی ویژه نوزادان بیمار در  شیر خشک از تولید صنایع شیر ایرانمدیر عامل شرکت  _اقتصاد غذا <صنایع غذایی

 .کشور خبر داد

در حاشیه بازدید از کارخانه شیر خشک چهارمحال و بختیاری با اشاره  علی رومیبه گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

میلیارد تومان  9۲۲ساالنه حدود : به اینکه شیر خشک رژیمی ویژه نوزادان بیمار در کشور تولید می شود، اظهار داشت

 .هزینه واردات شیر خشک های رژِیمی مخصوص نوزادان بیمار به کشور می شود

تولید شیر خشک های رژیمی مخصوص نوزادان بیمار در مجموعه پگاه آغاز  14در نیمه دوم سال : وی افزود

 .می شودخواهدشد، این نوع شیر خشک در اختیار کودکانی که دارای بیماران خاص هستند قرار داده 

کارخانه شیر خشک پگاه ، بزرگترین کارخانه تولید شیر خشک کشور است که امیدواریم تولیدات این : وی بیان کرد

 .کارخانه را صادر کنیم

تولید شیر خشک نوزاد در داخل کشور نقش مهمی در توسعه حوزه صنعت : مدیر عامل صنایع شیر کشور عنوان کرد

  .ی کشور در این حوزه رقم خواهد زدشیر دارد و آینده خوبی را برا

Post/ir.foodpress.www://http 
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http://www.foodpress.ir/Post
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 کاهش مصرف سموم و مبارزه با سرطان، با توسعه کشت گیاهان تراریخته 
 .مصرف سموم و مبارزه با سرطان با استفاده از توسعه کشت گیاهان تراریخته کاهش می یابد

دکتر مسعود توحیدفر، عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در نشست تخصصی دوازدهمین 

باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی گاهی : زنان و مامایی در بیمارستان میالد تهران عنوان کردکنگره بین المللی 

گذارد، مصرف این گونه محصوالت عوارض غیر قابل جبرانی  به حدی زیاد است که حتی بر طعم محصوالت نیز تأثیر می

های شیوع  ترین علت سالم را یکی از مهمها دارد و کارشناسان امر وجود محصوالت نا از جمله ایجاد انواع سرطان

 .دانند سرطان در کشور می

ها است که مصرف سم و کود شیمیایی به صورت قابل توجهی کاهش  وی با بیان این که در کشورهای توسعه یافته سال

ا، جلوگیری از استفاده یکی از راه کاره: یافته، اما روند رو به رشد استفاده از این سموم هنوز در ایران ادامه دارد، افزود

سطح زیر کشت اینگونه محصوالت که . بی رویه سموم کشاورزی کشت محصوالت تراریخته است که نیاز به سم ندارند

با کشت اینگونه محصوالت تعداد دفعات . کشور کشت و کار می شود ۰1میلیون هکتار است توسط  98۲بیش از 

 .شود در فرآیند تولید محصوالت استفاده می پاشی کاهش یافته و در نتیجه از سم کمتری سم

محصوالت تراریخته قبل از اینکه تجاری شوند ارزیابی الزم در مورد آن ها انجام می : توحیدفر در پایان اذعان داشت

شود تا ایمنی اینگونه محصوالت تضمین شود، این در حالی است که بقیه محصوالت کشاورزی که به روش های سنتی 

 .وند چنین ارزیابی در مورد آنها صورت نمی گیردتولید می ش

های قبل  وی در ادامه اشاره کرد که هر سال سطح زیر کشت این گروه از محصوالت در جهان در مقایسه با سال

ها کشاورز در سراسر جهان است، پس به این  دهنده اعتماد و اطمینان به میلیون افزایش پیدا کرده که این نشان

 .گفت محصوالت تراریخته خطری به همراه نداشته است توان ترتیب می

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰33۰-9html. 
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 تولیدات باغی
 فارس - 52/24/49

 هزار تومان 32هر کیلو زردآلو ترکیه / قیمت میوه و سبزی در تهران
علیرغم وجود زردآلوی داخلی در بازار هر کیلوگرم زردآلوی وارداتی از ترکیه به : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

 .شود هزار تومان عرضه می 32قیمت 

هر : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت

تومان عرضه  22۲۲هزار تا  2تومان و هر کیلوگرم سیب قرمز با قیمت  42۲۲هزار تا  4کیلوگرم سیب زرد با قیمت 

 .شود می

تومان است،  2۲۲ هزار و 1تومان تا  2۲۲هزار و  3قیمت هر کیلوگرم پرتقال وارداتی مصری در بازار بین : وی افزود

 .ضمن اینکه در حال حاضر پرتقال داخلی در بازار موجود نبوده و در این فصل هم الزم به عرضه نیست

هزار تومان و هر  32هر کیلوگرم زرد آلو وارداتی ترکیه در بازار : رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران بیان داشت

 .هزار تومان است 92کیلوگرم زرد آلو داخلی 

فرنگی بر  قیمت هر کیلو توت: هزار تومان عنوان کرد و افزود 94هزار تا  4مت هر کیلوگرم گوجه سبز را بین وی قی

 .هزار تومان متفاوت است 8هزار تا  3حسب کیفیت در بازار بین 

د و با شو تومان عرضه می 8۲۲هر کیلوگرم هندوانه در حال حاضر با قیمتی بین هزار تا هزار و : مهاجران اظهار داشت

 .یابد آمدن هندوانه دزفول در روزهای آتی قیمت این محصول کاهش می

تومان است و  2۲۲هزار و  ۰هزار تا  ۰گرم ملون و طالبی خوب و با کیفیت در بازار بین  قیمت هر کیلو: وی تصریح کرد

 .تومان است 2۲۲هزار و  4هزار تا  4قیمت هر کیلوگرم گرم موز بین 

تومان،  3۲۲تومان تا هزار و  1۲۲قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی بین : و سبزی تهران اظهار داشترئیس اتحادیه میوه 

 .تومان است 2۲۲هزار و  ۰تا  2۲۲قیمت هر کیلوگرم خیار بین هزار و 

ا قیمت هر کیلوگرم پیاز شیری ی: تا هزار تومان عنوان کرد و افزود 8۲۲زمینی در بازار را بین  وی قیمت هر کیلو سیب

 .تومان است 8۲۲سفید در بازار حدود هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰1۲۲9949 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 فارس - 52/24/92

 تر در داخل کشور گاوهای مولد با قیمت ارزانتامین 
گاوهای  19در کشور عملیاتی شد و از سال  1۲موضوع ژنتیک از سال : های دامی جاهد افزود مدیرعامل شرکت نهاده

شده سراسر دنیا خریداری شد و نتیجه آن این بود که قبالً این گاوها از کشوری  ژنومیک از کشورهای بزرگ و شناخته

تر در  اکنون آن را ارزان شده هم رسید، اما شرکت جاهد با پایین آوردن قیمت تمام کا به دست دامداران میمثل آمری

 .دهد اختیار دامداران قرار می

امروز در های دامی جاهد  ، حمید ورناصری مدیرعامل شرکت نهادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

: اظهار داشت  «غذایی  پیشرفت ژنتیکی، توسعه پایدار و امنیت»سومین همایش سراسری اصالح نژاد دام با عنوان 

ای انجام داده و مراکز تولید خود  های گسترده شرکت جاهد در مورد تولید مواد ژنتیکی در مورد گاو و گاومیش فعالیت

 .بریز و کرج فعال کرده استهای مختلفی از جمله اهواز، ت را در استان

انجام شده   ریزی بخشی از مواد ژنتیکی تولید این شرکت مازاد بر نیاز داخلی که برای صادرات آن هم برنامه: وی افزود

 .است

ها و اهداف تولیدکنندگان  ریزی برای پوشش سالیق، خواسته همچنین شرکت جاهد برنامه: ورناصری بیان داشت

ر راستای بحث ارتقای تولیدات و کاهش قیمت تمام شده و همچنین تأمین نیاز تولیدکنندگان داشته که همه اینها د

 .است

با تمام اقدامات انجام شده در این شرکت قدرت انتخاب دامداران : های دامی جاهد تصریح کرد مدیرعامل شرکت نهاده

های  ح نژاد هم اکنون تمام خواستههای تخصصی مرکز اصال بیش از گذشته شده و با توجه به تولیدات و مشاوره

 .شود دامداران در مورد نژادهای مختلف به طور کامل برآورده می

قطعاً یکی از : وری است، اظهار داشت وی با بیان اینکه یکی از معضالت اصلی تولیدکنندگان قیمت تمام شده و بهره

اد است که این موضوع به صورت ساختاری، پایه های تأثیرگذار برای کاهش قیمت تمام شده ژنتیک و اصالح نژ مؤلفه

 .دهد صنعت دامپروری را تحت تأثیر قرار می

شود و شرکت تمام توان خود را برای تولید ژنتیک برتر  تأثیر این اقدامات قطعاً در بلندمدت آشکار می: ورناصری افزود

 .برد با استفاده از تخصص نیروهای داخلی و خارجی به کار می

گاوهای  19در کشور عملیاتی شد و از سال  1۲موضوع ژنتیک از سال : های دامی جاهد افزود شرکت نهادهمدیرعامل 

ژنومیک از کشورهای بزرگ و شناخته شده سراسر دنیا خریداری شد و نتیجه آن این بود که قبالً این گاوها از کشوری 

تر در  آوردن قیمت تمام شده هم اکنون آن را ارزانرسید، اما شرکت جاهد با پایین  مثل آمریکا به دست دامداران می

 .دهد اختیار دامداران قرار می

سازی گاوهای داخلی هم پیشتاز شد و در این مورد توانستیم کارمان را آغاز کنیم  این شرکت در مورد بومی: وی افزود

صورت تضمینی برای ژنومیک شدن های داخلی گاوهایی را که ارزش بسیار خوبی داشتند، به  گیری از گله و با نمونه

 .هایمان برای تولید فرستادیم خریداری شد و به ایستگاه

http://www.farsnews.com/
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ها در راستای تولید بهینه و  ورناصری با بیان اینکه یکی از دغدغه دامداران در چند سال اخیر تعیین جنسیت دام

ای تعیین جنسیت شد و به این ه این شرکت موفق به تولید اسپرم: وری و کاهش قیمت بوده است، گفت افزایش بهره

 .های خود را به صورت هدفمند تولید کنند توانند گله طریق دامداران می

کنار به شرکت جاهد انجام شده و ما هم  توافقات نهایی برای واگذاری مجتمع الین بابل: وی همچنین اظهار داشت

 .کنیم تا جوجه الین را وارد بازار کنیم تالش می

ها را به تولیدکنندگان  دهیم تا با کمترین هزینه و بهترین کیفیت جوجه ه مرغداران امیدواری میب: ورناصری افزود

 .شود برسانیم، چرا که موضوع جوجه آرین یک بحث استراتژیک است که منجر به کاهش قیمت تمام شده می

درصد اقتصاد  38می حدود بر اساس مبانی عل: نیا مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل گفت در ادامه محمدرضا شافعی

 .درصد به مواد پروتئینی بستگی دارد 1.2درصد حدود  38خانوار در داخل کشور بسته به غذاست و از این 

کنندگان با مشکل تأمین آن مواجهند که باید  به دلیل باال بودن قیمت مواد پروتئینی در کشورمان مصرف: وی افزود

 .مند شوند مه مردم بتوانند از آن بهرهراهکاری را برای آن در نظر گرفت تا ه

های  دانش ژنومیک خدمات بسیاری را به مردم داده و استفاده از یافته: مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل تصریح کرد

 .کنندگان خواهد بود علمی آن قطعاً به نفع مصرف

تأمین علوفه : ه است، اظهار داشتخشک در جهان واقع شد نیا با بیان اینکه کشور ما در منطقه خشک و نیمه شافعی

هایی را تولید کرد که با  توان دام گیری از علم ژنتیک می رود که با بهره های ما به شمار می مورد نیاز دام یکی از دغدغه

 .مصرف کمتر علوفه، شیر و گوشت بیشتری تولید کنند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰3۲۲۲۲132 
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 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  4۱: تاریخ

 تزریق هورمون به مرغ برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست

 .موضوعیت علمی و اقتصادی نداردتزریق هورمون به مرغ : رئیس اتحادیه سراسری مرغداران اظهار داشت

تزریق : ، گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانعظیم حجت رئیس اتحادیه سراسری مرغداران در گفتگو با 

 .هورمون به مرغ نه علمی است و نه اقتصادی

تا  9۰ون به صرفه نیست، در حال حاضر یک مرغ کامل در بازار بین تزریق هورمون برای تولیدکننده مقر: وی ادامه داد

هزار تومان است و اگر قرار باشد حتی یک میلی گرم به آن هرمون اضافه شود مطمئنا قیمت آن خیلی باالتر  93

 .شود می

زنده به  سازمان دام پزشکی کشور در تمامی مراحل از جوجه ریزی تا زمانی که مرغ: حجت در ادامه بیان داشت

 .کند و در نتیجه امکان تزریق هورمون وجود ندارد رود کنترل و نظارت می کشتارگاه می

تولیدی مرغ، روند مثبت رو به رشدی دارد و حتی این روند چند روز   در کشورهای پیشترفته دنیا پرسه: وی ادامه داد

 .روند هورمون در میان باشد آنها بیشتر زیر سوال میاز روند تولید مرغ در ایران بیشتر است و اگر بحث استفاده از 

 . ای انجام گیرد، منطقی نیست به دلیل اینکه هورمون باید به صورت تزریقی باشد و به صورت دوره: حجت بیان داشت

شود اما در آنجا هم از هورمون  شاید در حیوانات صنعتی بتوان گفت که روند رشد آنها دستکاری می: وی ادامه داد

تر  منجر به رشد سریع... شود بلکه شرایطی مثل خوراک مناسب، محل نگهداری مناسب، اصالح ژنتیک و  استفاده نمی

 .گردد دام می

متاسفانه این یک فرهنگ غلط است که در سطح جامعه مطرح : رئیس اتحادیه سراسری مرغداران خاطر نشان کرد

هایی که اتحادیه انجام داده منتظر هستیم  نگاری اند که با نامه شده و برخی مسئولین نیز این موضوع را مطرح کرده

 .آن اعالم شود و به دنبال فرهنگ سازی در این زمینه هستیم  تکذیبه

/news/fa/ir.yjc.www://http2۰۲۲828 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 آیانا 4952اردیبهشت  44, سه شنبه

 ترین واردکننده گوشت مرغ دنیا  جای خالی زرشک ایرانی در سفره بزرگ
تنها  بردار در خراسان جنوبی، نه هزار بهره 3۲میلیارد ریالی زرشک و اشتغال  322هزار و  با وجود ارزش اقتصادی یک

 . گرم برآورد شده است 82شود، بلکه سرانه مصرف هر ایرانی نیز کمتر از  برای صادرات زرشک اقدامی نمی

با اعالم این ( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس خانه کشاورز استان خراسان جنوبی امروز در گفتگو با 

های استان  هکتار از باغ 311هزار و  94بردار زرشک در استان خراسان جنوبی بر  هزار بهره 3۲در حالی که : خبر گفت

هی شود، برای ساماند میلیارد ریال برآورد می 322هزار و  کنند و ارزش اقتصادی این محصول حدود یک فعالیت می

 .ای وجود ندارد وضعیت تولید و صادرات زرشک، برنامه

صورت سنتی تولید شده، اما  زرشک در بیشتر مناطق استان خراسان جنوبی به: غالمحسین کریمدادی افزود

کن نیز  های خشک های بهداشتی زرشک برای تبدیل کشت سنتی به صنعتی آن در دستور کار قرار دارد و تونل بارگاه

 .ه شروع به کار کرده استدر چند منطق

های  بندی شده و در استان شده بسته صورت خشک خوری و به صورت تازه از آنجا که زرشک به: وی خاطرنشان کرد

ریزی کرد؛ این در حالی است که با وجود اشتغال  توان برای صادرات و فرآوری آن برنامه شود، می همجوار توزیع می

ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی وضعیت تولید  قه، هیچ برنامهدرصد از کشاورزان منط 1۲بیش از 

 .زرشک وجود ندارد
 خورد گرم زرشک می 11هر ایرانی 

در حالی که زرشک یکی از : رئیس خانه کشاورز خراسان جنوبی با اشاره به سرانه مصرف زرشک در کشور ادامه داد

ای در سالمت افراد داشته باشد، سرانه  کننده تواند نقش تعیین که میگیاهان دارویی با ارزش اقتصادی باال است 

خوری این  سازی برای تازه گرم برآورد شده است؛ این در حالی است که در صورت فرهنگ 82مصرف داخلی فقط 

 .توان انتظار ارزش افزوده بیشتری برای این محصول داشت محصول می

شدت با  در حالی که استان خراسان جنوبی به: در این حوزه تصریح کردهای آب  کریمدادی با اشاره به محدودیت

شکل سنتی نوع کشت مورد نیاز خود را پیدا کردند، اما از این محصوالت  رو است، کشاورزان به کمبود منابع آبی روبه

وسف، واحد فرآوری محصول زرشک در بیرجند، خ 93طوری که تنها  گیرد؛ به آب حمایت مؤثری صورت نمی کم

 .فردوس، سربیشه و قائن فعال هستند
 !بازاررسانی زرشک، صفر

عنوان یکی از محصوالت صادراتی انحصاری ایران باشد، برای بازارسازی  تواند به در حالی که زرشک می: وی یادآور شد

حالی است که رسد؛ این در  ریزی نشده و صادرات محدود آن تنها به مصرف ایرانیان مقیم خارج کشور می آن برنامه

 .دنیا معرفی شود  شده باید به خوری یا فرآوری صورت تازه این محصول به

پلو با مرغ یکی از غذاهای ایرانی است  زرشک: کریمدادی با اشاره به مصرف باالی مرغ در کشورهای منطقه تأکید کرد

 .ددنبال داشته باش تواند صادرات تبعی را به که ضمن معرفی به کشورهای منطقه می
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شود که در صورت معرفی زرشک  ترین واردکننده گوشت مرغ دنیا محسوب می عنوان بزرگ ژاپن به: وی اظهار داشت

 .تواند ارزش اقتصادی قابل توجهی برای کشور داشته باشد های غذایی در کنار مرغ می عنوان یکی از مکمل به

روند که در  شمار می کنندگان مرغ دنیا به ن مصرفعنوان دومین و سومی عراق و عربستان به: کریمدادی همچنین گفت

توان ارزش اقتصادی این محصول را با  های غذایی در کنار مرغ می عنوان یکی از مکمل صورت معرفی زرشک به

 .صادرات به این کشورها چندبرابر کرد

تواند  رود که صادرات زرشک می شمار می عراق یکی از بازارهای در دسترس ایران به: وی با اشاره به بازار عراق افزود

 .ریزی برای صادرات وجود ندارد در شرایط کنونی در این کشور نهادینه شود، اما برنامه
 ها از فروش هر کیلو زرشک هزار تومانی دالل 83سود 

در زمان حاضر قیمت هر کیلوگرم زرشک در بازارهای محلی و : دبیر خانه کشاورز خراسان جنوبی خاطرنشان کرد

ها هر کیلوگرم از این محصول را در بازار به  ید از کشاورزان، دوهزار تومان برآورد شده است، در حالی که داللخر

 .رسانند هزار تومان به فروش می 94تا  93قیمت 

در حالی که شورای عالی زعفران برای ساماندهی وضعیت تولید و صادرات این محصول تشکیل : کریمدادی ادامه داد

 .عنوان یکی از محصوالت انحصاری استان خراسان جنوبی بدون پشتوانه حمایتی رها شده است بهشد، زرشک 

ویژه محصوالت کشاورزی، زرشک نیز به چشم مسئوالن  با تجدیدنظر در محصوالت انحصاری ایران به: وی تصریح کرد

 ./دولتی بیاید

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰24۰-9html. 
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 تولیدات زراعی

 آیانا 4952اردیبهشت  45, سه شنبه

 احتمال واردات بذر گندم، جو و ذرت از صربستان / جایگزینی کشت گندم به جای هندوانه در کرمان
بر محدود شده و به جای آن گندم  محصوالت پرآببا هدف کنترل سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی، امسال کشت 

 .جایگزین شده است

، (ایانا)معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

صورت  تا هشت میلیون تن گندم به 1.2شود حدود  بینی می پیش: وضعیت گندم را مناسبی ارزیابی کرد و گفت

 .ینی از کشاورزان خریداری شودتضم

سازی  توان تمامی واردات را به حساب کمبود تولید بگذاریم، زیرا بخشی از آن برای ذخیره نمی: عباس کشاورز افزود

 .شود استراتژیک انجام می

ضابطه  شده توانست از واردات بی های اعمال وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته با سیاست: وی خاطرنشان کرد

ای که حدود پنج ماهی است که هیچ شکری به کشور وارد نشده  گونه برخی محصوالت همچون شکر و برنج بکاهد، به

 .است

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کنترل سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی ازجمله بخش زراعت 

بر حذف شده و به  اقداماتی انجام شد که محصوالت پرآبدر راستای استفاده بهینه از آب، در برخی مناطق : ادامه داد

 .جای آن از محصوالت دیگر استفاده شود

ها همچون کرمان محدود شد و گندم جای آن را گرفت تا  کشت هندوانه در برخی استان: کشاورز تصریح کرد

ستراتژیک بیشتری را تولید جویی در مصرف آب اتفاق بیفتد، بتوانیم محصوالت ا ترتیب عالوه بر اینکه صرفه بدین

 .کنیم

توان آن را به  ها در حال حاضر مناسب است و نمی قیمت محصوالتی همچون هندوانه و سایر میوه: وی یادآور شد

 .کمبود نسبت بداد، زیرا به اندازه نیاز تولید داریم

حدود کنیم و در حال حاضر نیز کنیم تا صادرات هندوانه که خروج آب از کشور است را م تالش می: کشاورز تأکید کرد

 .همچنان صادرات این محصول به کشورهای عربی در حال انجام است
 وجود رقم گندم صربستانی که به تاریخ کشت حساس نیست

کشور صربستان در بخش : معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره همکاری ایران و صربستان اظهار داشت

 .ای که هفت رقم ذرت هیبرید به کشور وارد و کشت شده است گونه ی است، بههای خوب کشاورزی دارای پیشرفت

صورت موردی بوده است، گواهی بهداشتی  های گیاهی از کشور فوق به از آنجا که واردات محموله: وی همچنین گفت

 .هایی منعقد شود تا واردات بذور گیاهی تسریع شود نامه برای آن صادر نشده و الزم است تفاهم

تواند در کشور ما  بر بوده و می آب های جو و گندم مناسبی دارند که کم کشور صربستان رقم: شاورز در ادامه افزودک

وجود رقم گندمی که به تاریخ کشت حساس نیست، از دیگر مواردی است که : وی در پایان خاطرنشان کرد.بومی شود

 ./تواند برای رونق زراعت ایران مؤثر واقع شود می

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰341-9html. 
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 تولیدات زراعی

 آیانا 4952اردیبهشت  45, سه شنبه

 گذاران ایرانی برای کشت فراسرزمینی  دعوت صربستان از سرمایه

های  گذاران ایرانی را برای گسترش همکاری وزیر و وزیر تجارت، گردشگری و مخابرات صربستان سرمایه معاون نخست

 . کشاورزی ایران و صربستان، به کشت فراسرزمینی در کشورش دعوت کرد

زیر تجارت، وزیر و و ، در دیدار محمود حجتی با معاون نخست(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های دو کشور مورد تأکید قرار گرفت گردشگری و مخابرات صربستان، گسترش همکاری

در بخش کشاورزی و در ( صربستان)همکاری ایران با یوگسالوی سابق : وزیر جهاد کشاورزی در این باره گفت

از کشور فوق به ایران وارد  ای دیرین است و نخستین خط الین ذرت که های تحقیقاتی و آموزشی دارای گذشته زمینه

 .شده است و مورد کار تحقیقاتی قرار گرفته، دارای نتایج مثبتی بوده است

های خوبی بین دو کشور صورت گرفته و مبادالتی موردی،  های گندم، همکاری در معرفی رقم: محمود حجتی افزود

نامه محکمی  نامه گیاهی دارای تفاهم ینه موافقتصورت کم و بیش اتفاق افتاده است، اما از آنجا که دو کشور در زم به

نیستند، امیدواریم بتوانیم در این بخش با گسترش روابط، اقداماتی را جهت ورود و خروج برخی کاالهای کشاورزی 

 .داشته باشیم

مندی برای کشت محصوالت کشاورزی توسط  کشور دوست عالقه: وی درباره کشت فراسرزمینی خاطرنشان کرد

های همکاری و  گذاران ایرانی را دارد، اما تا این لحظه اقدامی جدی انجام نشده است که امیدواریم زمینه سرمایه

 .های ایرانی در کشور دوست فراهم شود ها برای حضور شرکت آمادگی
 کننده نیست های ایران و صربستان راضی پتانسیل

های دو کشور  صربستان که با هدف گسترش روابط و همکاریوزیر و وزیر تجارت، گردشگری و مخابرات  معاون نخست

مندی دو  عالقه: ها به ایران سفر کرده است، به وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت در بخش کشاورزی و سایر زمینه

 .طرف برای افزایش روابط دو کشور بسیار محسوس است

های صربستان آشنا شوند تا  ه از نزدیک با پتانسیلشود ک از کارشناسان ایرانی دعوت می: راسیم لیاییچ ادامه داد

 .های همکاری بیشتری فراهم شود زمینه

های اقتصادی ممتاز  های کشاورزی و سایر بخش های بین ایران و صربستان در عرصه تاکنون همکاری: وی تصریح کرد

 .های دو کشور فراتر از این است کننده نیست؛ زیرا پتانسیل بوده است، اما راضی

مدنظر ما است و الزم ... های دیگری در بخش کشاورزی همچون دامداری، زراعت، صادرات و موضوع: لیاییچ یادآور شد

 .تری انجام شود تا بتوانیم به اهداف مهم برسیم است مطالعات وسیع

های  همکاریها مربوط به مطالعات و محققان ایرانی و صربستانی است که تاکنون  بخش دوم همکاری: وی تأکید کرد

 .اند و امیدواریم از این پس افزایش پیدا کند بسیار خوبی داشته
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گذاران  ها مربوط به مشارکت سرمایه نوع سوم همکاری: وزیر تجارت، گردشگری و مخابرات صربستان همچنین گفت

انند برای کشور تو ایرانی برای تولید محصوالت غذایی در کشور صربستان است که در این بخش کشاورزان ایرانی می

 .خود یا صادرات به کشور ثالث، اقدام به فعالیت کنند

های کشاورزی ایران و صربستان است تا با  ها تأسیس مشترک شرکت چهارمین بحث همکاری: لیاییچ در ادامه افزود

ر کشورها های کشاورزی در سای مشارکت یکدیگر بتوانند تولیدات مفیدی داشته و عالوه بر آن در برخی نمایشگاه

 .حضوری فعال داشته باشند

ای در این  نامه کشور صربستان برای صادرات رقم هیبرید ذرت آمادگی دارد، اما از آنجا که تفاهم: وی خاطرنشان کرد

 .های الزم را داشته باشند بخش وجود ندارد، الزم است کشور دوست در این زمینه همکاری

های گیاهی نیز خواهان آن  نامه ی در گذشته مبادله شده است و برای موافقتهای دام نامه موافقت: لیاییچ تصریح کرد

صورت  های دور نیز به های الزم را داشته باشد؛ کمااینکه در گذشته هستیم تا سازمان مربوطه در ایران راهنمایی

 ./های کشاورزی وارد شد موردی رقم

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰343-9html. 
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 تولیدات زراعی

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  92: تاریخ

 هزار تن کلزا از کشاورزان خوزستان 1خرید بیش از 

 .از کشاورزان استان خبردادتن کلزا 12۲۲معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان از خرید تضمینی 

، قاسمی نژاد با اشاره به اینکه در سال جاری انجمن کارخانجات تولید گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

به : عهده دارند گفت  روغن نباتی کشور و شرکت های دانه های روغنی زیر نظر جهاد کشاورزی کار خرید کلزا را بر

تناسب نیاز شهرها برای خرید تضمینی کلزا مراکز خرید درشهرهای مختلف استان مستقر شده است و این مراکز 

 .آمادگی خرید محصول کلزا بصورت تضمینی را دارند

وص میزان خرید تا پایان مردادماه است و در خص  وی با بیان اینکه زمان خرید این محصوالت از ابتدای اول اردیبهشت

 .تومان اعالم شده است ۰۰۲۲قیمت خرید تضمینی کلزا : هیچ محدودیتی وجود ندارد افزود 

هزار تن کلزا از زمینهای  ۰۲پیش بینی می شود امسال : معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان گفت 

 .کشاورزی استان برداشت شود 

 .هان، دزفول، رامهرمز،هندیجان،ایذه، اندیمشک،اهواز و شوش کشت می شوداین محصول بیشتر در شهرستانهای بهب

/news/fa/ir.yjc.www://http2۰۲24۰2/ 
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 تولیدات زراعی

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  45: تاریخ

 برداشت طالبی خارج از فصل در ایرانشهر

 .هکتار از اراضی آغاز شد 2۲۲خارج از فصل از سطح بیش از کار برداشت محصول طالبی 

کشت طالبی خارج از فصل در این : ، مدیرجهاد کشاورزی ایرانشهر گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .بهشت کار برداشت آغاز می شودشهرستان از دی ماه به صورت کشت زیر پالستیک انجام و در اردی

پیش بینی می شود امسال کشاورزان : تن عنوان کرد و افزود۰۲عدل، متوسط برداشت طالبی را در هرهکتار 

 .هزار تن طالبی برداشت و روانه بازار مصرف کنند  9۲ایرانشهری بیش از 

تهران، خراسان جنوبی،کرمان، اصفهان  این محصول عالوه بر عرضه در بازارهای داخل استان به استان های: وی گفت

 .و شیراز حمل می شود

اقلیم مناسب ایرانشهر موجب شده تا شرایط برای کشت میوه های خارج از فصل و با سود باال از قبیل هندوانه، طالبی 

 .و خیار فراهم شود

/news/fa/ir.yjc.www://http33412۰۲ 
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 چای

 فارس - 52/24/49

 تر از سال گذشته است محصول کیفی/ هزار تن برگ سبز چای ۰8برداشت 
: هزار تن برگ سبز چای به دست آمده است، گفت ۰8رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه از آغاز فصل برداشت 

اگرچه در این مدت نسبت به سال گذشته محصول کمتری برداشت شده، اما کیفیت محصول به دلیل انجام عملیات 

 .بهتر از سال قبل است« زراعی به»

از آغاز فصل : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور در گفت

 .میلیارد تومان برداشت شده است 21هزار تن برگ سبز چای به ارزش  ۰8برداشت تاکنون 

 .است ۰درصد درجه  92درصد از برگ سبز چای برداشت شده درجه یک و  82: وی افزود

درصد کاهش داشته است،  91مقایسه با مدت مشابه سال قبل روزبهان با بیان اینکه میزان برداشت برگ سبز چای در 

زراعی و  سبز برداشت شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه به دلیل تغذیه مناسب و عملیات به  برگ: گفت

 .هایی که در سال گذشته روی باغهای چای انجام شده، دارای کیفیت بسیار خوبی است هرس

کاهش کمی برگ سبز دو علت داشته، یکی خشکسالی سال قبل بوده که این : رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

ها در سال گذشته بوده است که بر این اساس  بر بوته بر و کمر  ها تأثیر گذاشته و عامل دوم هم هرس کف عامل بر بوته

اند، سال آینده محصول  دهند و آنهایی که کف بر شده اند، اواخر تابستان محصول می هایی که هرس کمر بر شده بوته

 .خواهند داشت

افزایش برداشت برگ سبز چای بستگی به بارش باران در خرداد و تیرماه دارد، طوری که که اگر باران : وی افزود

 .یابد درصد نسبت به سال گذشته افزایش می 4۲مناسبی ببارد، برداشت برگ سبز چای حدود 

ن تأثیر به سزایی روی برداشت برگ سبز چای در چین تابستانی و بارش بارا: رئیس سازمان چای کشور بیان داشت

 .پاییزه دارد

هزار  94هزار تن برگ سبز چای از باغات چای کشور برداشت شد و حدود  34سال گذشته حدود : روزبهان تصریح کرد

 .تن چای خشک از آن استحصال شد 3۲۲و 

هزار هکتار از آن باغات به  2های گذشته  اغات چای در سالهزار هکتار ب ۰2از : رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

و اقدامات مناسبی که دولت در راستای احیای این باغات انجام   دالیل مختلف رها شده بود که سال گذشته با کمک

 .هزار هکتار آن به باغات چای کشور برگشت 3داد، حدود 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰1۲۲۲33۲ 
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 چای

 آیانا 4952اردیبهشت  44, سه شنبه

 واریز بهای خرید تضمینی برگ سبز به حساب چایکاران 
گیالن و های  واحد چایسازی استان 3۰رئیس سازمان چای کشور از پرداخت بهای خرید تضمینی برگ سبز چای 

 .ماه خبر داد مازندران در نیمه نخست اردیبهشت

 414میلیارد و  38مبلغ : ، محمدولی روزبهان با اعالم این خبر گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

واحد  3۰ماه  ریال بابت خرید تضمینی بهای برگ سبز چای نیمه نخست اردیبهشت 1۲۲هزار و  313میلیون و 

 .ه حساب چایکاران گیالن و مازندران واریز شدچایسازی ب

درصدی خود را به حساب سازمان چای کشور واریز کرده بودند که  33ها قدرالسهم  این تعداد از کارخانه: وی افزود

سازمان چای هم با واریز سهم دولت توانست بهای خرید تضمینی این واحدهای چایسازی را به حساب کشاورزان 

 .کندچایکار پرداخت 

رئیس سازمان چای کشور اظهار امیدواری کرد که بهای خرید تضمینی برگ سبز چای سایر واحدهای چایسازی نیز به 

 .تدریج به حساب کشاورزان چایکار واریز خواهد شد

کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک و دو از کشاورزان  134هزار و  2۲1میلیون و  91مقدار : روزبهان خاطرنشان کرد

 .صورت تضمینی خبر داد های گیالن و مازندران به ر استانچایکا

تن درجه دو است که  94هزار و  تن در جه یک و یک 413هزار و  98شده  این میزان برگ سبز خریداری: وی ادامه داد

 .ریال است 8۲۲هزار و  1۲میلیون و  413میلیارد و  492شده  ارزش ریالی برگ سبز خریداری

درصد درجه دو است  ۰۲.2درصد درجه یک و  8۲.14شده  تاکنون این میزان برگ سبز خریداری :روزبهان تصریح کرد

 .تن چای خشک تولید شده است 31۲شده بیش از چهارهزار و  که از این میزان برگ سبز خریداری

ازی با واحد چایس 94۰اکنون  های شمالی وجود دارد که هم واحد چایسازی در استان 932تعداد : وی یادآور شد

 ./سازمان چای کشور عقد قرارداد کرده و مشغول خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار هستند

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰221-9html. 
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 چای

 آیانا 4952اردیبهشت  49, چهارشنبه

 گیرد  سیمای آبادی عطر چای ایرانی می
محمدولی روزبهان عصر امروز در برنامه سیمای آبادی به بیان مباحث فنی چای و افزایش مصرف آن در سبد خانوار 

 .پردازد می

تا روز : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .صورت تضمینی خریداری شده است تن برگ سبز چای به 2۲۲هزار و  ۰9ذشته گ

شود که با توجه به شرایط  هزار تن چای خشک تولید می از این میزان برگ سبز حدود پنج: محمدولی روزبهان افزود

 .ایم ترین محصول را داشته امسال تولید کیفی

در برنامه زنده تلویزیونی به نام سیمای آبادی پخش خواهد شد، های چای  وی با اعالم اینکه امروز مباحث فنی باغ

اجتماعی چای در کشور، فواید استفاده از چای ایرانی در سبد مصرفی خانوار و  -نقش اقتصادی : خاطرنشان کرد

که در  چگونگی تغییر ذائقه مردم، اقداماتی که این سازمان برای ارتقاء محصول انجام داده است، ازجمله مباحثی است

 .این برنامه عنوان خواهد شد

شود  ترین محصوالت دنیا محسوب می ترین و کیفی چای ایرانی یکی از ارگانیک: رئیس سازمان چای کشور ادامه داد

 .شود که گاهی چای سفید در کشورهای عربی به قیمت حدود یک میلیون تومان داد و ستد می

ین کشورهای دیگر مشتریان خاص خود را دارد، باید پیگیری کنیم که در حالی که این محصول ب: روزبهان تصریح کرد

 .چرا در سبد خانوار چای غیرایرانی جایگزین شده است

 .الزم است مصرف چای ایرانی بین مردم ترویج شود و در این راستا تمام تالش خود را خواهیم کرد: وی یادآور شد

در شبکه یک سیما میزبان محمدولی روزبهان، رئیس سازمان  91:۰۲گفتنی است، برنامه سیمای آبادی امروز ساعت 

 ./چای است

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰214-9html. 
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 حبوبات 
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 خرما 

 آیانا 4952اردیبهشت  45, سه شنبه

 ایران از رتبه اولی تولید خرما افتاد 
کشور خاورمیانه به توسعه  98در حالی که امارات متحده عربی هرساله با برگزاری جشنواره نخل و خرما و دعوت از 

کیلوگرمی به امارات رفته و به نام این کشور به اروپا  3۲اندیشد، خرمای ایران در بسته بندی  صادرات خرمای خود می

 .شود میصادر 

با اعالم این خبر ( ایانا)عضو شورای مرکزی کانون خرمای کرمان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

درصد خرماهای تولیدشده سال گذشته  4۲تا  3۲در حالی که تنها یک ماه تا ماه رمضان باقی مانده است، : گفت

 .شهرستان بم در انبارها باقی مانده است

در حالی خرمای مضافتی شهرستان بم در انبارها باقی مانده است که با شروع ماه مبارک رمضان، : د بهزادپور افزودبهزا

علت فاصله زمانی با  افزایش قیمت خرما به شکل نامتعارفی صورت خواهد گرفت و خرماهای تولیدشده سال جاری به

 .شوند ها می ماه مبارک رمضان راهی سردخانه

نبود فرهنگ مصرف خرما باعث شده است : مصرف خرما را در ماه رمضان دانست و خاطرنشان کرد وی زمان اوج

 .مصرف این میوه قرآنی منحصر به ماه رمضان باشد و در باقی فصول سال مورد مصرف چندانی پیدا نکند
 گذاری خرما، نیازمند سرمایه

های جنوبی کشور  حالی که خرماهای تولیدشده استاندر : عضو سازمان نظام صنفی کشاورزی استان کرمان ادامه داد

شود، این کشور ساالنه  کیلوگرمی به امارات صادر می 3۲های  های نامناسب در کارتون بندی ای و در بسته صورت فله به

 ترین صادرکننده منطقه عنوان بزرگ کشور فعال تولیدکننده خرما به 98با برگزاری جشنواره نخل و خرما و دعوت از 

 .لقب گرفته است

شود، به نام این کشور در  ای وارد امارات می های فله بندی خرماهای ایرانی که در بسته: بهزادپور تصریح کرد

گذاری در  سوزی نتیجه عدم سرمایه این فرصت. شوند های شکیل قرار گرفته و راهی اتحادیه اروپا می بندی بسته

 .از مسئوالن دولتی و فعاالن بخش خصوصی نیامده است کدام فرآوری خرما است که هنوز به چشم هیچ
 استمرار صادرات خرمای چهارکیلوگرمی به هند

سال  4۲گیرد که طی  در حالی صادرات خرمای زاهدی یا مضافتی دونم به کشور هندوستان صورت می: وی یادآور شد

 .بندی این نوع خرما تغییری نداشته است گذشته بسته

شود، در حالی  صورت فشرده راهی این کشور می های چهار کیلوگرمی به بندی عمالً خرما در بسته :بهزادپور تأکید کرد

علت محاسبات اقتصادی، بیشتر  که مردم هندوستان از خرید محصوالت غذایی در حجم زیاد خودداری کرده و به

شده  بندی صورت بسته خرما بهریزی برای صادرات  ای هستند، در حالی که هیچ برنامه خواستار عرضه محصول دانه

 .شود گرمی خرمای مضافتی بم صادر می 8۲۲های  بندی وجود ندارد و حداکثر در بسته
 آموزان و نیروهای نظامی و انتظامی خرما بخورند دانش

در حالی سرانه صمرف خرمای ایران قابل مقایسه با کشورهای : عضو شورای مرکزی کانون خرمای کرمان اظهار داشت

های  ه نیست که عدم استقبال از تولید خرما باعث شده رتبه اولی ایران و تولید یک میلیون تنی خرما در سالمنطق
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های  عنوان یکی از میوه سازی برای مصرف خرما به اخیر به نفع سایر کشورها تغییر کرده و از سوی دیگر فرهنگ

 .دباارزش غذایی باال در برنامه اصالح سبد غذایی ایرانیان نیای

های فعال در حوزه خرما با تدوین طرحی برای قرار دادن خرما در برنامه غذایی  اتحادیه: وی همچنین گفت

آموزان، افراد تحت تکفل کمیته امداد و پرسنل نظامی و انتظامی از دولت خواستند سرانه مصرف خرما را افزایش  دانش

 .دهد، اما چنین اقدامی هرگز اجرایی نشده است

داران  ترین علت کاهش تولید خرما و نامناسب بودن وضعیت نخل گذاری در بخش خرما را مهم نبود سرمایهبهزادپور 

های بازرگانی با شناخت درست از وضعیت  ویژه اتاق های بخش خصوصی به دانست و اظهار امیدواری کرد که تشکل

 .دتولید خرما در کشور برای جذب سرمایه در حوزه فرآوری خرما فعالیت کنن

های رسیده، تجار کشورهای منطقه ازجمله امارات و بحرین برای خروج خرمای  بر اساس گزارش: وی در پایان افزود

ریزی با مراجع و نهادهای بخش  ایران و صادرات آن به نام کشورهای خود اظهار آمادگی کردند که در صورت برنامه

 ./این حوزه وجود دارد گذاری خارجی نیز در خصوصی و دولتی، امکان جذب سرمایه

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰344-9html. 
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 خرما

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  49: تاریخ

 های نهبندان آغاز گرده افشانی نخلستان

 .های نهبندان خراسان جنوبی آغاز شدگرده افشانی نخلستان 

 ۰31گرده افشانی تا اوایل خرداد در : ، مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

گاهی نیز باد و حشرات به کمک  هکتار ازنخلستانهای این شهرستان به دو روش دستی و مکانیزه انجام می شود اما

 . می آیند و گرده ها را با خود از پایه نر به پایه ماده نخل منتقل می کنند

 . نخل درختی دو پایه است و باید گرده از پایه نر به پایه ماده منتقل ، تا درخت بارور شود

های بارور  ابستان هر سال از نخلستانخرمای نهبندان به عنوان بهترین خرمای خراسان جنوبی اواخر ت: مالکی افزود

 . این شهرستان برداشت می شود 

/news/fa/ir.yjc.www://http2918393 
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 خرید تضمینی

 - 52/24/44فارس

 به قیمت مصوب شدنددامداران خواستار خرید شیرخام / عدم موفقیت طرح خرید تضمینی شیرخام
های کشور  تومان در راستای حمایت از دامداران در برخی استان 944۲اگرچه طرح خرید تضمینی شیرخام به قیمت 

اجرا شده، اما ظاهرا این طرح موفق نبوده، چرا که دامداران باز هم خواستار اجرای مصوبه دولت مبنی بر خرید 

 .شیرخام به قیمت مصوب شدند

خام تیرماه سال گذشته از سوی  تومانی قیمت خرید شیر 944۲مصوبه  خبرگزاری فارسنگار اقتصادی به گزارش خبر

جمهور اعالم شد که این مصوبه تاکنون به دلیل امتناع صنایع لبنی از خرید شیرخام با قیمت  معاون اجرایی رئیس

 .مصوب هنوز اجرایی نشده است

خام و شکایات مکرر دامداران، وزارت جهاد  تومانی شیر 944۲دنبال عدم تمکین صنایع از اجرای مصوبه خرید  به

 .به اجرا در آورد 13خام را با قیمت مصوب از اواخر پاییز سال  کشاورزی طرح خرید تضمینی شیر

ر از جمله تهران، قم و اصفهان به استان کشو 9۲بر این اساس طرح خرید تضمینی شیرخام تولیدی دامداران در حدود 

درصد  3.۰هزار و چربی  9۲۲هزار تن شیر خام با بار میکروبی زیر  9۲۲اجرا در آمد و از زمان اجرای آن تاکنون بیش از 

 .تومان خریداری شد 944۲توسط سازمان تعاون روستایی برای تبدیل به پودر شیر خشک با قیمت مصوب 

زنند که کارخانجات  خام به قیمت مصوب سر باز می الی که صنایع لبنی از خرید شیرافزاید، در ح  این گزارش می

بار برخی محصوالت از جمله شیر کم چرب و امسال هم برخی  3های لبنی سال گذشته  مختلف تولید فرآورده

 .اند کارخانجات اقدام به افزایش محصوالت تولیدی را کرده

نی شیر خام از دامداران چندان موفق نبوده، زیرا روز گذشته دامداران به ظاهرا طرح خرید تضمی: به گزارش فارس

 944۲عدم اجرا شدن مصوبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری اعتراض کردند و در آن خواستار اجرایی شدن مصوبه 

 .تومانی قیمت خرید شیر شدند

اجرایی نشدن مصوبه تیرماه خرید تضمینی با : گوید های صنفی گاوداران ایران می رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

کنند، اما از آنجا که شیر محصولی  تومان ضرر می 3۲۲کنندگان شیر خام  شیر به طور میانگین در هر کیلوگرم تولید

 .شود خریداری کنند پذیر است، دامداران ناچارند شیر را با هر قیمتی که برای آنها تعیین می  فساد

ای تشکیل دهد و تعیین قیمت شیر  بال تجمع دامداران قرار است ستاد تنظیم بازار جلسهبه دن: براساس این گزارش

کنندگان شیر برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال  در دستور کار قرار گیرد و گزارش آن برای حل مشکل تولید

 .شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http9314۲۰۰۰۲۲۲389 
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 خرید تضمینی
 فارس - 52/24/49

 دولت دستور اجرای سیاست قیمت تضمینی را صادر کرد
مدیرعامل بورس کاالی ایران اعالم کرد با تصویب هیات دولت، اجرای سیاست قیمت تضمینی با دو کاالی ذرت و جو 

 .شود عملیاتی میدر بورس کاالی ایران 

با اعالم این « حسین پناهیان»به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران،  خبرگزاری فارسبه گزارش 

به  عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال، به واسطه اعتقاد دولت یازدهم به این بورس و: خبر گفت

 .خصوص آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محقق شد

بورس کاال از زمان دولت قبل، پیگیر موضوع سیاست قیمت تضمینی بوده است و تالش های زیادی : وی اظهار کرد

برای اجرای آن و کمک به بازرگانی کشاورزی کشور داشته است که در نهایت این مهم در دولت یازدهم و در سال 

 .محقق شد 9314

طی جلسات مشترک بورس کاالی ایران و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و :مدیرعامل بورس کاالی ایران توضیح داد 

قانون افزایش بهره وری  33ربط به ویژه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، جهت اجرای ماده  های ذی سازمان

زه طیور به عنوان محصوالت منتخب برای اجرای ، پنج محصول زراعی و دو محصول حو9314بخش کشاورزی در سال 

 .آزمایشی سیاست قیمت تضمینی در نظر گرفته شدند

های متعدد، این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت طرح شدکه در  در ادامه جلسات و بررسی: افزود « پناهیان»

خوزستان برای اجرای سیاست   ننهایت با تصمیم این کمیسیون، دو محصول جو در استان کرمانشاه و ذرت در استا

انتخاب شدند که در ادامه، تصمیم کمیسیون اقتصادی نیز با طرح در هیات دولت،  9314قیمت تضمینی در سال 

 . تصویب شد

برای توسعه : مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه امسال اولین سال اجرای سیاست قیمت تضمینی است، گفت 

 .نیازمند حمایت و پشتیبانی دولت و بخش کشاورزی کشور هستیمو موفقیت این سیاست 

وی همچنین با اشاره به اینکه سیاست قیمت تضمینی در حقیقت جایگزین سیاست خرید تضمینی می شود، اظهار 

عملیاتی شدن و همه گیر شدن سیاست قیمت تضمینی در بخش های مختلف کشاورزی کشور، بدون شک باعث : کرد 

لی دولت می شود و در عین حال زمینه کم توجهی به مطالبات مالی کشاورزان و فساد محصوالت کاهش بار ما

کشاورزی را به حداقل ممکن می رساند که ضمن تسریع تامین مالی کشاورزان، عاملی تشویقی جهت افزایش بهره 

 .وری بخش کشاورزی محسوب می شود

این امکان فراهم می شود که کشاورزان از گواهی سپرده کاالیی در همین حال : مدیرعامل بورس کاالی ایران افزود 

خود نزد انبارهای تایید شده به عنوان اوراق بهادار جهت اخذ منابع مالی از سیستم بانکی و نیز تامین مالی از طریق 

 .فروش آنها بهره مند شوند

سیاست مذکور، تامین اعتبار مورد نیاز آن ترین مرحله برای اجرای  نخستین و مهم: در ادامه تصریح کرد « پناهیان»

ترین بخش این فرآیند را تشکیل می دهد که مسئولیت پیشنهاد آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی  است و اصلی

http://www.farsnews.com/
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های سنواتی،  است که هرساله با اعالم محصوالت مشمول قیمت تضمینی و تخمین اعتبار مورد نیاز آن در قالب بودجه

 .را تامین کندنقدینگی مورد نیاز 

در مرحله بعد، بورس کاالی ایران باید انبارهایی را مورد پذیرش قرار دهد تا از طریق این انبارها : وی افزود

این امر نیازمند همکاری سازمان های جهاد کشاورزی در . های الزم برای کشاورزان مناطق صورت گیرد رسانی اطالع

جربیات این سازمان ها و شناخت آنها در خصوص کشاورزان و مناطق کشت، استان های منتخب است تا با استفاده از ت

 .تری داشت بتوان عملکرد مطلوب

نیازهای اجرای این سیاست می  های منتخب را از دیگر پیش مدیرعامل بورس کاالی ایران، حضور کارگزاران در استان

ل فروش محصول خود و تبدیل آن به نقدینگی با شروع فصل برداشت، کشاورزان به سرعت به دنبا: داند و می گوید

های قیمتی به کشاورزان، امکان فروش  هستند؛ بنابراین، حضور شبکه بازاریابی کارگزاران عالوه بر ارایه مشاوره

 .کند محصول آنها در بورس کاالی ایران را تسهیل می

رزی و با رعایت پیش نیازهای الزم، مسیر در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری وزارت جهاد کشاو« پناهیان»

نفعان این بخش بتوانند از مزایای  معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران هموارتر شود و کشاورزان و ذی

 .مند شوند بازاری شفاف و قانونمند بهره

پس، وزارت جهادکشاورزی هر  قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، از این 33براساس این گزارش، مطابق با ماده 

 .ساله متناسب باشرایط تولید و بازار، محصوالت تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعالم کند

کشاورزی خود را در تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران معامله و کشف نرخ می  تولیدکنندگان نیز محصوالت

قمی باالتر از قیمت تضمینی، بدون اینکه هیچ گونه بار مالی متوجه دولت باشد، کنند که در صورت معامله محصول با ر

خریدار حداکثر ظرف مدت سه روز کاری رقم مورد معامله را به کشاورزی پرداخت می کند که در صورت کاهش قیمت 

کنندگان پرداخت می التفاوت آن از سوی دولت به تولید شده از سوی دولت، مابه بورس نسبت به قیمت تضمینی اعالم

افزون بر این، رقم مورد معامله نیز در حداکثر ظرف سه روز کاری . شود که حداقل بار مالی را به دولت تحمیل می کند

به کشاورز پرداخت می شود؛ در واقع تفاوت نرخ های کشف شده در بورس به کیفیت محصول گره می خورد که خود 

 .ورز استعامل مهمی برای افزایش بهره وری کشا

دهد که در این کشورها برای حمایت از بخش کشاورزی، رشد بهره وری  بررسی تجربیات اقتصادهای نوظهور نشان می

 .های کاالیی نقش مهمی ایفا می کند آن و نیز توسعه اقتصادی در سطح کالن ، بورس

رد و به عبارتی بهتر وظیفه کشف گیهای کاال شکل میبازار کارآمد برای محصوالت کشاورزی اصوالً از طریق بورس

رو سازماندهی نیروهای عرضه و تقاضا جهت تخصیص بهینه منابع به این نهاد بسیار مهم واگذار شده  ها و از اینقیمت

 .است

گردد و از  های کاالیی ابزارهای مالی مناسبی برای حل مشکالت نظام مبتنی بر بازار طراحی میعالوه بر این در بورس

 .یابدهای این بخش به نحو چشمگیری افزایش میو توانایی بازار برای سازماندهی فعالیت ر  این
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گذشته از آن، . های کاالیی اجرا می شودهای حمایتی بخش کشاورزی از طریق بورس همچنین در اکثر کشورها برنامه

ار سیاست گذاران این بخش قرار های کاالیی اطالعات دقیق و ارزشمندی از بازار محصوالت کشاورزی در اختیبورس

 .دهدمی

براساس تجارب موجود در سایر کشورهای دنیا، مشکالت موجود در بخش عرضه، تقاضا و توزیع، نوسان شدید قیمت 

ها همچون پدیده  محصوالت، فساد پذیری و حجیم بودن محصوالت، فصلی بودن تولیدات و وجود برخی پدیده

کار گیرند  بخش کشاورزی را به سمتی هدایت کرد تا ابزارهای معامالتی جدیدی را به تارعنکبوتی در این بخش، فعاالن

 .که بتوانند مشکالت مذکور را تا حدی تعدیل و مرتفع کنند

ها با ایجاد  های کاالیی هستند؛ این بورس اندازی چنین ابزارهایی بورس همچنین بر اساس تجربیات جهانی محل راه

های معامالتی، ساماندهی مناسب بازار و افزایش سرعت انتقال اطالعات از بازار به  هزینه نظام مالی پایدار، کاهش

های نسبی و ارتقای سطح کیفیت کاال تا رسیدن به استانداردهای بورس و  کننده، بهبود مزیت تولیدکننده و مصرف

های مولد و کاهش  گری به بخش سطههای غیرمولد وا ها از بخش گذاری پس از آن استانداردهای جهانی، گرایش سرمایه

 .های مبادالتی را در پی دارند هزینه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰1۲۲۲۰43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940227000243


 4931چهارم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

136 
 

 
 خرید تضمینی

 فارس - 52/24/49

 هزار تن گذشت 9۲۲یک میلیون و  خرید تضمینی گندم از
هزار تن گندم از کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری و مبلغ  9۲۲یک میلیون و : سخنگوی خرید تضمینی گندم گفت

 .میلیارد ریال توسط بانک کشاورزی به کشاورزان پرداخت شد 133هزار و  9۰

وگو با خبرنگار اقتصادی  ک کشاورزی در گفتاهلل نظری عضو هیئت مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بان حشمت

تن گندم به صورت تضمینی از  11هزار و  9۲3از آغاز فصل برداشت گندم تاکنون یک میلیون و : خبرگزاری فارس

 .کشاورزان خریداری شده است

رید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی به حساب میلیارد ریال وجه خ 133هزار و  9۰همچنین مبلغ : وی افزود

 کشاورزان و فروشندگان واریز شده است

استان کشور از جمله ایالم، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس،  9۰: نظری تصریح کرد

 .اند کرده قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و هرمزگان برداشت گندم را آغاز

تن از گندم تضمینی خریداری شده مربوط به استان  12۲هزار و  343: سخنگوی خرید تضمینی گندم تصریح کرد

 .خوزستان است

مرکز فعال  ۰33محموله و در  331هزار و  931این میزان خرید در قالب : سخنگوی خرید تضمینی گندم اظهار داشت

 .های مذکور انجام شده است در استان

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰1۲۲۲۰99 
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 خرید تضمینی

 آیانا 4952اردیبهشت  49, چهارشنبه

 خرید تضمینی گندم از مرز یک میلیون تن گذشت 
تن گندم  133هزار و  94امروز بیست و سوم اردیبهشت ماه سال جاری یک میلیون و از آغاز برداشت گندم تا تاریخ 

 .مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ارزش ریالی گندم ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

میلیون ریال آن به کشاورزان پرداخت شده  991۲3329لیون ریال بوده که تاکنون مبلغ می 998۰8۰31خریداری شده 

 .است

تن  4۰1هزار و  19تن، ایالم با  ۰۲4هزار و  9۲4تن، فارس با  194هزار و  313بنابر این گزارش، استان های خوزستان با 

از کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری تن تاکنون بیشترین میزان گندم مازاد بر نی4۰3هزار و  38و کرمان با 

 ./کرده اند
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 خرید تضمینی

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  92: تاریخ

 کلزا از کشاورزان خوزستانهزار تن  1خرید بیش از 

 .تن کلزا از کشاورزان استان خبرداد12۲۲معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان از خرید تضمینی 

کارخانجات تولید  ، قاسمی نژاد با اشاره به اینکه در سال جاری انجمنگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

به : روغن نباتی کشور و شرکت های دانه های روغنی زیر نظر جهاد کشاورزی کار خرید کلزا را بر عهده دارند گفت 

تناسب نیاز شهرها برای خرید تضمینی کلزا مراکز خرید درشهرهای مختلف استان مستقر شده است و این مراکز 

 .دارندآمادگی خرید محصول کلزا بصورت تضمینی را 

تا پایان مردادماه است و در خصوص میزان خرید   وی با بیان اینکه زمان خرید این محصوالت از ابتدای اول اردیبهشت

 .تومان اعالم شده است ۰۰۲۲قیمت خرید تضمینی کلزا : هیچ محدودیتی وجود ندارد افزود 

هزار تن کلزا از زمینهای  ۰۲ی شود امسال پیش بینی م: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان گفت 

 .کشاورزی استان برداشت شود 

 .این محصول بیشتر در شهرستانهای بهبهان، دزفول، رامهرمز،هندیجان،ایذه، اندیمشک،اهواز و شوش کشت می شود

/news/fa/ir.yjc.www://http2۰۲24۰2/ 
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 روغن

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49چهار شنبه 

 ماه به مخاطره انداخت  3برداشت اشتباه وزارت بهداشت از یک بخشنامه تولید روغن را 

با اعالم اینکه برداشت اشتباه وزارت بهداشت از یک  دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران <صنایع غذایی

به رانت در واردات روغن پالم ندارم و روغن پالم  اعتقادی: ماه به مخاطره انداخت، گفت 3بخشنامه، تولید روغن را 

 .ای شد های رسانه درگیر نزاع

به این انجمن محول شد، اظهار  واردات روغن پالمکنترل  13اردیبهشت ماه سال  ۰۲با اشاره اینکه از  محمد قبله

ردات روغن پالم در آن هزار تن اعالم شده است، البته این حجم وا13۲حدود  1۰واردات روغن پالم در سال : داشت

کشور در شرایط  1۰و  19توجهی مسئولین نسبت به واردات این کاال نبود بلکه در سال  خاطر عالقه و یا بی مقطع به

تحریم قرار داشت و ما در این شرایط برای تأمین نیاز اساسی خود، مبادالت با برخی کشورها مانند مالزی را که به 

 .افزایش داده بودیم پرداخت صادرات روغن پالم می

میزان واردات : افزود "زیر سؤال ببرم 1۰بنده قصد این را ندارم که میزان واردات روغن پالم را در سال "وی با بیان 

 .هزار تن رسیده است43۲با روندی کاهشی به حدود  13روغن پالم در سال 

اصوالً وظیفه : گفت "ردات روغن پالم نداریمای از وزارت بهداشت مبنی بر کنترل وا ما هیچ مصوبه"قبله با اعالم 

وزارت بهداشت کنترل کمی واردات کاال نیست بلکه باید کیفیت محصوالت وارداتی را مورد بررسی قرار دهد، به این 

 .های الزم را در ترکیبات آنها اعمال کند معنی که وزارت بهداشت باید در محصوالت نهایی کنترل

واسطه تعامل خود با  معنی است اما انجمن به ود وزارت بهداشت به سقف واردات روغن پالم بیقانوناً ور: وی اضافه کرد

های مختلف کشور با وزارت بهداشت در حال همکاری است تا مصوبه ستاد تنظیم بازار را که اردیبشهت ماه سال  بخش

 .نحو احسن اجرا کند گذشته به انجمن ابالغ شده به

 روغن و وزارت بهداشت از بخشنامه ستاد تنظیم بازار های متفاوت انجمن برداشت

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در ادامه به ارائه توضیحاتی در مورد بخشنامه اردیبهشت ماه سال گذشته 

ل مطابق این ابالغیه بررسی روند تأمین ارز کاالهای اساسی و ضروری در سا: برای واردات روغن پالم پرداخت و گفت

رغم تأمین  هزار تن روغن خام علی42۲واردات حدود  و مقایسه آن با آمار ترخیص اعالمی گمرک ایران بیانگر عدم 1۰

 .باشد ارز می

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با اشاره به اینکه انجمن براساس این ابالغیه وظایف محوله به خود را انجام 

هزار تن روغن نباتی را در 4۲۲میلیون و  مطابق این مصوبه مجوز واردات و تولید یکانجمن : داده است، تصریح کرد

حال . هزار تن روغن وارد و پس از تسویه تولید شود4۲۲میلیون و  بایست یک بر همین اساس می. دریافت کرد 13سال 

هزار 4۲۲میلیون و  رقم در یکدرصد این حجم روغن باید پالم باشد از نظر من صنعتگر یعنی لحاظ کردن این  3۲وقتی 

 .هزار تن مجوز واردات روغن پالم است4۰۲تن که حدود 

 سه ماه واحدهای تولیدی بدون ماده اولیه ماندند/ وزارت بهداشت آذرماه مجوز ترخیص روغن را نداد

: د، اظهار داشترو ش قبله با بیان اینکه در آذرماه سال گذشته انجمن با یک پارادوکس در تفسیر این بخشنامه روبه

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85
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درصدی انجمن پر شده و نباید دیگر روغن پالم وارد کشور کند، 3۲وزارت بهداشت در آن مقطع اعالم کرد که ظرفیت 

 .هزار تن روغن وارد کشور کرده بودیم33۲هزار تنی فقط 4۰۲این در حالی است که ما از ظرفیت 

هزار تن روغن پالم در مخازن بود مجوز 9۰۲آنکه  رغم وزارت بهداشت از آذرماه سال گذشته علی: وی اضافه کرد

ترخیص آنها را نداد و ما در آن مقطع به دو تحلیل متفاوت از مصوبه ستاد تنظیم بازار برخورد کردیم، استنباط وزارت 

هزار تن 4۲۲میلیون و  درصد یک 3۲درصد از حجم واردات روغن بود در حالی که انجمن  3۲بهداشت از این بخشنامه، 

 .البته این دو موضوع در بخشنامه مستتر و نیازمند تفسیر بودند. وغن وارداتی را برداشت کرده بودر

های متفاوت از بخشنامه ستاد تنظیم بازار در  دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با بیان اینکه این برداشت

ای با وزارت بهداشت برگزار  ه سال گذشته جلسهدر دی ما: رو ساخت، گفت ها را با مشکل روبه آذرماه ترخیص روغن

هزار تنی روغن است و باید وارد 4۲۲میلیون و  درصد واردات یک 3۲هزار تن روغن پالم، 4۰۲کردیم و مشخص شد که 

های آرایشی و بهداشتی، بستنی  شود؛ اما وزارت بهداشت معتقد بود که عالوه بر انجمن بخشهای دیگر از جمله انجمن

اند که این موضوع باعث شد تا ما در آن مقطع به نتیجه قابل  و شکالت هم اقدام به واردات روغن پالم کرده و شیرینی

 .قبولی با وزارت بهداشت دست پیدا نکنیم

در آن مقطع عدم ترخیص روغن پالم و نیازمندی واحدهای تولیدی به این ماده اولیه مشکالتی را به : قبله تصریح کرد

ماهه آخر سال گذشته  صنعت روغن نباتی در سه. که در نهایت کمبود روغن پالم در بازار مشهود شد وجود آورده بود

 . خواست با تعامل این امر را برطرف کند ای کند و می نخواست این موضوع را رسانه

ح بازار سرانجام تشدید مشکالت واحدهای تولیدی در سط: دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران اضافه کرد

 .هزار تن روغن پالم صادر شود39باعث شد تا بخشنامه جدیدی مبنی بر ترخیص 

اسفند ماه سال گذشته از سوی معاونت اجرایی رئیس  2وی با اشاره به اینکه براساس این بخشنامه جدید که در 

: مطرح شد، گفت جمهور به بخشهای مربوطه ابالغ شد مصوباتی برای حل مشکالت تأمین روغن خام صنایع کوچک

درصدی مصرف روغن پالم، در کارخانجات تولید 3۲براساس بند اول این بخشنامه مقرر شد با تأکید بر رعایت سهم 

ها، وزارت بهداشت  هزار تن روغن وارداتی مصوب ستاد هدفمندسازی یارانه4۲۲میلیون و  روغن نباتی از سقف یک

را بر مبنای ظرفیت و  صنایع غذاییهداشتی، شیرینی و شکالت و میزان مصارف سایر صنایع مجاز مانند آرایشی ب

مالیاتی برآورد و برای افزایش  تولید واقعی محصوالت و امکان تصفیه روغن پالم در این صنایع را مستند به اظهارنامه

 .سقف مجاز واردات به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار منعکس نماید

در بند سوم این ابالغیه ذکر شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با کسر مقادیر : قبله تصریح کرد

نسبت به صدور مجوز ترخیص  13رماه واردات روغن پالم مصرف شده در سایر صنایع از مجموع واردات تا پایان آذ

برمبنای تصمیمات ابالغی ( درصدی مصارف روغن نباتی3۲سهم)هزار تن مصوب 4۰۲مانده از میزان  هزار تن باقی39

کارگروه تأمین، ذخیره و توزیع کاالهای اساسی اقدام و از تعطیلی کارخانجات و مخاطرات احتمالی ناشی از کمبود 

 .یدی جلوگیری کندمواد اولیه واحدهای تول

 ای شد های رسانه روغن پالم درگیر نزاع/ اعتقادی به رانت در واردات روغن پالم ندارم

این مقام مسئول در انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با تأکید بر اینکه اعالم برخی مبنی بر ایجاد بحران در 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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انجمن طبق برنامه و مطابق بخشنامه ستاد : است، افزودلطفی  در بازار آن هم از سوی انجمن کم 13ماهه آخر سال  سه

دلیل تفسیر اشتباه این بخشنامه  هزار تن روغن بود اما وزارت بهداشت به4۲۲میلیون و  تنظیم بازار مشغول واردات یک

 .های پالم به کشور شد مانع ترخیص سقف مجاز روغن

کتاب  8ن پالم در حالی اتفاق افتاد که براساس ماده ترخیص روغ این اقدام وزارت بهداشت در عدم: وی اضافه کرد

، واردکنندگان کاالهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و 13مقررات صادرات و واردات سال 

این ماده هم تأکید شده که موافقت با ورود  9در تبصره . ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت مراجعه کنند

 .ا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیستکااله

وگو در رابطه با دالیل واگذاری واردات روغن پالم به انجمن صنایع روغن نباتی ایران نیز به ارائه  قبله در ادامه این گفت

اصل واقعیت این است  .ما هیچ حساسیتی بر واگذاری واردات روغن پالم به انجمن نداریم: توضیحاتی پرداخت و گفت

حتی ما واردات روغن پالم را . که پذیرش مسئولیت تنظیم بازار یک امتیاز نیست که ما در تالش برای کسب آن باشیم 

 .بینیم چشم رانت هم نمی به

تا دی و بهمن ماه صنایع غذایی برای تأمین مواد اولیه خود هیچ مشکلی نداشتند اما در  13در سال : وی اضافه کرد

ماهه پایانی برداشت درست یا غلط یک ارگان دولتی باعث شد تا مشکالتی برای واحدهای صنعتی در تأمین مواد  هس

در این سه ماه قیمت روغن پالم وارداتی در بازار نسبت به قیمت جهانی افزایش یافت و حتی . اولیه خود به وجود آید

هزار تن روغن در مخازن داشتیم که 9۰۲در حالی بود که این . ها و رانت هم مطرح شد هایی بر اختالف قیمت بحث

  .هزار تن هم برای تنظیم بازار عید و اردیبهشت ماه امسال بود8۲های پایانی سال گذشته و  هزار تن آن برای ماه3۲

 های متقاضی محول کنیم حاضریم کل مصرف روغن صنف و صنعت را به انجمن

ای که خط تصفیه روغن خام  ان ضمن بیان اینکه از نظر انجمن هر کارخانهدبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایر

ای که ماده اولیه آن روغن تصفیه شده است  هر کارخانه: داشته باشند امکان واردات روغن خام را دارد، افزود

چون در واردات یک  توانیم بگویم ما نمی. تواند روغن خام وارد کند بلکه باید روغن تصفیه شده را خریداری نماید نمی

ای وجود دارد و من چون مصرف کننده نهایی آن کاال هستم پس روغن پالم را که سهمیه بندی شده  کاال ارزش افزوده

 .و ارزش افزوده باالیی دارد خود وارد کنم

اما : کرد تصریح "اگر وزارت بهداشت به صنعتی مجوز استفاده از روغن خام دهد ما مدعی آن نیستیم"وی با اشاره به 

تواند به او اجازه دهد که روغن خام وارد  ای مجوز استفاده از روغن نباتی تصفیه شده را دارد انجمن نمی اگر کارخانه

 .زیرا ما یک صنف بوده و از نظر اقتصادی ارزش افزوده مواد اولیه باید در اختیار انجمن باشد. کند

های مختلف محول کنیم اما نه فقط پالم بلکه  و صنعت را به انجمنالبته ما حاضریم کل مصرف روغن صنف : قبله افزود

اضافه سهم صنعت  تواند سهم صنعت از سویا و آفتاب را مشخص و به حتی وزارت بهداشت می. باید سویا را هم بیاورند

ه کنند هم انجمن ها را تصفی خواهند روغن اگر می. ها واگذار نماید تا خود آنها وارد کنند از پالم همه را به انجمن

 .کند ها می کارمزدی اقدام به تصفیه روغن

 هرکس خواستار واردات ماده اولیه است باید کل مواد مورد نیاز خود را وارد کند نه فقط پالم را

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران با اشاره به اینکه هرکس مدعی است که باید ماده اولیه خود را بیاورد باید 
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متأسفانه همه به واردات پالم توجه کرده و به سویا و آفتاب توجهی : مواد مورد نیاز خود را وارد کند، گفتکل 

 .ای است ای وجود نداشته و فقط یک نزاع رسانه اعتقاد بنده در واردات پالم ارزش افزوده البته به. کنند نمی

های  نخست پایداری روغن: کند، گفت پالم استفاده میوی با اشاره به اینکه صنعت روغن نباتی به دو دلیل از روغن 

ای  در حال حاضر هیچ گزینه. کردنی را افزایش دهیم، دوم شکل پذیری روغن را بدون هیدروژانسیم انجام دهیم سرخ

جای روغن پالم به صنعت یک گزینه  اعتقاد بنده وزارت بهداشت باید به جز پالم صنایع روغنی ندارند و حتی به هم به

 .جز روغن پالم گزینه دیگری وجود ندارد بدهد زیرا در حال حاضر به

هزار 4۰۲میزان  به 14قبله در رابطه با مصوبه وزارت بهداشت که براساس آن سقف کل واردات انواع روغن پالم در سال 

ن شده است، هزار تن آن برای صنایع غذایی و هزار تن برای صنایع روغن نباتی تعیی91۲تن برآورد شده و حدود 

هزار تن تعیین 91۲معیاری نیاز صنایع غذایی را  وزارت بهداشت مطابق چه: مهمترین سؤال این است: اظهار داشت

 کرده است؟
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 روغن

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  45سه شنبه 

 افزایش قیمت روغن نباتی را به دولت دادیمدرخواست 

در رابطه با درخواست صنایع روغن « نسیم»دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در گفتگو با  <صنایع غذایی

کنندگان  ای به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف نباتی، مبنی بر افزایش قیمت محصول این صنعت که طی نامه

ایم و تنها درخواست این موضوع را  ما تا به حال هیچ افزایش قیمتی را اعمال نکرده: اظهار داشتمطرح شده است، 

 .شود ایم که بدون شک چنین درخواستی نیز جرم محسوب نمی مطرح کرده

ز هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت و در حال حاضر نی 14ما از قبل اعالم کرده بودیم که تا اردیبهشت : وی ادامه داد

ها باال نرفته و در حقیقت روغن نباتی تنها کاالیی بوده، که در این مدت هیچ گونه چالشی را  دو سال است که قیمت

 .برای مردم ایجاد نکرده است

در چنین موقعیتی که کمی شرایط تغییر کرده است ما بدون این که عددی را هم بیان کرده باشیم، : وی تصریح کرد

کنند و اگر منطقی  های ما را بررسی می های مسئول هم مسلما استدالل ایم ، دستگاه ا دادهدرخواست افزایش قیمت ر

 .پذیرند باشد می

ها را تأیید کرده و طبق  اگر درخواست ما منطقی نباشد و مسئوالن نپذیرند، ما منطق آن: محمد قبله بیان داشت

 .ایم ها همراهی الزم را داشته با دولتخواسته دولت عمل می کنیم، همان طور که در طول این مدت نیز 

بنده این مطلب را که قیمت جهانی روغن روندی کاهشی داشته است را : دبیر انجمن روغن نباتی کشور به نسیم گفت

 .گذاری روغن در کشور هم دقت داشته باشیم کنم اما از طرفی بد نیست که به پایه قیمت تأیید می

ای، افزایش  درصد مبادله 9۲۲ای به  درصد مبادله 3۲درصد ارز مرجع و  1۲وغن از تبدیل پایه نرخ ارز ر: وی افزود

درصد در پالم از جمله عوامل  3درصد در سویا و آفتاب و  3دستمزدها در طی این دو سال، افزایش تعرفه روغن نباتی 

 .ای این مدت است افزایش هزینه

ه ازای هر کیلوگرم واردات خام بابت جبران کشاورزان تولیدکننده تومان مابه التفاوت ب 1۲اخذ مبلغ : قبله ادامه داد

 .ای است دانه روغن داخلی نیز از دیگر عوامل افزایش هزینه

ای باید کاهش قیمت جهانی هم لحاظ شود، اما در کل از  ما قبول داریم که در کنار افزایش هزینه: ی تصریح کرد

شود و در نهایت درخواست ما مبنی بر افزایش قیمت روغن پاسخ  مسئولین درخواست کردیم تا همه موارد بررسی

 .داده شود

کنند تا بر روی تصمیم دولت مبنی بر پاسخ به  برخی افراد با جوسازی تالش می: دبیر انجمن روغن نباتی عنوان کرد

 .درخواست ما تأثیر بگذارند

سه ماه یک بار افزایش دارند اما نه تنها مسئولین  جالب این است که برخی کاالها هر دو: وی در پایان خاطرنشان کرد

ای برای افزایش قیمت روغن این  دهند، در حالی که عده بلکه افراد دیگر نیز هیچ عکس العملی از خود نشان نمی

  .چنین جوسازی می کنند

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

 آیانا س 4952اردیبهشت  92, شنبهچهار

 آلمان و فرانسه به ارتقای بسته بندی زعفران در ایران کمک می کنند 
با « مسؤولین سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و فعاالن بخش خصوصی کشاورزی این استان»جلسه دیدار 

 .نمایندگان صنایع کشاورزی کشورهای آلمان و فرانسه در مشهد برگزار شد

از مشهد، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان ( ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به

با توجه به بعد مسافت آلمان و فرانسه با ایران، اولویت نخست همکاری با این : رضوی در این دیدار اظهار داشت

مت تمام شده با هدف حمایت از کشاورزان و انتقال جهت کاهش قی)کشورها در حوزه مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی 

 .است( تکنولوژی

نجفقلی صالحی با اشاره به تولید سنتی زعفران در استان، از تمایل بخش کشاورزی استان به استفاده از تجربیات 

 .خبر داد« تولید بهینه و بسته بندی با کیفیت این محصول»کشورهای آلمان و فرانسه برای 

نت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این دیدار، با اشاره به سرپرست معاو

برای افزایش کیفیت تولیدات مواد غذایی نیازمند توسعه : میلیون هکتار اراضی قابل کشت در استان گفت ۰وجود 

تجربیات با کشورهای پیشرو در این زمینه روزافزون بخش کشاورزی هستیم که این مسأله مستلزم همکاری و انتقال 

 .مانند فرانسه و آلمان است

میان فعاالن بخش کشاورزی کشورهای »حمید قزاقی هدف از این دیدار را ایجاد بستر همکاری از سوی بخش دولتی 

وان حلقه سازمان جهاد کشاورزی استان به عن: استان دانست و اظهار امیدواری کرد« فرانسه و آلمان و بخش خصوصی

 .های نمایشگاهی فراهم آورد واسط این دو بتواند زمینه مناسبی برای تبادل اطالعات، تجربیات، دانش روز و همکاری

/item/food/ir.iana.www://http۰۰31۲-9html. 
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 زیتون

 آیانا 4952اردیبهشت  49, چهارشنبه

 به بازار  "پومیس"ورود غیرقانونی روغن زیتون 
شود و تنها مصرف  ترین سطح روغن حاصل از تفاله زیتون است که مصرف آن برای انسان توصیه نمی پومیس، پست

 .صنعتی دارد

م این خبر با اعال( ایانا)المللی روغن زیتون امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاروزی ایران  رئیس شورای بین

 .شود صورت غیرقانونی وارد بازار داخلی می آید و به دست می روغن زیتون پومیس از تفاله زیتون به: گفت

تراز و در مواردی بهتر از تولیدات وارداتی اعالم کرد و در  نغمه عزیزی کیفیت محصول روغن زیتون داخلی را هم

مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان استاندارد را پیشنهاد جایگاه یک کارشناس روغن زیتون مصرف تولیدات داخلی 

 .کرد

صورت  هزار تن است و بیشتر از این میزان به 9۲وی با اشاره به اینکه میزان واردات روغن زیتون با مجوز قانونی پنج تا 

یفیت در بازار بر ک های غیرمجاز و حذف محصوالت بی نظارت داخلی برای پلمپ کارخانه: شود، افزود قاچاق وارد می

 .عهده وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد است

تاکنون با اعالم کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر : المللی روغن زیتون خاطرنشان کرد رئیس شورای بین

 .استعدم کیفیت برخی از این محصوالت اقدامات الزم از سوی وزارت بهداشت و سازمان استاندارد صورت گرفته 

وزارت : عزیزی با بیان اینکه مسئولیت نظارت داخلی بر عهده وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد است، ادامه داد

 .جهاد کشاورزی مسئولیت انتقال دانش به وزارت بهداشت را دارد که تاکنون به بهترین وجه به آن پرداخته است

با استناد به رنگ آن غیرممکن است و از آنجا که روغن  تشخیص خلوص و مرغوبیت روغن زیتون: وی تصریح کرد

شود، هرچه بوی میوه طبیعی زیتون استنشاق شود، ناشی از کیفیت باالی این  زیتون ناشی از میوه زیتون استخراج می

 .روغن است

تندی داشته ای، تلخ و  شود، هرچقدر طعم میوه زمانی که روغن زیتون وارد دهان می: عزیزی در پایان اظهار داشت

 ./ها در روغن است اکسیدان ها و انتی فنل دهنده میزان مناسب پلی باشد، نشان

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰233-9html. 
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 زیتون

 آیانا 4952اردیبهشت  49, یکشنبه

 شوند  زنی می از ترکیه در روستاهای مرزی برچسبهای واردشده  شیشه
های واردشده  های زیتون واردشده از اسپانیا که باید در روغن اتومبیل و هواپیما مصرف صنعتی شوند در شیشه تفاله

 . شوند بندی و در بازار داخلی توزیع می از ترکیه بسته

با اعالم این خبر ( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان زیتون امروز در گفتگو با 

 .های وارداتی با همکاری این انجمن را ابالغ کرد آوری روغن ای جمع وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه: گفت

پماد، سوخت های وارداتی که کاربرد غذایی ندارد و در خمیر ریش، ساخت انواع  روغن: محمدرضا هاتفی مینایی افزود

و از کشور اسپانیا وارد ایران شده و پس از  "پومیس"اتومبیل و موتور هواپیما کاربرد و استفاده دارد، با عنوان 

 .شود بندی در بازار توزیع می بسته

شود، اما عمالً  صورت غیرمجاز و غیررسمی به کشور انجام می های زیتون هرچند به واردات تفاله: وی خاطرنشان کرد

 .ریزی کرد آوری آن برنامه علت حجم باال باید برای جمع به

کیفیت اکتفا نکرده و با واردات شیشه خالی از کشور  های بی برخی واردکنندگان تنها به ورود روغن: هاتفی ادامه داد

 .کنند زنی زیرزمینی بدون تأییدیه وزارت بهداشت اقدام به توزیع آن در داخل کشور می ترکیه و برچسب

های تقلبی وارداتی به اداره نظارت بر مواد غذایی و دارویی، اداره استاندارد نامه  آوری روغن برای جمع: تصریح کردوی 

 .های تقلبی داده شده، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است نوشته شده و آدرس محل توزیع روغن

های  روغن: دکنندگان زیتون یادآور شددبیر انجمن صنفی تولیهای تقلبی از سوی وزارت صنعت آوری روغن جمع

های شکیل و بدون تأییدیه وزارت بهداشت هستند، با نامه معاون وزیر صنعت،  بندی وارداتی آلوده که دارای بسته

 .آوری خواهد شد معدن و تجارت جمع

کاری انجمن صنفی های تقلبی با هم ای که از سوی این وزارتخانه ابالغ شده است، روغن در نامه: هاتفی تأکید کرد

 .شود آوری خواهد شد و از چرخه مصرف خارج می تولیدکنندگان روغن زیتون جمع

هزار تن دانه سبز زیتون برداشت شده که برای  4۲سال گذشته : وی اظهار داشتهزار تن دانه زیتون 03تولید 

 .است هزار تن نیز روغن زیتون استحصال شده کنسروسازی مورد استفاده قرار گرفته و یک

های استحصالی داخلی دارای شناسنامه تولید، پروانه ساخت، کنترل کیفی، آدرس و  روغن: هاتفی همچنین گفت

 .مشخصات کارخانه تولیدکننده هستند که به تأییدیه وزارت بهداشت نیز رسیده است

های آموزشی در داخل کشور  گاهوی با اشاره به فراخوانی اساتید یونانی برای برگزاری کارخبری از اساتید یونانی نیست

رسد، اما  های آموزشی در کشور به گوش می هایی از دعوت اساتید یونانی برای برگزاری دوره هرچند صحبت: افزود

 .هنوز خبری از ورود آنان به کشور نیست

ایش تولید مؤثر تواند بر افز های آموزشی و افزایش عملکرد هرچند می برگزاری کالس: هاتفی در پایان خاطرنشان کرد

 ./اندیشی کرد باشد، اما پیش از آن باید برای واردات افسارگریخته روغن زیتون به کشور توسط مبادی غیررسمی چاره

/item/food/ir.iana.www://http۰۰218-9html. 
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 سالمت

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 های دام و طیور مؤسسه رازی درآمدزا هستند  درصد واکسن 1۲
سازی  اعضای کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسالمی از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

 .رازی واقع در استان البرز بازدید کردند

هدف بررسی مشکالت و تالش برای توسعه  ، در این بازدید که با(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های درمانی به  مؤسسه صورت گرفت، از بخش جانوران سمی و تهیه پادزهر، پروژه تصفیه سرم و فرموالسیون سرم

سرخک، سرخجه، اوریون، )های ویروسی پزشکی  مترمربع، بخش تحقیق و تولید واکسن 39۰هزار و  مساحت یک

 .دبازدید ش( آر و فلج اطفال ام ام

میلیارد تومانی کمیسیون  ۰۲سازی رازی با تقدیر از کمک  در این بازدید، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

: های درمانی گفت بهداشت و درمان مجلس نهم شورای اسالمی در اجرای پروژه تصفیه سرم و فرموالسیون سرم

 .داتی نداریمشوند و هیچ محصول وار تولیدات این مؤسسه همگی در داخل تولید می

های دور به ما رسیده و تاکنون  حمید کهرام با اشاره به اینکه ساختمان و تجهیزات مؤسسه قدیمی هستند و از سال

بدون شک اگر تا چند سال آینده مؤسسه رازی نوسازی نشود، تولید : خوبی از آنها نگهداری شده است، افزود به

 .دهد واکسن متوقف خواهد شد و یک فاجعه رخ می

درآمدزا هستند، از  "شدت به"های دام و طیور تولیدشده در مؤسسه  درصد واکسن 1۲وی با اعالم اینکه 

هزار دز  بیش از پنج: ها برای تولید و درآمد بیشتر خبر داد و خاطرنشان کرد سازی برخی از این واکسن خصوصی

 .های درمانی داریم صادرات در سرم

سازی رازی خواستار کمک کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

 .مجلس شورای اسالمی برای حل مشکالت و رفع موانع توسعه این مؤسسه شد

مهر، عبدالرحمن رستمیان،  گفتنی است، این بازدید با حضور حسینعلی شهریاری، مسعود پزشکیان، محمدجواد نظری

نژاد، عابد فتاحی،  قربانی، حمیدرضا عزیزی، سلیمان عباسی، احمد آریاییحسن تأمینی، رسول خضری، محمدحسین 

حلیمه عالی، شهال میرگلوبیات از اعضای کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسالمی با دو 

 !/ساعت تأخیر نسبت به زمان مقرر صورت گرفت

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰3۰1-9html. 
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 سالمت

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 های دام و طیور مؤسسه رازی درآمدزا هستند  درصد واکسن 1۲

سازی  اعضای کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسالمی از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

 .واقع در استان البرز بازدید کردند رازی

، در این بازدید که با هدف بررسی مشکالت و تالش برای توسعه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های درمانی به  مؤسسه صورت گرفت، از بخش جانوران سمی و تهیه پادزهر، پروژه تصفیه سرم و فرموالسیون سرم

سرخک، سرخجه، اوریون، )های ویروسی پزشکی  مترمربع، بخش تحقیق و تولید واکسن 39۰هزار و  مساحت یک

 .بازدید شد( آر و فلج اطفال ام ام

میلیارد تومانی کمیسیون  ۰۲سازی رازی با تقدیر از کمک  در این بازدید، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

: های درمانی گفت تصفیه سرم و فرموالسیون سرمبهداشت و درمان مجلس نهم شورای اسالمی در اجرای پروژه 

 .شوند و هیچ محصول وارداتی نداریم تولیدات این مؤسسه همگی در داخل تولید می

های دور به ما رسیده و تاکنون  حمید کهرام با اشاره به اینکه ساختمان و تجهیزات مؤسسه قدیمی هستند و از سال

بدون شک اگر تا چند سال آینده مؤسسه رازی نوسازی نشود، تولید : دخوبی از آنها نگهداری شده است، افزو به

 .دهد واکسن متوقف خواهد شد و یک فاجعه رخ می

درآمدزا هستند، از  "شدت به"های دام و طیور تولیدشده در مؤسسه  درصد واکسن 1۲وی با اعالم اینکه 

هزار دز  بیش از پنج: ر داد و خاطرنشان کردها برای تولید و درآمد بیشتر خب سازی برخی از این واکسن خصوصی

 .های درمانی داریم صادرات در سرم

سازی رازی خواستار کمک کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

 .مجلس شورای اسالمی برای حل مشکالت و رفع موانع توسعه این مؤسسه شد

مهر، عبدالرحمن رستمیان،  حسینعلی شهریاری، مسعود پزشکیان، محمدجواد نظری گفتنی است، این بازدید با حضور

نژاد، عابد فتاحی،  حسن تأمینی، رسول خضری، محمدحسین قربانی، حمیدرضا عزیزی، سلیمان عباسی، احمد آریایی

المی با دو حلیمه عالی، شهال میرگلوبیات از اعضای کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اس

 !/ساعت تأخیر نسبت به زمان مقرر صورت گرفت

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰3۰1-9html. 
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 سالمت

 آیانا 4952اردیبهشت  44, سه شنبه

 تکذیب انتساب ادعای هورمون رشد در مرغ از سوی رییس سازمان غذا و دارو 
ها  رسول دیناروند در پاسخ به نامه رئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران، خبر نقل قول شده از سوی وی در رسانه

 .مبنی بر وجود هورمون در گوشت مرغ را تکذیب کرد

الملل سازمان نظام دامپزشکی،  به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)ایرانبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به نامه دکتر صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی 

 .کذیب کردها مبنی بر وجود هورمون در گوشت مرغ را ت ا خبر نقل قول شده از سوی وی در رسانه.ا.ج

اردیبهشت ماه و در پی  1ا در تاریخ .ا.بر اساس این گزارش، محمدرضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج

های کشور مبنی بر باال بودن میزان هورمون در  اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو در برخی نشریات و خبرگزاری

ولیدکنندگان صنعت دام و طیور کشور به همراه داشت با های بسیاری را در بین متخصصان و ت گوشت مرغ که واکنش

 .ای به وی، خواستار ارائه مستندات و توضیحات الزم در خصوص این اخبار شده بود ارسال نامه

افزودن  "رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو هرگونه نقل قول از خود در خصوص 

 .را رد کرد "هورمون به مرغ

رئیس سازمان غذا و دارو پیش تر و در همان مورخ نگارش نامه رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور به دیناروند در 

استفاده از هورمون در تولید گوشت مرغ از سوی  "واکنش به مطالب نقل شده از وی در برخی رسانه مبنی بر 

هورمون به مرغ سخنی نگفتم، متاسفانه برخی  اینجانب هیچگاه در مورد افزودن ": عنوان کرده بود "مرغداران

 ".کنند ها در انتقال مطالب، رعایت امانت را نمی رسانه

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http۰۰221-9html. 
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 سالمت

 آیانا 4952اردیبهشت  92, چهارشنبه

 تدوین استاندارد ملی اجباری کود در سازمان ملی استاندارد، در دست اجرا 

اطالعات مربوط به نیاز خاک مناطق مختلف کشور پایش و استخراج شده است و از این پس میزان کود مورد نیاز هر 

 . ریزی خواهد شد منطقه و نوع آن با استفاده از اطالعات این نقشه، برنامه

د کشاورزی با اشاره مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جها ، قائم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بر اساس قانون : به اینکه ورود عناصر آالینده خاک و آفات از مخاطرات واردات بدون نظارت کود شیمیایی است، گفت

کنترل و پایش کیفی انواع کودهای تولید داخل و وارداتی، واردکنندگان باید پیش از ثبت سفارش؛ شناسنامه و 

ات خاک و آب ارائه دهند و پس از تأیید و صدور مجوز نسبت به ثبت سفارش اطالعات دقیقی از کود و مؤسسه تحقیق

 .و واردات اقدام کنند

پیش از تصویب و ابالغ قانون؛ نظارت و کنترل خاصی بر کیفیت و نوع کودهای وارداتی نبود و : سعید سعادت افزود

 .مشکالت زیادی را متوجه سالمت خاک و کیفیت محصول کرده بود

ای مراحل قانونی را رعایت نکند از ورود محموله کود وارداتی جلوگیری  چنانچه واردکننده: ن کردوی خاطرنشا

 .شود و محموله بازگردانده خواهد شد می

بینی شده است و برای اجرای آن هیچ محدویت  در قانون مجازات الزم برای برخورد با متخلفان پیش: سعادت ادامه داد

 .و مشکلی نداریم

تاکنون برای انواع کودها : ین استاندارد اجباری برای کود در سازمان ملی استاندارد خبر داد و تصریح کردوی از تدو

ویژه کود شیمیایی استاندارد اختیاری داشتیم، اما از سال گذشته بر اساس دستور و درخواست وزیر جهاد  به

ات خاک و آب کشاورزی تدوین استاندارد کشاورزی؛ سازمان ملی استاندارد با همکاری کارشناسان مؤسسه تحقیق

 .ملی اجباری کود را آغار کرده است

استاندارد اختیاری که تاکنون وجود داشت ترجمه : مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی یادآور شد قائم

این کشورها با ایران  استانداردهای کود در کشورهای اروپایی و امریکایی بود و از آنجا که شرایط آب و هوایی و خاک

 .یکسان نیست، تدوین استاندارد ملی اجباری کود در سازمان ملی استاندارد در دست اجرا است

اجرای استاندارد ملی کیفیت و سالمت کود پس از تدوین و تأیید در سازمان ملی استاندارد انجام : سعادت تأکید کرد

 .خواهد شد

عالوه بر این استفاده : کیفیت برای کشاورزی ضرر اقتصادی دارد، اظهار داشت یوی با بیان اینکه استفاده از کودهای ب

اندازد و با ورود موادی مانند فلزات سنگین به خاک سالمت   از کودهای غیراستاندارد، سالمت خاک را به خطر می

 .محصول و جامعه را نیز تهدید خواهد کرد

کشاورزی کمبود کود و قیمت باالی این نهاده کشاورزی را از عوامل اصلی مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد  قائم

ای  کمبود و افزایش قیمت کود سبب شد تا عده: کیفیت دانست و گفت رویه کودهای بی تولید واردات و مصرف بی

 .ندتر، سالمت خاک را تهدید کن کیفیت و عرضه آن با قیمت پایین سودجو با تولید و یا واردات کودهای بی
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کیفیت افزایش یافت و این کودها به  در دو تا سه سال اخیر روند تولید واردات کودهای بی: سعادت همچنین افزود

وفور در بازار وجود داشت و باعث شد وزارتخانه برای جلوگیری از تخریب اراضی حاصلخیز و تحمیل هزینه سنگین به 

های تولیدکننده کود تشکیل دهد که نتیجه  ا و اتحادیهه کشاورزی، شورای راهبردی کود را با مشارکت انجمن

 .نامه قانونی پایش و کنترل کیفی کود در کشور شد مذاکرات این اعضا تدوین آیین

اطالعات مربوط به نیاز خاک مناطق : وی از تدوین نقشه پراکنش مصرف کود در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد

از این پس میزان کود مورد نیاز هر منطقه و نوع آن با استفاده از اطالعات  مختلف کشور پایش و استخراج شده است و

 .ریزی خواهد شد این نقشه، برنامه

شود که کدام خاک منطقه به چه عنصر غذایی نیازمند است تا  بر اساس این نقشه مشخص می: سعادت تصریح کرد

بر جلوگیری از هدر رفتن سرمایه از مسمویت خاک و  کود مناسب برای آن تهیه و اختصاص یابد و به این ترتیب عالوه

 ./شود کاهش کیفیت محصول جلوگیری می

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰311-9html. 
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 سیب درختی

 آیانا 4952اردیبهشت  44, سه شنبه

 های قبل  ؛ دوبرابر سال13صادرات سیب در سال 
برای حمایت از تولیدات داخلی ممنوع است و تنها محصوالتی که مجوز واردات برای  931۲واردات هر نوع میوه از سال 

 .آنها صادر شده موز، آناناس و نارگیل است

با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان فارس امروز در گفتگو

تنها : برای حمایت از تولیدات داخلی ممنوع است، گفت 931۲با اعالم اینکه واردات هر نوع میوه از سال ( ایانا)

 .محصوالتی که مجوز واردات برای آنها صادر شده، موز، آناناس و نارگیل است

های نظارتی است و وزارت جهاد کشاورزی مسئولیتی  ه دستگاهوظیفه برخورد با متخلفان بر عهد: صمد رنجبری افزود

 .در این زمینه ندارد

درصد محصوالت  1۲در استان فارس : وی با اشاره به اینکه تولید میوه در کشوربه میزان کافی است، خاطرنشان کرد

 .شود تولیدشده مازاد تولید است و به هفت استان همجوار ارسال می

 98۲هزار تنی انار،  39۰هزار تنی لیموشیرین،  928هزار تنی سیب،  391هزار تنی پرتقال،  493ولید رنجبر با اشاره به ت

با توجه به حجم محصوالت تولیدشده در این استان و : هزار تنی انگور در استان فارس ادامه داد 1۲۲هزار تنی خرما و 

اند و از لحاظ  صورت قاچاق به کشور ورود پیدا کرده در کشور نیازی به واردات نداریم و تمامی محصوالت وارداتی به

 .شوند بهداشتی تأیید نمی

میزان تولیدات بسیاری از : وری در جهت حمایت از تولیدات داخلی تصریح کرد وی با اشاره به قانون افزایش بهره

های  برابر سالدو  9313محصوالت کشاورزی بیش از نیاز داخلی است، تا جایی که میزان صادرات سیب در سال 

 ./نیازی ما به واردات است دهنده بی گذشته بوده است و این نشان

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰222-9html. 
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 سیب زمینی

  فودپرس 4931ارديبهشت ماه  62شنبه 

 زمینی؛ چوب حراج بر آبادانی کشور کشاورزی صادرات سیببرابری  94۲۲افزایش 
ترین کاالهای صادراتی از نظر اقتصاد آب است، صادرات این  زمینی جزو کم ارزش در حالی که صادرات سیب <

در .تن رسید 4۲۲هزار و  38برابری نسبت به مدت مشابه پارسال به  9411محصول در نخستین ماه امسال با افزایش 

کشور همسایه ایران صادر شده است  99میلیون دالر به  92زمینی به ارزش  تن سیب 4۲۲هزار و  38امسال   فروردین

ماه سال گذشته که میزان صادرات این محصول صفر بود بیشتر شده   برابر نسبت به فروردین 9411که این میزان 

، قزاقستان، کردستان، آذربایجان، زمینی ایرانی ترکمنستان، ترکیه، عراق، روسیه کشورهای مقصد سیب.است

درصدی نخستین بازار  33ازبکستان، افغانستان، امارات، تاجیکستان هستند که در این میان عراق با سهم حدود 

میلیون  1زمینی به ارزش  تن سیب 438هزار و  ۰2رود، چرا که در نخستین ماه امسال  زمینی ایرانی به شمار می سیب

زمینی در  نشدن سیب  رغم صادر که سال گذشته علی تر این جالب.ینی به عراق صادر شده استزم هزار دالر سیب ۰8و 

زمینی به بازار همواره رو به افزایش بود و بازار  نخستین ماه سال، قیمت این محصول در بهار به دلیل دیر رسیدن سیب

بر،  ش سریع صادرات این محصول آبزمینی تا تیرماه همچنان پرنوسان بود و امسال مشخص نیست با این جه سیب

های همسایه در  زمینی صادراتی به کشور قیمت هر کیلوگرم سیب.سرنوشت بازار آن در داخل چه خواهد شد

زمینی صادراتی کیلویی  تومانی برای هر دالر، سیب 33۲۲دالر بوده که با احتساب نرخ  ۲.4ماه امسال حدود  فروردین

این در شرایطی است که کشور با بحران آب مواجه است و برای تولید هر .ه شده استها فروخت تومان به خارجی 93۰۲

لیتر آب مصرف می شود که کارشناسان مرتبا بر کاهش کشت  83۲کیلوگرم سیب زمینی به طور متوسط حدود 

سرزمین و با توجه به نبود آمایش  "تاکید دارند و می گویند "آب مجازی"بر و صادرات آن در قالب  محصوالت آب

چنان در نقاط خشک و نیمه خشک  ریزی صحیح برای ایجاد کشاورزی پایدار، هم الگوی کشت مناسب و عدم برنامه

های  این روند، دشت  پردازیم که در صورت ادامه بر همچون هندوانه و سیب زمینی می کشور به تولید محصوالت آب

 اهند شدهای برهوت تبدیل خو نزدیک به بیابان  کشور در آینده

Post/ir.foodpress.www://http  
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  49: تاریخ

 گونه جدید نیشکر در خوزستان 4۲تولید 

 .تولید شدگونه جدید نیشکر امسال در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان  4۲

با : ، معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

شته درصد افزایش عملکرد در هر هکتار دا ۰۲تا  92ها و کشت آن در مزارع نیشکر پیش بینی می شود  تولید این گونه

 .باشیم

برای اینکه یک گونه جدید با اقلیم منطقه، شوری آب و خاک و گرد و غبار منطقه سازگاری داشته : حسین آمیلی گفت

های پدری و مادری جدید در  هزار کلون و پایه ۰3۲سال به طول می انجامد ولی هم اینک بیش از  9۰تا  9۲باشد بین 

 .ده استشرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تولید ش

وی همچنین با بیان اینکه برنامه افزایش سطح کشت در دستور کار شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی قرار ندارد، 

برنامه تناوب زراعی در شرکت دنبال می شود و به همین منظور قرار است در هر کدام از واحدهای نیشکری دو : گفت

 .ا بتوانند برنامه تناوب زراعی را اجرا کنندهزار هکتار اراضی بیشتر در اختیار قرار گیرد ت

از آنجایی که زراعت نیشکر یک زارعت پنج : معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان افزود

ساله است ضرورت دارد در مزارع آیش صورت گرفت و تناوب زراعت در برنامه قرار گیرد بنابراین در هر کشت و 

 .برای برداشت جهت نیشکر وجود خواهد داشت و دو هزار هکتار اضافی برای تناوب زراعت استهزار داشت 9۲صنعت 

هزار تن از  1۲۲شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده شکر با ظرفیت اسمی 

اکوچک خان، سلمان فارسی، این محصول استراتژیک با هفت واحد کشت و صنعت تابع امیر کبیر، امام خمینی، میرز

 .فارابی، دهخدا و دعبل خزاعی در خوزستان فعالیت دارد

هزار تن شکر سفید در واحدهای هفتگانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان تولید  2۲3امسال حدود 

 .شد

/news/fa/ir.yjc.www://http2918813 
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 شیالت

 - 52/24/49فارس

 دالالن مدعی صادرات آبزیان به روسیه نباشند/ هزار تن محصول شیالتی به روسیه 9۲بینی صادرات  پیش

هیچ داللی برای صادرات آبزیان به روسیه : رئیس سازمان شیالت در مورد متقاضیان صادرات آبزیان به روسیه، گفت

 .کننده باید دارای شرکت فرآوری کددار محصوالت شیالتی باشدمورد تایید نیست، چرا که صادر 

هر شرکتی که متقاضی : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفت

رکت فرآوری به سازمان دامپزشکی صادرات محصوالت شیالتی به روسیه است، باید درخواستش را در قالب یک ش

 .کند ارائه دهد و سازمان دامپزشکی کشور پس از بررسی و تأیید، آن را به سازمان دامپزشکی روسیه معرفی می

فرستد و در صورت  سازمان دامپزشکی روسیه هم هیئتی را برای بازدید از آن شرکت فرآوری به ایران می: وی افزود

 .دهد صادراتی خود قرار میهای  تایید، در فهرست شرکت

صادرکننده محصوالت شیالتی باید دارای شرکت فرآوری باشد و اگر هم شرکت : رئیس سازمان شیالت اظهار داشت

تجاری است باید یک شرکت کد دار را معرفی کند، زیرا مالک اصلی سازمان دامپزشکی شرکت فرآوری است و این 

 .موضوع در همه دنیا معمول است

ای در قبال صدور تاییدیه ندارد، اما هر شرکتی که متقاضی صادرات  اگرچه سازمان شیالت وظیفه: ریح کردصالحی تص

به روسیه است، به عنوان سازمان شیالت آمادگی وجود دارد تا برای معرفی آن شرکت به سازمان دامپزشکی تاییدیه 

 .صادر کنیم

الت صادراتی است، چرا که در صورت صادرات یک محصول سازمان دامپزشکی مسئول تایید سالمت محصو: وی افزود

 .شود نامناسب حیثیت کشور خدشه دار می

یکی از شروط سازمان دامپزشکی برای صادرات به روسیه این بوده که این : رئیس سازمان شیالت اظهار داشت

 .های متقاضی در حال حاضر مشغول صادرات به کشورهای اروپایی باشند شرکت

شرکت متقاضی درخواست خود را مبنی بر صادرات محصوالت شیالتی به روسیه اعالم کردند و همه آن  91: وی افزود

 .شرکت هم برای صادرات مورد تایید قرار گرفت و بعد از آن هم هیچ شرکتی تقاضایی نداشت 91

یران که خواهان آقای قاسمی مدیرعامل اتحادیه سراسری تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ا: صالحی بیان داشت

صادرات به روسیه است، شرکت فرآوری به سازمان دامپزشکی معرفی کند، زیرا سازمان دامپزشکی ایران و روسیه 

 .شناسند برای صادرات دالل را به رسمیت نمی

به عنوان : شود صادرات محصوالت شیالتی به بازار روسیه شکست خورده است، گفت وی در مورد اینکه گفته می

گویم، تقاضا برای عرضه و مطرح شدن به عنوان یک برند زمانی طوالنی  بازاریابی محصول شیالت میمتخصص 

 .طلبد می

بود و  13آغاز کار برای صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه از آبان ماه سال : رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

 .اند یران آمدهشرکت روسی برای بازدید به ا 9۲از آن زمان تاکنون بیش از 

http://www.farsnews.com/
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بحث مبادالت پولی یکی از : وی با بیان اینکه صادرات محصوالت شیالتی به روسیه دارای مشکالتی بود، گفت

ها قبول کردند که برای خرید محصوالت ایرانی ریال بپردازند و در شرایطی که ما  مشکالت بزرگ بود که باالخره روس

هم یکی دیگر از مشکالت بر سر راه صادرات به ( روبل)ش واحد پول روسیه امکان انتقال ارز نداشتیم، پایین آمدن ارز

 .این کشور بود

درصد  1تا  ۰درصد به  ۰3کاهش تعرفه صادرات محصوالت شیالتی به روسیه از : رئیس سازمان شیالت اظهار داشت

 .هم یکی دیگر از کارهای بزرگی بود که به همت سفارت ایران در روسیه انجام شد

هزار تن محصوالت شیالتی به روسیه صادر شود، ضمن  9۲شود، امسال  بینی می با اقدامات انجام شده پیش: زودوی اف

آال و کنسرو در سال جاری  اکنون یک قرارداد تجاری بین تجار ایران و روسیه برای صادرات میگو، ماهی قزل اینکه هم

 .بسته شده است

ی مدیرعامل اتحادیه سراسری تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران از براساس این گزارش روز گذشته ارسالن قاسم

 .ایجاد انحصار در صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه توسط دامپزشکی و سازمان شیالت خبر داده بود

 شرکت توسط سازمان دامپزشکی به روسیه 91سال گذشته برای صادرات آبزیان به روسیه : افزاید این گزارش می

 91معرفی شد که مدیرعامل اتحادیه سراسری تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران مدعی است که معرفی این 

شرکت توسط سازمان دامپزشکی کشور و با هماهنگی سازمان شیالت ایران برای صادرات آبزیان به روسیه ایجاد شده 

 .رود و غیرقانونی است و نوعی انحصار به شمار می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰۰۲۲9441 
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 شیالت
 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  49: تاریخ

 افزایش سرانه مصرف ماهی در کشور

تولید و پرورش ماهی در قفس و مجتمع های گلخانه به عنوان برنامه های های  توسعه آبزی پروری با استفاده از طرح

 .حمایتی جهاد کشاورزی در کشور اجرا می شود 

، رئیس سازمان شیالت کشور در جمع تولید کنندگان و پرورش دهندگان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

به منظور توسعه پرورش ماهی در : ، تعاونی های آبزی پروری و مدیران سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت ماهی

 .قفس و گلخانه، تسهیالت الزم در اختیار متقاضیان قرار می گیرد

 1کیلوگرم، در ایران  ۰۲طبق برآورد سازمان جهانی غذا، متوسط مصرف آبزیان در جهان : سید حسن صالحی افزود 

 .کیلوگرم است که باید برای بهبود تغذیه ، از همه ظرفیتها بهره برد 3لوگرم و در استان قزوین کمتر از کی

گرم  2/2گرم پروتئین از ماهی است که در حال حاضر این میزان  4۲هدف گذاری ما، کسب روزانه: وی اضافه کرد

 .است

 .چندانی ندارد و باید در این زمینه بیشتر کار شودماهی سردابی مصرف آب : معاون وزیر جهادکشاورزی اظهارداشت

هزار تن است که سال گذشته بیش از  3۰تولیدات ساالنه ماهی استان بیش از : مدیر شیالت استان قزوین هم گفت

استخر پرورش ماهی استان تولید و  ۰3۰تن ماهی خاویاری در  94تن ماهی گرمابی و  33تن ماهی سردابی،  222

 .عرضه شد

میلیون قطعه در سال گذشته توانستیم رتبه سوم را  13در بخش ماهیان زینتی هم با تولید : ین شِکَری افزودسیم

هکتار راه اندازی شده که با فعالیت آنها  44کسب کنیم و پنج مجتمع آبزی پروری هم در آبیک و قزوین در مساحت 

 .تن ماهی فراهم شده است 3۰۲زمینه تولید یک هزار و 

بود مقررات و قوانین یکپارچه، کمبود بچه ماهی، کاهش اعتبارات تملک دارایی، عدم ابالغ تسهیالت سرمایه شکری؛ ن

ای و سرمایه درگردش، افزایش هزینه تمام شده، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مرغوب نبودن تولیدات برخی 

 .کارخانه های خوراک دام را از چالش ها و مشکالت این بخش دانست
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 شیالت

 آیانا 4952اردیبهشت  45, سه شنبه

 شوند  فروشان سرچشمه ساماندهی می ماهی
شده  تازه و فرآوریصورت  ای بین اتحادیه آبزیان کشور و سازمان دامپزشکی، عرضه انواع آبزیان به نامه با انعقاد تفاهم

 .با شناسنامه صورت خواهد گرفت

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل صندوق آبزیان کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 شده در داخل ای بین اتحادیه آبزیان با سازمان دامپزشکی مقرر شد همه محصوالت آبزی عرضه نامه طی انعقاد تفاهم

 .کشور با شناسنامه محل و زمان صید صورت گیرد

شده باید تحت  صورت فرآوری صورت تازه خوری و چه به شده چه به محصوالت آبزی عرضه: ارسالن قاسمی افزود

 .شده سازمان دامپزشکی در بازار عرضه شوند استانداردهای اعالم
 فروشان سرچشمه، ساماندهی شوند ماهی

سال گذشته ساماندهی  ۰۲هرچند از : ی تازه در منطقه سرچشمه تهران خاطرنشان کردوی با اشاره به عرضه ماه

کنندگان و انتقال آنها به  آوری این عرضه فروشان سرچشمه تهران در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده با جمع ماهی

 .صورت نگرفته است سازمان میادین و انبار مرکزی واقع در بزرگراه آزادگان انجام شود، تاکنون اقدامی

صورت تازه باعث انتشار بوی بدی از ماهی  یابد، به عرضه ماهی در تابستان که دمای هوا افزایش می: قاسمی ادامه داد

گذارد؛ این در حالی است که در همه کشورها و در تمام فصول،  شود که بر سرانه مصرف ماهی بر فصل گرم اثر می می

 .امه داردصورت یکنواخت اد عرضه ماهی به

یافته نیز وجود دارد، اما باید عرضه به شکل  صورت تازه در کشورهای توسعه هرچند عرضه ماهی به: وی تصریح کرد

 .کامالً استاندارد و در زمان محدود و با شناسنامه صورت گیرد

برای ساماندهی ها نیست،  از آنجا که ابزار اجرایی در اختیار تشکل: مدیرعامل صندوق آبزیان کشور یادآور شد

صورت مجموع  بار به کنندگان محصوالت آبزی باید سازمان دامپزشکی، شیالت و سازمان میادین میوه و تره عرضه

 .اقدام کنند

شود، باعث مسمومیت  زدایی ماهی منجمد همراه می صورت تازه که گاهی با یخ عرضه ماهی به: قاسمی تأکید کرد

شود، در میزان خرید و  آوری می های تولیدی در منطقه نیز با فاصله جمع لهکنندگان شده و از آنجا که زبا مصرف

 .استقبال از انواع آبزی در فصل گرم مؤثر است

نامه منعقدشده بین سازمان دامپزشکی و اتحادیه به سرعت اجرایی شده و برای  وی اظهار امیدواری کرد که تفاهم

 ./یزی شودر کنندگان محصوالت آبزی برنامه ساماندهی عرضه
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 شیالت

 آیانا 4952اردیبهشت  42, پنجشنبه

 شیالت بازداشت ماهیگیران ایرانی را تایید کرد 
قایق بزرگ ایرانی را به دست گروه تروریستی الشباب در اقیانوس خدمه  94رئیس سازمان شیالت ایران خبر بازداشت 

هند که گفته می شود چهارشنبه شب، قایق ماهیگیران ایرانی را که دچار مشکل فنی شده بود، به تصرف خود 

 .تائید کرد. درآورده اند

بخش خصوصی است و به این قایق ماهیگیری متعلق به : ، صالحی گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .علت نقص فنی دو سه روز در سواحل سومالی متوقف شده بود

بنا بر .خدمه این قایق پس از اینکه خود را به ساحل می رسانند به دست گروه الشباب بازداشت می شوند: وی افزود

 دهیر درگزارش های رسیده چندین ملوان ایرانی و قایق ماهیگیری آنها را گروه الشباب در بندر ال

: ، از مقامات دولتی سومالی، در گفتگوی تلفنی گفته است«عمر عبدالصمد».منطقه گالگادود سومالی متوقف کرده اند

 .گارد ساحلی پوتلند در خصوص توقیف این قایق هشدارهایی دریافت کرده بود

شنبه متوقف شده است و این اطالعاتی که تا کنون دریافت کردیم نشان می دهد قایق در اوائل وقت چهار: وی افزود

 .ملوان نیز سرنشین آن بوده اند 94قایق ایرانی بوده و 

این شاهد . گروه تروریستی الشباب این قایق را با قایق های تندرو محاصره کرده است: یک شاهد محلی نیز گفت

گروه . شده بودبه نظر می رسد قایق قبل از ربوده شدن توسط این گروه تروریستی دچار مشکل فنی : افزود

 .تروریستی الشباب هنوز درباره این اتفاق اظهارنظری نکرده است
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 شیالت

 آیانا 4952اردیبهشت  49, چهارشنبه

 دالالن، مدعی صادرات آبزیان به روسیه نباشند 
هیچ داللی برای صادرات آبزیان به روسیه مورد تایید نیست، چرا که صادر کننده باید دارای شرکت فرآوری کددار 

 .محصوالت شیالتی باشد

چهارشنبه پس از ، حسن صالحی، رئیس سازمان شیالت ایران، امروز (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

به نامه ارسالی مدیرعامل  "ایانا"واکنشی که روز گذشته مهدی خلج، رییس سازمان دامپزشکی کشور در گفتگو با 

اتحادیه آبزیان به وزیر جهاد کشاورزی داشت؛ ضمن تاکید و تایید برخی نکات که در مصاحبه ریاست سازمان 

بود، در گفتگو با فارس نیز به تشریح برخی اقدام ها و دیدگاه  دامپزشکی کشور با خبرگزاری کشاورزی یادآوری شده

: های سازمان شیالت ایران در این ارتباط و دستاوردهای مهم صادرات محصوالت شیالتی به روسیه نیز پرداخت گفت

ه هر شرکتی که متقاضی صادرات محصوالت شیالتی به روسیه است، باید درخواستش را در قالب یک شرکت فرآوری ب

سازمان دامپزشکی ارائه دهد و سازمان دامپزشکی کشور پس از بررسی و تأیید، آن را به سازمان دامپزشکی روسیه 

 .کند معرفی می

فرستد و در صورت  سازمان دامپزشکی روسیه هم هیئتی را برای بازدید از آن شرکت فرآوری به ایران می: وی افزود

 .دهد قرار میهای صادراتی خود  تایید، در فهرست شرکت

صادرکننده محصوالت شیالتی باید دارای شرکت فرآوری باشد و اگر هم شرکت : رئیس سازمان شیالت اظهار داشت

تجاری است باید یک شرکت کد دار را معرفی کند، زیرا مالک اصلی سازمان دامپزشکی شرکت فرآوری است و این 

 .موضوع در همه دنیا معمول است

ای در قبال صدور تاییدیه ندارد، اما هر شرکتی که متقاضی صادرات  چه سازمان شیالت وظیفهاگر: صالحی تصریح کرد

به روسیه است، به عنوان سازمان شیالت آمادگی وجود دارد تا برای معرفی آن شرکت به سازمان دامپزشکی تاییدیه 

 .صادر کنیم

است، چرا که در صورت صادرات یک محصول سازمان دامپزشکی مسئول تایید سالمت محصوالت صادراتی : وی افزود

 .شود نامناسب حیثیت کشور خدشه دار می

یکی از شروط سازمان دامپزشکی برای صادرات به روسیه این بوده که این : رئیس سازمان شیالت اظهار داشت

 .های متقاضی در حال حاضر مشغول صادرات به کشورهای اروپایی باشند شرکت

ضی درخواست خود را مبنی بر صادرات محصوالت شیالتی به روسیه اعالم کردند و همه آن شرکت متقا 91: وی افزود

 .شرکت هم برای صادرات مورد تایید قرار گرفت و بعد از آن هم هیچ شرکتی تقاضایی نداشت 91
 دالالن را به رسمیت نمی شناسیم! آقای مدیرعامل اتحادیه صادرات آبزیان ایران

ی ارسالن قاسمی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران که آقا ":صالحی بیان داشت

خواهان صادرات به روسیه است، شرکت فرآوری به سازمان دامپزشکی معرفی کند، زیرا سازمان دامپزشکی ایران و 

 .شناسند روسیه برای صادرات دالل را به رسمیت نمی
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به عنوان : رات محصوالت شیالتی به بازار روسیه شکست خورده است، گفتشود صاد وی در مورد اینکه گفته می

گویم، تقاضا برای عرضه و مطرح شدن به عنوان یک برند زمانی طوالنی  متخصص بازاریابی محصول شیالت می

 .طلبد می

بود و  13اه سال آغاز کار برای صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه از آبان م: رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

 .اند شرکت روسی برای بازدید به ایران آمده 9۲از آن زمان تاکنون، بیش از 

بحث مبادالت پولی یکی از : وی با بیان اینکه صادرات محصوالت شیالتی به روسیه دارای مشکالتی بود، گفت

یال بپردازند و در شرایطی که ما ها قبول کردند که برای خرید محصوالت ایرانی ر مشکالت بزرگ بود که باالخره روس

هم یکی دیگر از مشکالت بر سر راه صادرات به ( روبل)امکان انتقال ارز نداشتیم، پایین آمدن ارزش واحد پول روسیه 

 .این کشور بود
 کاهش تعرفه صادرات محصوالت شیالتی، به همت سفارت ایران در روسیه

درصد  1تا  ۰درصد به  ۰3درات محصوالت شیالتی به روسیه از کاهش تعرفه صا: رئیس سازمان شیالت اظهار داشت

 .هم یکی دیگر از کارهای بزرگی بود که به همت سفارت ایران در روسیه انجام شد

هزار تن محصوالت شیالتی به روسیه صادر شود، ضمن  9۲شود، امسال  بینی می با اقدامات انجام شده پیش: وی افزود

آال و کنسرو در سال جاری  تجاری بین تجار ایران و روسیه برای صادرات میگو، ماهی قزل اکنون یک قرارداد اینکه هم

 .بسته شده است

براساس این گزارش، روز گذشته ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه سراسری تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران از 

 .دامپزشکی و سازمان شیالت خبر داده بودایجاد انحصار در صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه توسط 

شرکت توسط سازمان دامپزشکی به روسیه  91سال گذشته برای صادرات آبزیان به روسیه : افزاید این گزارش می

 91معرفی شد که مدیرعامل اتحادیه سراسری تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران مدعی است که معرفی این 

کشور و با هماهنگی سازمان شیالت ایران برای صادرات آبزیان به روسیه ایجاد شده  شرکت توسط سازمان دامپزشکی

 .رود و غیرقانونی است و نوعی انحصار به شمار می
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 شیالت

 آیانا 4952اردیبهشت  44, سه شنبه

 های تجاری  شود، نه واسطه اجازه صادرات آبزیان به روسیه به تولیدکنندگان داده می
وجود آورده است، باید بدانند که  کنند صادرات محصوالت شیالتی به کشور روسیه نوعی انحصار به کسانی که ادعا می

 !های تجاری شود، نه به واسطه بزیان داده میهای واقعی فرآوری آ به کارگاه IRکد بهداشتی 

ای که توسط  درباره نامه( ایانا)رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اتحادیه آبزیان به وزیر جهاد کشاورزی درباره درخواست رفع انحصار صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه 

های بهداشتی نیست، بلکه ضوابطی را که اتحادیه گمرکی  کننده فرمول این سازمان خلق: است، گفت ارسال شده

 .کند فدراسیون روسیه و اتحادیه اروپا وضع کرده و مورد تأیید کشورهای عضو است، اجرایی می

اصی را درباره هیئت روسی برای آنکه محصوالت آبزی ایران به کشورشان صادر شود، ضوابط خ: مهدی خلج افزود

هستند نیز مورد بازدید  IRهای بهداشتی که دارای کد  بندی محصوالت شیالتی عنوان کرده و کارگاه فرآوری و بسته

 .قرار دادند

سازمان دامپزشکی کشور به هیچ عنوان حق ندارد اجازه صادراتی برای بخشی خاص را صادر : وی خاطرنشان کرد

 .های فرآوری آبزیان را مورد ارزیابی قرار دهد تواند کارگاه میکند، بلکه بر اساس ضوابط موجود 

هایی که توانستند این کد را دریافت کنند و از لحاظ ساختار بهداشتی قابلیت استحصال  تمامی کارگاه: خلج ادامه داد

که کسانی در های شیالتی را داشتند، برای صادرات به کشور روسیه معرفی شدند؛ اما آنچه مسلم است، آن فرآورده

های تجاری هستند، نه تولیدکننده و کشور روسیه نیز خواهان آن است که  کنند که واسطه نگاری می حال حاضر نامه

 .تحویل بگیرند IRهای دارای کد  محصوالت خود را از کارگاه

ه آرد خریداری عنوان مثال فردی که خواهان آرد است، محصول خود را پس از بازدید از کارخان به: وی تصریح کرد

 .کند، نه آنکه این محصول را از شخص واسطه بگیرد می

کنند ضوابط بهداشتی کارگاه آنها مورد تأیید  کسانی که احساس می: رئیس سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد

 .ندرا اخذ کن IRهای کافی، کد  توانند به سازمان دامپزشکی مراجعه کرده و پس از نظارت کشور روسیه است، می

های تجاری نیز توصیه کرد که با بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی وارد مذاکره شوند تا پس از آنکه  خلج به واسطه

 .های الزم برای صادرات را فراهم آورند های مشترکی برگزار کردند، زمینه با کشور روسیه نشست

 .شود واقعی داده میبرای محصوالت سالم تولیدکنندگان  IRکد بهداشتی : وی تأکید کرد

ای نوشته و در این نامه درخواست رفع انحصار صادرات  گفتنی است، اتحادیه آبزیان به وزیر جهاد کشاورزی نامه

کارگاه توانسته بودند اخذ کنند را داشتند تا پس از شکسته  91محصوالت شیالتی ایران به روسیه که به اعتقاد آنها 

 ./حقوقی بتواند با رعایت ضوابط بهداشتی نسبت به صادرات آبزیان اقدام کند شدن این انحصار، هر شخص حقیقی و

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http۰۰223-9html. 
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 شیالت

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  4۲: تاریخ

 میلیون تومان 3خاویار صادراتی کیلویی / خریداران خاویار ایران پیوستروسیه به جمع 

معاون سازمان شیالت قیمت خاویار پرورشی صادراتی را کیلویی شش میلیون تومان اعالم و مقصد صادرات این 

ورها در سال جاری روسیه هم به این کش  :محصول را کشورهای اروپایی همچون اسپانیا و فرانسه ذکر کرد و گفت

 .شود اضافه می

به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت ایران؛ حسین عبدالحی تولید کل  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

ماری ویروسی با آال به علت شیوع بی در تولید ماهی قزل: هزار تن اعالم کرد و گفت 31۲آبزی پروری کشور را حدود 

 .درصد افزایش تولید داریم 1۲ایم اما در تولید میگو  کاهش روبرو بوده

طرحی برای توسعه پرورش : اظهار داشت ۰۲99وی با اشاره به ممنوعیت صید ماهیان خاویاری در دریای خزر از سال 

 .ماهیان خاویاری در دست تهیه و اجراست

بیش : تن خاویار هدفگذاری شده است، اضافه کرد 9۲۲هزار تن گوشت و  9۲د عبدالحی با بیان اینکه در این طرح تولی

های ساحلی گیالن، مازندران و گلستان، قم، لرستان و فارس  مزرعه در زمینه پرورش ماهیان خاویاری در استان 4۲از 

 .کند فعالیت می

تن خاویار در استان  3۲گوشت و  تن ۰۲۲۲برداری بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت  وی از بهره

 .مازندران خبر داد

تن خاویار  9.2معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت ایران با بیان اینکه در سال گذشته هزار تن گوشت و 

 .یورو اعالم کرد 91۲۲پرورشی تولید شده، قیمت هر کیلوگرم خاویار پرورشی را شش میلیون تومان یا 

دو گونه ماهیان خاویاری : کنیم، گفت ه ماهی خاویاری را تولید و در مراکز پرورش ماهی توزیع میوی با بیان اینکه بچ

 .ایم های استرلیاد و سیبری را تکثیر کرده و در اختیار مراکز پرورش ماهیان خاویاری قرار داده غیر بومی با نام

برای ارائه تسهیالت : ت بانکی نیز گفتپروری سازمان شیالت ایران در خصوص دریافت تسهیال معاون توسعه آبزی

 .بانکی هیچ مشکلی نداریم

های  عمده تولیدات در استان: درصد تولیدات، ماهی گرم آبی است، افزود 3۲عبدالحی در ادامه با بیان اینکه 

 .شود خوزستان، گیالن، مازندران و گلستان تولید می

/news/fa/ir.yjc.www://http2۰۲93۰2 
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 شیالت

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49یک شنبه 

 ها درصدی آبزیان در سبد پروتئین مصرفی ایرانی 3.2سهم / سهم ایران از تولید آبزیان جهان

جهان باالتر پروری  دهد ارزش آبزیان تولیدشده در ایران از متوسط ارزش تولیدی آبزی های رسمی نشان می گزارش

 .است و این موضوع به خاطر پرورش آبزیان با ارزش مانند میگو در کشور است

ریزی، اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی ارزش تولید جهانی ماهی و آبزیان  های برنامه به گزارش مؤسسه پژوهش

اهی از طریق صید و صیادی و هزار تن م 414هزار و  13حدود  ۰۲99در سال : براساس گزارشات فائو بدین شرح است

 .پروری تولید شده است هزار تن از طریق آبزی 1۲۲هزار و  3۰

دالر در هر تن و متوسط قیمت محصول به شیوه  9913فائو متوسط قیمت تولید شده به شیوه صید و صیادی را حدود 

 .گذاری نموده است دالر در هر تن ارزش ۰۲11پروری را  آبزی

....( ها، خزه، نیلوفر دریایی، اشنه و  جلبک)تن انواع گیاهان آبزی از قبیل  111هزارو  ۰۲حدود همچنین در همین سال 

هزار  2۲دالر و برای کل محصوالت تولیدی  ۰33در سراسر جهان تولید شده است این نوع محصوالت نیز برای هر تن 

پروری در  تولیدات بخش شیالت و آبزیبراساس این گزارش مجموع ارزش .میلیون دالر ارزش گذاری شده است 291و 

میلیارد دالر افزایش  ۰21به حدود  ۰۲9۰میلیون دالر برآورد شده است که این رقم در سال  ۰41بالغ بر  ۰۲99سال 

دالر  193هزار و  ۰برای هر تن  ۰۲9۰و  ۰۲99های  پروری ایران را طی سال فائو متوسط ارزش تولیدات آبزی.یافته است

دالر برای هر تن  8۲۲دلیل اینکه متوسط ارزش تولید آبزیان ایران نسبت به متوسط جهان بیش از . )ستبرآورد کرده ا

با فرض یکسان بودن قیمت محصوالت : افزاید این گزارش می.(بیشتر است، تولید آبزیان با ارزش هم چون میگو است

 9۰21حدود  ۰۲9۰شده کشور در سال های جهانی متوسط قیمت هر تن محصول صید  صید و صیادی ایران با قیمت

براساس آمار فائو بالغ بر  ۰۲9۰پروری ایران در سال  دالر خواهد بود، بدین ترتیب کل ارزش محصوالت شیالت و آبزی

 .میلیون دالر بوده است 412هزار و 

 سهم ایران از تولید جهانی آبزیان

 ۲.48حدود  ۰۲99بخش صید و صیادی در سال  سهم جمهوری اسالمی از کل تولید جهان در: براساس این گزارش

پروری سهم ایران از کل تولید جهان در  در بخش آبزی.درصد افزایش یافته است ۲.22به  ۰۲9۰درصد بوده که در سال 

پروری  افزایش یافته است در همین دوره سهم آبزی ۰۲9۰درصد در سال  ۲.42درصد بوده که به  ۲.31حدود  ۰۲99سال 

به عبارت دیگر ارزش محصوالت تولیدی .درصد افزایش یافته است ۲.33درصد بوده است که به  ۲.22ی، از لحاظ ارزش

پروری جهان باالتر است و این موضوع به خاطر  پروری کشور از متوسط ارزش تولیدی آبزی کشور در بخش آبزی

اعم از )یدات جهانی شیالت در مجموع سهم ایران از کل ارزش تول.پرورش آبزیان با ارزش میگو در کشور است

 .افزایش یافته است ۰۲9۰درصد سال  ۲.28به  ۰۲99درصد سال  ۲.29از ( پروری و صید و صیادی آبزی

درصد از  24.3درصد از کل منابع پروتئین مصرفی جمعیت ایران از طریق آبزیان،  3.2معادل : براساس این گزارش

 .تأمین شده است ۰۲99گیاهی در سال  درصد از محل پروتئین 38.1محل پروتئین دامی و 

.Post/ir.foodpress.www://http 
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 شیالت

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  92چهار شنبه 

 <مواد غذایی! ید مزارع پرورش میگو به جای تامین امنیت تهدید به خلع
و بلوچستان مدعی شد که فرماندار چابهار به جای تامین امنیت  سیستان دهندگان میگو  مدیرعامل اتحادیه پرورش 

اندازی نکنند اراضی آنها را  کند که اگر مزارع خود را اجاره ندهند و راه کنندگان را تهدید می مزارع پرورشی، تولید

تر چابهار نداشتن دهندگان میگو در سایت گوا ترین مشکل پرورش مهم: کیوان رهبران اظهار کرد.کند خلع ید می

نقدینگی است و در کنار آن امنیت و سرقت هم مزید برعلت شده است و فرماندار چابهار به جای تامین امنیت مزاع 

مزرعه پرورش میگو در سایت  83از حدود : وی گفت.پرورشی، واگذاری و اجاره این مزارع را پیشنهاد کرده است

. توانند به تولید ادامه دهند قیه بدون نقدینگی و به دلیل نداشتن امنیت نمیمزرعه فعال هستند و ب 9۰ - 9۲گواتر تنها 

دهندگان میگو آماده تولید هستند و مشکل امنیت نیز خود به خود حل  البته اگر نقدینگی تامین شود همه پرورش

ار داخلی و خارجی و گذ و بلوچستان به دنبال جذب سرمایه در حالی که استاندار سیستان : رهبران مدعی شد.شود می

کنندگان  دادن به تولید در گواتر است، فرماندار چابهار به فکر واگذاری و اجاره این مزارع است و حتی تولید  رونق

مدیر عامل .کند ها را خلع ید می اندازی نکنند، اراضی آن کند که اگر مزارع خود را اجاره ندهند و راه گواتر را تهدید می

وبلوچستان با اشاره به اینکه سرقت از مزارع پرورشی سایت گواتر پیش از   دگان میگو سیستاندهن اتحادیه پرورش

های برق فشار  منطقه گواتر ناامن است و سارقان حتی از در، پنجره و کابل: این نیز سابقه داشته است، تصریح کرد

کل نقدینگی، تامین امنیت برای گذرند اما وظیفه فرماندار در کنار دیگر وظایفش مانند حل مش قوی هم نمی

کنندگان در منطقه است نه اینکه تولیدکننده را وادار به واگذاری، اجاره و تهدید به خلع ید  گذاران و تولید سرمایه

انگاری سازمان دامپزشکی و شیالت پنج سال بیماری لکه سفید میگو در  به دلیل سهل: رهبران اظهار کرد.اراضی کند

کنندگان را با مشکالت زیادی مواجه کرد که البته امسال باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی  تولید مزارع سایت گواتر

هزار  ۰۰وبلوچستان با اشاره به تولید  دهندگان میگو سیستان مدیر عامل اتحادیه پرورش.های فعال است منتظر استخر

هکتار تحت  12۲۲تار استخر آماده تولید تنها هک 2۲۲هزار و  9۰در سال گذشته از : تنی میگو در سال گذشته گفت

با توجه به : وی پیشنهاد کرد.کشت میگو رفت و تنها مشکل استخرهایی که تولید نداشتند، نبود نقدینگی بوده است

دهندگان سایت گواتر برای بازسازی مزارع، خرید بچه میگو و غذای میگو،  میلیون تومانی پرورش 8۲۲نیاز بالغ بر 

جاری و تجهیزات بهتر است مسئوالن به جای دادن پیشنهاد واگذاری و اجاره مزارع، بستر الزم را برای  های هزینه

دهندگان میگو بتوانند با تامین نقدینگی مورد نیاز خود از طریق  اختصاص تسهیالت الزم فراهم کنند تا پرورش

 سیستم بانکی به تولید ادامه دهند
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 شیالت

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  45سه شنبه 

 تقلب گسترده در بازار ماهی و فروش فیله رنگی شده قزل آال به جای سالمون 

ای شاهد  های زنجیره در بازار مصرف و حتی فروشگاه: رییس صندوق توسعه صادرات آبزیان گفت <مواد غذایی

 .ای نیز در این باره وجود ندارد های تقلبی به مردم هستیم و عامل باز دارنده فروش ماهی

جلسات متعددی با سازمان شیالت و دامپزشکی برای ساماندهی وضعیت عرضه آبزیان و : بهروز کاکاوند افزود

ین طرح به مرحله اجرا در آید شناسنامه کردن آنها انجام شده است اما با وجود اینکه قراربود از نیمه سال گذشته ا

  .شود های ذی ربط نجام نمی کماکان در مرحله آزمایشی باقی مانده و همکاری های الزم از سوی سازمان

در صورتی که آبزیان با شناسنامه به بازار مصرف عرضه شود امکان پایش و کنترل این  :کاکاوند خاطر نشان کرد

های این بخش جلوگیری به  های آبزیان در جامعه و تقالب ود و از شیوع بیماریآبزیان قبل و بعد از عرضه فراهم می ش

 .آید عمل می

نحوه : این مقام مسئول با بیان اینکه آبزیان برای صادارت نیز باید به صورت شناسنامه دارعرضه شود، یا دآورشد

 .شود عرضه میها است که به این صورت  های پیشرفته دنیا مدت عرضه آبزیان دراروپا و کشور

 دروغی به نام ماهی تازه جنوب

رئیس صندوق توسعه صادرات آبزیان با تاکید بر اینکه در این طرح شرایط تازه فروشی آبزیان و مدت زمان مصرف آن 

های مانند تهران  به دلیل بعد مسافت، انتقال ماهی به صورت تازه از جنوب به شهر: مشخص می شود خاطرنشان کرد

 .بی معنی است

های دیگر باید از پودر یخ در کنار محصول استفاده و به وسیله  برای عرضه ماهی تازه جنوب در شهر: وی اضافه کرد

 .های یخجال دار مورد تایید یا هواپیما حمل شود خودرو

مان بعد از ز: شود گفت روز مشخص می 9۲تا  3وی با بیان اینکه مدت مصرف آبزیان بعد از صید بر اساس نوع محصول 

تعیین شده برای مصرف آبزیان، باید شکم آنها خالی شده و برای مصرف در بخش صنایع فرآوری ارسال شود یا به 

آید  اما در حال حاضر این روال برعکس شده و ماهی جنوب به صورت یخ زده به بازار می. صورت منجمد نگهداری شود

 .رسد و با انجام یخ زدایی به جای ماهی تازه به فروش می

رهای مصرف مانند سرچشمه شاهد فروش انواع ماهی تازه جنوب هستیم که زمان صید آنها  در بازا: وی اظهار داشت

 .ماه پیش است و با سوء استفاده از بی اطالعی مردم به جای ماهی تازه به فروش می رسانند 3مربوط به 

ای نیز در حال  ر عرضه آبزیان، تقلبات گستردهرئیس صندوق توسعه صادرات آبزیان با بیان اینکه عالوه بر تخلف د

های تقلبی به مردم  ای شاهد فروش ماهی های زنجیره در بازا ر مصرف و حتی فروشگاه: انجام است، اظهار داشت

 .ای نیز در این باره وجود ندارد هستیم و عامل باز دارنده

ر شالهد فروش فیله کوسه به جای شیر، فیله ماهی در حال حاظ: وی با اشاره به برخی از تقلبات این بخش تصریح کرد

درجه سه و ماهیان صنعتی به جای قباد، ماهی تن به جای شوریده در بازار مصرف هستیم و تشخیص آن برای مردم به 

 .راحتی امکان پذیر نیست
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 فروش فیله رنگی شده قزل آال به جای سالمون

آید که در حال حاظر در  سالمون از ماهیان گران قیمتی به حساب می: کاکاوند در باره ماهی وارداتی سالمون نیز گفت

هزار تومان  3۲بازار ایران به قیمت کمی به فروش می رسد به طوری که قیمت واقعی این ماهی حدود هر کیلو گرم 

 .هزار تومان به فروش می رسد 3۲است اما در بازار این محصول 

متاسفانه برخی از افراد متقلب درماه انتهایی عرضه ماهی قزل آال به : کردرئیس صندوق توسعه صادرات آبزیان اضافه 

 .بازار مصرف به آن با دادن رنگ دانه و صورتی شدن رنگ گوشت آن به جای ماهی سالمون به فروش می رسانند

ت باال تر از ماهی بر این اساس این ماهی نیز بعد از فیله شدن به جای ماهی سالمون و به قیم: وی در پایان تاکید کرد

 .رسد قزل آال به فروش می

Post/ir.foodpress.www://http 
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 شیالت

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  4۲: تاریخ

 ؛ نگاهی جدید به پرورش آبزیان در دریا«ماهی در قفس»

قفس می تواند شامل آبزیان حالل با هدف بازارهای داخلی و کشورهای مسلمان باشد و حتی صنعت پرورش آبزیان در 

 .در جایگاه صادراتی نیز میتواند کاالیی ارز آور باشد

وه بر سختی کار، نیازمند های قدیمی عال ؛ صید و پرورش ماهی به روشخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .گردد که تولیدکننده و مصرف کننده هر دو ناراضی باشند به فضاهای خاص بوده و هزینه تمام شده باال باعث می

ساز باشد که از آن جمله  از این رو است که به وجود آوردن راهکارهای جایگزین می تواند برای رفع این مشکالت چاره

 .ماهی در قفس اشاره کرد می توان به استخرهای پرورش

یکی از روش های موثر که این روزها در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد پرورش ماهی در قفس 

است که در این روش ماهی محصور در یک قفس در منابع آبی پرورش داده می شود و ماهی درون یک قفس یا سبد 

 .ن منبع آبی و قفس در جریان استقرار می گیرد و آب به صورت آزاد بی

عواملی مانند افزایش . امروزه پرورش ماهی در قفس هم مورد توجه محققین و هم پرورش دهندگان قرار گرفته است

مصرف جهانی ماهی، کاهش صید ماهیان دریایی و سودآور و اقتصادی بودن باعث شده که توجه به پرورش ماهی در 

 .قفس افزایش یابد

برداری از منابع آبی، توجه به توسعه پرورش ماهی در  های فراوان در بهره حاضر، با توجه به وجود محدودیتدر حال 

پروری در قفس در دهه گذشته  های صیادی در اغلب کشورها آغاز گردیده است و آبزی قفس و جایگزینی آن با فعالیت

 .است  به سرعت در جهان رشد و توسعه یافته

جمع تولید جهانی آبزیان . کشور در زمینه پرورش آبزیان در قفس مشغول به فعالیت هستند 3۰از در حال حاضر بیش 

در ( با گیاهان آبزی) ۰۲۲3پروری در جهان در سال  میلیون تن بود و کل تولید آبزی 3.4حدود  ۰۲۲2در قفس در سال 

میلیون تن و ماهیان دریایی  3/91پرورشی میلیارد دالر و سهم آبزیان دریایی  1/82میلیون تن به ارزش  1/33حدود 

 .میلیون تن بوده است ۰/۰پرورشی 

میلیون تن خواهد بود و کشورهای مالزی،  9۲در حدود  ۰۲۰2بینی تولید ماهیان دریایی با این روش تا سال  پیش

 .نروژ و ایسلند کشورهای پیشرو در جهت پرورش ماهی به این شیوه هستند  تایلند، ویتنام، چین،

در ایران نیز طرح مطالعه توسعه پرورش ماهیان دریایی در استان هرمزگان با هدف بازسازی و حفظ ذخایر آبزی کشور 

پرورش ماهی در ایران در ابتدا در استان بوشهر سواحل کنگان کلید خورد که در سال . آغاز شده است 11از سال 

 .مترمکعب صید گردید 3۲۲و  هزار تن ماهی پرورشی از دو قفس به حجم یک 1معادل  9381

کاهش هزینه نسبت به پرورش ماهی در استخرهای خاکی یا سیستم های مدار : مزایای پرورش ماهی در قفس شامل

بسته، مدیریت آسانتر و کم هزینه تر، سهولت در مشاهده و بررسی میزان تغذیه ماهی و سالمت آنها، سهولت و 

بیماری ها، در مقایسه با استخرهای خاکی و سیستم های مدار بسته به  اقتصادی بودن درمان بر علیه انگل ها و

در هنگام نصب قفس در استخر پرورشی می توان از استخر برای پرورش گونه های . سرمایه گذاری کمتری نیاز دارد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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از می دیگر آبزی استفاده نمود، در صورت بروز آلودگی های محیطی و یا وجود مواد معلق که برای قفس مشکل س

 .باشد می توان قفس را جابجا نمود

آمار و اطالعات جهانی حاکی از آن است که تقاضا برای مصرف آبزیان در سراسر دنیا رو به افزایش است، در کشور ما 

های دریایی، پرورش ماهیان و دیگر  های داخلی و کاهش صید برخی از گونه نیز به دلیل محدودیت منابع آبی در آب

یی به عنوان راهکار مطمئن و مقرون به صرفه در تامین پروتئین مورد نیاز این روش می تواند جایگزین آبزیان دریا

 .مناسبی باشد

قابلیت تولید منظم، شرایط مناسب پرورشی، عدم آلوده سازی محیط، هزینه سرمایه گذاری نسبتا کم و بازدهی 

تجاری نیز این روش می تواند محصول خود را با کمیت و  های این امر هستند، به لحاظ اقتصادی مناسب از دیگر مشوق

 . تری به بازار عرضه کند کیفیت مطلوب

ترویج صنعت پرورش آبزیان در قفس می تواند شامل آبزیان حالل با هدف بازارهای داخلی و کشورهای مسلمان باشد 

 . تواند کاالیی ارزآور باشد و حتی در جایگاه صادراتی نیز می

ر این روش اشتغالزایی آن بوده که به ویژه در مناطق محروم و توسعه نیافته می تواند برای گروه های قابلیت دیگ

همچنین این روش می تواند جایگزین خوبی بیرای روش های منسوخی نظیر . بزرگی از مردم شغل و رفاه تامین کند

 .صید پره و یا استفاده از قایق ها و لنج های نامطمئن باشد

هی در قفس مانند هر کسب و کار دیگر دربرگیرنده الزامات ، ظرفیت ها و فرصت هایی است که مدیریت این پرورش ما

موارد می تواند ضامن موفقیت طرح باشد و با توجه به ابعاد و ویژگی های طرح می توان آن را به صورت نامحدود 

 .گسترش داد

/news/fa/ir.yjc.www://tpht298321۰ 
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 شیالت

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  44سه شنبه 

اجازه صادرات آبزیان : رئیس سازمان دامپزشکی کشور در واکنش به نامه اتحادیه آبزیان به حجتی خبر داد 

 های تجاری مواد غذایی شود، نه واسطه به روسیه به تولیدکنندگان داده می
وجود آورده است، باید بدانند  کنند صادرات محصوالت شیالتی به کشور روسیه نوعی انحصار به کسانی که ادعا می <

رئیس سازمان !های تجاری شود، نه به واسطه های واقعی فرآوری آبزیان داده می به کارگاه IR که کد بهداشتی

ای که توسط اتحادیه آبزیان  درباره نامه( ایانا)ایران دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

به وزیر جهاد کشاورزی درباره درخواست رفع انحصار صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه ارسال شده است، 

های بهداشتی نیست، بلکه ضوابطی را که اتحادیه گمرکی فدراسیون روسیه و  کننده فرمول این سازمان خلق: گفت

هیات روسی برای آنکه : مهدی خلج افزود.کند ه اروپا وضع کرده و مورد تأیید کشورهای عضو است، اجرایی میاتحادی

بندی محصوالت شیالتی عنوان  محصوالت آبزی ایران به کشورشان صادر شود، ضوابط خاصی را درباره فرآوری و بسته

سازمان : وی خاطرنشان کرد.زدید قرار دادندهستند نیز مورد با IR های بهداشتی که دارای کد کرده و کارگاه

دامپزشکی کشور به هیچ عنوان حق ندارد اجازه صادراتی برای بخشی خاص را صادر کند، بلکه بر اساس ضوابط 

هایی که توانستند  تمامی کارگاه: خلج ادامه داد.های فرآوری آبزیان را مورد ارزیابی قرار دهد تواند کارگاه موجود می

های شیالتی را داشتند، برای صادرات  دریافت کنند و از لحاظ ساختار بهداشتی قابلیت استحصال فرآوردهاین کد را 

های  کنند که واسطه نگاری می به کشور روسیه معرفی شدند؛ اما آنچه مسلم است، آنکه کسانی در حال حاضر نامه

 IR های دارای کد حصوالت خود را از کارگاهتجاری هستند، نه تولیدکننده و کشور روسیه نیز خواهان آن است که م

عنوان مثال فردی که خواهان آرد است، محصول خود را پس از بازدید از کارخانه آرد  به: وی تصریح کرد.تحویل بگیرند

کسانی : رئیس سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد.کند، نه آنکه این محصول را از شخص واسطه بگیرد خریداری می

توانند به سازمان دامپزشکی  کنند ضوابط بهداشتی کارگاه آنها مورد تأیید کشور روسیه است، می که احساس می

های تجاری نیز توصیه کرد که با بخش  خلج به واسطه.را اخذ کنند IR های کافی، کد مراجعه کرده و پس از نظارت

های مشترکی برگزار کردند،  روسیه نشستبازرگانی وزارت جهاد کشاورزی وارد مذاکره شوند تا پس از آنکه با کشور 

برای محصوالت سالم تولیدکنندگان  IR کد بهداشتی: وی تأکید کرد.های الزم برای صادرات را فراهم آورند زمینه

ای نوشته و در این نامه درخواست رفع  گفتنی است، اتحادیه آبزیان به وزیر جهاد کشاورزی نامه.شود واقعی داده می

کارگاه توانسته بودند اخذ کنند را داشتند تا  91محصوالت شیالتی ایران به روسیه که به اعتقاد آنها انحصار صادرات 

پس از شکسته شدن این انحصار، هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند با رعایت ضوابط بهداشتی نسبت به صادرات 

 آبزیان اقدام کند
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 ها شیر و فراورده

 شیر و فرآورده ها
 - 52/24/44فارس

 دامداران خواستار خرید شیرخام به قیمت مصوب شدند/ عدم موفقیت طرح خرید تضمینی شیرخام
های کشور  تومان در راستای حمایت از دامداران در برخی استان 944۲اگرچه طرح خرید تضمینی شیرخام به قیمت 

اجرا شده، اما ظاهرا این طرح موفق نبوده، چرا که دامداران باز هم خواستار اجرای مصوبه دولت مبنی بر خرید 

 .شیرخام به قیمت مصوب شدند

خام تیرماه سال گذشته از سوی  تومانی قیمت خرید شیر 944۲مصوبه  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

جمهور اعالم شد که این مصوبه تاکنون به دلیل امتناع صنایع لبنی از خرید شیرخام با قیمت  معاون اجرایی رئیس

 .مصوب هنوز اجرایی نشده است

شکایات مکرر دامداران، وزارت جهاد  خام و تومانی شیر 944۲به دنبال عدم تمکین صنایع از اجرای مصوبه خرید 

 .به اجرا در آورد 13خام را با قیمت مصوب از اواخر پاییز سال  کشاورزی طرح خرید تضمینی شیر

استان کشور از جمله تهران، قم و اصفهان به  9۲بر این اساس طرح خرید تضمینی شیرخام تولیدی دامداران در حدود 

درصد  3.۰هزار و چربی  9۲۲هزار تن شیر خام با بار میکروبی زیر  9۲۲اکنون بیش از اجرا در آمد و از زمان اجرای آن ت

 .تومان خریداری شد 944۲توسط سازمان تعاون روستایی برای تبدیل به پودر شیر خشک با قیمت مصوب 

کارخانجات  زنند که خام به قیمت مصوب سر باز می افزاید، در حالی که صنایع لبنی از خرید شیر  این گزارش می

بار برخی محصوالت از جمله شیر کم چرب و امسال هم برخی  3های لبنی سال گذشته  مختلف تولید فرآورده

 .اند کارخانجات اقدام به افزایش محصوالت تولیدی را کرده

به  ظاهرا طرح خرید تضمینی شیر خام از دامداران چندان موفق نبوده، زیرا روز گذشته دامداران: به گزارش فارس

 944۲عدم اجرا شدن مصوبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری اعتراض کردند و در آن خواستار اجرایی شدن مصوبه 

 .تومانی قیمت خرید شیر شدند

با اجرایی نشدن مصوبه تیرماه خرید تضمینی : گوید های صنفی گاوداران ایران می رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

کنند، اما از آنجا که شیر محصولی  تومان ضرر می 3۲۲کنندگان شیر خام  لوگرم تولیدشیر به طور میانگین در هر کی

 .شود خریداری کنند پذیر است، دامداران ناچارند شیر را با هر قیمتی که برای آنها تعیین می  فساد

تعیین قیمت شیر ای تشکیل دهد و  به دنبال تجمع دامداران قرار است ستاد تنظیم بازار جلسه: براساس این گزارش

کنندگان شیر برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال  در دستور کار قرار گیرد و گزارش آن برای حل مشکل تولید

 .شود
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 فرآورده هاشیر و 
 فارس - 52/24/42

 زایی مصرف شیر سنتی بیماری/ ها همان شیرهای برگشتی کارخانجات است ای مغازه فله  شیر
: ترین شیر، شیر پاستوریزه است، گفت های لبنی با بیان اینکه بهترین و پرخاصیت مدیرعامل اتحادیه فرآورده

های الزم از دامداران  است که به علت نداشتن استانداردها، همان شیرهایی  شده در مغازه ای عرضه شیرهای فله

 .خورد خریداری نشده و برگشت می

: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های لبنی در گفت محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

های لبنیات  که معموال در مغازه( سنتی)ای  شیر بر این باورند که شیر فله کنندگان مواد لبنی و  ای از مصرف عده

بیشتر و بهتر نسبت به شیرهای پاستوریزه است در حالی که این شیرها در   شود دارای خاصیتی  فروشی عرضه می

ن را خریداری ها آ اند و کارخانه اصل به دلیل عدم برخورداری از استانداردهای الزم کارخانجات برگشت خورده

 .اند نکرده

حتی با : وی با بیان اینکه اگرچه ممکن است این شیرها طعم بهتری داشته باشند چون اغلب چرب هستند، افزود

های موجود در شیر از بین نرود و باعث بروز بیماری  ها و میکروب جوشاندن شیر خام هم ممکن است برخی از باکتری

 .در انسان شود

ها مورد پاالیش و آزمایش قرار  شیرخام عرضه شده به کارخانه: های لبنی تصریح کرد فرآوردهمدیرعامل اتحادیه 

ها هم تمام امالح و ذرات  شود و در کارخانه گیرد و پس از برخورداری از فاکتورهای الزم از دامدار خریداری می می

 .شود معلقی که از هوا جذب شیرخام شده از آن جدا می

ای  رود بلکه شیری که به صورت فله یر در مراحل پاستوریزه کردن در کارخانه از بین نمیخاصیت ش: وی افزود

درصد از پروتئین و کلسیم  4۲شود که به علت جوشاندنحدود  شود و اغلب پس از جوشاندن مصرف می خریداری می

 .رود موجود در آن از بین می

چسبد و شیر غلظت بیشتری پیدا  شیر به دیواره ظرف میبا جوشاندن شیر کلسیم و پروتئین : اسماعیلی تصریح کرد

کند به همین دلیل مردم تصورشان بر این است که چون این شیر غلظت بیشتری دارد خاصیت بهتری هم دارد در  می

 .حالی که در اصل بخشی از خاصیت خود را در اثر جوشاندن از دست داده است

های  ای بهتر است زیرا احتمال مبتال شدن به بیماری هترین شیر فلهمصرف بدترین شیر پاستوریزه از ب: وی افزود

 .یابد مختلف از جمله تب مالت با مصرف شیرهای غیر پاستوریزه افزایش می

ها هنگام تحویل از لحاظ کیفیت و وجود  شیر در کارخانه: های لبنی تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .بیوتیک است ها دارای آنتی اغلب شیرهای خام برگشتی از کارخانه شود، و ها آزمایش می بیوتیک آنتی

بیوتیک خورانده شود و بقایای این دارو در شیر بماند که در صورت  گاهی اوقات ممکن است به گاو آنتی: وی افزود

 .گیرند ها این شیر را تحویل نمی آزمایش کارخانه

دار استفاده کند از آنجا که دوز مصرفی در آن باالست اگر دچار  کبیوتی اگر فردی از شیر آنتی: اسماعیلی تصریح کرد

 .بیوتیک داشته باشند دیگر آن دارو بر روی فرد مؤثر نیست بیماری شود که نیاز به مصرف آنتی
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کنند دریافت  ها قابل تشخیص است و از تولید شیرخام حاصل از دام مبتال به ورم پستان توسط کارخانه: وی افزود

های لبنیاتی به مصرف کننده عرضه شود و در آنها موجب  در حالی که ممکن است این شیرخام توسط مغازه شود نمی

 .های خطرناکی شود بروز بیماری

مصرف : شود، گفت های لبنی با بیان اینکه در محصوالت لبنی از شیرخشک استفاده نمی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

اقتصادی ندارد چون هر کیلو از بهترین شیر خام با استانداردهای الزم با قیمت های لبنی صرفه  شیرخشک در فرآورده

 .هزار تومان دارد 99شود اما هر کیلو گرم شیر خشک قیمتی حدود  تومان از دامدار خریداری می 944۲

تولید شیر رغم اینکه برای  علی: برند، افزود وی با بیان اینکه کمترین سود را صنایع لبنی از تولید محصول می

های  بندی وجود دارد اما شیرخام های مجهز، حمل و نقل و بسته های زیادی از جمله آزمایشگاه پاستوریزه هزینه

تر از هر کیلو شیر پاستوریزه بفروش  شوند خیلی گران ای عرضه می ها به صورت فله ها که در مغازه برگشتی کارخانه

 .شیرها نسبت به شیرهای پاستوریزه خاصیت بیشتری دارند رسد، زیرا تصور مردم بر این است که این می

کشورهای توسعه یافته برای : وی با بیان اینکه شیر استریلیزه نسبت به شیر پاستوریزه خاصیت کمتری دارد، افزود

 .دهند های خوبی را اختصاص می تولید و مصرف شیر یارانه

های مورد نیاز دام توسط کشاورز  از همان ابتدا که نهاده فرآیند تولید تا مصرف شیر یعنی: اسماعیلی تصریح کرد

های عرضه شیر باید مورد  شود و بعد از آن در کارخانه و فروشگاه شود تا زمانی که نهاده به دامدار داده می تأمین می

 .حمایت دولت قرار گیرد
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 شیر 

 و فرآورده ها
 فارس - 52/24/49

 افزایش حجم و زمان خرید تضمینی شیر خام و کاهش قیمت محصوالت فرآوری لبنی
افزایش حجم و زمان خرید ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار  گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی در نامه

 .تضمینی شیر خام و نیز کاهش قیمت محصوالت فرآوری لبنی شدند

یکی از مشکالت اساسی دامداران پایین بودن قیمت خرید شیر خام  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تولیدیتوسط صنایع لبنی است، به طوری که دولت در مقاطع مختلف برای جبران ضرر و زیان ناشی از این موضوع 

 .های مختلفی از جمله پرداخت یارانه و یا طرح خرید تضمینی شیر را به اجرا در آورده است طرح

تومان یکی دیگر از مشکالت دامداران است  944۲جرای مصوبه دولت مبنی بر خرید شیر خام به قیمت همچنین عدم ا

که به دنبال آن روز گذشته دامداران به عدم اجرا شدن مصوبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری اعتراض کردند و در آن 

 .خواستار اجرایی شدن آن مصوبه شدند

ای به امضای فرشید صراف   داران و دامداران صنعتی خراسان رضوی با ارسال نامهدر این راستا اعضای اتحادیه گاو

های دامی طی سال  در تثبیت قیمت نهاده:مدیر عامل اتحادیه خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نوشتند

گذاشت  13سال  اخیر و همچنین خرید شیرخام به صورت تضمینی که تأثیرات مثبت و خوبی بر بازار شیر در پایان

متاسفانه در » . الزم است نکاتی در رابطه با اتفاقاتی که در حال رخ دادن در این صنعت است را به استحضار برساند

ای بر  روزهای اخیر شاهد کاهش بهای خرید شیرخام توسط برخی از کارخانجات لبنی هستیم که این امر آغاز دوباره

ثمر  تواند باعث بی توجه به حجم اندک و شرایط خرید شیر خام تضمینی می باشد که با بحران شیرخام در کشور می

 .های اجرا کننده و در سطح کشور باشد ماندن این طرح در سطح استان

با عنایت به اینکه متاسفانه تولید شیر در دام سبک در دو ماهه ابتدای سال و همچنین کاهش مصرف بازار به علت 

همکاری برخی از صنایع لبنی در جذب شیر و ایجاد تنش در بازار خود باعث زیان هر  افزایش قیمت محصوالت و عدم

 .چه بیشتر به تولید شده است

 :شود لذا پیشنهاد می

 افزایش حجم و زمان خرید شیر خام تضمینی - 9

 خام خام در قالب خرید تضمینی شیر تسهیل شرایط خرید شیر - ۰

 ین در جهت افزایش مصرفتولید محصوالت لبنی با قیمت پای - 3

خواهشمند است در صورت صالحدید نسبت به بررسی وضعیت روند تولید و مصرف شیر اوامر مقتضی را جهت کمک 

 .به تولید صادر شود
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 شیر و فرآورده ها  

 فارس - 52/24/92

 هزارتن گوشت 3۲هزارتن و واردات  8۲۲تولید ساالنه / طرح خرید حمایتی شیر خام ادامه دارد
در حال حاضر قیمت شیر : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دامداران به دنبال استمرار یارانه نیستند، گفت

 .منطقی است، اما قیمت فروش آن برای تولید کننده معقول نیست برای مصرف کننده

، حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در سومین همایش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در : در جمع خبرنگاران گفت« نیت غذاییپیشرفت ژنتیکی، توسعه پایدار و ام»سراسری اصالح نژاد و دام با عنوان 

زمینه تولید شیر فرصتها و زیرساختهای خوبی داریم و از علوم و فنون خوبی هم برخوردار هستیم، به طوری که نتیجه 

کیلوگرم از سرانه موجود صادر و بقیه به مصرف  9۲کیلوگرم سرانه تولید است که نزدیک به  9۲1آن تولید تولید 

 .رسد می

شیر به عنوان یک ماده تنها از جنبه غذایی مد نظر نیست، بلکه خاصیت درمانی نیز دارد و بنابراین از آنجا : ودوی افز

 .کیلوگرم برسد، دولت برای حمایت تولید کنندگان، لبنیات را دارد 93۲که سرانه مصرف باید به حدود 

ه آنها یارانه پرداخت شد اما دامداران حاضر به ماهه اول سال در جهت حمایت از دامداران ب 3در  13سال : وی افزود

اکنون شیر با قیمت  خواهند تا شیر با قیمت منطقی از آنها خریداری شود، زیرا هم استمرار یارانه نیستند بلکه می

 .افتد رسد، اما در مورد تولیدکننده این اتفاق نمی منطقی و معقول به مصرف کننده می

باید شرایطی فراهم کرد تا استمرار تولید برای تولیدکننده اقتصادی شود لذا : ارداشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی اظه

جلساتی با کارخانجات تولیدکننده شیر و مواد لبنی و با مسئوالن سازمان حمایت و مسئوالن ذیربط گذاشته شده و 

 .یژه دنبال شوددستور پیگیری ویژه از سوی ریاست جمهوری برای این مسئله داده شده، تا به صورت و

سال گذشته سازمان تعاون روستایی برای تنظیم بازار شیر طرح خرید حمایتی آن را به اجرا : رکنی تصریح کرد

ای نباشد، با تعارضاتی مواجه شود، اما امسال  درآورد که طبیعی است این موضوع از آنجا که ممکن است به نفع عده

طرح را به سازمان تعاون روستایی برای خرید شیر خام از تولیدکنندگان هم وزیر جهاد کشاورزی دستور استمرار این 

 .است  و تبدیل آن به شیر خشک در راستای صادرات داده

نزدیک به : وی با تاکید بر این موضوع که زنجیره تولید باید کامل شود و دامدار خود دارای کارخانه باشد، اظهارداشت

 4۲جود است که از یک میلیون رأس دام سنگین اصالح نژاد شده حدود میلیون رأس دام سنگین در کشور مو 8

 .آید درصد تولید به دست می

با توجه به محدودیت منابع، به دنبال افزایش جمعیت دامی نیستیم بلکه باید با اصالح نژاد و افزایش : وی افزود

 .وری تولید را افزایش دهیم بهره

: شود، اظهارداشت هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می 8۲۲که ساالنه حدود معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این

هزار تن واردات گوشت قرمز داشتیم اما با اقدامات انجام شده در راستای افزایش  9۲۲در سنوات گذشته نزدیک به 

 .هش یافتکا 13هزار تن در سال  3۲به  1۰تن واردات گوشت قرمز سال  3۲۲هزار و  1۲تولید داخلی، رقم 
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هزار تن شیر و  32۲هزار تن تخم مرغ صادر شد و همچنین  1۲هزار تن گوشت مرغ و  3۲، 13سال : وی بیان داشت

 .مواد لبنی به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه صادر شد

در کشور های سبک موجود  هزار راس دام سبک از مجموع دام 3۲همچنین : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

های انجام شده امسال هم بتوانیم در زمینه افزایش صادرات محصوالت دامی  شود، با برنامه بینی می صادر شد که پیش

 .اقدامات خوبی انجام دهیم

شود و مرغ یکی از محصوالتی است که غالباً دچار نوسان  تن مرغ ذخیره می 2۲۲روزانه حدود : رکنی تصریح کرد

 .کنیم تا این نوسانات به حداقل برسد سازی مناسب تالش می یرهقیمت است، اما با ذخ

تر است و کشورهایی که  همواره واردات نسبت به صادرات راحت: وی در زمینه واردات گوشت بوفالوی هندی نیز گفت

مواد  کنند و کشور ایران را هم به عنوان صادرات ریزی می محصول مازاد دارند، برای صادرات محصوالت خود برنامه

 .آورند پروتئینی به عنوان یکی از بازارهای هدف خود به شمار می

تشخیص واردات گوشت بوفالو در مورد استانداردها بر عهده سازمان دامپزشکی است، اما این محصول غالباً : وی افزود

 .شود های غذایی صنعتی به کار برده می برای فرآورده

شود باید  ما معتقدیم که اگر محصولی براساس استانداردها تولید می: اشتوی در مورد تولید خمیر مرغ نیز بیان د

تولید آن ادامه یابد، در زمینه خمیر مرغ هم بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای پیشرفته، این محصول را 

 .آن جلوگیری شود کنند بنابراین اگر این محصول براساس استانداردهای الزم تولید شود نباید از تولید تولید می
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 شیر و فرآورده ها

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49چهار شنبه 

 <رود مواد غذایی شیرغنی شده به مدارس می
رییس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص طرح تحول لبنیات، از اقدامات در دست  

زهرا عبداللهی در خصوص اقدامات انجام شده در .در مدارس خبر داد D شده با ویتامین انجام جهت توزیع شیر غنی

یکی از : درصد تاکید شد، گفت 9.2ی با چربی کمتر از حوزه لبنیات با بیان اینکه سال گذشته روی تولید محصوالت لبن

های وزارت بهداشت و دفتر بهبود تغذیه افزایش دسترسی مردم به شیر و لبنیات کم چرب است، زیرا لبنیات و  اولویت

 –های قلبی  شیر پرچرب به دلیل داشتن اسید چرب اشباع باال منجر به چربی خون باال، اضافه وزن و چاقی و بیماری

ای شد تا صنایع لبنی  به همین دلیل تاکید ویژه: تاکید بر تولید پنیر کم نمک و کم چربوی افزود.شوند عروقی می

بیشتر به سمت تولید محصوالت کم چرب مانند پنیر، ماست و شیر کم چرب رفته و همچنین در محصوالتی مانند پنیر 

از منابع تامین نمک ما بعد از نان، پنیر است و نمک زیاد در بر تولید پنیر کم چرب و کم نمک تاکید شد، چرا که یکی 

بنابراین تاکید بر تولید پنیر کم نمک و کم چرب، دوغ کم نمک و شیر . شود پنیر باعث افزایش نمک مصرفی مردم می

هار کند، اظ عبداللهی با بیان اینکه وزارت بهداشت به شدت این موضوع را پیگیری می.و ماست کم چرب تاکید شد

درخواست وزارت بهداشت از صنایع لبنی این است که بیشتر به سمت تولید محصوالت کم چرب بروند تا سالمت : کرد

سازی شیروی با اشاره به برنامه شیر مدرسه و با بیان اینکه  در کشور و لزوم غنی D کمبود ویتامین.مردم حفظ شود

، D سازی شیر با ویتامین نیز اجرا خواهد شد، در مورد غنیاینکه برنامه سال گذشته در مدارس اجرا شد و امسال 

متاسفانه سال گذشته به دلیل کمبود اعتبارات این کار . را حتما باید اجرایی کنیم D سازی شیر با ویتامین غنی: گفت

تیم شیر غنی آموزان مواجه هس به ویژه در کودکان و دانش D اما از آنجایی که در کشور با کمبود ویتامین. انجام نشد

باید در مدارس توزیع شود که امیدواریم بتوانیم امسال این طرح را در مدارس با همکاری  D شده با ویتامین

سازی  در بازار موجود استبه گفته وی، به طور کلی غنی D شده با ویتامین شیر غنی.ربط اجرایی کنیم های ذی سازمان

اساس برخی از صنایع غذایی به دنبال پیگیری و درخواست دفتر بهبود  براین. نیز مهم است D شیر بازار با ویتامین

کرده و در حال حاضر در بازار موجود است و این موضوع به ما کمک  D سازی شیر با ویتامین تغذیه، اقدام به غنی

 D ویتامین در کشور وجود دارد و تنها را تامین آن مصرف مواد غنی شده با D کند، زیرا مشکل کمبود ویتامین می

بنابراین برنامه ما این است که : در دستور کاررییس دفتر بهبود تغذیه در پایان افزود D سازی آرد با ویتامین غنی.است

را نیز  D سازی آرد با ویتامین همچنین امسال غنی. با قیمت مناسب فراهم شود D تولید شیر غنی شده با ویتامین

سازی آرد  تواند غنی عالوه بر شیر می D های مرتفع کردن کمبود ویتامین از راه امسال در دستور کار داریم زیرا یکی

 و نان مصرفی مردم باشد D با ویتامین
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 صادرات و واردات

 - 52/24/49فارس

 دالالن مدعی صادرات آبزیان به روسیه نباشند/ به روسیههزار تن محصول شیالتی  9۲بینی صادرات  پیش

هیچ داللی برای صادرات آبزیان به روسیه : رئیس سازمان شیالت در مورد متقاضیان صادرات آبزیان به روسیه، گفت

 .مورد تایید نیست، چرا که صادر کننده باید دارای شرکت فرآوری کددار محصوالت شیالتی باشد

هر شرکتی که متقاضی : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زمان شیالت در گفتحسن صالحی رئیس سا

صادرات محصوالت شیالتی به روسیه است، باید درخواستش را در قالب یک شرکت فرآوری به سازمان دامپزشکی 

 .کند ی و تأیید، آن را به سازمان دامپزشکی روسیه معرفی میارائه دهد و سازمان دامپزشکی کشور پس از بررس

فرستد و در صورت  سازمان دامپزشکی روسیه هم هیئتی را برای بازدید از آن شرکت فرآوری به ایران می: وی افزود

 .دهد های صادراتی خود قرار می تایید، در فهرست شرکت

شیالتی باید دارای شرکت فرآوری باشد و اگر هم شرکت صادرکننده محصوالت : رئیس سازمان شیالت اظهار داشت

تجاری است باید یک شرکت کد دار را معرفی کند، زیرا مالک اصلی سازمان دامپزشکی شرکت فرآوری است و این 

 .موضوع در همه دنیا معمول است

شرکتی که متقاضی صادرات ای در قبال صدور تاییدیه ندارد، اما هر  اگرچه سازمان شیالت وظیفه: صالحی تصریح کرد

به روسیه است، به عنوان سازمان شیالت آمادگی وجود دارد تا برای معرفی آن شرکت به سازمان دامپزشکی تاییدیه 

 .صادر کنیم

سازمان دامپزشکی مسئول تایید سالمت محصوالت صادراتی است، چرا که در صورت صادرات یک محصول : وی افزود

 .شود دار مینامناسب حیثیت کشور خدشه 

یکی از شروط سازمان دامپزشکی برای صادرات به روسیه این بوده که این : رئیس سازمان شیالت اظهار داشت

 .های متقاضی در حال حاضر مشغول صادرات به کشورهای اروپایی باشند شرکت

م کردند و همه آن شرکت متقاضی درخواست خود را مبنی بر صادرات محصوالت شیالتی به روسیه اعال 91: وی افزود

 .شرکت هم برای صادرات مورد تایید قرار گرفت و بعد از آن هم هیچ شرکتی تقاضایی نداشت 91

آقای قاسمی مدیرعامل اتحادیه سراسری تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران که خواهان : صالحی بیان داشت

کند، زیرا سازمان دامپزشکی ایران و روسیه  صادرات به روسیه است، شرکت فرآوری به سازمان دامپزشکی معرفی

 .شناسند برای صادرات دالل را به رسمیت نمی

به عنوان : شود صادرات محصوالت شیالتی به بازار روسیه شکست خورده است، گفت وی در مورد اینکه گفته می

ند زمانی طوالنی گویم، تقاضا برای عرضه و مطرح شدن به عنوان یک بر متخصص بازاریابی محصول شیالت می

 .طلبد می

بود و  13آغاز کار برای صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه از آبان ماه سال : رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

 .اند شرکت روسی برای بازدید به ایران آمده 9۲از آن زمان تاکنون بیش از 

http://www.farsnews.com/
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بحث مبادالت پولی یکی از : مشکالتی بود، گفتوی با بیان اینکه صادرات محصوالت شیالتی به روسیه دارای 

ها قبول کردند که برای خرید محصوالت ایرانی ریال بپردازند و در شرایطی که ما  مشکالت بزرگ بود که باالخره روس

هم یکی دیگر از مشکالت بر سر راه صادرات به ( روبل)امکان انتقال ارز نداشتیم، پایین آمدن ارزش واحد پول روسیه 

 .کشور بود این

درصد  1تا  ۰درصد به  ۰3کاهش تعرفه صادرات محصوالت شیالتی به روسیه از : رئیس سازمان شیالت اظهار داشت

 .هم یکی دیگر از کارهای بزرگی بود که به همت سفارت ایران در روسیه انجام شد

یالتی به روسیه صادر شود، ضمن هزار تن محصوالت ش 9۲شود، امسال  بینی می با اقدامات انجام شده پیش: وی افزود

آال و کنسرو در سال جاری  اکنون یک قرارداد تجاری بین تجار ایران و روسیه برای صادرات میگو، ماهی قزل اینکه هم

 .بسته شده است

براساس این گزارش روز گذشته ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه سراسری تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران از 

 .انحصار در صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه توسط دامپزشکی و سازمان شیالت خبر داده بود ایجاد

شرکت توسط سازمان دامپزشکی به روسیه  91سال گذشته برای صادرات آبزیان به روسیه : افزاید این گزارش می

 91ان مدعی است که معرفی این معرفی شد که مدیرعامل اتحادیه سراسری تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایر

شرکت توسط سازمان دامپزشکی کشور و با هماهنگی سازمان شیالت ایران برای صادرات آبزیان به روسیه ایجاد شده 

 .رود و غیرقانونی است و نوعی انحصار به شمار می
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 صادرات و واردات

 فارس - 52/24/45

 واردات، کمر تولید را شکسته است
مشکل اصلی در واردات محصوالت کشاورزی این است که برای : رئیس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی گفت

واردات بوده در حالی که باید اولویت تأمین کاالی اساسی از طریق تولیدات تأمین کاالهای اساسی همیشه اولویت با 

 .داخلی به مطالبه تبدیل شود

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   حسن حیدری رئیس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی در گفت

 .زمینه واردات محصوالت کشاورزی عدم هماهنگی مدیریت بازار با تولید داخلی استمهمترین مشکل کشور در : گفت

وی با بیان اینکه فلسفه اصلی واردات محصوالت کشاورزی تأمین نیاز مصرفی و آنچه که قابلیت تولید در داخل ندارد، 

ها با  د، به هم خورد و دولتکه اقتصاد کشور وابسته به درآمدهای نفتی ش 9323این منطق ساده از سال : است، گفت

ترین راه یعنی واردات انبوه کاالهای اساسی   کننده راحت ارز حاصل از نفت و در راستای تأمین خواست مردم و مصرف

 .را پیش گرفتند

ریزی بلند  بخشی به تولید و برنامه ها رونق بنابراین دولت: رئیس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی بیان داشت

ای  ها با توجه به واردات آسان از محل درآمدهای نفتی را یک امر فرعی و حاشیه برای تولید و اصالح زیر ساخت مدت

 .قلمداد کردند

توجهی دو مقوله بازار و تولید به یکدیگر از بین  با این قانون مسئله بی: حیدری با اشاره به قانون تمرکز اظهار داشت

واگذاری اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ تصمیمات در ستاد کنترل  رفت اما مشکل اینجاست که علیرغم

 .شود و هنوز هم مدیریت این ستاد در دست افرادی است که طیف بازرگانی دارند بازار انجام می

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قبال در وزارت بازرگانی سمت داشته و در حال حاضر به : وی تصریح کرد

 .ندگی از وزارت جهاد کشاورزی وارد ستادی شده که اغلب اعضا آن افراد تجاری هستندنمای

وزیر فعلی جهاد کشاورزی در پایان دوره قبلی وزارتش، : رئیس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی بیان داشت

اکنون از وزیر جای   بنابراین همای مفصل به مقام معظم رهبری نوشت مبنی بر اینکه واردات کمر تولید را شکسته،  نامه

این سؤال وجود دارد که چرا علیرغم اینکه ابزار کنترل واردات را با قانون تمرکز در اختیار دارد، باز هم سال گذشته 

 .حجم قابل توجهی شکر و برنج به کشور وارد شد

و   ی نیست و یک ابزار تنظیمواردات به طور ذاتی مقوله بد: رئیس مرکز تحقیقات راهبری غذا و کشاورزی افزود

 .پایداری بازار است، اما مسئله مهم این است که چرا ما تکیه به واردات داریم

 ۰۲93تا  9139تراز تجاری در بخش کشاورزی از سال : رئیس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی اظهار داشت

 .طبق آمار فائو رو به نزول بوده است

http://www.farsnews.com/
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در واردات محصوالت کشاورزی این است که برای تأمین کاالهای اساسی همیشه اولویت  مشکل اصلی: وی بیان داشت

شد، قطعا در حال حاضر با این دغدغه  با واردات بوده، در حالی که اگر اولویت تأمین کاالهای اساسی با تولید داخل می

 .شدیم زند مواجه نمی که واردات به تولید داخل ضربه می

تأمین نیاز داخل از طریق تولید داخل یک سیاست ساده است : اهبردی غذا و کشاورزی گفترئیس مرکز تحقیقات ر

 .که باید مطالبه شود
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 و وارداتصادرات 

 فارس - 52/24/45

 رود پنیر و گوشت ایران به روسیه می

معاون رئیس سازمان نظارت بر کشاورزی روسیه گفت، مسکو در نظر دارد تا با تهاتر غالت این کشور با فهرستی از 

 .محصوالت ایران شامل پنیر و گوشت موافقت کند

، روسیه ممکن است اجازه واردات گوشت و پنیر از ایران اسپوتنیکالملل فارس به نقل از  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .سازد را صادر کند و این امر مسیر تهاتر غالت در برابر لبنیات، ماهی و محصوالت گوشتی را هموار می

باره گفت، روسیه در نظر دارد تا با واردات  رت بر کشاورزی روسیه ، در اینالکسی الکسینکو معاون رئیس سازمان نظا

 .فهرستی از محصوالت ایران شامل پنیر و گوشت موافقت کند

وی افزود، در جریان مذاکرات در تهران، ما احتمال انعقاد یک قرارداد برای تبادل غالت روسیه با گوشت یا ماهی یا 

 .این قرارداد در قالب مبادله تهاتری خواهد بود پنیر ایران را بررسی کردیم و
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 صادرات و واردات  

 فارس - 52/24/92

 هزارتن گوشت 3۲هزارتن و واردات  8۲۲تولید ساالنه / طرح خرید حمایتی شیر خام ادامه دارد
در حال حاضر قیمت شیر : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دامداران به دنبال استمرار یارانه نیستند، گفت

 .نیستبرای مصرف کننده منطقی است، اما قیمت فروش آن برای تولید کننده معقول 

، حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در سومین همایش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در : در جمع خبرنگاران گفت« پیشرفت ژنتیکی، توسعه پایدار و امنیت غذایی»سراسری اصالح نژاد و دام با عنوان 

فرصتها و زیرساختهای خوبی داریم و از علوم و فنون خوبی هم برخوردار هستیم، به طوری که نتیجه زمینه تولید شیر 

کیلوگرم از سرانه موجود صادر و بقیه به مصرف  9۲کیلوگرم سرانه تولید است که نزدیک به  9۲1آن تولید تولید 

 .رسد می

یست، بلکه خاصیت درمانی نیز دارد و بنابراین از آنجا شیر به عنوان یک ماده تنها از جنبه غذایی مد نظر ن: وی افزود

 .کیلوگرم برسد، دولت برای حمایت تولید کنندگان، لبنیات را دارد 93۲که سرانه مصرف باید به حدود 

ماهه اول سال در جهت حمایت از دامداران به آنها یارانه پرداخت شد اما دامداران حاضر به  3در  13سال : وی افزود

اکنون شیر با قیمت  خواهند تا شیر با قیمت منطقی از آنها خریداری شود، زیرا هم یارانه نیستند بلکه می استمرار

 .افتد رسد، اما در مورد تولیدکننده این اتفاق نمی منطقی و معقول به مصرف کننده می

تولیدکننده اقتصادی شود لذا باید شرایطی فراهم کرد تا استمرار تولید برای : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت

جلساتی با کارخانجات تولیدکننده شیر و مواد لبنی و با مسئوالن سازمان حمایت و مسئوالن ذیربط گذاشته شده و 

 .دستور پیگیری ویژه از سوی ریاست جمهوری برای این مسئله داده شده، تا به صورت ویژه دنبال شود

ن روستایی برای تنظیم بازار شیر طرح خرید حمایتی آن را به اجرا سال گذشته سازمان تعاو: رکنی تصریح کرد

ای نباشد، با تعارضاتی مواجه شود، اما امسال  درآورد که طبیعی است این موضوع از آنجا که ممکن است به نفع عده

تولیدکنندگان هم وزیر جهاد کشاورزی دستور استمرار این طرح را به سازمان تعاون روستایی برای خرید شیر خام از 

 .است  و تبدیل آن به شیر خشک در راستای صادرات داده

نزدیک به : وی با تاکید بر این موضوع که زنجیره تولید باید کامل شود و دامدار خود دارای کارخانه باشد، اظهارداشت

 4۲حدود  میلیون رأس دام سنگین در کشور موجود است که از یک میلیون رأس دام سنگین اصالح نژاد شده 8

 .آید درصد تولید به دست می

با توجه به محدودیت منابع، به دنبال افزایش جمعیت دامی نیستیم بلکه باید با اصالح نژاد و افزایش : وی افزود

 .وری تولید را افزایش دهیم بهره

: شود، اظهارداشت یهزار تن گوشت قرمز در کشور تولید م 8۲۲معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه حدود 

هزار تن واردات گوشت قرمز داشتیم اما با اقدامات انجام شده در راستای افزایش  9۲۲در سنوات گذشته نزدیک به 

 .کاهش یافت 13هزار تن در سال  3۲به  1۰تن واردات گوشت قرمز سال  3۲۲هزار و  1۲تولید داخلی، رقم 
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هزار تن شیر و  32۲هزار تن تخم مرغ صادر شد و همچنین  1۲ هزار تن گوشت مرغ و 3۲، 13سال : وی بیان داشت

 .مواد لبنی به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه صادر شد

های سبک موجود در کشور  هزار راس دام سبک از مجموع دام 3۲همچنین : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

ام شده امسال هم بتوانیم در زمینه افزایش صادرات محصوالت دامی های انج شود، با برنامه بینی می صادر شد که پیش

 .اقدامات خوبی انجام دهیم

شود و مرغ یکی از محصوالتی است که غالباً دچار نوسان  تن مرغ ذخیره می 2۲۲روزانه حدود : رکنی تصریح کرد

 .برسدکنیم تا این نوسانات به حداقل  سازی مناسب تالش می قیمت است، اما با ذخیره

تر است و کشورهایی که  همواره واردات نسبت به صادرات راحت: وی در زمینه واردات گوشت بوفالوی هندی نیز گفت

کنند و کشور ایران را هم به عنوان صادرات مواد  ریزی می محصول مازاد دارند، برای صادرات محصوالت خود برنامه

 .آورند مار میپروتئینی به عنوان یکی از بازارهای هدف خود به ش

تشخیص واردات گوشت بوفالو در مورد استانداردها بر عهده سازمان دامپزشکی است، اما این محصول غالباً : وی افزود

 .شود های غذایی صنعتی به کار برده می برای فرآورده

شود باید  ید میما معتقدیم که اگر محصولی براساس استانداردها تول: وی در مورد تولید خمیر مرغ نیز بیان داشت

تولید آن ادامه یابد، در زمینه خمیر مرغ هم بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای پیشرفته، این محصول را 

 .کنند بنابراین اگر این محصول براساس استانداردهای الزم تولید شود نباید از تولید آن جلوگیری شود تولید می
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 صادرات و واردات

 - 52/24/92فارس

 مصالح ملی باالتر از منافع افراد دیده شود/ رویه کاالهای مصرفی به اسم تنظیم بازار واردات بی
طبیعی با انتقاد از واردات کاالهای مصرفی به کشور که تحت عنوان تنظیم بازار  عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع

 .ریزی و نداشتن عزم جدی برای مقابله با سودجویان است چنین وضعیتی ناشی از خالء برنامه: شود، گفت انجام می

: گفت خبرگزاری فارسی وگو با خبرنگار اقتصاد پور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت علی ایران

گرایی است و نتیجه آن خروج ارز حاصل از فروش  خاصیت به داخل کشور ترویج تجمل واردات کاالهای لوکس و بی

 .های یک عده سودجو است نفت و پر شدن جیب

های مختلف از جمله تنظیم بازار و  بهانهای به  نصیب از واردات نیست و عده بخش کشاورزی هم بی: وی افزود

ریزی و  کنند که بروز چنین اتفاقاتی ناشی از خالء برنامه جلوگیری از نایاب شدن محصوالت اقدامات به واردات می

 .نداشتن عزم جدی برای مقابله با سودجویان است

 .اد در نظر گرفته شودباید جایگاه منافع و مصالح ملی فراتر از منافع مادی افر: پور افزود ایران

بیش از یک سال از ابالغ : رویه و غیرضروری گفت های سیاستگذاری برای جلوگیری از واردات بی وی در مورد خالء

ها به مرحله اقدام نرسیده و در  گذرد، اما هنوز این سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری می سیاست

 .حد شعار باقی مانده است

های مقام معظم رهبری مشخص و تاکید بر توان  اقتصاد مقاومتی و سیاست: یسیون کشاورزی تصریح کردعضو کم

 .ریزی و مقدماتی الزم است داخلی دارد، اما برای رسیدن به آن برنامه

به شود یک تهدید بسیار بزرگ علیه کشور  واردات عالوه بر اینکه باعث خروج ارز از کشور می: پور تصریح کرد ایران

 .برد کننده انگیزه تولید را از بین می رود و با ضرر زدن به منافع تولید شمار می

امنیت غذایی به خطر   برنامه و بدون نیازسنجی محصوالت کشاورزی ضریب رویه و بی وی با بیان اینکه با واردات بی

مکن است ماده غذایی مورد نیاز داخل نبود امنیت غذایی یعنی هر زمانی باید این احتمال را داد که م: افتد، گفت می

 .وارد کشور نشود و این دقیقا به معنای عدم تأمین نیاز است

توانند از آن به عنوان اهرم  در اثر وابستگی به واردات محصوالت اساسی کشورها در شرایط بحرانی می: وی افزود

 .خواهد بودفشار علیه ما استفاده کنند و این امر یک تهدید بالقوه برای ما 
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 صادرات و واردات

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 هزار تن گل محمدی در استان فارس  99برداشت 

درصد محصوالت به اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس  1۲محمدی برداشت می شود که  هزارتن گل 99دربهار امسال 

 .صادر می شود

: از شیراز، مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی فارس گفت( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

کشور را در کاشت و برداشت گل  هکتار کشت گل محمدی، رتبه اول 132هزار و  3استان فارس با  13در سال 

 .هکتاربه صورت دیم و بقیه به صورت آبی کشت می شود 234۲هکتار، 3132محمدی داراست که از مجموع 

ساالنه : درصد گل محمدی کشور را تولید می کند، اظهار داشت 2۲مجیدرضا پاکاری با بیان اینکه این استان ساالنه 

 .گلزار های استان برداشت می شودهزار تن گل محمدی از  9۲بطور متوسط 

هکتار، بزرگ ترین دشت گل محمدی دیم  23۲۲هکتار و داراب با داشتن  9۰۲۲شهرستان فیروزآباد با : وی تصریح کرد

 .درصد گل محمدی استان را تولید می کنند 12کشور، 

سنتی و صنعتی گالب و عرقیات کارگاه  99۲مدیرامور باغبانی سازمان جهادکشاورزی فارس در ادامه از وجود بیش از 

لیتر گالب در این  81912۲۲ساالنه بالغ بر : در استان به ویژه در کنار مزارع گل در میمند و داراب خبر داد و افزود

 .کارگاه ها تولید می شود که سهم عمده ای از آن به استان های دیگر و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود

تن گل تر از مزارع سطح زیر کشت گل محمدی در سال گذشته پیش بینی کرد  ۰۲۲هزار و  9۲وی با اشاره به تولید 

 .هزار تن افزایش یابد 99به  14میزان تولید گل در سال 

هزار تن گل محمدی بزرگ ترین باغ  3هکتار سطح زیر کشت و تولید بیش از  23۲۲شهرستان داراب با : پاکاری افزود

ا دارد که روستاهای الیزنگان و نوایگان از عمده تولیدکنندگان گل در این شهرستان گل دیم و ارگانیگ جهان ر

 .هستند

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی فارس ،زمان برداشت گل محمدی را از اواخر فروردین ماه تا پایان خرداد ماه 

 .میلیون ریال است 2د هزینه کاشت تا برداشت گل محمدی به طور میانگین حدو: اعالم کرد و گفت

درصد محصوالت  1۲: هکتار به صورت دیم است، ادامه داد 41۲۲هکتار باغ گل داراب،  23۲۲پاکاری با بیان اینکه از 

 .تولیدی این شهرستان به کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود
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 صادرات و واردات

 آیانا 4952اردیبهشت  44, سه شنبه

 های تجاری  شود، نه واسطه اجازه صادرات آبزیان به روسیه به تولیدکنندگان داده می
وجود آورده است، باید بدانند که  کنند صادرات محصوالت شیالتی به کشور روسیه نوعی انحصار به کسانی که ادعا می

 !های تجاری شود، نه به واسطه های واقعی فرآوری آبزیان داده می به کارگاه IRکد بهداشتی 

ای که توسط  درباره نامه( ایانا)ایران  رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی

اتحادیه آبزیان به وزیر جهاد کشاورزی درباره درخواست رفع انحصار صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه 

های بهداشتی نیست، بلکه ضوابطی را که اتحادیه گمرکی  کننده فرمول این سازمان خلق: ارسال شده است، گفت

 .کند یه اروپا وضع کرده و مورد تأیید کشورهای عضو است، اجرایی میفدراسیون روسیه و اتحاد

هیئت روسی برای آنکه محصوالت آبزی ایران به کشورشان صادر شود، ضوابط خاصی را درباره : مهدی خلج افزود

بازدید هستند نیز مورد  IRهای بهداشتی که دارای کد  بندی محصوالت شیالتی عنوان کرده و کارگاه فرآوری و بسته

 .قرار دادند

سازمان دامپزشکی کشور به هیچ عنوان حق ندارد اجازه صادراتی برای بخشی خاص را صادر : وی خاطرنشان کرد

 .های فرآوری آبزیان را مورد ارزیابی قرار دهد تواند کارگاه کند، بلکه بر اساس ضوابط موجود می

را دریافت کنند و از لحاظ ساختار بهداشتی قابلیت استحصال  هایی که توانستند این کد تمامی کارگاه: خلج ادامه داد

های شیالتی را داشتند، برای صادرات به کشور روسیه معرفی شدند؛ اما آنچه مسلم است، آنکه کسانی در  فرآورده

که های تجاری هستند، نه تولیدکننده و کشور روسیه نیز خواهان آن است  کنند که واسطه نگاری می حال حاضر نامه

 .تحویل بگیرند IRهای دارای کد  محصوالت خود را از کارگاه

عنوان مثال فردی که خواهان آرد است، محصول خود را پس از بازدید از کارخانه آرد خریداری  به: وی تصریح کرد

 .کند، نه آنکه این محصول را از شخص واسطه بگیرد می

کنند ضوابط بهداشتی کارگاه آنها مورد تأیید  ساس میکسانی که اح: رئیس سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد

 .را اخذ کنند IRهای کافی، کد  توانند به سازمان دامپزشکی مراجعه کرده و پس از نظارت کشور روسیه است، می

های تجاری نیز توصیه کرد که با بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی وارد مذاکره شوند تا پس از آنکه  خلج به واسطه

 .های الزم برای صادرات را فراهم آورند های مشترکی برگزار کردند، زمینه ا کشور روسیه نشستب

 .شود برای محصوالت سالم تولیدکنندگان واقعی داده می IRکد بهداشتی : وی تأکید کرد

انحصار صادرات ای نوشته و در این نامه درخواست رفع  گفتنی است، اتحادیه آبزیان به وزیر جهاد کشاورزی نامه

کارگاه توانسته بودند اخذ کنند را داشتند تا پس از شکسته  91محصوالت شیالتی ایران به روسیه که به اعتقاد آنها 

 ./شدن این انحصار، هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند با رعایت ضوابط بهداشتی نسبت به صادرات آبزیان اقدام کند
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 صادرات و واردات

 آیانا 4952اردیبهشت  49, یکشنبه

 شوند  زنی می های واردشده از ترکیه در روستاهای مرزی برچسب شیشه
های واردشده  های زیتون واردشده از اسپانیا که باید در روغن اتومبیل و هواپیما مصرف صنعتی شوند در شیشه تفاله

 . شوند بندی و در بازار داخلی توزیع می از ترکیه بسته

م این خبر با اعال( ایانا)دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان زیتون امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های وارداتی با همکاری این انجمن را ابالغ کرد آوری روغن ای جمع وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه: گفت

های وارداتی که کاربرد غذایی ندارد و در خمیر ریش، ساخت انواع پماد، سوخت  روغن: محمدرضا هاتفی مینایی افزود

و از کشور اسپانیا وارد ایران شده و پس از  "پومیس"تفاده دارد، با عنوان اتومبیل و موتور هواپیما کاربرد و اس

 .شود بندی در بازار توزیع می بسته

شود، اما عمالً  صورت غیرمجاز و غیررسمی به کشور انجام می های زیتون هرچند به واردات تفاله: وی خاطرنشان کرد

های  برخی واردکنندگان تنها به ورود روغن: هاتفی ادامه داد.کرد ریزی آوری آن برنامه علت حجم باال باید برای جمع به

زنی زیرزمینی بدون تأییدیه وزارت بهداشت  کیفیت اکتفا نکرده و با واردات شیشه خالی از کشور ترکیه و برچسب بی

ه اداره نظارت های تقلبی وارداتی ب آوری روغن برای جمع: وی تصریح کرد.کنند اقدام به توزیع آن در داخل کشور می

های تقلبی داده شده، اما تاکنون  بر مواد غذایی و دارویی، اداره استاندارد نامه نوشته شده و آدرس محل توزیع روغن

 .اقدامی صورت نگرفته است
 های تقلبی از سوی وزارت صنعت آوری روغن جمع

های شکیل و بدون  بندی که دارای بسته های وارداتی آلوده روغن: دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان زیتون یادآور شد

در : هاتفی تأکید کرد.آوری خواهد شد تأییدیه وزارت بهداشت هستند، با نامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت جمع

های تقلبی با همکاری انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن  ای که از سوی این وزارتخانه ابالغ شده است، روغن نامه

 .شود خواهد شد و از چرخه مصرف خارج میآوری  زیتون جمع
 هزار تن دانه زیتون 03تولید 

هزار تن دانه سبز زیتون برداشت شده که برای کنسروسازی مورد استفاده قرار  4۲سال گذشته : وی اظهار داشت

 .هزار تن نیز روغن زیتون استحصال شده است گرفته و یک

دارای شناسنامه تولید، پروانه ساخت، کنترل کیفی، آدرس و های استحصالی داخلی  روغن: هاتفی همچنین گفت

 .مشخصات کارخانه تولیدکننده هستند که به تأییدیه وزارت بهداشت نیز رسیده است

های آموزشی در داخل کشور  وی با اشاره به فراخوانی اساتید یونانی برای برگزاری کارگاهخبری از اساتید یونانی نیست

رسد، اما  های آموزشی در کشور به گوش می یی از دعوت اساتید یونانی برای برگزاری دورهها هرچند صحبت: افزود

های آموزشی و افزایش  برگزاری کالس: هاتفی در پایان خاطرنشان کرد.هنوز خبری از ورود آنان به کشور نیست

ات افسارگریخته روغن زیتون به تواند بر افزایش تولید مؤثر باشد، اما پیش از آن باید برای وارد عملکرد هرچند می

 ./اندیشی کرد کشور توسط مبادی غیررسمی چاره

/item/food/ir.iana.www://http۰۰218-9html. 

http://www.iana.ir/food/item/22598-1.html
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  49: تاریخ

 افزایش صادراتکاهش واردات گوشت در برابر 

درصد کاهش  89.98درصد و از نظر ارزشی  12.28براساس آمار گمرک واردات گوشت در فروردین ماه از نظر وزنی 

 .یافت

تن  11۲و ، بر اساس آمار گمرک در فروردین ماه سال جاری دو هزار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

 .دالر به کشور وارد شد 4۰2میلیون و شش هزار و 9۰گوشت و احشاء خوراکی به ارزش 

 .دهد درصد کاهش را نشان می 89.98درصد از نظر ارزشی  12.28این میزان واردات از نظر وزنی 

 199یلیون و تن گوشت و احشاء خوراکی به ارزش سه م 11۲براساس این گزارش در فروردین ماه سال جاری هزار و 

 .دالر از ایران صادر شد 391هزار و 

درصد افزایش را در مقایسه با مدت مشابه نشان  ۰1.۲3درصد از نظر ارزشی  ۰8.84این میزان صادرات از نظر وزنی 

 .دهد می

/news/fa/ir.yjc.www://http2۰۲3491 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  94: تاریخ

 درصدی صادرات گل از تنکابن 4۲افزایش 

 .درصد افزایش داشت 4۲صادرات گل از تنکابن به خارج از کشور امسال 

هزار گلدان گل و درختچه زینتی  99۰: زی تنکابن گفت، مدیرجهاد کشاورگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

روز گذشته از تنکابن ، نشتارود ،خرم آباد و  92شامل آزالیا ، بنجامین ، دیفن بافیا ، کاج ، سرو ، افرا و شمشاد در 

 . شیرود به کشورهای آسیای میانه ،عراق و افغانستان صادر شد

 . الر ارز آوری داشت هزار د ۰۲۲این میزان صادرات : اوجانی افزود

 . های تنکابن به کشت گل و گیاه اختصاص دارد  هکتار از زمین 99۰گفتنی است که 

/news/fa/ir.yjc.www://http2۰۲3813 
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 صادرات و واردات

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  44سه شنبه 

اجازه صادرات آبزیان : رئیس سازمان دامپزشکی کشور در واکنش به نامه اتحادیه آبزیان به حجتی خبر داد 

 های تجاری مواد غذایی شود، نه واسطه به روسیه به تولیدکنندگان داده می
باید بدانند وجود آورده است،  کنند صادرات محصوالت شیالتی به کشور روسیه نوعی انحصار به کسانی که ادعا می <

رئیس سازمان !های تجاری شود، نه به واسطه های واقعی فرآوری آبزیان داده می به کارگاه IR که کد بهداشتی

ای که توسط اتحادیه آبزیان  درباره نامه( ایانا)دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

فع انحصار صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه ارسال شده است، به وزیر جهاد کشاورزی درباره درخواست ر

های بهداشتی نیست، بلکه ضوابطی را که اتحادیه گمرکی فدراسیون روسیه و  کننده فرمول این سازمان خلق: گفت

ای آنکه هیات روسی بر: مهدی خلج افزود.کند اتحادیه اروپا وضع کرده و مورد تأیید کشورهای عضو است، اجرایی می

بندی محصوالت شیالتی عنوان  محصوالت آبزی ایران به کشورشان صادر شود، ضوابط خاصی را درباره فرآوری و بسته

سازمان : وی خاطرنشان کرد.هستند نیز مورد بازدید قرار دادند IR های بهداشتی که دارای کد کرده و کارگاه

برای بخشی خاص را صادر کند، بلکه بر اساس ضوابط  دامپزشکی کشور به هیچ عنوان حق ندارد اجازه صادراتی

هایی که توانستند  تمامی کارگاه: خلج ادامه داد.های فرآوری آبزیان را مورد ارزیابی قرار دهد تواند کارگاه موجود می

درات های شیالتی را داشتند، برای صا این کد را دریافت کنند و از لحاظ ساختار بهداشتی قابلیت استحصال فرآورده

های  کنند که واسطه نگاری می به کشور روسیه معرفی شدند؛ اما آنچه مسلم است، آنکه کسانی در حال حاضر نامه

 IR های دارای کد تجاری هستند، نه تولیدکننده و کشور روسیه نیز خواهان آن است که محصوالت خود را از کارگاه

خواهان آرد است، محصول خود را پس از بازدید از کارخانه آرد عنوان مثال فردی که  به: وی تصریح کرد.تحویل بگیرند

کسانی : رئیس سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد.کند، نه آنکه این محصول را از شخص واسطه بگیرد خریداری می

توانند به سازمان دامپزشکی  کنند ضوابط بهداشتی کارگاه آنها مورد تأیید کشور روسیه است، می که احساس می

های تجاری نیز توصیه کرد که با بخش  خلج به واسطه.را اخذ کنند IR های کافی، کد راجعه کرده و پس از نظارتم

های مشترکی برگزار کردند،  بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی وارد مذاکره شوند تا پس از آنکه با کشور روسیه نشست

برای محصوالت سالم تولیدکنندگان  IR کد بهداشتی: دوی تأکید کر.های الزم برای صادرات را فراهم آورند زمینه

ای نوشته و در این نامه درخواست رفع  گفتنی است، اتحادیه آبزیان به وزیر جهاد کشاورزی نامه.شود واقعی داده می

د تا کارگاه توانسته بودند اخذ کنند را داشتن 91انحصار صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه که به اعتقاد آنها 

پس از شکسته شدن این انحصار، هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند با رعایت ضوابط بهداشتی نسبت به صادرات 

 آبزیان اقدام کند

Post/ir.foodpress.www://http  
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 صادرات و واردات

  فودپرس 4931ارديبهشت ماه  62شنبه 

 زمینی؛ چوب حراج بر آبادانی کشور کشاورزی برابری صادرات سیب 94۲۲افزایش 
ترین کاالهای صادراتی از نظر اقتصاد آب است، صادرات این  زمینی جزو کم ارزش در حالی که صادرات سیب <

در .تن رسید 4۲۲هزار و  38برابری نسبت به مدت مشابه پارسال به  9411محصول در نخستین ماه امسال با افزایش 

کشور همسایه ایران صادر شده است  99میلیون دالر به  92زمینی به ارزش  تن سیب 4۲۲هزار و  38امسال   روردینف

ماه سال گذشته که میزان صادرات این محصول صفر بود بیشتر شده   برابر نسبت به فروردین 9411که این میزان 

، روسیه، قزاقستان، کردستان، آذربایجان، زمینی ایرانی ترکمنستان، ترکیه، عراق کشورهای مقصد سیب.است

درصدی نخستین بازار  33ازبکستان، افغانستان، امارات، تاجیکستان هستند که در این میان عراق با سهم حدود 

میلیون  1زمینی به ارزش  تن سیب 438هزار و  ۰2رود، چرا که در نخستین ماه امسال  زمینی ایرانی به شمار می سیب

زمینی در  نشدن سیب  رغم صادر که سال گذشته علی تر این جالب.زمینی به عراق صادر شده است سیب هزار دالر ۰8و 

زمینی به بازار همواره رو به افزایش بود و بازار  نخستین ماه سال، قیمت این محصول در بهار به دلیل دیر رسیدن سیب

بر،  این جهش سریع صادرات این محصول آب زمینی تا تیرماه همچنان پرنوسان بود و امسال مشخص نیست با سیب

های همسایه در  زمینی صادراتی به کشور قیمت هر کیلوگرم سیب.سرنوشت بازار آن در داخل چه خواهد شد

زمینی صادراتی کیلویی  تومانی برای هر دالر، سیب 33۲۲دالر بوده که با احتساب نرخ  ۲.4ماه امسال حدود  فروردین

این در شرایطی است که کشور با بحران آب مواجه است و برای تولید هر .ا فروخته شده استه تومان به خارجی 93۰۲

لیتر آب مصرف می شود که کارشناسان مرتبا بر کاهش کشت  83۲کیلوگرم سیب زمینی به طور متوسط حدود 

آمایش سرزمین و  با توجه به نبود "تاکید دارند و می گویند "آب مجازی"بر و صادرات آن در قالب  محصوالت آب

چنان در نقاط خشک و نیمه خشک  ریزی صحیح برای ایجاد کشاورزی پایدار، هم الگوی کشت مناسب و عدم برنامه

های  این روند، دشت  پردازیم که در صورت ادامه بر همچون هندوانه و سیب زمینی می کشور به تولید محصوالت آب

 بدیل خواهند شدهای برهوت ت نزدیک به بیابان  کشور در آینده

Post/ir.foodpress.www://http  
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 صادرات و واردات

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49چهار شنبه 

 کودهای شیمیایی بدون تایید اجازه واردات ندارد

سیما با اشاره به اینکه ورود عناصر آالینده سعید سعادت در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و  <کشاورزی

بر اساس قانون کنترل و پایش کیفی انواع : خاک و آفات از مخاطرات واردات بدون نظارت کود شیمیایی است ،افزود

کودهای تولید داخل و وارداتی ، واردکنندگان باید پیش از ثبت سفارش ؛ شناسنامه و اطالعات دقیقی از کود و 

 .ت خاک و آب ارائه دهند و پس از تایید و صدور مجوز نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام کنندموسسه تحقیقا

پیش از تصویب و ابالغ قانون ؛ نظارت و کنترل خاصی بر کیفیت و نوع کودهای وارداتی نبود و مشکالت : وی گفت

 .زیادی را متوجه سالمت خاک و کیفیت محصول کرده بود

چنانچه وارد کننده ای مراحل قانونی را رعایت نکند از : قات خاک و آب جهاد کشاورزی افزودقائم مقام موسسه تحقی

 .شود و محموله بازگردانده خواهد شد ورود محموله کود وارداتی جلوگیری می

بینی شده است و برای اجرای آن هیچ محدویت و  در قانون مجازات الزم برای برخورد با متخلفان پیش: سعادت گفت

 .کلی نداریممش

تاکنون برای انواع : وی همچنین از تدوین استاندارد اجباری برای کود در سازمان ملی استاندارد خبر داد و افزود 

کودها به ویژه کود شیمیایی استاندارد اختیاری داشتیم اما از سال گذشته بر اساس دستور و درخواست وزیر جهاد 

اری کارشناسان موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی تدوین استاندارد کشاورزی ؛ سازمان ملی استاندارد با همک

 .ملی اجباری کود را آغار کرده است

استاندارد اختیاری که تاکنون وجود داشت ترجمه : قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی گفت

یط آب و هوایی و خاک این کشورها با ایران استانداردهای کود در کشورهای اروپایی و امریکایی بود و از آنجا که شرا

 .یکسان نیست ، تدوین استاندارد ملی اجباری کود در سازمان ملی استاندارد در دست اجراست

اجرای استاندارد ملی کیفیت و سالمت کود پس از تدوین و تایید در سازمان ملی استاندارد انجام : سعادت افزود

 .خواهد شد

عالوه بر این استفاده از : ده از کودهای بی کیفیت برای کشاورزی ضرر اقتصادی دارد ، گفتوی با بیان اینکه استفا

اندازد و با ورود موادی مانند فلزات سنگین به خاک سالمت   کودهای غیراستاندارد ، سالمت خاک را به خطر می

 .محصول و جامعه را نیز تهدید خواهد کرد

اد کشاورزی کمبود کود و قیمت باالی این نهاده کشاورزی را از عوامل قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب جه

کمبود و افزایش قیمت کود سبب شد تا عده : رویه کودهای بی کیفیت دانست و افزود اصلی تولید واردات و مصرف بی

 .دید کنندای سودجو با تولید و یا واردات کودهای بی کیفیت و عرضه آن با قیمت پایین تر ، سالمت خاک را ته

سال اخیر روند تولید واردات کودهای بی کیفیت افزایش یافت و این کودها به وفور در بازار  3تا۰در : سعادت گفت

وجود داشت و سبب شد وزارتخانه برای جلوگیری از تخریب اراضی حاصلخیز و تحمیل هزینه سنگین به کشاورزی، 
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های تولید کننده کود تشکیل دهد که نتیجه مذاکرات این  دیهشورای راهبردی کود را با مشارکت انجمن ها و اتحا

 .اعضا تدوین آیین نامه قانونی پایش و کنترل کیفی کود در کشور شد

اطالعات مربوط به نیاز خاک مناطق : وی همچنین از تدوین نقشه پراکنش مصرف کود در کشور خبر داد و افزود

پس میزان کود مورد نیاز هر منطقه و نوع آن با استفاده از اطالعات  مختلف کشور پایش و استخراج شده است و از این

 .این نقشه ، برنامه ریزی خواهد شد

شود که کدام خاک  بر اساس این نقشه مشخص می: قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی گفت

اختصاص یابد و به این ترتیب عالوه بر منطقه به چه عنصر غذایی نیازمند است تا کود مناسب برای آن تهیه و 

 .جلوگیری از هدر رفتن سرمایه از مسمویت خاک و کاهش کیفیت محصول جلوگیری می شود
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 صادرات و واردات

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49یک شنبه 

 <برابری صادرات پسته کشاورزی 1افزایش :/در نخستین ماه امسال صورت گرفت
در نخستین ماه سال جاری هزار تن پسته با پوست خشک و تازه صادر کرد که صادرات این محصول در مقایسه با  

ن صادرات غیر نفتی بر اساس گزارش گمرک از میزا.است  برابر شده 1فروردین ماه سال گذشته صادرات این محصول 

دالر صادر شد، این در  8.3در نخستین ماه سال، در این ماه بیش از هزار تن پسته با پوست با ارزش متوسط هر کیلو 

همچنین ارزش کل صادرات .تن بوده است ۰۲۲حالی است که صادرات پسته در مدت مشابه سال گذشته معادل با 

دالر بود و در فرودین ماه سال گذشته ارزش صادرات این محصول نزدیک میلیون  1.2پسته در ماه گذشته، معادل با 

بنابراین صادرات پسته با پوست در این ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به . است  با یک میلیون دالر بوده

یا خشک نیز همچنین صادرات مغز پسته به صورت تازه .است  درصد افزایش داشته 3۲۲لحاظ وزنی و ارزشی نزدیک به 

که  در حالی. است  دالر بوده 92.2میلیون دالر و قیمت متوسط هر کیلو  2تن، با ارزش نزدیک به  3۲۲در این ماه معادل 

به .دالر صادر شد 93.2میلیون دالر و قیمت متوسط هرکیلو  9۲تن، با ارزش  3۲۲این محصول در فروردین سال گذشته 

 42گذشته نسبت به فروردین سال گذشته، به لحاظ ارزشی و وزنی نزدیک به  این ترتیب صادرات مغز پسته، در ماه

 است  درصد کاهش داشته
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 صادرات و واردات

 فودپرس س 4952اردیبهشت ماه  49یک شنبه 

 تأکید بر مدیریت منابع آبی و توقف واردات سیب و پرتقال 

اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت با حضور نواب رئیس مجلس میزبان محمود  <کشاورزی

 .حجتی وزیر جهاد کشاورزی بودند

تضمینی محصوالت کشاورزی مورد در این جلسه لزوم مدیریت منابع آبی کشور، توقف واردات سیب و پرتقال و خرید 

 .بحث و بررسی قرار گرفت

وری مناسب از منابع آبی کشور دچار  های پی در پی و عدم بهره کشور امروز به دلیل خشکسالی: حسین گروسی گفت

 .های کشور با این مشکل روبرو هستند اکثر استان. آبی است آبی و بی کم

وری نامناسب در بخش  درصد منابع آبی کشور به دلیل بهره 1۰است که این در حالی : نماینده مردم شهریار افزود

. گیرد وری مورد استفاده قرار می منابع آبی در بخش کشاورزی سایر کشورها با حداکثر بهره. رود کشاورزی به هدر می

های  همچنان به شیوهاما در ایران . ای، مکانیزه و بارانی است سیستم آبیاری در این کشورها آبیاری تحت فشار، قطره

 .شود که اصالً به صرفه نیست سنتی از منابع آبی استفاده می

در جلسه امروز با وزیر جهاد کشاورزی از وی خواستیم با همکاری با وزارت : این عضو فراکسیون رهروان والیت افزود

 .ریت منابع آبی کشور ارتقا یابدوری و مدی نیرو فکری اساسی برای جلوگیری از هدررفت منابع آبی کشور کنند تا بهره

های اعضای  وی همچنین خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و توقف واردات سیب و پرتقال را از دیگر درخواست

اعضا خواستار حمایت : شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت از وزیر جهاد کشاورزی دانست و افزود

داخلی محصوالت کشاورزی و خرید تضمینی برخی محصوالت کشاورزی داخلی  جدی وزارت جهاد کشاورزی از تولید

 .همچنین تأکید کردند به دلیل تولید مناسب سیب و پرتقال واردات این دو محصول به کشور ممنوع شود. شدند
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 صادرات و واردات

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  45سه شنبه 

 شود گوشت و پنیر ایرانی با غالت روسیه تهاتر می

گفت، مسکو در نظر دارد تا با تهاتر غالت این کشور با  روسیهمعاون رئیس سازمان نظارت بر کشاورزی  <مواد غذایی

 .و گوشت موافقت کند پنیرفهرستی از محصوالت ایران شامل 

و پنیر از ایران را صادر کند و این امر مسیر تهاتر  واردات گوشتبه گزارش اسپوتنیک، روسیه ممکن است اجازه 

 .سازد غالت در برابر لبنیات، ماهی و محصوالت گوشتی را هموار می

باره گفت، روسیه در نظر دارد تا با واردات  مان نظارت بر کشاورزی روسیه ، در اینالکسی الکسینکو معاون رئیس ساز

 .فهرستی از محصوالت ایران شامل پنیر و گوشت موافقت کند

وی افزود، در جریان مذاکرات در تهران، ما احتمال انعقاد یک قرارداد برای تبادل غالت روسیه با گوشت یا ماهی یا 

  .کردیم و این قرارداد در قالب مبادله تهاتری خواهد بودپنیر ایران را بررسی 
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 صادرات و واردات

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  92چهار شنبه 

 <فقط برای مصارف صنعتی مواد غذاییواردات گوشت بوفالوی هندی :/معاون وزیر کشاورزی اعالم کرد
واردات گوشت بوفالوی هندی در حداقل ممکن و تنها برای مصارف صنعتی انجام : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت 

  در زمینه: حسن رکنی اظهار کرد.شود و تولید خمیر مرغ تحت نظارت کامل سازمان دامپزشکی نیز مشکلی ندارد می

های الزم را برای واردات گوشت سالم در نظر گرفته و  ی سازمان دامپزشکی همه استانداردواردات گوشت بوفالوی هند

شود تنها برای مصارف صنعتی است که از نظر حجم واردات بسیار کمتر  گوشتی که از بوفالوی هندی به کشور وارد می

اگر کمبود نسبی در تامین نیاز وسویی است که  گرایش کلی کشور به سمت: وی افزود.های گذشته خواهد بود از سال

های جهانی تامین شود  هایی با بهترین استاندارد داخلی به محصولی مانند گوشت قرمز وجود دارد، واردات آن از کشور

های اخیر تاکنون بر تامین نیاز از طریق برزیل بوده  به همین دلیل نیز تمرکز واردات گوشت قرمز همواره طی سال

های هندی وارداتی به کشور تنها برای مصارف صنعتی و با قیمت  دام: د کشاورزی ادامه دادمعاون وزیر جها.است

شوند و گرچه مصرف مستقیم آنها نیز مخاطرات بهداشتی ندارد، اما از نظر کیفیت در گرید  متفاوت وارد می

ه سوالی مبنی بر آخرین تولید خمیر مرغ استاندارد مشکلی نداردوی در پاسخ ب.رود های صنعتی به شمار می گوشت

کنندگان مشغله ذهنی و برای مردم در  متاسفانه همیشه برای تولید: وضعیت تولید خمیرمرغ در کشور اظهار کرد

کنیم؛ وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که برای تولید هر محصول غذایی باید  جامعه تشویش اذهان ایجاد می

کند باید جلوی تولیدش گرفته  ها را رعایت نمی ای که این استاندارد کننده های الزم رعایت شود و هر تولید استاندارد

در هیچ جای دنیا تولید خمیرمرغ ممنوع نیست : رکنی تصریح کرد.های نظارتی است شود که البته این وظیفه دستگاه

وی اعالم .شود رعایت میهای الزم در تولید و توزیع این محصول به دقت  های بهداشتی، مفاد و پروتکل اما استاندارد

هایی که مجوز الزم را برای تولید خمیرمرغ از وزارت بهداشت دریافت کردند و تحت نظارت کامل  بسیاری از واحد: کرد

معاون وزیر .سازمان دامپزشکی هستند، مشکلی برای تولید خمیرمرغ ندارند و نباید منعی برای آنها وجود داشته باشد

که شاید تولید نامناسبی در زمینه خمیرمرغ انجام  براساس یک خبر ناموثق و تصور این نباید: جهاد کشاورزی گفت

های  کنندگان این محصول را بگیریم، بلکه باید ضمن بررسی کارشناسی بیشتر و تشدید نظارت شود جلوی تولید

نی در رابطه با آخرین ها مشتری لبنیات ایرانیرک روس.کنندگان ایجاد کنیم بهداشتی آرامش خاطر را برای تولید

تر از واردات بوده و  صادرات همیشه در کشور سخت: وضعیت صادرات لبنیات و محصوالت لبنی به روسیه اعالم کرد

ها و  شود اما برای صادرات محصوالت پروتئینی به روسیه استاندارد بازاریابی آن طبیعتا به سادگی انجام نمی

ها طی شود که طرف روسی برای واردات محصوالت پروتئینی با  همه استانداردهای بسیاری وجود دارد و باید  پروتکل

اند  های متعددی از روسیه به ایران آمده تاکنون گروه: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود.داد اولیه امضاء کند ایران قرار

که خوشبختانه تنوع تولید لبنیات به اند  کننده محصوالت پروتئیی و لبنی بسیاری نیز بازدید کرده های تولید و از واحد

های  اما مقرر شده بررسی. ویژه در زمینه شیر و پنیر نیز مورد استقبال و تایید اولیه طرف روسی قرار گرفته است

تاکنون : وی گفت.شان را به ایران اعالم کنند نهایی در گروه کارشناسی در روسیه انجام شود و آخرین نتایج ارزیابی

تر پای  ز طرف روسیه به ایران ارسال نشده اما در صورت تایید، امیدواریم بتوانیم هرچه سریعگزارش رسمی ا
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های همسایه مانند  محصوالت پروتئینی ایرانی را به بازار روسیه باز کنیم، چراکه در حال حاضر تقریبا به همه کشور

توانیم با توجه به  فارس صادرات داریم و می یجهای حاشیه خل افغانستان، عراق، ارمنستان، آذربایجان و برخی از کشور

مرغ، مرغ، لبنیات و دیگر محصوالت پروتئینی صادرات خود را در این زمینه افزایش  های همسایه به تخم نیاز کشور

  .دهیم

Post/ir.foodpress.www://http 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post


 4931چهارم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

190 
 

 صادرات و واردات

 ایسنا - 495۱اردیبهشت  45شنبه  سه

 واردات گوشت بوفالوی هندی  پرده پشت

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
های نظارتی، اتهامات،  شود؛ ناهماهنگی بین دستگاه ای که هر روز فصلی جدید برایش باز می گوشت بوفالوی هندی، پرونده

 !را به همراه داشت اما نهایتا مشخص نشد وارد شدنش به کشور مجاز است یا ممنوع... مسئوالن و های پشت پرده برخی  مخالفت

صدور مجوز برای واردات گوشت بوفالوی "های خام دامی از  درحالی که سازمان دامپزشکی به عنوان متولی نظارت بر فرآورده

هنوز مجوزی برای "زارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که خبر داده بود و البته پس از آن در سکوت کامل فرورفت، و "هندی

 ."واردات این محصول صادر نشده است

درصد نیاز  1۲کند که تامین کننده حدود  هزار تن گوشت قرمز تولید می 1۲۲تا  8۲۲به گزارش خبرنگار ایسنا، ایران ساالنه حدود 

به دامان واردات گوشت از کشورهایی مانند برزیل و هند  درصدی بازار داخلی همواره دست 9۲کشور است و برای تکمیل نیاز 

های واردات گوشت برزیلی تقریبا فراموش شده و بوفالوی هندی افکار عمومی را به خود جلب کرده  شود اما حاال حاشیه می

مستقیم یا غیر شود گوشت بوفالوی هندی آلوده است و از سوی دیگر کیفیت آن را برای مصرف  است، چراکه از طرفی گفته می

 .دانند مستقیم پایین می

درباره گوشت بوفالوی هندی و صدور مجوز برای واردات آن گفته  -رییس سازمان دامپزشکی  -گرچه در همان ابتدا مهدی خلج 

های  و متخلفانی که در سال دیده صادر شده است های گوشتی حرارت فرآوردهمجوز واردات گوشت بوفالو فقط برای تولید  " بود

  ."اند اند در لیست سیاه قرار گرفته گذشته آن را وارد چرخه مصرف مستقیم کرده

اما سوال اینجاست اگر این گوشت برای مصرف مستقیم مخاطراتی دارد، چرا برای مصارف غیر مستقیم مانند سوسیس وکالباس 

کرده شدن بوفالوی هندی برای  دیده مجاز است چرا گوشت چرخ های گوشتی حرارت یده مجاز است و اگر برای فرآوردهد حرارت

  !شان را به پرونده قضایی و دادگاه کشانده است؟ برخی واردکنندگان تخلف محسوب شده و در سال پای

اش  های گوشتی مخاطرات بهداشتی های فرآورده خانهدیدن در کار گرچه شاید به گفته خلج گوشت بوفالوی هندی پس از حرارت

درصدی کشور به گوشت قرمز دست به دامان بوفالوی هندی  9۲رود، اما چرا باید برای تامین نیاز  رسد یا از بین می به حداقل می

  .مبهمی شویم که مشخص نیست بعدها چه پیامدهایی برای بهداشت عمومی و سالمت جامعه دارد

منتشر شده  -های وزارت جهاد کشاورزی  مدیرکل امور استان -نکه در آخرین خبرها اظهارات محمود فتاح الجنان تر ای و جالب

در خصوص خرید گوشت بوفالو برای کارخانجات سوسیس و کالباس در سال های گذشته مجوز صادر شده بود "که اعالم کرده 

های گوشتی  و واردات این محصول برای مصارف صنعتی و فرآورده هیچگونه مجوزی در سال جاری برای واردات صادر نشده اما

  ."محدود شده است( مانند سوسیس و کالباس)دیده   حرارت

واردات گوشت بوفالو از هند  واردات گوشت بوفالو گفته بود طی سال گذشته  البته پیش از این رییس سازمان دامپزشکی درباره

بوده است اما در پایان سال گذشته به تصویب رسید که مقدار  931۰به حداقل ممکن رسید که عمدتا مربوط به مجوزهای سال 

به کشور وارد ( مانند سوسیس و کالباس)دیده  های گوشتی حرارت محدودی گوشت بوفالو از هند برای مصارف صنعتی و فرآورده

  .شود

هزار  ۰۲۲ای ساالنه  تن گوشت بوفالوی هندی صادر شده است در حالی که در برهه 82۲فته خلج در سال جاری مجوز برای به گ

های گذشته آمار  ای که در سال شد که سهم هند بسیار بیشتر از این میزان بود؛ به گونه کشور مختلف وارد می 8۲تن گوشت از 

  .شت بوفالوی هندی ثبت شده استتنی و بیشتر از آن برای گو 2۲۲۲واردات 

http://isna.ir/fa/news/94013011903
http://isna.ir/fa/news/94013011903
http://isna.ir/fa/news/94020502259
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کند چرا طی سال  ای برای سالمت جامعه ایجاد نمی شود که اگر گوشت بوفالوی هندی مخاطره اما باز هم این سوال مطرح می

 !گذشته با نظارت سازمان دامپزشکی واردات این محصول به حداقل ممکن رسیده است؟

 یکنندگان و سکوت سازمان دامپزشک های وارد تهمت

کنندگان و صاحبان صنایع فرآورده گوشتی به وزارت جهاد کشاورزی  گردد که وارد هایی بر می دیگر از این داستان به تهمت  پرده

خواهد از  جه شده است و انگار کسی نمیکه البته با سکوت کامل مسئوالن این وزارتخانه موا کردند  و سازمان دامپزشکی وارد

  .اش دفاع کند خود به جایگاه قانونی

درصد گوشت وارداتی کشور از طریق هند تامین  ۰2که  با بیان این -های گوشتی  رییس اتحادیه فرآورده -محمد موسوی 

عنوان جایگزین افزایش یافته و  های هندی مطرح شده، قیمت گوشت برزیلی به گوشت  از زمانی که بحث آلودگی: شود، گفت می

  .هزار تومان رسیده است ۰2به 

به گفته وی در چندین نوبت از وزارت جهاد کشاورزی که امر تولید و تدوین برنامه صنایع تبدیلی را در اختیار دارد، درخواست 

طه بهتری با وزارتخانه دارند چراکه خواران راب ای داشته باشیم ولی این امر مهیا نشد و حدس ما این است که رانت کردیم جلسه

 .اند امیدی برای رفع مشکالت ما باقی نگذاشته است راهی که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی با این صنعت در پیش گرفته

گرچه علی رغم اعالم خبر مجوز واردات گوشت بوفالوی هندی و مشکل نداشتن سالمت و کیفیت آن از سوی رییس سازمان 

گویند طبق گفته سازمان  گوشتی دیگر نیز می  های گوشتی و البته چند کارخانه فرآورده رییس اتحادیه فرآوردهدامپزشکی، 

بوفالو نباید به کشور وارد شود و در این میان مشخص نیست کدام اظهار نظر را باید باور کنیم و بوفالوی   دامپزشکی گوشت

 !هندی ممنوع است یا آزاد؟

های خام دامی بهتر است تکلیف واردکنندگان، مردم و  دامپزشکی به عنوان متولی نظارت بر فرآورده با این اوصاف سازمان

 .ها را مشخص کند و ممنوعیت یا آزاد بودن واردات گوشت بوفالو را اعالم کند رسانه

/news/fa/ir.isna.www://http14۲۰۰191۰۲3 
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 صنایع غذایی

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  4۲: تاریخ

 رقابتی شدن تولید نان با اجرای حذف یارانه

ها یا رقابتی شدن تولید نان  در راستای تعدیل واقعی شدن قیمت: نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت

 .ها باشد مندی یارانه متناسب با قانون هدف ها طوری به کار گرفته شوند که باید سیاست

خبرنگار اقتصادی باشگاه ابوذر ندیمی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

ها به این معناست که فضا رقابتی  مندی یارانه بحث اجرای هدف: ، درخصوص حذف یارانه نان صنعتی گفتخبرنگاران

 . نشود... ها، دام و  ها صرف سایر امور از جمله قنادی باشد و عالوه بر این آرد نانوایی

طوری به کار گرفته شوند  ها ها یا رقابتی شدن تولید نان، باید سیاست در راستای تعدیل واقعی شدن قیمت: وی گفت

 .ها باشد مندی یارانه که متناسب با قانون هدف

زیرا در تامین : گذراند، گفت های پایانی خود را می دانند قانون هدفمندی سال ندیمی در دامه با بیان اینکه همه می

 .منابع خود ناتوان است و پاسخگوی جامعه نخواهد بود

کند  ای که دولت پرداخت می هر یارانه: لس شورای اسالمی در پایان تاکید کردنایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مج

 .نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده و شناخت حقوق مردم است که باید بر اجرای آن نظارت داشته باشند

/news/fa/ir.yjc.www://http2۰۲9338 
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 صنایع غذایی

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49چهار شنبه 

ها بدون نتیجه بودصنایع  جلسه دولتی/ شود لبنیات دوباره گران نمی:/دبیر انجمن صنایع لبنی خبر داد

 <غذایی
  دبیر انجمن صنایع لبنی کشور با اعالم اینکه جلسه مسئوالن دولتی برای تعیین تکلیف قیمت شیرخام به نتیجه 

رضا باکری در مورد جلسه تعیین تکلیف قیمت شیرخام .بحث گرانی مجدد لبنیات مطرح نیست: نرسید، گفت

کشاورزی در امور بازرگانی، مسئوالن  این جلسه که با حضور حسن یونس سینکی قائم مقام وزیر جهاد: اظهارداشت

وی با بیان اینکه .گیری نشد سازمان حمایت و نمایندگان کارخانجات صنایع لبنی برگزار شده بود، منجر به تصمیم

حل خروج دامداران از شرایط فعلی در نهایت  رسد راه به نظر می: ساعت به طول انجامید، گفت 3جلسه مذکور حدود 

در حقیقت یا باید شرایطی وجود : دبیرانجمن صنایع لبنی کشور افزود.چیزی جز پرداخت یارانه به آنان نخواهد بود

د را به نرخ دلخواه بفروشند که در حال داشته باشد که بحث عرضه و تقاضای بازار به دامداران اجازه دهد محصول خو

کنند و در نتیجه چنین امری اتفاق  کنندگان از افزایش بها استقبال نمی حاضر قدرت خرید مردم کم است و مصرف

در نهایت : حلی برای این موضوع وجود ندارد، گفت رسد راه وی با بیان اینکه با توجه به این مسائل به نظر می.افتد نمی

گیری  مورد تصمیم  ها برود و مسئوالن کشوری در این ور باید به ستاد تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانهمساله مذک

دبیر انجمن صنایع لبنی در مورد مباحث مطرح شده از سوی برخی .گیری نیستیم کنند، چرا که ما در مقام تصمیم

دهد تا آنها توان خرید شیرخام به  لبنیات را میمسئوالن مبنی بر اینکه دولت به صنایع لبنی اجازه افزایش قیمت 

اصال بحثی در این مورد مطرح نبود، االن گره اصلی شرایط دامداران : تومان را داشته باشند، اضافه کرد 944۲قیمت 

تومانی برای شیرخام سال گذشته اجرا نشد، علت این امر نیز وجود شیرخام  944۲است، چراکه مصوبه تعیین قیمت 

توان در چنین  بر مصرف در کشور بود و طبیعی است وقتی عرضه کاالیی بیش از تقاضا برای آن باشد، نمیمازاد 

: باکری با بیان اینکه بحث گرانی مجدد لبنیات مطرح نیست، تصریح کرد.اش را داشت شرایطی انتظار افزایش قیمت

نده است بحث تقاضاست، وقتی تقاضا وجود کسی در مورد این موضوع بحثی ندارد، آنچه که در این میان تعیین کن

 توان در مورد افزایش قیمت بحث کرد ندارد نمی
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 صنایع غذایی

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49دو شنبه 

 ین استاندارد های بین المللی مواد غذایی مواد غذاییموافقت ایزو با پیشنهادهای جدید ایران برای تدو
کمیته مواد غذایی ایزو با پیشنهادهای جدید ایران برای تدوین استاندارد های بین المللی در زمینه مواد غذایی  <

دکتر مازیار تقوی،  (ISO/TC34/CAG) در آخرین اجالس شورای سیاستگذاری کمیته مواد غذایی ایزو.موافقت کرد

ینده اعزامی ایران، با معرفی و ارایه موفق چهار پیشنهاد جدید ایران در زمینه استاندارد سازی مواد غذایی، اهداف نما

و دالیل توجیهی برای لزوم تدوین این استانداردها را با تهیه اسالید، ارائه کرده و موفق شد ضمن دفاع از این 

ها مربوط به روش اندازه  این پیشنهاد.ر روی این پیشنهادها کسب کندپیشنهادها، نظر موافق کمیته را برای ادامه کار ب

گیری آفالتوکسین ها در روغن های خام خوراکی، روش اندازه گیری آفالتوکسین ها در غالت و دانه های خوراکی، 

ر وی همچنین به عنوان دبی.ویژگی ها و روش های آزمون پشمک و ویژگی ها و روش های آزمون صمغ کتیرا است

اعم از دامنه )کمیته بین المللی خوراک دام ایزو، گزارشی در زمینه معرفی کمیته خوراک دام از جنبه های مختلف 

و فعالیت های سال اخیر کمیته و تبیین پروژه های جاری استاندارد سازی آن ارائه ( کاری، اهداف و ساختار

که شورای سیاستگذاری این کمیته محسوب  (ISO/TC34/CAG) کمیته مواد غذایی ایزو CAG اجالس گروه.کرد

 در شهر پاریس برگزار شد(AFNOR) می شود در محل استاندارد فرانسه
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 صنایع غذایی

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49دو شنبه 

 تا سه ماه دیگر مصرف خمیر مرغ را تعیین تکلیف می کندسازمان غذا و دارو 

رییس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران بر لزوم اجرایی شدن توافق های این انجمن با  <صنایع غذایی

مسووالن سازمان غذا و داروی کشور در مقوالت فنی و کیفی ،نحوه تهیه مواد اولیه ،تولید و عرضه بهداشتی انواع 

 .غذایی و دارویی و نظارت بر آن تاکید کردمواد 

هفته پیش معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو کشور به همراه معاونانش جلسه هم اندیشی را با دو 

تشکل انجمن غذایی و دارویی و انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران برگزار کرد که منجر به امضای چند 

 .یادداشت تفاهم شد

با توجه به : سماعیل خاتمی مقدم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه ، گفت ا

اینکه بخش اعظم گندم تحویلی به کارخانه های آرد از طریق سیلوهای وابسته به شرکت غله انجام می شود و نیز 

سالی که آثار آن در آرد تولید شده نمایان است ، توافق شد عدم پاسخگویی این شرکت نسبت به کیفیت گندم های ار

با پیگیری سازمان غذا و دارو ، شرکت غله به ازای هر محموله گندم ارسالی گواهینامه بهداشتی و کیفی معتبر به 

 .مسوول فنی کارخانهع های آرد ارائه دهد

یند تامین ماده اولیه ، تولید و توزیع وی به اهمیت نقش مسووالن فنی صنایع غذایی در کیفیت و سالمت فرا

در این نشست تفاهم شد تا در رتبه بندی کارشناسان تسریع شود و سازمان : محصوالت غذایی اشاره کرد و افزود 

 . هم تمامی کارشناسان را رتبه بندی کند 12درصد و تا پایان سال  2۲غذا و دارو قول داد تا پایان امسال حدود 

با توجه به دستاورد عملی چند واحد تولیدی روغن کشور برای تولید مارگارین با : داشت  خاتمی مقدم اظهار

مشخصات کیفی آخرین دستورالعمل سازمان غذا و دارو و با حفظ عملکرد گذشته ، از ریاست سازمان غذا و دارو 

 .ینی نکنددرخواست شد ضمن تالش برای بومی کردن این دستاورد، از دستورالعمل اخیر خود عقب نش

در پی طرح مشکل مغفول ماندن استاندارد تولید و مصرف خمیر مرغ و تاکید برآثار زیانبار آن برای : وی افزود 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، توافق شد سازمان غذا و دارو ظرف مدت حداکثر سه ماه با هماهنگی دستگاه های 

 .مسوول، تکلیف استاندارد این کاال را نهایی کند

تاریخ ماندگاری دوغ و مصرف احتمالی برخی نگهدارنده ها در : رییس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران گفت 

این محصول هم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد سازمان غذا و دارو نسبت به تعیین تکلیف نهایی این 

و انجمن غذایی مازندران هم مکلف به ارائه پیشنهادات موضوع در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام موثر اعمال کند 

 .اجرایی خود در این زمینه شد

همسو با سیاست ملی کاهش مصرف نمک ، پیشنهاد انجمن غذایی مازندران برای تعریف دوغ کم نمک با : وی افزود 

ت اجرایی آن از سوی قابلیت درج ادعا در برچسب محصول مورد توجه ریاست سازمان قرار گرفت و مقرر شد مقدما

 .سازمان غذا و دارو فراهم شود

سازمان : خاتمی مقدم به تذکر کارشناسان مبنی بر خطر بازگشت روغن های گیاهی به برخی محصوالت لبنی ، گفت 
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 .غذا و دارو و سایر نهادهای نظارتی درخواست می شود تا نظارت ها و آزمون های کیفی مرتبط را تقویت کنند

ان به محصوالت کشاورزی آن است اما اطالعات بانک اطالعاتی انجمن صنایع همگن غذایی و دارویی شهرت مازندر

درصد دیگر از  8۲درصد مواد اولیه واحد های صنایع غذایی در داخل استان و  ۰۲استان نشان می دهد که کمتر از 

 . خارج استان تامین می شود

واحد صنایع غذایی در استان  42۲همگن غذایی و دارویی مازندران بر اساس اطالعات بانک اطالعاتی انجمن صنایع 

واحد دیگر هم از جهاد کشاورزی مجوز فعالیت  932واحد آن از سازمان صنعت و معدن و 392شناسایی شده است که 

 .بهره برداری دارند

فعالند و میانگین فعالیت واحد از صنایع غذایی استان هم اکنون  ۰۲۲آمارهای رسمی همچنین نشان می دهد که تنها 

 .درصد است 2۲آنها نیز کمتر از 

گروه لبنی، آرد، فرآورده های گوشتی ، روغن، بسته بندی، کنسرو غیر گوشتی ، فرآورده  1صنایع غذایی مازندران در 

 .های آردی ، نوشیدنی و کشتارگاه طیور فعالیت دارند

هزار تن گوشت قرمز ، دو هزار تن ماهی کنسروی ،  3۲خم مرغ ، تن ت 1۲۲هزار تن گندم ،  2۲۲این واحدها ساالنه به 

 . هزار تن روغن و چهار هزار تن شیر خشک نیاز دارند 91چهار هزار تن نمک ، 

Post/ir.foodpress.www://http 
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 صنایع غذایی

 فودپرس 4952 ماهاردیبهشت  49یک شنبه 

 ناهماهنگی درروند صعودی قیمت و کیفیت /آزادپزی نان با چه بها و بهانه ای

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه آزادپز شدن نانوایی ها با چه بها و چه  <مواد غذایی

ا اینکه دولت به دنبال آیا هدف از اجرای این طرح فقط کاهش آرد یارانه ای است و ی: گیرد،گفت بهانه ای صورت می

 .ارتقای کیفیت هم هست

شدن  آزادپز نامه دولت برایبا انتقاد از نابسامانی در حوزه نرخ گذاری نان و سواستفاده نانوایی ها از بر علی ایرانپور

می  آزادپزی طرحی است که از سوی دولت قبال مطرح شده بود و مدت مدیدی از آن:برخی از نانوایی ها،گفت

 .گذرد،البته این بحث اخیرا دوباره مطرح شده تا بخش دیگر از نانوایی ها آزادپز شوند

 آزادپزی سرپوشی بر تخلفات واحدهای عرضه کننده نان

ها با چه بها و چه  اما مسئله مهم این است که آزادپزشدن نانوایی:نماینده مردم مبارکه درمجلس شورای اسالمی افزود

 .صورت گیرد بهانه ای قرار است

ها این  آیا هدف از اجرای طرح آزادپزشدن نانوایی: عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد

 .است که فقط یارانه آرد کمتر شود و یا اینکه دولت به دنبال ارتقای کیفیت هم هست

 های آزادپز از سایر واحدهای عرضه نان با تابلوی مشخص ضرورت تفکیک نانوایی

درحال حاضر شاهد این هستیم که افزایش قیمت و کیفیت نان به صورت : این نماینده مردم درمجلس نهم گفت

هماهنگ صورت نگرفته،چراکه نه کیفیت نان چندان تغییر کرده و از سوی دیگر درعین حال نظارتها بسیار ضعیف 

را به  قیمت نانین فرصت سواستفاده کنند و ها از ا بوده و این وضعیت منجر به این شده است که برخی از نانوایی

 .صورت خودسرانه افزایش دهند

ی ها و افزایش وزارت صنعت،معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی باید نسبت به این نابسامان: ایرانپور تاکید کرد

خودسرانه قیمت نان به بهانه آزادپزی که باعث بالتکلیفی و سردرگمی مردم شده،پاسخگو باشند و متخلفان را 

 .شناسایی و با آنها برخورد کنند

اینکه بدون  :وی با تاکید بر اینکه بهبود کیفیت و تناسب قیمت نان باید همزمان مورد توجه مسئوالن باشد،ادامه داد

 .شخص و نصب تابلو نانوایی ها اقدام به آزادپزی کرده اند و باعث سردرگمی مردم شده اند درست نیستنماد م

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه نصب تابلو و مشخص شدن نانوایی های آزادپز از 

لت باید قبل از انجام این امور ابتدایی اینکه دو: ترین موارد است،تاکید کرد سایر واحدهای عرضه نان جز ابتدایی

آزادپزی را کلید زده و زمینه ساز سوء استفاده برخی نانوایی ها شده و وارد شدن فشار و تحمیل قیمت های سنیگن 

 .بر مردم شده اند باعث تاسف است

ماه ازمصوبه دولت برای افزایش قیمت نان با توجیه جبران هزینه  1به گزارش خبرگزاری خانه ملت،با گذشت حدود 

ها هنوز هم نابسامانی قیمت و کیفیت نان گالیه اصلی مردم  درصد نانوایی۰۲شده تولید، بهبود کیفیت و آزادپزی  تمام

 .است

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D9%BE%D8%B2
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%86
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حجم و کیفیت نان در  ای برای کشف قیمت و تطابق ها مشتریان را با دردسرهای تازه افزایش قیمت و آزادپزی نانوایی

در واقع آزادپزی، سرپوشی بر تخلف واحدهای صنفی تولید و عرضه . ای مواجه کرده است های آزادپز و یارانه نانوایی

های  های آزادپز نیز فارغ از هرگونه قیمت مصوب، عرضه نان به قیمت ای شده و از سوی دیگر نانوایی نان با آرد یارانه

 .اند ها در دستور کار قرار داده برخی افزودنیباال را با اضافه کردن 

درصدی 1ها تأکید شده بود و مسئوالن نیز از متوسط  درصد نانوایی۰۲گرچه درمصوبه دولت بر آزادپزی تدریجی 

های فانتزی  درصدی مجموع نانوایی۰9.3و آزادپزی ( درصد سنتی3درصد فانتزی و 3)ها در کل کشور آزادپزی نانوایی

ها  دهند، اما کم و کیف تولید و عرضه نان در استان تهران حاکی از خیز اغلب نانوایی تان تهران خبر میو سنتی در اس

رغم گفته مسئوالن دولتی اکنون ضعف نظارت، افت کمی  به. برای افزایش قیمت و حرکت به سوی آزادپزی پنهان است

کنندگان برای دریافت نان با قیمت  درگمی مصرفو کیفی انواع نان سنتی، عرضه چندنرخی نان، رواج آردفروشی و سر

 .های کنونی بازار نان است و کیفیت مصوب از واقعیت

 تشدید نارضایتی از کیفیت و قیمت نان

دهد که اقدامات دولت  ای سنتی سطح شهر تهران نشان می های آزاد پز و یارانه های میدانی از برخی نانوایی بررسی

تنها منجر به بهبود کیفیت و رضایت مردم از انواع نان سنتی نشده است بلکه  نان نه برای آزادپزی و افزایش قیمت

ها و عرضه چند نرخی نان، سرمنشأ افزایش تخلفات قبلی در زمینه قیمت و کیفیت این  اکنون آزادپزی برخی نانوایی

ها، از  ب مشتریان در صف نانواییاغل. گیری تخلفات تازه دامن زده است قوت الیموت مردم شده و عالوه بر آن به شکل

ای بهتر قلمداد  ای رضایت نداشته اما کیفیت نان آزادپز را در مقایسه با نان یارانه های یارانه حجم، کیفیت و قیمت نان

 .کنند می

 ای چند نرخی نان یارانه

عرضه نان با نرخ مصوب، وزن کنند، ملزم به  ای دریافت می ای یارانه هایی که آرد سهمیه براساس مصوبه دولت نانوایی

کردن چانه خمیر  مشخص چانه خمیر و با کیفیت مناسب به مردم هستند اما اکنون کمتر نانوایی سنتی است که با وزن

گونه اعتراضی در مورد کیفیت نان در  عالوه بر آن مشتریان حق هیچ. نان را با وزن مصوب به مردم عرضه کند

ای به اینجا ختم  های یارانه با وجود این نابسامانی قیمت وعرضه نان در نانوایی. ندارند ای را های سنتی یارانه نانوایی

 .کنند های سنتی با افزودن کنجد، انواع نان را تا حدود دوبرابر نرخ مصوب به مردم عرضه می نشده، بلکه برخی نانوایی

انی نان در تهران، قیمت مصوب هر قرص نان ماه سال گذشته کارگروه است آذر۰3که براساس اصالحیه ابالغی  درحالی

های دارای آرد دولتی در کنار فروش نان  شده، برخی نانوایی تومان تعیین8۲۲گرم 331سنگک با وزن چانه خمیر

تومان را نیز در 92۲۲سنگک به نرخ مصوب مذکور اما با وزن کمتر، فروش نان سنگک کنجدی با افزودن کنجد به نرخ 

تومانی مصوب این نوع نان 32۲های بربری نیز رایج شده و نرخ  اند؛ موضوعی که در برخی نانوایی دهدستور کار قرار دا

اند اما در سایر انواع نان سنتی مانند تافتون و لواش، کاهش  تومان افزایش داده۰۲۲گرمی را به هزار و 3۲۲با وزن چانه 

 .وزن چانه خمیر و کم فروشی رواج بیشتری دارد

ریزی استانداری تهران با بیان اینکه تعیین نرخ انواع نان  ست که رئیس کارگروه آرد و نان و معاون برنامهاین درحالی ا

کند که برخی مردم متقاضی  ها را قبول نداریم اعالم کرد، اتحادیه نانوایان اعالم می با افزودن کنجد یا سایر افزودنی
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 .این نوع نان وجود نداردها هستند و مشکلی برای عرضه  خرید نان با افزودنی

تا 9۲۲ای با افزودن کنجد با حداکثربین  های یارانه تومانی در نانوایی8۲۲اهلل ترکی نرخ نان سنگک  به گفته نعمت

تومان عرضه 92۲۲اگر نانوایی یارانه پز نان سنگک کنجدی را به نرخ . تومان افزایش بیش از هزار تومان نخواهد بود۰۲۲

دلیل این  ها به ماه اخیر برخی نانوایی بر این اساس در چند. ده و مردم نیز باید گزارش دهندکند تخلف محرز بو می

 .اند تخلف پلمب شده

 !ای؟ آزادپز یا یارانه

های مردم از کیفیت و قیمت نان نبوده، بلکه  تنها قادر به رفع مشکالت و کاهش گالیه رسد آزادپزی نان نیز نه نظر می ه

ها فارغ از هرگونه نظارت، نان را  فات بیشتر در بازار نان را فراهم کرده است چرا که این نانواییگیری تخل زمینه شکل

های  انتظار آن بود که کیفیت و حجم نان در نانوایی. کنند به نرخ روز و با کمیت و کیفیت دلخواه به مردم عرضه می

ا این افزایش قیمت منجر به بهبود کیفیت نان نشده بلکه تنه ها بهبود یابد اما اکنون نه آزادپز با رشد دوبرابری قیمت

گیری رقابت در بازار نان سنتی برای افزایش قدرت  ها، هنوز خبری از شکل دلیل آزادپزی تعداد اندکی از نانوایی به

 .انتخاب مشتریان نیست

د بلکه با عرضه فقط یک نوع خاص ان تنها با افزودن کنجد، نرخ نان را افزایش داده همچنین برخی نانوایان آزادپز نه

ها  از سوی دیگر برخالف گفته مسئوالن که آزادپزی نانوایی. اند قدرت انتخاب را از مشتریان سلب کرده( کنجدی)نان

ها و قدرت خرید اقشار  در مناطق مختلف کشور، شهرها و روستاها با درنظر گرفتن تعداد و نحوه پراکندگی نانوایی

نحوی که در  اند به ها آزادپز شده رفت، اکنون در برخی مناطق شهر تهران اغلب نانواییمختلف صورت خواهد گ

پز  ها نیز آزاد محالتی با چند هزار نفر جمعیت که دارای یک واحد نانوایی سنگکی، تافتون و بربری هستند، این نانوایی

نوشته مشخص شوند،  های آزادپز با نصب پارچه که به گفته مسئوالن مقرر شده بود تا نانوایی همچنین درحالی. اند شده

 .ها خبری از درج این مشخصات نیست در برخی از این نانوایی

 رواج پدیده آرد فروشی

نرخ هر . ای و آزادپز، همچنین زمینه رواج پدیده آرد فروشی را فراهم کرده است های یارانه تفاوت نرخ نان در نانوایی

گیری و تفاوت شدید  درصدی سبوس۰9تا 9۰تومان براساس درصد 843تا 13۰ای از  انههای یار کیلوگرم آرد در نانوایی

ای را  های یارانه این نرخ با قیمت آرد آزادپزی، انگیزه الزم برای رواج پدیده آرد فروشی و کاهش تولید نان در نانوایی

های آزاد پز سود مناسبی را  ه نانواییای ب های دارای سهمیه یارانه فراهم کرده است چرا که فروش آرد توسط نانوایی

 .کند ها می نصیب این نوع نانوایی
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 صنایع غذایی

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49یک شنبه 

 تولید شیرخشک رژیمی نوزادان برای نخستین بار در کشور 

رژیمی ویژه نوزادان بیمار در  شیر خشکاز تولید  صنایع شیر ایرانمدیر عامل شرکت  _اقتصاد غذا <صنایع غذایی

 .کشور خبر داد

در حاشیه بازدید از کارخانه شیر خشک چهارمحال و بختیاری با اشاره  علی رومیبه گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

میلیارد تومان  9۲۲ساالنه حدود : به اینکه شیر خشک رژیمی ویژه نوزادان بیمار در کشور تولید می شود، اظهار داشت

 .ان بیمار به کشور می شودهزینه واردات شیر خشک های رژِیمی مخصوص نوزاد

تولید شیر خشک های رژیمی مخصوص نوزادان بیمار در مجموعه پگاه آغاز  14در نیمه دوم سال : وی افزود

 .خواهدشد، این نوع شیر خشک در اختیار کودکانی که دارای بیماران خاص هستند قرار داده می شود

نه تولید شیر خشک کشور است که امیدواریم تولیدات این کارخانه شیر خشک پگاه ، بزرگترین کارخا: وی بیان کرد

 .کارخانه را صادر کنیم

تولید شیر خشک نوزاد در داخل کشور نقش مهمی در توسعه حوزه صنعت : مدیر عامل صنایع شیر کشور عنوان کرد

  .شیر دارد و آینده خوبی را برای کشور در این حوزه رقم خواهد زد
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 صنایع غذایی

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  45سه شنبه 

 کشاورزی! ها چای ایرانی یک میلیون تومانی خورند، خارجی ها رنگ و اسانس می ایرانی
گوید چای  بینی کرده است، می رییس سازمان چای که روزهای خوبی برای برداشت و تولید چای در سال جاری پیش <

شود عمدتا رنگ و اسانس است که مردم  میلیون دالر به کشور قاچاق می ۰۲۲خارجی که نیمی از آن به ارزش حدود 

های باالیی به  موجود در جهان است که با قیمت  ین چایتر خرند اما چای ایرانی جزو با کیفیت ایران آن را با رغبت می

های باز نشده برگ سبز چای است به  به گفته وی چای سفید ایرانی که همان برگ.شود کشورهای اروپایی صادر می

البته قیمت و . شود قیمت کیلویی حدود یک میلیون تومان به کشورهای آسیایی مانند کشورهای عربی صادر می

های مختلف خبرگزاری دانشجویان ایران  محمدولی روزبهان که از بخش.سفید در بازار داخلی کمتر استکیفیت چای 

وی که حدود .های متفاوتی را مطرح کرد بازدید کرد، درباره وضعیت تولید چای و حال و روز چایکاران نیز اظهار نظر

ی کشور منصوب شده و پیش از این نیز روز است به عنوان مشاور وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان چا ۰91

روزگاری چای یکی از پردرآمدترین محصوالتی بود که چایکاران با : مدیرکل سازمان تحقیقات چای بوده، معتقد است

های  های گذشته وضعیت به گونه ای شد که بسیاری از باغات چای به باغ کردند اما طی سال شان را تامین می آن زندگی

رییس سازمان چای که ارزش ساالنه .تبدیل شد و بسیاری دیگر نیز همانطور به حال خود رها شدند مرکبات یا ویال

های نه چندان  گوید در گذشته کند، می میلیون دالر ارزیابی می 3۲۲تولید، واردات و مصرف چای در کشور را حدود 

توانستند دستمزد  پنج کیلوگرم چای می دور هر کیلوگرم چای ارزشی معادل یک کیلو گرم برنج داشت و چایکاران با

تومان قیمت دارد در حالی که  12۲۲کارگران خود را در فصل برداشت بدهند اما در حال حاضر هر کیلوگرم برنج حدود 

هزار تومان در روز دستمزد می  2۲تومان است و از سوی دیگر یک کارگر  93۲۲ارزش یک کیلوگرم برگ سبز چای 

کیلوگرم برگ سبز را  32تومان می شود؛ بنابراین چایکار باید حدود  1۲۲۲م برگ سبز چای حدود گیرد اما پنج کیلوگر

البته روزبهان معتقد است طی دوسال گذشته دولت با افزایش مناسب نرخ !به جای حقوق یک روز یک کارگر بدهد

سال و تشکیل صندوق چای و  9۲ خرید تضمینی چای و اعالم و پرداخت به موقع آن، اعطای تسهیالت به زراعی پس از

چایکار در این صندوق توانسته امید را به چایکاران بازگرداند و  2۲۲هزار و  ۰2عضویت بدون نیاز به پرداخت پول 

 ۰۰هزار تنی برگ سبز چای و  9۲۲توان به تولید حدود  امسال اگر شرایط اقلیمی برخالف سال گذشته مساعد باشد می

کنید؟در سال  وضعیت برداشت و تولید چای را چگونه ارزیابی می -.ک در کشور امیدوار بودتنی چای خش 2۲۲هزار و 

هزار تن تولید برگ سبز  3۰۲بیشترین میزان تولید چای را در کشور تجربه کردیم، چراکه حدود  9389تا  9311های 

هزار و  94هزار تن برگ سبز و  32شد اما اکنون به تولید  هزار تن چای خشک در کشور تولید می 13چای داشتیم و 

هزار تن است که حدود  99۲نیاز کشور به چای خشک !تن چای خشک رسیدیم که البته اگر این آمارها دقیق باشد 2۲۲

درصد نیاز  32ها گذشته  این در حالی است که در سال. در داخل تولید می شود( درصد 93معادل ) هزار تن آن  94

هزار تن تولید داخل در بازار داخلی مصرف می  2۲ید می کردیم که البته تنها حدود مصرفی کشور را در داخل تول

هزار هکتار از باغات چای فعال هستند و بیشترین میزان تولید و برداشت این محصول به رودسر،  ۰۲هم اکنون .شد

هزار خانوار چایکار در  2۲حدود .همچنین بیشترین باغ چای کشور در رودسر است. الهیجان و لنگرود اختصاص دارد
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کارخانه برای خرید  8۲کارخانه فعال فرآوری چای داریم که تا کنون حدود  923کشور فعالیت می کنند و حدود 

شود در صورت مساعد بودن  ای است که پیش بینی می اما وضعیت تولید به گونه.تضمینی چای قرارداد امضاء کرده اند

هزار تن برگ سبز  9۲۲والت آسمانی به ویژه در تابستان، امیدواریم بتوانیم شرایط اقلیمی کشور و بارش مناسب نز

در این صورت ضریب . تن چای خشک از آن تولید می شود 2۲۲هزار و  ۰۰چای از باغات کشور برداشت شود که حدود 

کیلوگرم  کیلوگرم برگ سبز حدود یک 4.4درصد است؛ یعنی از هر  ۰۰.2تبدیل برگ سبز چای به چای خشک حدود 

هزار هکتار به سطح  ۰۲۲۲یکی دیگر از اتفاقات خوبی که امسال افتاده این است که حدود .چای خشک تولید می شود

زیر کشت چای کشور اضافه شد که اگر حدود پنج تا شش تن در هر هکتار را به تولید کشور اضافه کنیم متوجه می 

یکی دیگر از تاثیرات آن این است که هر هکتار باغ چای یک سوم . شویم تولید چای چه ارزشی برای اقتصاد ملی دارد

نفر در این  31۲هکتار باغات احیاء شده می توان گفت امسال حدود  ۰۲۲۲نفر اشتغال مستقیم دارد که به ازای این 

برندهای تبلیغ چای خارجی با  -.هزار تومان ایجاد شده است 2۲هکتار اشتغال مستقیم با درآمدی معادل روزی  ۰۲۲۲

ای  مختلف در رسانه ملی و معابر همواره رو به افزایش است، در این زمینه برای حمایت از تولیدکنندگان چه برنامه

های مختلف آن را وارد کنند  درصد چای موجود در بازار کشور خارجی بوده و طبیعی است که شرکت 82دارید؟حدود 

ها را به عنوان حمایت از تولید داخلی از تبلیغات منع کرد  شود آن ینم. و برای معرفی محصول خود آن را تبلیغ کنند

دیگری است، چرا که تبلیغات در رسانه ملی مقبولیت را بیشتر می کند و یک جنبه   اما تبلیغات در رسانه ملی مسئله

درصد  9۲۲ل های قبل هم وجود داشت تبلیغ محصو با توجه به قوانینی که در سال.قانونی به محصول خاص می دهد

خارجی که در داخل کشور تولیدش را داشته باشیم ممنوع است و بر این اساس درخواستی از رییس صدا و سیما 

درصد خارجی را ممنوع کنند که البته این مکاتبات آثارش را گذاشته و تبلیغات بسیار  9۲۲داشتیم تا تبلیغ چای 

های چایسازی قابل  ای است که حجم عملکرد کارخانه گونه وضعیت کنونی بازار چای در ایران به.محدود شده است

درصد از سهم بازار کشور را دارد و به همین نسبت هم  92های خارجی نیست، چرا که تولید داخلی نهایتا  قیاس با چای

بین هزار تومان و قیمت چای ایرانی  4۲تا  3۲در درآمدها اثرگذار است؛ به عنوان مثال قیمت چای خارجی کیلویی 

یکی از اقداماتی که سازمان چای در راستای حمایت از تولید داخلی .هزار تومان است 98تا نهایتا حدود  1۲۲۲کیلویی 

های تولیدکننده داخلی قرار  ای را در اختیار شرکت های کم بهره انجام داده این است که با تشکیل صندوق، وام

دهیم تا  ها اختصاص می ، عرضه مستقیم محصوالت و تبلیغات برای آنها ای را هم در زمینه نمایشگاه دهیم و بودجه می

میزان واردات غیر رسمی و قاچاق چای در سال چقدر است و سازمان  -.قدرت رقابت بیشتری در بازار داشته باشند

ات درصد واردات چای حدود نصف آن قاچاق و وارد 82چای برای برخورد با آن چه اقداماتی انجام داده است؟از 

های پنج  البته چای در بسته. هزار تن آن واردات رسمی و مابقی آن غیر رسمی است 42چمدانی است؛ یعنی حدود 

سازمان استاندارد تنها بر واردات .شود بندی آماده عرضه به بازار می های بسته شود و در کارخانه کیلوگرمی وارد می

بی کیفیت، قاچاق است یا اینکه به صورت سالم به داخل وارد  های کند اما بسیاری از چای رسمی و قانون نظارت می

البته . ها وجود ندارد شود که تقریبا نظارتی بر آن های دیگر به آن اضافه می شود و پس از آن اسانس و افزودنی می

های  اء محمولههای نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کشف، ضبط و امح سازمان چای همواره با دستگاه

زمانی که سازمان چای منحل شد   سرنوشت چای سنواتی به کجا رسید؟در دهه اخیر به ویژه -.قاچاق همکاری داریم
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های داخلی روی دستشان ماند که البته به تدریج صادر شد و بخش دیگری به شکل دیگر  بخش زیادی از چای کارخانه

ها به صورت گسترده  ی عرضه آن را در بازار گرفتیم، چرا که برخی از آنهای اخیر جلو اما طی ماه. به بازار عرضه شد

دار بود،  مان این بود که از عرضه چای که در انبارهای رسمی و شناسنامه عرضه شد و در این زمینه ابتدا هدف

کمپوست  چرا که این محصول سنواتی تنها به دو شکل باید عرضه شوند؛ صادر شوند یا اینکه به. جلوگیری کنیم

بر این اساس مقرر شد چای سنواتی تحت الحفظ از کشور خارج شود و به جز این هدف اجازه بارگیری .تبدیل شوند

هزار تن  4۲البته قسمت اعظم آن از کشور خارج شده و در حال حاضر با ذخایر سازمان تعاون روستایی حدود . ندارند

در هر هکتار چقدر است؟با توجه به شرایط بوته های چای در میزان برداشت برگ سبز چای  -.آن باقی مانده است

کشور، میانگین برداشت در ایران بیشتر از نرم جهانی است گرچه ممکن است در کشوری مانند ترکیه وضعیتی بدتر از 

، چرا اما کشورهایی که چای کیفی خوبی تولید می کند میزان برداشت کمتری نسبت به ایران دارند. ایران داشته باشد

که هر چه از غنچه یعنی همان چای سفید به سمت برگ های بازتر و بزرگ تر بیایید کیفیت نیز کاهش می یابد برگ 

در گذشته یک کیلوگرم چای قیمتی معادل .های باالیی بوته های چای هر چه باالتر نیز می رود کیفیت باالتری نیز دارد

تومان  12۲۲حاضر اینگونه نیست، چرا که هر کیلوگرم برنج حدود  یک کیلوگرم برنج مرغوب شمال داشت اما در حال

تومان است؛ یعنی هر پنج کیلوگرم برگ سبز حقوق یک  93۲۲قیمت دارد در حالی که ارزش یک کیلوگرم برگ سبز 

براین بنا.تومان می شود 1۲۲۲هزار تومان می گیرد و پنج کیلوگرم برگ سبز حدود  2۲کارگر می شد اما االن یک کارگر 

این در حالی است که روزی . کیلوگرم برگ سبزرا به عنوان حقوق یک روز یک کارگر را در نظر گرفت 32باید حدود 

های چای به سیستم آبیاری  چقدر از باغ -.چای یکی از پردرآمدترین محصوالت کشاورزی کشور به شمار می رفت

مجهز به ( درصد ۰.2) هکتار 2۲۲ات چای فقط حدود هزار هکتار باغ ۰۲تحت فشار مجهز هستند؟در حال حاضر از 

هکتار آبیاری تحت فشار در باغات چای  2۲۲۲سال پیش، بیش از  9۲در حالی که . سیستم آبیاری تحت فشار است

چایکاران باغ های خود را فروختند یا اینکه چند قطعه زمین با هم . داشتیم اما همه این تجهیزات از بین رفته است

درصد هزینه سیستم آبیاری  82اما با توجه به اینکه .قطعه آن جدا شده و کسی هم توجهی نکرده است بودند، یک

تحت فشار را دولت پرداخت می کند اگر این سیستم را اجرا کنیم می توانیم محصول را تا دو نیم برابر افزایش دهیم، 

 ۰۲۲۲حتی اگر آبیاری تحت فشار را در سطح  تن در هکتار نزدیک شویم و ۰۲یا  98یعنی می توانیم به رکوردهای 

هزار تن به تولید  94هکتار از باغات اجرا کنیم می توانیم حتی با در نظر گرفتن تولید هفت تنی در هر هکتار حدود 

ارزش اقتصادی چای مصرفی در کشور چقدر است؟چای را  -.هزار تنی برگ سبز در سال گذشته اضافه کنیم 34حدود 

در اقتصاد استان های . می توان مد نظر قرار داد یکی در اقتصاد استان و منطقه و دوم در اقتصاد کشوردر دو زمینه 

گیالن و مازندران چای یک رکن اصلی اشتغال و درآمد و ایجاد ثروت است، چرا که در سال هایی که چای پر رونق 

میلیون تومانی که تا  3۲۲ل این هشت میلیارد و است بازار گیالن و مازندران نیز رونق بیشتری دارد و به عنوان مثا

میلیارد تومان هم برسد تاثیر روانی روی مردم گذاشته  92کنون وام به زراعی دادیم و پیش بینی می کنیم تا حدود 

اند و هیمن سبب شده تا  سال است که وامی به عنوان وام به زراعی دریافت نکرده 9۲است، چرا که چایکاران بیش از 

این روند از حالت نزولی به حالت تعادل رسیده است و برای سال جاری برای اولین بار .به باغات نیز بازگردد رونق

هکتار باغ رها شده سال های قبل را داریم که دوباره هرس شده، احیاء شده و اعالم کردیم که به این باغ  ۰۲۲۲حدود 
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نون از گردونه تولید خارج شده بودند دوباره به ادامه تولید دهیم آن ها نیز که طی چند سال پیش تا ک ها هم وام می

و دومین تاثیر چای در اقتصاد کشور است که علی رغم ناچیز بودن آن نسبت به دیگر محصوالت در .اند امیدوار شده

برای تومان چای می خورد که  4۲سبد مصرفی خانوار اهمیت بسزایی دارد؛ به عنوان مثال هر فرد در طول روز حدود 

، در (با احتساب قیمتی بین چای ایرانی و خارجی)تومان می رسد  ۰۲۲تا  91۲یک خانواده چهار نفره در روز به حدود 

تومان است اما شاید برخی از محصوالت غذایی میوه ها در کشور نباشند هیچ اتفاقی  3۲۲حالی که یک نان بربری 

از سوی دیگر همین چای . و عده های غذایی است و نمی تواند نباشدنیافتد اما چای یکی از پایه های تغذیه، پذیرایی 

میلیون دالر ارزش اقتصادی دارد که البته مجموع تولید و واردات این محصول می شود، چرا که در  3۲۲در کشور 

یون میل 3۲۲هزار تن چای در کشور نیاز داریم که متوسط کیلویی حدود پنج تا شش دالر به رقمی حدود  99۲کشور 

صادرات  -.میلیارد تومان آن ارزش تولید داخل بوده و مابقی نیز به واردات برمی گردد 9۰۲که حدود . دالر می رسیم

تن در سال  3۲۲۲چای خشک ایرانی چقدر و به کدام کشورهاست؟صادرات چای بسیار محدود است که به حدود دو تا 

اروپایی و حاشیه خلیج فارس است که البته در موارد بسیار می رسد و عمده مقصد چای صادراتی ایرانی به کشورهای 

چای .معدودی نیز چای ایرانی که به همسایگان ایران صادر می شود مجددا به عنوان چای وارداتی به ایران بازمی گردد

ادر می صادراتی عمدتا با گونی و کیسه می رود اما برخی از چای های صادراتی ارگانیک بوده و با برند خاص خود ص

های چای ایران حتی از یک گرم سم هم برای تولید این محصول استفاده نمی شود بخشی از  شود از آنجا که در باغ

های کیلویی کمتر از یک دالر تا کیلویی یک میلیون تومان صادر می  چای ایرانی از قیمت.شود محصول ایرانی صادر می

سفید یا همان برگ باز نشده چای است که با قیمت کیلویی  ترین قیمت این محصول صادراتی چای شود که گران

البته قیمت چای سفید در بازار . شود حدود یک میلیون تومان به کشورهای آسیایی مانند کشورهای عربی صادر می

ن چه اقداماتی در دولت در راستای حمایت از چایکارا -.داخلی با قیمت کمتر و البته کیفیت متفاوت تر عرضه می شود

ای که در قالب  انجام شده است؟دولت در سال گذشته بودجه خوبی برای حمایت از چایکاران تصویب کرد؛ به گونه

درصد افزایش قیمت اتفاق افتاد اما چون زمان اعالم آن به موقع نبود تاثیرگذاری  2۲خرید تضمینی برگ سبز چای 

کرد و اگر فصل زمستان بگذرد حتی اگر قیمت این چرا که باید در زمستان در باغات چای کار . چندانی نداشت

اما اگر به موقع اعالم شود چایکار باغ خود را آماده می . هزار تومان هم بشود دیگر فایده ای ندارد 9۲۲محصول کیلویی 

کند و با علف های هرز به موقع مبارزه می کند و منتظر می نشیند برای برداشت خوب محصول؛ گرچه نرخ های 

یافته خرید تضمینی چای برای سال گذشته دیر اعالم شد اما تاثیر خوبی در افزایش امید چایکاران داشت،  افزایش

میلیارد  9۲۲یکی دیگر از اقداماتی که انجام شد این بود که دولت .چرا که مردم به حمایت از طرف دولت امیدوار شدند

برای اجرای عملیات به زراعی بودجه تعیین کرد که از آن میلیارد تومان هم  3۲تومان برای خرید تضمینی برگ سبز و 

میلیارد تومان برای خرید تضمینی برگ سبز چای هزینه شد، چرا که علی رغم پیش  3۲میلیارد تومان حدود  9۲۲

بوته های چای هم . ها به دلیل خشکسالی بی سابقه و سوختگی باغات چای میزان تولید برگ سبز چای کمتر شد بینی

دو بار در هر ماه باران  -و هم تابستان پر باران می خواهد یا حداقل اگر بارش هم زیاد نباشد باید حدود یکی بهار 

در حال حاضر برداشت .ببارد تا خشکسالی و سوختگی باغات چای که عمدتا در ارتفاعات نیز قرار دارند اتفاق نیفتد

ا ماشین آالت برداشت برگ سبز چای صورت می چای شروع شده است که عمدتا به وسیله قیچی های مخصوص ی
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اما بهترین چای آن است که به صورت دستی برداشت شود، چرا که قدرت انتخاب وجود دارد و می دانید کدام . گیرد

برگ زمان برداشتش فرا رسیده اما به دلیل این که از نظر اقتصادی برای چایکار صرفه ندارد که یک بار دیگر به باغ 

شود و همه محصول رسیده و نرسیده یکجا برداشت می شود  برداشت برگ سبز به صورت ماشینی انجام میوارد شود 

چرا اگر بخواهیم دستی برگ سبز را برداشت کنیم آنقدر هزینه دارد . که همین امر روی کیفیت برگ تاثیر می گذارد

ا اگر ارقام بوته های چای اصالح شوند باغ که حتی بهای محصول برداشت شده به اندازه دستمزد کارگران هم نیست ام

در زمینه خرید تضمینی چای یکی از اقدامات مناسب این بود که برای اولین بار .رسند تر می شود و با هم می یکدست

مهر ماه آخرین روزهای برداشت  3۲بالفاصله پس از برداشت برگ سبز پول چایکاران پرداخت شد؛ به گونه ای که 

میلیارد  3۲اقدام دیگر دولت تخصیص .ود و در آبان ماه آخرین قسط مطالبات چایکاران پرداخت شدبرگ سبز چای ب

های مختلف به زارعی نیز متفاوت  تومان برای اجرای عملیات به زراعی بود که البته میزان این تسهیالت برای عملیات

ال بکارید و برداشت کنید چای درختی چای محصولی نیست که هر س. های چای قدیمی و فرسوده هستند بوته. است

البته در . است که آرایشش می کنیم و آن را کوتاه نگه می داریم تا بتوانیم به راحتی برگ سبز آن را برداشت کنیم

در حال حاضر بوته های چای در کشور .ارتفاع پایین تر نیز تبخیر و تعرق برای این محصول بهتر صورت می گیرد

سال عمر دارند و هنوز هرس نشدند و طبیعی است که این ساقه بوته ها فرسوده شده و گره در  99۲هستند که بیش از 

ها با اختالل انجام می شود؛ در واقع قدمت زیاد داشتن برای چای چندان  ساقه ها افتاده و حرکت مواد غذایی در آن

ن بوته اصالح شده نیست و کامال ویژگی خاصی محسوب نمی شود، چرا که قدمت زیاد نشانگر این است که رقم آ

بومی و هیبرید است اما از همان بوته هم نتوانستیم بیشترین محصول را برداشت کنیم، چرا که به دلیل هرس نشدن 

به .سرشاخه های زیاد و در هم پیچیده در بوته شکل گرفته که این خود عاملی برای سوختگی درخت به شمار می رود

ساله بیشترین بهره وری را دارند اما اگر هرس نشوند به تدریج عملکرداش کاهش  ۰2تا  عبارت دیگر بوته های هفت

اما اگر هرس کف بر صورت . سال نمی توان انتظار بیشترین محصول را از آن داشت ۰2یابد، یعنی در عمر هفت تا  می

بیند که در برخی کشورها پس  می گیرد دوباره این بوته جوان می شود اما پس از چند بار این بوته ریشه هایش آسیب

سازمان چای در این زمینه تسهیالت به زراعی را در دستور .کنند سال بوته را با نوعی اصالح شده، جایگزین می 2۲از 

کار خود قرار داد، چرا که هرس باغات مهمترین مشکل کشت و تولید چای در این برهه زمانی است؛ بنابراین هرس 

هکتار هرس کمر بر از  ۰۲۲۲هکتار هرس کف بر و  4۲۲۲نظر گرفتیم و پیش بینی ما این بود که  کف بر و کمر بر را در

شود، هرس نمی  اما کشاورز به دلیل اینکه با هرس کردن یکسال از گردونه تولید خارج می. سوی چایکاران انجام شود

است؛ به گونه ای که به طور متوسط  چرا که در حال حاضر سطح زیر کشت در اختیار هر چایکار بسیار پایین. کند

 ۲.2تا  ۲.4های شمالی کشور است؛ یعنی هر چایکار ایرانی به طور میانگین  هکتار سهم هر چایکار در استان ۲.4حدود 

هکتار زمین دارد و چون درآمد چایکار از برگ سبز پایین است و درآمدش حتی از یک هکتار باغ چای هم خوبی 

امسال امیدی نداشتیم که چایکاران همراهی .باغ و خارج شدن موقت از گردونه تولید نداردنیست رغبتی برای هرس 

کنند اما سازمان چای اعالم کرد به چایکاران به ازای هر هکتار هرس کف بر پنج میلیون تومان و به ازای هر هکتار 

ه دو سال پس از پرداخت وام تنفس دهد؛ به گونه ای ک میلیون تومان به صورت وام بدون بهره می ۰.2هرس کمر بر 

است و سپس سه سال پس از تنفس، مهلت برای باز پرداخت این تسهیالت از محل خرید تضمینی برگ سبز تعیین 
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ها و  علیرغم همه محدودیت.شده است؛ بنابراین نیازی نیست که چایکاران پولی از این بابت به دولت پرداخت کنند

 2۲۲۲ایکاران استقبال خوبی از این طرح کردند و بر اساس آخرین آمار موجود حدود دیر رسیدن اعتبار به زراعی، چ

اسفند ماه به حساب سازمان چای واریز شد توانستیم به  ۰3هکتار عملیات به زراعی صورت گرفت و با اعتباری که در 

ر بزرگ بود و باید باغات مورد از آنجا که این کار بسیا.تدریج تسهیالت مورد نظر را به حساب چایکاران واریز کنیم

به گونه ای . بازدید قرار می گرفتند قدری طول کشید، چرا که در این زمینه محدودیت های بسیاری وجود داشت

و ( یک رییس و یک کارمند)دو کارمند  -های مناطق چای خیز شمالی کشور مانند فومن با یکی  برخی از شهرستان

ها با نیروهای پاره وقت برطرف شد و علیرغم همه این  بته بخشی از این محدودیتبدون ماشین اداره می شوند که ال

موجودی صندوق توسعه صنعت چای چقدر است و چند چایکار در آن عضو  -.ها این کار نیز انجام شد محدودیت

های دیرینه هستند؟اقدام دیگری که انجام شد راه اندازی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای بود که یکی از آرزو

های حمایتی کشاورزی با حداکثر  این صندوق در راستای دیگر صندوق. چایکاران و صاحبان صنایع فرآوری چای بود

این صندوق دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه . اندازی شد درصدی بخش خصوصی راه 29درصدی دولت و سهم  41سهم 

ن صندوق شدند و دومین ویژگی آن این بود که چایکاران نفر عضو ای 2۲۲هزار و  ۰2بزرگترین صندوق کشور بودند و 

کند، یعنی به غیر از  بابت عضویت در این صندوق پولی ندادند و سهم چایکاران را دولت به نام خودشان پرداخت می

هزار و  ۰2درصد از آن به نام دولت است و مابقی به نام  41داران ما بقی سهام را دولت خریداری کرده اما تنها  کارخانه

میلیون تومان پرداخت کرده اند و دولت  4۲۲در این راستا کارخانه داران حدود .نفر چایکار عضو این صندوق است 2۲۲

 ۰۲۲نیز چهار میلیارد و ( به ازای هر یک هکتار)میلیون تومان و به نام چایکاران  9۲۲برای سهم خودش چهار میلیارد و 

تر اینکه  و جالب.میلیون تومان می رسد 3۲۲عا به حدود هشت میلیارد و میلیون تومان پرداخت کرده است که جم

مدیریت آن در اختیار چایکاران است، چرا که دولت از میان پنج عضو هیات مدیره تنها یک عضو دارد و چهار عضو 

از نمایندگان نفر  1۲۲اسفند ماه سال گذشته  ۰2دیگر نیز با انتخاب سهامداران انتخاب شدند؛ به گونه ای که در 

اعضای صندوق در نخستین جلسه مجمع صندوق شرکت و اعضای هیات مدیره و بازرس صندوق را انتخاب و 

 این اقدامات دولت چایکاران را امیدوار کرد. اساسنامه صندوق را هم تصویب کردند
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 علوفه

 فارس - 52/24/49

 عرضه ذرت و جو خوزستان و کرمانشاه در بورس کاالی ایران
های خوزستان و کرمانشاه به منظور عرضه در بورس کاالی  با تصویب هیات دولت، محصوالت ذرت و جو تولیدی استان

 .ایران تعیین شد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، در جلسه هیات وزیران که روز یکشنبه این هفته  خبرگزاری فارسبه گزارش 

قانون افزایش بهره وری، با عرضه ذرت و جو تولیدی استان های خوزستان  33برگزار شد، دولت به منظور اجرای ماده 

 .ایران موافقت کرد و کرمانشاه در بورس کاالی

های مذکور ، استراتژیک بودن این محصوالت برای کشور،سطح باالی  از جمله دالیل انتخاب این محصوالت و استان

ها و آموزش و  های الزم و آمادگی نهادهای متولی در این بخش تولید جهت کشف نرخ منصفانه،وجود زیرساخت

سازی و انبار کردن محصول،رقابتی  ها، امکان ایجاد شرایط ذخیره فرهنگ سازی مناسب برای فعاالن در این استان

 .بودن بازار فروش و تقاضای این محصوالت و سابقه عرضه در بورس کاالی ایران عنوان شده است

قانون افزایش بهره وری و  33بورس کاالی ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و در راستای اجرایی شدن ماده 

در سالهای اخیر گذشته همت خود را به کار گمارد و هم اکنون آماده عملیاتی کردن این تحول بازرگانی  منابع طبیعی

توانند محصوالت  کشاورزی می طبق سیاست قیمت تضمینی تولیدکنندگان محصوالت. در حوزه کشاورزی کشور است

شده از سوی  به قیمت تضمینی اعالمخود را در بورس کاالی ایران عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت 

 .التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود دولت، مابه

هم اکنون دولت برای خرید تضمینی، ساالنه باید مبلغ باالیی را تامین مالی کند که با جایگزینی سیاست قیمت 

می یابد و موجب روان سازی و شفافیت  تضمینی به جای خرید تضمینی، سنگینی این بار مالی بر شانه دولت کاهش

کمک به ارتقا کیفیت محصوالت و تولیدات، تامین مالی کشاورزان و مرتبط .در بازار محصوالت کشاورزی می شود

ساختن بازارهای منطقه ای به بازارهای ملی و جهانی را از دیگر مزایای عرضه محصوالت کشاوزی در بورس کاالی 

 .ایران است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰3۲۲9924 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 هزار تن گل محمدی در استان فارس  99برداشت 
درصد محصوالت به اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس  1۲هزارتن گل محمدی برداشت می شود که  99دربهار امسال 

 .صادر می شود

: از شیراز، مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی فارس گفت( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

رتبه اول کشور را در کاشت و برداشت گل  هکتار کشت گل محمدی، 132هزار و  3استان فارس با  13در سال 

 .هکتاربه صورت دیم و بقیه به صورت آبی کشت می شود 234۲هکتار، 3132محمدی داراست که از مجموع 

ساالنه : درصد گل محمدی کشور را تولید می کند، اظهار داشت 2۲مجیدرضا پاکاری با بیان اینکه این استان ساالنه 

 .محمدی از گلزار های استان برداشت می شودهزار تن گل  9۲بطور متوسط 

هکتار، بزرگ ترین دشت گل محمدی دیم  23۲۲هکتار و داراب با داشتن  9۰۲۲شهرستان فیروزآباد با : وی تصریح کرد

 .درصد گل محمدی استان را تولید می کنند 12کشور، 

کارگاه سنتی و صنعتی گالب و عرقیات  99۲مدیرامور باغبانی سازمان جهادکشاورزی فارس در ادامه از وجود بیش از 

لیتر گالب در این  81912۲۲ساالنه بالغ بر : در استان به ویژه در کنار مزارع گل در میمند و داراب خبر داد و افزود

 .کارگاه ها تولید می شود که سهم عمده ای از آن به استان های دیگر و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود

تن گل تر از مزارع سطح زیر کشت گل محمدی در سال گذشته پیش بینی کرد  ۰۲۲هزار و  9۲به تولید وی با اشاره 

 .هزار تن افزایش یابد 99به  14میزان تولید گل در سال 

هزار تن گل محمدی بزرگ ترین باغ  3هکتار سطح زیر کشت و تولید بیش از  23۲۲شهرستان داراب با : پاکاری افزود

یگ جهان را دارد که روستاهای الیزنگان و نوایگان از عمده تولیدکنندگان گل در این شهرستان گل دیم و ارگان

 .هستند

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی فارس ،زمان برداشت گل محمدی را از اواخر فروردین ماه تا پایان خرداد ماه 

 .میلیون ریال است 2میانگین حدود هزینه کاشت تا برداشت گل محمدی به طور : اعالم کرد و گفت

درصد محصوالت  1۲: هکتار به صورت دیم است، ادامه داد 41۲۲هکتار باغ گل داراب،  23۲۲پاکاری با بیان اینکه از 

 .تولیدی این شهرستان به کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰3۰3-9html. 
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  49: تاریخ

 رود بازار گل وگیاه به جاده امام رضا می

بازار گل و گیاه شهید محالتی است به خارج از شهر و : رئیس اتحادیه تولیدکننده گل و گیاه استان تهران اظهار داشت

 .به بازار گل امام رضا منتقل می شود

خبرنگار اقتصادی باشگاه غالمحسین سلطان محمدی رئیس اتحادیه تولیدکننده گل و گیاه استان تهران در گفتگو با 

درصد گل و گیاه کشور در  2۲:تولیدات گل و گیاه در استان نسبت به کل کشور گفت، در خصوص میزان خبرنگاران

هکتار رتبه نخست را در کشور  12۲استان تهران پرورش میابد و شهرستان پاکدشت با میزان پرورش گل و گیاه در 

 .دارد

 .دی قرار دارندهای بع بعد از پاکدشت، ورامین، دماوند، شمیرانات و شهریار در رتبه: وی ادامه داد

 .شود های شاخه ای و شاخه بریده کل کشور در تهران تولید می در صد گل 1۲: سلطان محمدی همچنین اظهار داشت

گل هایی که در فضای : هایی که در پرورش گل و گیاه مورد توجه و اهمیت هستند گفت وی همچنین در خصوص استان

های آپارتمانی و  و شهرستان پاکدشت کشت میشود، در مازنداران گل باز نگه داری میشود و گیاهان گل دار در تهران

 .شود همچنین رز قرمز و گل مریم از استان خوزستان راهی سایر شهرها می

میزان تولیدات گل و : رئیس اتحادیه تولیدکننده گل و گیاه استان تهران در خصوص واردات گل و گیاه به کشور گفت

درصد از  9۲ده میکند و نیازی به واردات نیست ولی متاسفانه در حال حاضر چیزی در حدود گیاه در کشور نیاز را براور

 .شود  گل و گیاه کشور به صورت قاچاق وارد می

شود که  های قاچاق از تایلند، مالزی و چین به امارات رفته و از آنجا به ایران منتقل می گل: سلطان محمدی تصریح کرد

 .های خاص گیاهی به کشور شده است بعضی از واحدهای تولیدی و ورود بیماریاین امر منجر به تعطیلی 

شاخه رسیده که  9۲شاخه است ولی در کشور تازه به  ۰۲۲مصرف سرانه گل و گیاه در اروپا برای هر نفر : وی ادامه داد

 .اخه برای دل مردم استش 2شود و تنها  شاخه برای مراسم ترحیم و سوگواری استفاده می 2البته در این میان حتما 

است و در سایر ایام و ( س)بهترین مناسبت برای فروش گل ، روز والدت حضرت زهرا: سلطان محمدی بیان داشت

هایی مثل محرم ، صفر، رمضان و ایام فاطمیه به طور کلی فروش راکد  اعیاد این میزان کاهش یافته و حتی در ماه

 .شود می

این اتحادیه : گیاه استان تهران در خصوص فرهنگ سازی استفاده از گل و گیاه گفت رئیس اتحادیه تولیدکننده گل و

و همچنین اتحادیه فروشندگان گل و گیاه به منظور افزایش سرانه مصرف گل و گیاه در کشور و خانوارها اهدافی را 

ویج فرهنگ پرورش گل در توان به آموزش نحوه نگهداری گل، آشنایی مردم با گل و تر تدوین کرده که از جمله می

 .آپارتمان نام برد
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تصمیم بر آن شده که بازار گل و گیاه شهید محالتی که تنها مرکز فروش گل و گیاه در داخل شهر : وی اظهار داشت

 .شود تهران است به خارج از شهر منتقل شود و احتماال این بازار به بازار گل امام رضا در جاده خاوران منتقل می

ما دوست داریم و امیدواریم که دولت کمک کند تا بتوانیم عالوه بر تامین : مدی در پایان خاطر نشان کردسلطان مح

نیاز کشور از طریق اشتغال زایی و به کار گیری نیروهای آموزش دیده به دنبال صادرات و ارز آوری به داخل کشور 

 .باشم
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  49: تاریخ

 دارویی جدید در سیرجان نطرح کشت گیاها

 .هکتار از اراضی کشاورزی سیرجان به کشت گیاهان دارویی جدید اختصاص یافته است  2بیش از 

باتوجه به شرایط : ، احمد مسعودی مدیر جهادکشاورزی سیرجان گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

اقلیمی و درآمدزایی مناسب ،کاشت گیاهان دارویی در این شهرستان توسعه یافته است و برای نخستین بار، گل 

 . هکتار در این شهرستان کاشت شده است 2/۰گل نسترن در سطح گاوزبان در سطح سه هکتار و 

وی افزود عملکرد خوب هر کدام از این گیاهان یعنی تولید یک تن محصول در هر هکتار، آینده خوبی برای این نوع 

 ۰۲۲هزار ریال و گل نسترن حدود  1۲۲کشت را نوید میدهد و از آنجا که قیمت متوسط هر کیلو گل گاوزبان حدود 

 .هزار ریال است این نوع کاشت میتواند اقتصاد خانواده های کشاورز را رونق بخشد

مدیر جهاد کشاورزی سیرجان افزود این اداره آماده حمایت از کشاورزان برای توسعه کاشت گیاهان دارویی از جمله 

 .تا برداشت است پرداخت تسهیالت، نظارت ، پایش و توصیه های فنی به کشاورزان در کلیه مراحل کاشت 

/news/fa/ir.yjc.www://http2911498 
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  94: تاریخ

 درصدی صادرات گل از تنکابن 4۲افزایش 

 .درصد افزایش داشت 4۲صادرات گل از تنکابن به خارج از کشور امسال 

هزار گلدان گل و درختچه زینتی  99۰: ، مدیرجهاد کشاورزی تنکابن گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

نشتارود ،خرم آباد و روز گذشته از تنکابن ،  92شامل آزالیا ، بنجامین ، دیفن بافیا ، کاج ، سرو ، افرا و شمشاد در 

 . شیرود به کشورهای آسیای میانه ،عراق و افغانستان صادر شد

 . هزار دالر ارز آوری داشت  ۰۲۲این میزان صادرات : اوجانی افزود

 . های تنکابن به کشت گل و گیاه اختصاص دارد  هکتار از زمین 99۰گفتنی است که 

/news/fa/ir.yjc.www://http2۰۲3813 
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 گندم

 فارس - 52/24/49

 هزار تن گذشت 9۲۲خرید تضمینی گندم از یک میلیون و 
هزار تن گندم از کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری و مبلغ  9۲۲یک میلیون و : سخنگوی خرید تضمینی گندم گفت

 .توسط بانک کشاورزی به کشاورزان پرداخت شدمیلیارد ریال  133هزار و  9۰

وگو با خبرنگار اقتصادی  اهلل نظری عضو هیئت مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در گفت حشمت

م به صورت تضمینی از تن گند 11هزار و  9۲3از آغاز فصل برداشت گندم تاکنون یک میلیون و : خبرگزاری فارس

 .کشاورزان خریداری شده است

میلیارد ریال وجه خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی به حساب  133هزار و  9۰همچنین مبلغ : وی افزود

 کشاورزان و فروشندگان واریز شده است

سیستان و بلوچستان، فارس، استان کشور از جمله ایالم، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان،  9۰: نظری تصریح کرد

 .اند قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و هرمزگان برداشت گندم را آغاز کرده

تن از گندم تضمینی خریداری شده مربوط به استان  12۲هزار و  343: سخنگوی خرید تضمینی گندم تصریح کرد

 .خوزستان است

مرکز فعال  ۰33محموله و در  331هزار و  931این میزان خرید در قالب : تسخنگوی خرید تضمینی گندم اظهار داش

 .های مذکور انجام شده است در استان

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰1۲۲۲۰99 
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 گندم

 فارس - 52/24/94

 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای خرید گندم داخلی 3اختصاص 
هزار میلیارد ریال تسهیالت برای  3۲با تصویب هیأت وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف شد معادل 

 .خرید گندم تولید داخل در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار دهد

 :، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح استپایگاه اطالع رسانی دولتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

عتباری مستقل از طریق بانک عامل، معادل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط ا -9»

ریال تسهیالت مطابق جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده ( 3۲ر۲۲۲ر۲۲۲ر۲۲۲ر۲۲۲)هزار میلیارد  3۲

 .است، برای خرید گندم تولید داخل در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار دهد

دولتی ایران موظف است تسهیالت دریافتی را مطابق زمانبندی جدول مذکور شرکت مادر تخصصی بازرگانی  -۰

 .بازپرداخت و وزارت جهادکشاورزی انجام این تکلیف را پیگیری نماید

قانون (  2۰۲۲۲۲)ردیف ( 91)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بازپرداخت تسهیالت جدول فوق را از محل جزء  -3

 .طابق زمانبندی تعیین شده تعهد و تضمین می نمایدکل کشور م 9314بودجه سال 

رافع مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص پیگیری بازپرداخت ( 3)تضمین موضوع بند  -تبصره

 .تسهیالت پرداختی توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیست

برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی،  ۰1/۰/9314ا در تاریخ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه ر

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد
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 گندم

 آیانا 4952اردیبهشت  49, چهارشنبه

 خرید تضمینی گندم از مرز یک میلیون تن گذشت 
تن گندم  133هزار و  94از آغاز برداشت گندم تا تاریخ امروز بیست و سوم اردیبهشت ماه سال جاری یک میلیون و 

 .مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ارزش ریالی گندم ( ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به 

میلیون ریال آن به کشاورزان پرداخت شده  991۲3329میلیون ریال بوده که تاکنون مبلغ  998۰8۰31خریداری شده 

 .است

تن  4۰1هزار و  19تن، ایالم با  ۰۲4هزار و  9۲4تن، فارس با  194هزار و  313بنابر این گزارش، استان های خوزستان با 

تن تاکنون بیشترین میزان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری 4۰3هزار و  38و کرمان با 

 ./کرده اند
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 گندم

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 تن گندم  ۰۲۲هزار میلیارد ریال برای یک میلیون و  94۲پرداخت 

استان کشور خریداری شده  9۰تن گندم از کشاورزان  98۲هزار و  ۰94از ابتدای فصل برداشت تاکنون، یک میلیون و 

 .است

با اعالم ( ایانا)خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران سخنگوی 

تن از این محصول استراتژیک را در  98۲هزار و  ۰94استان کشور تاکنون یک میلیون و  9۰گندمکاران : این خبر گفت

 .دندمحموله تحویل دا 4۰2هزار و  983مرکز فعال و در قالب  ۰1۰

صورت تضمینی خریداری  عنوان عامل تاکنون برای این مقدار محصول که به بانک کشاورزی به: اهلل نظری افزود حشمت

 .میلیارد ریال به حساب گندمکاران واریز کرده است 842هزار و  93شده است، مبلغ 

تنی را به ثبت  41۲هزار و  8۲3استان خوزستان همچنان پیشرو در تولید گندم است و تناژ : وی خاطرنشان کرد

 .رسانده است

تن دومین استانی  ۰۰8هزار و  931استان فارس با رقم : سخنگوی خرید تضمینی گندم در بانک کشاورزی ادامه داد

 .است که در این برهه از زمان گندم خود را تحویل داده است

دارد و پس از ثبت اطالعات گندمکاران در در حال حاضر هیچ مشکلی از لحاظ منابع بانکی وجود ن: نظری تصریح کرد

 .شود سامانه، بهای آن در حساب آنها واریز می

های ایالم، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان، کرمانشاه،  استان: وی یادآور شد

تدریج سایر  فعال دارند و بهکهگیلویه و بویراحمد، قم و لرستان در چرخه خرید تضمینی گندم در زمان حاضر حضوری 

 .شوند ها به این چرخه اضافه می استان

تومان و گندم دروم با قیمت  922هزار و  با قیمت یک( نان)گفتنی است، مطابق مصوبه هیئت دولت، گندم معمولی 

ی دولتی و تومان با افت چهار درصد و افت غیرمفید دو درصد در حال حاضر با همکاری شرکت بازرگان 988هزار و  یک

 ./شود عنوان عامل خریداری می بانک کشاورزی به
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 گندم

 آیانا 4952اردیبهشت  45, سه شنبه

 ها  هزار تنی مرغ در سردخانه 8۲سازی  ذخیره/ میلیون تن رسید 9.2کسری تراز گندم به 
 .میلیون تن جبران شود 9.2با وجود اینکه حدود چهار میلیون تن کسری گندم وجود داشت، امسال تنها باید 

دیدار رسمی با معاون ، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  بارندگی: وزیر و وزیر تجارت، گردشگری و مخابرات صربستان و هیئت همراه درباره موضوع گندم گفت نخست

 .ایم، باعث شده محصول گندم وضعیت مناسبی داشته باشد خوبی که در سال جاری و انتهای سال گذشته داشته

های نرمال کشوری کمتر بارش داشتیم، اما با تالش کشاورزان  رندگیدرصد با 92در حال حاضر از : محمود حجتی افزود

 .و کارشناسان امیدواریم امسال بتوانیم محصول مناسبی را تولید کنیم

میلیون تن خواهد رسید،  9.2کسری تراز گندم چهار تا پنج میلیون تن بود که امسال به منفی : وی خاطرنشان کرد

اهد افزایش دو میلیون تنی تولید گندم بودیم و امسال نیز یک میلیون تن بیشتر این در حالی است که سال گذشته ش

 .میلیون تن کسری باقی خواهد ماند 9.2ترتیب تنها  تولید خواهد شد و بدین

در روزهای پایانی سال، قیمت این محصول پروتئینی با : وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت بازار مرغ ادامه داد

کننده  هزار تومانی همیشه مورد تأیید است، زیرا به سود تولیدکننده و مصرف ه بود، اما قیمت هفتنوساناتی همرا

 .خواهد بود

کند و برعکس، در ایام پس از عید در  زمانی که تقاضا بیشتر باشد، قیمت مرغ افزایش پیدا می: حجتی تصریح کرد

ای از مسائل  ردم به اندازه کافی است و همچنین پارههای م دلیل آنکه ذخایر مرغ در خانه ماه به نیمه اردیبهشت

 .آید اقتصادی، قیمت این محصول پایین می

هزار تن مرغ از ذخایر موجود در  3۲ماه سال جاری حدود  در نیمه نخست اسفندماه و نیمه فروردین: وی یادآور شد

سازی برای ایام پرمصرفی  ز کار ذخیرهکشور پشتیبانی امور دام عرضه شد تا بازار متعادل شود و در حال حاضر نی

 .همچون رمضان ادامه دارد

ترتیب  آوری شده است و بدین هزار تن مرغ از بازار جمع ۰۲ماه تا امروز، حدود  از نیمه دوم فروردین: حجتی تأکید کرد

 .های شرکت پشتیبانی امور دام وجود دارد هزار تن مرغ در سردخانه 8۲در حال حاضر بیش از 
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 گندم

 آیانا 4952اردیبهشت  94, پنجشنبه

 اختصاص سی هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید گندم داخلی ابالغ شد 

مکلف شد معادل سی هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید گندم تولید با تصویب هیئت وزیران، بانک مرکزی ایران 

 .داخل در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار دهد

، با تصویب هیئت وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

ریال تسهیالت برای خرید گندم تولید داخل در اختیار شرکت مادر تخصصی  مکلف شد معادل سی هزار میلیارد

 .بازرگانی دولتی ایران قرار دهد

 :متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، معادل  -9»

ریال تسهیالت مطابق جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده ( 3۲ر۲۲۲ر۲۲۲ر۲۲۲ر۲۲۲)سی هزار میلیارد 

 .است، برای خرید گندم تولید داخل در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار دهد

ذکور شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است تسهیالت دریافتی را مطابق زمانبندی جدول م -۰

 .بازپرداخت و وزارت جهادکشاروزی انجام این تکلیف را پیگیری نماید

قانون (  2۰۲۲۲۲)ردیف ( 91)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بازپرداخت تسهیالت جدول فوق را از محل جزء  -3

 .کل کشور مطابق زمان بندی تعیین شده تعهد و تضمین می نماید 9314بودجه سال 

رافع مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص پیگیری بازپرداخت ( 3)موضوع بند تضمین  -تبصره

 .«تسهیالت پرداختی توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیست

برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی،  ۰1/۰/9314اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

 .مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرده است سازمان
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 فارس - 52/24/92

 هزارتن گوشت 3۲هزارتن و واردات  8۲۲تولید ساالنه / طرح خرید حمایتی شیر خام ادامه دارد
در حال حاضر قیمت شیر : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دامداران به دنبال استمرار یارانه نیستند، گفت

 .نیستبرای مصرف کننده منطقی است، اما قیمت فروش آن برای تولید کننده معقول 

، حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در سومین همایش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در : در جمع خبرنگاران گفت« پیشرفت ژنتیکی، توسعه پایدار و امنیت غذایی»سراسری اصالح نژاد و دام با عنوان 

فرصتها و زیرساختهای خوبی داریم و از علوم و فنون خوبی هم برخوردار هستیم، به طوری که نتیجه زمینه تولید شیر 

کیلوگرم از سرانه موجود صادر و بقیه به مصرف  9۲کیلوگرم سرانه تولید است که نزدیک به  9۲1آن تولید تولید 

 .رسد می

یست، بلکه خاصیت درمانی نیز دارد و بنابراین از آنجا شیر به عنوان یک ماده تنها از جنبه غذایی مد نظر ن: وی افزود

 .کیلوگرم برسد، دولت برای حمایت تولید کنندگان، لبنیات را دارد 93۲که سرانه مصرف باید به حدود 

ماهه اول سال در جهت حمایت از دامداران به آنها یارانه پرداخت شد اما دامداران حاضر به  3در  13سال : وی افزود

اکنون شیر با قیمت  خواهند تا شیر با قیمت منطقی از آنها خریداری شود، زیرا هم یارانه نیستند بلکه می استمرار

 .افتد رسد، اما در مورد تولیدکننده این اتفاق نمی منطقی و معقول به مصرف کننده می

تولیدکننده اقتصادی شود لذا باید شرایطی فراهم کرد تا استمرار تولید برای : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت

جلساتی با کارخانجات تولیدکننده شیر و مواد لبنی و با مسئوالن سازمان حمایت و مسئوالن ذیربط گذاشته شده و 

 .دستور پیگیری ویژه از سوی ریاست جمهوری برای این مسئله داده شده، تا به صورت ویژه دنبال شود

ن روستایی برای تنظیم بازار شیر طرح خرید حمایتی آن را به اجرا سال گذشته سازمان تعاو: رکنی تصریح کرد

ای نباشد، با تعارضاتی مواجه شود، اما امسال  درآورد که طبیعی است این موضوع از آنجا که ممکن است به نفع عده

تولیدکنندگان هم وزیر جهاد کشاورزی دستور استمرار این طرح را به سازمان تعاون روستایی برای خرید شیر خام از 

 .است  و تبدیل آن به شیر خشک در راستای صادرات داده

نزدیک به : وی با تاکید بر این موضوع که زنجیره تولید باید کامل شود و دامدار خود دارای کارخانه باشد، اظهارداشت

 4۲حدود  میلیون رأس دام سنگین در کشور موجود است که از یک میلیون رأس دام سنگین اصالح نژاد شده 8

 .آید درصد تولید به دست می

با توجه به محدودیت منابع، به دنبال افزایش جمعیت دامی نیستیم بلکه باید با اصالح نژاد و افزایش : وی افزود

 .وری تولید را افزایش دهیم بهره

: شود، اظهارداشت یهزار تن گوشت قرمز در کشور تولید م 8۲۲معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه حدود 

هزار تن واردات گوشت قرمز داشتیم اما با اقدامات انجام شده در راستای افزایش  9۲۲در سنوات گذشته نزدیک به 

 .کاهش یافت 13هزار تن در سال  3۲به  1۰تن واردات گوشت قرمز سال  3۲۲هزار و  1۲تولید داخلی، رقم 
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هزار تن شیر و  32۲هزار تن تخم مرغ صادر شد و همچنین  1۲ هزار تن گوشت مرغ و 3۲، 13سال : وی بیان داشت

 .مواد لبنی به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه صادر شد

های سبک موجود در کشور  هزار راس دام سبک از مجموع دام 3۲همچنین : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

انجام شده امسال هم بتوانیم در زمینه افزایش صادرات محصوالت دامی های  شود، با برنامه بینی می صادر شد که پیش

 .اقدامات خوبی انجام دهیم

شود و مرغ یکی از محصوالتی است که غالباً دچار نوسان  تن مرغ ذخیره می 2۲۲روزانه حدود : رکنی تصریح کرد

 .ل برسدکنیم تا این نوسانات به حداق سازی مناسب تالش می قیمت است، اما با ذخیره

تر است و کشورهایی که  همواره واردات نسبت به صادرات راحت: وی در زمینه واردات گوشت بوفالوی هندی نیز گفت

کنند و کشور ایران را هم به عنوان صادرات مواد  ریزی می محصول مازاد دارند، برای صادرات محصوالت خود برنامه

 .آورند شمار می پروتئینی به عنوان یکی از بازارهای هدف خود به

تشخیص واردات گوشت بوفالو در مورد استانداردها بر عهده سازمان دامپزشکی است، اما این محصول غالباً : وی افزود

 .شود های غذایی صنعتی به کار برده می برای فرآورده

شود باید  ولید میما معتقدیم که اگر محصولی براساس استانداردها ت: وی در مورد تولید خمیر مرغ نیز بیان داشت

تولید آن ادامه یابد، در زمینه خمیر مرغ هم بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای پیشرفته، این محصول را 

 .کنند بنابراین اگر این محصول براساس استانداردهای الزم تولید شود نباید از تولید آن جلوگیری شود تولید می
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  49: تاریخ

 کاهش واردات گوشت در برابر افزایش صادرات

درصد کاهش  89.98درصد و از نظر ارزشی  12.28براساس آمار گمرک واردات گوشت در فروردین ماه از نظر وزنی 

 .یافت

تن  11۲، بر اساس آمار گمرک در فروردین ماه سال جاری دو هزار و خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

 .کشور وارد شددالر به  4۰2میلیون و شش هزار و 9۰گوشت و احشاء خوراکی به ارزش 

 .دهد درصد کاهش را نشان می 89.98درصد از نظر ارزشی  12.28این میزان واردات از نظر وزنی 

 199تن گوشت و احشاء خوراکی به ارزش سه میلیون و  11۲براساس این گزارش در فروردین ماه سال جاری هزار و 

 .دالر از ایران صادر شد 391هزار و 

درصد افزایش را در مقایسه با مدت مشابه نشان  ۰1.۲3درصد از نظر ارزشی  ۰8.84وزنی این میزان صادرات از نظر 

 .دهد می

/news/fa/ir.yjc.www://http2۰۲3491 
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 گوشت قرمز

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  92چهار شنبه 

 <واردات گوشت بوفالوی هندی فقط برای مصارف صنعتی مواد غذایی:/اعالم کردمعاون وزیر کشاورزی 
واردات گوشت بوفالوی هندی در حداقل ممکن و تنها برای مصارف صنعتی انجام : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت 

  در زمینه: حسن رکنی اظهار کرد.شود و تولید خمیر مرغ تحت نظارت کامل سازمان دامپزشکی نیز مشکلی ندارد می

ی الزم را برای واردات گوشت سالم در نظر گرفته و ها واردات گوشت بوفالوی هندی سازمان دامپزشکی همه استاندارد

شود تنها برای مصارف صنعتی است که از نظر حجم واردات بسیار کمتر  گوشتی که از بوفالوی هندی به کشور وارد می

وسویی است که اگر کمبود نسبی در تامین نیاز  گرایش کلی کشور به سمت: وی افزود.های گذشته خواهد بود از سال

های جهانی تامین شود  هایی با بهترین استاندارد به محصولی مانند گوشت قرمز وجود دارد، واردات آن از کشور داخلی

های اخیر تاکنون بر تامین نیاز از طریق برزیل بوده  به همین دلیل نیز تمرکز واردات گوشت قرمز همواره طی سال

وارداتی به کشور تنها برای مصارف صنعتی و با قیمت های هندی  دام: معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد.است

شوند و گرچه مصرف مستقیم آنها نیز مخاطرات بهداشتی ندارد، اما از نظر کیفیت در گرید  متفاوت وارد می

تولید خمیر مرغ استاندارد مشکلی نداردوی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین .رود های صنعتی به شمار می گوشت

کنندگان مشغله ذهنی و برای مردم در  متاسفانه همیشه برای تولید: خمیرمرغ در کشور اظهار کردوضعیت تولید 

کنیم؛ وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که برای تولید هر محصول غذایی باید  جامعه تشویش اذهان ایجاد می

کند باید جلوی تولیدش گرفته  عایت نمیها را ر ای که این استاندارد کننده های الزم رعایت شود و هر تولید استاندارد

در هیچ جای دنیا تولید خمیرمرغ ممنوع نیست : رکنی تصریح کرد.های نظارتی است شود که البته این وظیفه دستگاه

وی اعالم .شود های الزم در تولید و توزیع این محصول به دقت رعایت می های بهداشتی، مفاد و پروتکل اما استاندارد

هایی که مجوز الزم را برای تولید خمیرمرغ از وزارت بهداشت دریافت کردند و تحت نظارت کامل  از واحدبسیاری : کرد

معاون وزیر .سازمان دامپزشکی هستند، مشکلی برای تولید خمیرمرغ ندارند و نباید منعی برای آنها وجود داشته باشد

ه شاید تولید نامناسبی در زمینه خمیرمرغ انجام ک نباید براساس یک خبر ناموثق و تصور این: جهاد کشاورزی گفت

های  کنندگان این محصول را بگیریم، بلکه باید ضمن بررسی کارشناسی بیشتر و تشدید نظارت شود جلوی تولید

ها مشتری لبنیات ایرانیرکنی در رابطه با آخرین  روس.کنندگان ایجاد کنیم بهداشتی آرامش خاطر را برای تولید

تر از واردات بوده و  صادرات همیشه در کشور سخت: لبنیات و محصوالت لبنی به روسیه اعالم کردوضعیت صادرات 

ها و  شود اما برای صادرات محصوالت پروتئینی به روسیه استاندارد بازاریابی آن طبیعتا به سادگی انجام نمی

ی برای واردات محصوالت پروتئینی با ها طی شود که طرف روس های بسیاری وجود دارد و باید همه استاندارد پروتکل

اند  های متعددی از روسیه به ایران آمده تاکنون گروه: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود.داد اولیه امضاء کند ایران قرار

اند که خوشبختانه تنوع تولید لبنیات به  کننده محصوالت پروتئیی و لبنی بسیاری نیز بازدید کرده های تولید و از واحد

های  اما مقرر شده بررسی. ویژه در زمینه شیر و پنیر نیز مورد استقبال و تایید اولیه طرف روسی قرار گرفته است

تاکنون : وی گفت.شان را به ایران اعالم کنند نهایی در گروه کارشناسی در روسیه انجام شود و آخرین نتایج ارزیابی

تر پای  ا در صورت تایید، امیدواریم بتوانیم هرچه سریعگزارش رسمی از طرف روسیه به ایران ارسال نشده ام
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های همسایه مانند  محصوالت پروتئینی ایرانی را به بازار روسیه باز کنیم، چراکه در حال حاضر تقریبا به همه کشور

ا توجه به توانیم ب فارس صادرات داریم و می های حاشیه خلیج افغانستان، عراق، ارمنستان، آذربایجان و برخی از کشور

مرغ، مرغ، لبنیات و دیگر محصوالت پروتئینی صادرات خود را در این زمینه افزایش  های همسایه به تخم نیاز کشور

  .دهیم
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 گوشت قرمز

 ایسنا - 495۱اردیبهشت  45شنبه  سه

 واردات گوشت بوفالوی هندی  پرده پشت

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس

های نظارتی، اتهامات،  شود؛ ناهماهنگی بین دستگاه ای که هر روز فصلی جدید برایش باز می گوشت بوفالوی هندی، پرونده

 !نهایتا مشخص نشد وارد شدنش به کشور مجاز است یا ممنوعرا به همراه داشت اما ... های پشت پرده برخی مسئوالن و  مخالفت

صدور مجوز برای واردات گوشت بوفالوی "های خام دامی از  درحالی که سازمان دامپزشکی به عنوان متولی نظارت بر فرآورده

ز مجوزی برای هنو"خبر داده بود و البته پس از آن در سکوت کامل فرورفت، وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که  "هندی

 ."واردات این محصول صادر نشده است

درصد نیاز  1۲کند که تامین کننده حدود  هزار تن گوشت قرمز تولید می 1۲۲تا  8۲۲به گزارش خبرنگار ایسنا، ایران ساالنه حدود 

مانند برزیل و هند درصدی بازار داخلی همواره دست به دامان واردات گوشت از کشورهایی  9۲کشور است و برای تکمیل نیاز 

های واردات گوشت برزیلی تقریبا فراموش شده و بوفالوی هندی افکار عمومی را به خود جلب کرده  شود اما حاال حاشیه می

شود گوشت بوفالوی هندی آلوده است و از سوی دیگر کیفیت آن را برای مصرف مستقیم یا غیر  است، چراکه از طرفی گفته می

 .ددانن مستقیم پایین می

درباره گوشت بوفالوی هندی و صدور مجوز برای واردات آن گفته  -رییس سازمان دامپزشکی  -گرچه در همان ابتدا مهدی خلج 

های  و متخلفانی که در سال است دیده صادر شده های گوشتی حرارت مجوز واردات گوشت بوفالو فقط برای تولید فرآورده " بود

  ."اند اند در لیست سیاه قرار گرفته گذشته آن را وارد چرخه مصرف مستقیم کرده

اما سوال اینجاست اگر این گوشت برای مصرف مستقیم مخاطراتی دارد، چرا برای مصارف غیر مستقیم مانند سوسیس وکالباس 

کرده شدن بوفالوی هندی برای  دیده مجاز است چرا گوشت چرخ وشتی حرارتهای گ دیده مجاز است و اگر برای فرآورده حرارت

  !شان را به پرونده قضایی و دادگاه کشانده است؟ برخی واردکنندگان تخلف محسوب شده و در سال پای

اش  داشتیهای گوشتی مخاطرات به های فرآورده دیدن در کارخانه گرچه شاید به گفته خلج گوشت بوفالوی هندی پس از حرارت

درصدی کشور به گوشت قرمز دست به دامان بوفالوی هندی  9۲رود، اما چرا باید برای تامین نیاز  رسد یا از بین می به حداقل می

  .مبهمی شویم که مشخص نیست بعدها چه پیامدهایی برای بهداشت عمومی و سالمت جامعه دارد

منتشر شده  -های وزارت جهاد کشاورزی  مدیرکل امور استان -الجنان  تر اینکه در آخرین خبرها اظهارات محمود فتاح و جالب

در خصوص خرید گوشت بوفالو برای کارخانجات سوسیس و کالباس در سال های گذشته مجوز صادر شده بود "که اعالم کرده 

های گوشتی  و واردات این محصول برای مصارف صنعتی و فرآورده ری برای واردات صادر نشدههیچگونه مجوزی در سال جا اما

  ."محدود شده است( مانند سوسیس و کالباس)دیده   حرارت

واردات گوشت بوفالو گفته بود طی سال گذشته واردات گوشت بوفالو از هند   البته پیش از این رییس سازمان دامپزشکی درباره

بوده است اما در پایان سال گذشته به تصویب رسید که مقدار  931۰مکن رسید که عمدتا مربوط به مجوزهای سال به حداقل م

به کشور وارد ( مانند سوسیس و کالباس)دیده  های گوشتی حرارت محدودی گوشت بوفالو از هند برای مصارف صنعتی و فرآورده

  .شود

http://isna.ir/fa/news/94013011903
http://isna.ir/fa/news/94013011903
http://isna.ir/fa/news/94020502259
http://isna.ir/fa/news/94020502259
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هزار  ۰۲۲ای ساالنه  گوشت بوفالوی هندی صادر شده است در حالی که در برههتن  82۲به گفته خلج در سال جاری مجوز برای 

های گذشته آمار  ای که در سال شد که سهم هند بسیار بیشتر از این میزان بود؛ به گونه کشور مختلف وارد می 8۲تن گوشت از 

  .تنی و بیشتر از آن برای گوشت بوفالوی هندی ثبت شده است 2۲۲۲واردات 

کند چرا طی سال  ای برای سالمت جامعه ایجاد نمی شود که اگر گوشت بوفالوی هندی مخاطره هم این سوال مطرح می اما باز

 !گذشته با نظارت سازمان دامپزشکی واردات این محصول به حداقل ممکن رسیده است؟

 کنندگان و سکوت سازمان دامپزشکی های وارد تهمت

کنندگان و صاحبان صنایع فرآورده گوشتی به وزارت جهاد کشاورزی  گردد که وارد هایی بر می دیگر از این داستان به تهمت  پرده

خواهد از  که البته با سکوت کامل مسئوالن این وزارتخانه مواجه شده است و انگار کسی نمی کردند  و سازمان دامپزشکی وارد

  .اش دفاع کند ود به جایگاه قانونیخ

درصد گوشت وارداتی کشور از طریق هند تامین  ۰2که  با بیان این -های گوشتی  رییس اتحادیه فرآورده -محمد موسوی 

های هندی مطرح شده، قیمت گوشت برزیلی به عنوان جایگزین افزایش یافته و  گوشت  از زمانی که بحث آلودگی: شود، گفت می

  .زار تومان رسیده استه ۰2به 

به گفته وی در چندین نوبت از وزارت جهاد کشاورزی که امر تولید و تدوین برنامه صنایع تبدیلی را در اختیار دارد، درخواست 

خواران رابطه بهتری با وزارتخانه دارند چراکه  ای داشته باشیم ولی این امر مهیا نشد و حدس ما این است که رانت کردیم جلسه

 .اند امیدی برای رفع مشکالت ما باقی نگذاشته است ی که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی با این صنعت در پیش گرفتهراه

گرچه علی رغم اعالم خبر مجوز واردات گوشت بوفالوی هندی و مشکل نداشتن سالمت و کیفیت آن از سوی رییس سازمان 

گویند طبق گفته سازمان  گوشتی دیگر نیز می  چند کارخانه فرآوردههای گوشتی و البته  دامپزشکی، رییس اتحادیه فرآورده

بوفالو نباید به کشور وارد شود و در این میان مشخص نیست کدام اظهار نظر را باید باور کنیم و بوفالوی   دامپزشکی گوشت

 !هندی ممنوع است یا آزاد؟

های خام دامی بهتر است تکلیف واردکنندگان، مردم و  دهبا این اوصاف سازمان دامپزشکی به عنوان متولی نظارت بر فرآور

 .ها را مشخص کند و ممنوعیت یا آزاد بودن واردات گوشت بوفالو را اعالم کند رسانه

/news/fa/ir.isna.www://http14۲۰۰191۰۲3 
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 گوشت مرغ

 فارس - 52/24/44

 ذخایر مرغ کافی است/ کنترل قیمت مرغ در ماه رمضان با عرضه ذخایر مرغ منجمد
نگرانی برای تامین : هزار تن مرغ ذخیره شده، گفت 98معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه در سال جاری 

 .کند موقع عرضه میمرغ ماه رمضان نیست و این شرکت ذخایر مرغ منجمد را برای جلوگیری از افزایش قیمت به 

های پرمصرف  تجربه نشان داده مرغ از جمله محصوالتی است که در ماه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود، طوری که در اسفند سال گذشته و بخصوص در روزهای پایانی سال  خوش تغییر قیمت می و تقاضا به شدت دست

برخی مناطق هزار تومان در  1هزار تومانی در هر کیلو با قیمتی حدود بیش از  3تا  ۰این محصول با افزایش قیمت  13

 .عرضه شد

شود که با توجه به  میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می ۰نوسان قیمت مرغ در حالی است که ساالنه حدود 

های  های شرکت پشتیبانی امور دام برای عرضه در ماه تولید مازاد، بخشی از آن صادر و بخشی هم در سردخانه

 .شود پرمصرف نگهداری می

هزار تن از این محصول به کشورهای مختلف از جمله عراق و افغانستان صادر  1۲حدود  13سال براساس این گزارش 

هزار تن از  3۲سازی شد که حدود  های شرکت پشتیبانی امور دام ذخیره هزار تن آن در سردخانه 92۲شد و حدود 

 .های پایانی سال برای تنظیم بازار عرضه شد ذخایر در ماه

های پرتقاضا برای مصرف گوشت مرغ  هم یکی از ماه  ماه مبارک رمضان در پیش است که این ماه :افزاید این گزارش می

ریزی مانع افزایش و ایجاد تعادل در قیمت مرغ در این ماه  رود، بنابراین مسئوالن مربوطه باید با برنامه به شمار می

 .شوند
 هزار تن مرغ در سال جاری  81سازی  ذخیره* 

از ابتدای آغاز خرید مرغ توسط : گفت خبرگزاری فارسوگو با  ون شرکت پشتیبانی امور دام در گفتعباس والوزی معا

 .هزار تومان از مرغداران خریداری شده است 1هزار تن مرغ با قیمتی حدود  98این شرکت در سال جاری حدود 

در حال : شود، افزود ه دلیل افزایش قیمت مرغ مرغ کمتری به شرکت عرضه میوی با بیان اینکه در روزهای اخیر ب

شود، ضمن اینکه نگرانی از تأمین مرغ برای  تن مرغ برای ذخیره سازی به شرکت عرضه می 4۲۲حاضر روزانه حدود 

 .کند ت عرضه میماه رمضان وجود ندارد و این شرکت ذخایر مرغ منجمدش را به موقع و برای جلوگیری از افزایش قیم

شده در این شرکت فراهم شده و   سازی مرغ قطعه مقدمات ذخیره: معاون شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشت

 .بخشی هم به این شکل ذخیره شده که هنوز به مقدار قابل توجهی نرسیده است
 شود مرغ در ماه رمضان گران نمی* 

 39۲۲ها  هر کیلو گرم مرغ امروز در کشتارگاه: و ماهی تهران گفت خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده مهدی یوسف

 .شود  ها عرضه می تومان به مغازه 3۰۲۲تومان است و این محصول با قیمت 

تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ در  21۲۲قیمت هر کیلوگرم مرغ امروز در میدان بهمن تهران : وی افزود

 .تتومان اس 31۲۲های سطح شهر  فروشی خرده

http://www.farsnews.com/
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نگرانی : هزار تومان است، اظهار داشت 1وی با بیان اینکه قیمت منطقی مرغ طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی حدود 

کنم که در ایام ماه مبارک رمضان قیمت این محصول  از بابت افزایش قیمت مرغ در ماه رمضان وجود ندارد و فکر نمی

 .هزار تومان افزایش یابد 1بیش از 
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 گوشت مرغ

 فارس - 52/24/49

 تومان 32۲۲مرغ کیلویی 
ها به قیمت حدود  فروشی هزار تومان و در خرده 3های تهران به قیمت حدود  فروشی هر کیلوگرم مرغ امروز در عمده

 .شود تومان عرضه می 32۲۲

مرغ از جمله مواد پروتئینی است که علیرغم تولید قابل توجه آن در  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .اضا دچار نوسان استکشور از ثبات قیمت چندانی برخوردار نیست و برحسب تق

هزار تومان عنوان کرده، اما نوسان قیمت  1در حالی که سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی قیمت منطقی مرغ را حدود 

 .هزار تومان بوده است 1تا  2۰۲۲این محصول در بازار برحسب تقاضا بین 

مان رسید و در اواسط فروردین سال هزار تو 1به حدود  13قیمت مرغ در روزهای پایانی سال : براساس این گزارش

هزار تومان کاهش یافت و در روزهای اخیر هم کمی با افزایش قیمت مواجه بوده، در  2جاری با کاهش تقاضا به حدود 

 .های کنونی است کنندگان معتقدند قیمت تمام شده برای آنها بیش از قیمت حالی که هنوز تولید

قیمت مرغ در روزهای اخیر : رورش دهندگان مرغ گوشتی کشور گفتمحمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن پ

 .هفته گذشته کمی افزایش یافته است ۰نسبت به 

شوند و قیمت خرید کمتر از قیمت تمام شده  کنندگان از تولید مرغ و تخم مرغ متضرر می وی با بیان اینکه تولید

  تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ در عمده 49۲۲ود قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده امروز حد: محصولشان است، افزود

 .هزار تومان است 3ها حدود  فروشی

خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران هم با بیان اینکه قیمت منطقی مرغ طبق برآورد  مهدی یوسف

 32۲۲ها حدود  فروشی هامروز قیمت هر کیلوگرم مرغ در خرد: هزار تومان است، گفت 1وزارت جهاد کشاورزی حدود 

 .تومان است

شود، برای ماه رمضان افزایش قیمت نداشته باشیم و نهایتا  بینی می با توجه به ذخایر مرغ و تولید آن پیش: وی افزود

 .هزار تومان برسد 1قیمت آن به حدود 
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 گوشت مرغ

 فارس - 52/24/92

 ذخایر مرغ ماه مبارک رمضان کافی است/ هزار تن مرغ در سال جاری ۰۲سازی  ذخیره
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام خرید مرغ مازاد را از نیمه دوم فروردین آغاز کرده است، 

 .هزارتن مرغ ذخیره سازی شده و ذخایر مرغ برای ماه مبارک رمضان کافی است ۰۲: گفت

هزار تن  3۲ه تا پایان سال گذشته به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما محمود حجتی با اشاره به اینک

به منظور مدیریت بازار و جلوگیری از وارد شدن : سازی شده بود، افزود مرغ از تولیدکنندگان خریداری و ذخیره

ها با همکاری  خسارت و زیان به مرغداران، از نیمه دوم فروردین امسال برنامه خرید مرغ مازاد موجود در مرغداری

 .هزار تن اجرا شده و همچنان ادامه دارد ۰۲دام تا شرکت پشتیبانی امور 

های تمام شده تولید برای تولیدکنندگان  قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده با احتساب هزینه: وی اضافه کرد

 .هزار تومان است اما در دو ماه گذشته هر کیلوگرم مرغ با قیمتی بسیار کمتر از این رقم در بازار فروخته شد 1

به همین علت، وزارت جهادکشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام را برای خرید مرغ مازاد : وزیر جهادکشاورزی افزود

 .بر نیاز مامور کرد که هم اکنون این خرید ادامه دارد

 هر زمان که تقاضا بیش از عرضه باشد، کاال و محصول مورد: حجتی درباره تنظیم بازار ماه مبارک رمضان اضافه کرد

کنیم، ضمن اینکه برای ماه مبارک رمضان نیز ذخیره کافی مرغ  های بازار را مدیریت می شود و قیمت نیاز عرضه می

 .برای تامین نیاز بازار وجود دارد
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 ماشین آالت
 خبرنگاران  جوان – 495۱اردیبهشت  92: تاریخ

 های مکانیزه تولید بذر کشاورزی دستگاه/ های نوین در کشاورزی  آوری فن

 .شوند های نوین مجهز می آوری های بوجاری و تولید بذور کشاورزی، به فن دستگاه

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

سایت سازمان  2۲امسال توانسته ایم برای : رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با اعالم این مطلب گفت

یزات نوین با عنوان دستگاه جدایش بر مبنای جرم حجمی بذر را معرفی و یارانه آن را مرکزی تعاون روستایی، تجه

 .پرداخت کنیم

های تولید بذر را در عرصه توسعه کشاورزی تعیین کننده دانست و  های بوجاری و ماشین وی ارتقاء وضعیت سیستم

ای را به مرکز توسعه  ر تکلیف ویژههای بوجاری کشو وزیر جهاد کشاورزی در حوزه ارتقاء سیستم: اظهار داشت

 .مکانیزاسیون کشاورزی سپرده است

شوند و از این رو بذرهای پوک با بذرهای سالم مخلوط  در کشور ما بذرها بر مبنای اندازه جدا می: عباسی بیان کرد

کیفیت بذر را در پی  شده و در نتیجه این بذر ها در مزارع سبز نمی شوند در حالی که استفاده از این فن آوری جدید،

 .دارد، و در تولید و عملکرد محصوالت نقش مهمی خواهد داشت

 معرفی ماشین های برداشت مکانیزه میوه

های برداشت مکانیزه  امسال ماشین: های نوین در حوزه باغبانی نیز اشاره کرد و گفت آوری وی در ادامه به معرفی فن

 .منان، فارس، همدان، قزوین، تهران، و گلستان معرفی کرده ایممیوه را شناسایی و به هفت استان زنجان، س

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با بیان این که باغداران در صورت استفاده از فن آوری نوین برداشت میوه 

ای اعتبارات خرید ماشین ه: درصدی قیمت این فن آوری برخوردار می شوند، افزود 3۲از مشوق یا کمک بالعوض 

 .برداشت میوه در اختیار استان ها قرار گرفته است

 تجهیز زیتون کاران به سیستم روغن کشی 

استان کشور خبر داد و تصریح  9۲عباسی همچنین از شناسایی و معرفی سیستم های روغن کشی پرتال زیتون به 

و ما از سازمان های جهاد درصدی قیمت این فن آوری نوین به زیتون کاران تعلق می گیرد  3۲مشوق های : کرد

 .کشاورزی استان های زیتون خیز کشور خواسته ایم که افراد واجد شرایط را به این مرکز معرفی کنند

وی در همین حال اعالم کرد که استفاده از سیستم های روغن کشی پرتال زیتون ضمن جلوگیری از ضایعات این 

 .ن کشی سیار مجهز شودمحصول واجب می شود که باغدار به یک کارخانه روغ

سیستم جدید روغن کشی در راستای اقتصادی کردن زیتون کاری و برای باغات زیر پنج هکتار : وی اضافه کرد

 .مناسب است

 برداشت مکانیزه خرما 

در سال جاری چند فن آوری نوین برای برداشت مکانیزه خرما در : وی در مورد حرس و برداشت خرما نیز اذعان داشت

 .ار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و فارس شناسایی و معرفی شده استسطح چه

http://www.yjc.ir/fa/comercial


 4931چهارم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

286 
 

سال گذشته در حوزه خرما فعالیت های محدودی برای شناسایی باالبر خرما به منظور : این مقام مسئول یاد آور شد

 .برسیم برداشت مکانیزه این محصول داشتیم و امیدواریم امسال با معرفی فن آوری های جدید به نتیجه قطعی

 ماشین حفاظتی با کمک بالعوض ۰2۲ارائه 

 3۲دستگاه ماشین حفاظتی در قالب  ۰2۲تا  ۰۲۲برای استان های کشور : عباسی در مورد کشاورزی حفاظتی نیز گفت

 .در صد کمک بالعوض در نظر گرفته ایم

بع پایه خاک عنوان کرد و وی کشاورزی حفاظتی را یکی از روش های تولید بر مبنای حفظ محیط زیست و بهبود منا

ما در این راستا کشت مستقیم و خاک ورزی حفاظتی را سرلوحه فعالیت هایمان در مرکز توسعه : اظهار داشت

 .مکانیزاسیون قرار داده ایم
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آالت ماشین  

 خبرنگاران  جوان - 495۱اردیبهشت  4۱: تاریخ

 یک هزار میلیارد تومان برای تقویت مکانیزاسیون بخش کشاورزی

یک هزار میلیارد تومان برای تقویت مکانیزاسیون بخش کشاورزی : مدیرکل مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .های کشور اختصاص یافته است به استان

، مدیرکل مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حوزه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

هفته گذشته اعتباری : مکانیزاسیون با همکاری برخی دستگاه های اجرایی شاهد پیشرفت های زیادی بودیم افزود

 .مان برای تقویت مکانیزاسیون بخش کشاورزی به استانهای کشور اختصاص داده شدنزدیک به یک هزار میلیارد تو

 .میلیارد تومان است 49سهم استان آذربایجان غربی از این اعتبار : آقای عباسی افزود

میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در  22۲هزار و  ۰در دو سال گذشته : وی یادآور شد

 .هزینه شده استکشور 

عباسی توجه به فناوری های نوین ، ارتقای سطح مکانیزاسیون باغی کشور و نیز استانداردسازی ماشین آالت مکانیزه 

 .را از رویکرد های اصلی امسال بخش مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد
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 متفرقه

 فارس - 52/24/45

 ها به وضعیت حقوق اعتراض کارکنان سازمان جنگل

درصدی حقوق خود در محل این سازمان را  32ها صبح روز دوشنبه افزایش  تعدادی از کارکنان سازمان جنگل

 .خواستار شدند

، به نقل از روابط عمومی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری، تعدادی از خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در محل این سازمان نسبت به وضعیت حقوقی خود  14اردیبهشت  ۰8کارکنان سازمان جنگلها صبح روز دوشنبه 

 .اعتراض کردند

های واگذار شده به  درصدی حقوق خود و تعیین تکلیف زمین 32ستار افزایش بنابراین گزارش، این کارکنان خوا

کارکنان در محل سازمان اعتراض کرده و از مهندس جاللی ریاست این سازمان خواستار احقاق حقوق حاکمیتی و 

ا این هکتاری در اراضی سوهانک شدند که به گفته آنها پس از ساله 3۲های واگذار شده  شدن وضعیت زمین روشن

 .ها به معمای پیچیده و بالتکلیف تبدیل شده است زمین

سرانجام خداکرم جاللی رئیس سازمان در جمع کارکنان حاضر شده و ضمن : روابط عمومی سازمان جنگلها اعالم کرد

 .رفت از وضع موجود ارائه کرد وگو و پاسخ به سواالت آنان، راهکارهایی برای برون گفت
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 متفرقه

 آیانا 4952اردیبهشت  44, سه شنبه

 حساب کاربری توییتر برای اطالع از آخرین اخبار خاک  9۲اعالم 

حساب کاربری را در شبکه اجتماعی توییتر، جهت دستیابی به جدیدترین  9۲سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحده 

 .افتد، منتشر کرد اخبار و اطالعات جهانی برای آنچه درباره خاک اتفاق می

، فائو با انتشار این فهرست اعالم کرده است که این فهرست نهایی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های کاربری جدید برای اضافه کردن به فهرست حاضر خواهد بود دنبال افراد جدید و حساب نیست و همیشه به

@agriculturesnet 
 .گذارد های کوچک کشاورزی خانوادگی و کشاورزی اکولوژیک به اشتراک می شبکه کشاورزی، علوم را در مقیاس

 !توانیم خاک را برای زندگی بسازیم با کشاورزی اکولوژیک می

@fertilizernews 
 .کشور جهان است 84عضو در  23۲دهنده اطالعات صنعت جهانی کود با بیش از  نشان

 .کند این حساب توییتر اطالعات زیادی درباره مواد مغذی مورد نیاز خاک و محصوالت کشاورزی را فراهم می

@food_tank 
 !کند مخزنی که درباره غذا فکر می

های جدیدی را که در حال حاضر روی زمین، در شهرها، در  عی است که ایدهمخزن مواد غذایی یک سازمان غیرانتفا

 .کند شوند را توییت می ها به کار برده می مزارع و در آزمایشگاه

@inra_france 
تأثیر علوم غذایی، کشاورزی و محیط زیست را  Inraمؤسسه ملی فرانسه برای تحقیقات کشاورزی، حساب کاربری 

 .کند در فرانسه توییت می

@intaargentina 
های کشاورزی و دامداری،  های نوآورانه در بخش توییت کردن در اسپانیا، مؤسسه ملی فناوری کشاورزی به فعالیت

ای صنعت کشاورزی، سالمت و پایداری محیط  منظور کمک به رقابت زنجیره کشت مواد غذایی، صنایع کشاورزی به

 .کند زیست رسیدگی می

@katringlatzel 
 .است که درباره امنیت غذایی، خاک و توسعه در آفریقا گزارش می دهد Ag4lmpactرین یک افسر تحقیق در کات

@soilassociation 
 .جهت عضویت مبارزات انتخاباتی خیریه برای مواد غذایی سالم، انسانی و پایدار، کشاورزی و استفاده از زمین

 .شود میاینها همه با خاک شروع : شعار آنها این است

@sssa_soils 
 .هزار دانشمند خاک است المللی با بیش از شش انجمن علوم اجتماعی یک خانه علمی بین

 !خاک: کنند؟ حدس بزنید آنها در چه موردی توییت می
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@unccd 
 .زایی است این حساب کاربری رسمی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان

 .ها به آن بستگی دارد هستیم، چرا که زندگی تمام انسانما در حل درمان خاک 

@usda_nrcs 
بخشی از دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده، سرویس توییتر حفاظت از منابع طبیعی مسائل مربوط به کشاورزی 

 .کند محافظتی و محیط زیست را ترویج می

های خود را  کنید و پیشنهادات و توصیه توییت faoknowledge@توانید فائو را نیز در حساب کاربری  شما می

 ./را فراموش نکنید IYS3381#همچنین هشتگ . ارسال کنید

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰22۲-9html. 
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 متفرقه

 آیانا 4952اردیبهشت  49, یکشنبه

 برگزاری شب شعر خاک / شود ها بازگشایی می شعب انجمن علوم خاک در استان

های  منابع خاک و اینکه مدیران و افراد جامعه چگونه با این منبع خدادادی رفتار و مدیریت کنند، از عناصر و مؤلفه

 .استای  برنده توسعه و بهبود سطح زندگی هر جامعه مهم پیش

با اعالم اینکه در ایران با ( ایانا)رئیس انجمن علوم خاک ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های مناسب کشاورزی محدود است و بیشتر اراضی موجود نیز از توان  میلیون هکتار، خاک 932مساحت حدود 

میلیون هکتار از اراضی مستعد و  98.2ایط موجود کشور، فقط با توجه به شر: تولیدی زیادی برخوردار نیستند، گفت

های گذشته تحت کاربری کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است و افزایش آن  برداری بوده که طی زمان آماده بهره

 .نیز تقریباً ناممکن است

بوده و از استعدادهای درصد  3۲درصد و دیم حدود  4۲این اراضی شامل کشت آبی حدود : منوچهر گرجی افزود

گیرند  میلیون هکتار از اراضی دیم نیز تحت آیش قرار می 3.2هرساله حدود . متفاوت در تولید کشاورزی برخوردارند

 ۰2در کالس یک و بدون محدودیت کشت هستند که بیش از ( میلیون هکتار 9.3)ها  و کمتر از هفت درصد این زمین

 .گیرد و بقیه دارای یک یا چند محدودیت کم یا زیاد هستند ر آنها صورت میدرصد تولیدات غذایی ساالنه کشور د

هزار  3۲تا  9۲طور تقریبی ساالنه حدود  در حال حاضر بعضی برآوردها حاکی از این است که به: وی خاطرنشان کرد

دستخوش ... وهای حاصلخیز کشور برای توسعه شهرها، روستاها، مناطق صنعتی، مسکونی، تجاری  هکتار از زمین

علت ناآگاهی علمی، تصورات غلط درباره نامحدود بودن  گیرند که مسئوالن مربوطه نیز به تبدیل و تخریب قرار می

مورد در صدد جلوگیری از این معضل نیستند و در صورت تداوم چنین  های بی اندیشی اراضی کشاورزی، مصلحت

 .ل باقی نخواهد ماندسال آینده اثری از این اراضی پرمحصو 4۲وضعیتی تا 

بدون شک کاهش سهم سرانه اراضی حاصلخیز کشاورزی در شرایطی که تأمین مواد غذایی ضروری : گرجی ادامه داد

چندان دور،  تواند در آینده نه رو خواهد بود، می های زیادی روبه کشور از خارج مرزها هرروزه دشوارتر شده و با چالش

های اجتماعی، اقتصادی و تهدید امنیت ملی و  باعث بروز کمبودهای شدید، بحران دار کرده و امنیت غذایی را خدشه

 .خسارت به نظام جمهوری اسالمی و کشور شود
 خاک هم مایه حیات است

وی با بیان اینکه پدیده فرسایش خاک در ایران که حدود دو میلیارد تن برآورد شده که در کنار تهدید بهداشت و 

سال خاک : کند، تصریح کرد میلیارد دالری به کشور تحمیل می 2۲زیست، ساالنه هزینه سالمت جامعه و محیط 

های  زودی شعبه ای است برای شروع حرکت سازنده در این زمینه و در همین راستا انجمن علوم خاک ایران نیز به بهانه

 .استانی خود را فعال خواهد کرد
 برگزاری مسابقه شعر خاک

ایران با اشاره به اینکه خاک همانند آب مایه حیات است، از برگزاری مسابقه شعر خاک در رئیس انجمن علوم خاک 

 .چهارم خردادماه سال جاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خبر داد
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این  شناسی در سطح کشور در جایگاه خود و مرتبط با گرجی با بیان اینکه در بخش اجرایی تنها هفت کارشناس خاک

در کشور هر مؤسسه تحقیقاتی، یک سازمان اجرایی در کنار خودش دارد؛ این در حالی : کنند، یادآور شد رشته کار می

 .است که در کنار مؤسسه تحقیقات خاک و آب، هیچ سازمان اجرایی وجود ندارد

توجه بیشتر به سال در جهت : وی از جذب اعضای حقوقی توسط انجمن در سال جهانی خاک خبر داد و تأکید کرد

همایشی با حضور رئیس جمهوری، ( ۰۲92پنجم دسامبر )آذرماه سال جاری  92جهانی خاک، در روز جهانی خاک در 

 .ریاست مجلس شورای اسالمی و مسئوالن ارشد قوه قضاییه برگزار خواهیم کرد

سوز  ساز و هم تمدن ند، خاک را هم تمدنا ها بر اثر فرسایش خاک از بین رفته گرجی با اشاره به اینکه بسیاری از تمدن

برای رفع مشکل فعلی و پیشگیری از صدمات آینده، تعیین متولی جدی و تشکیالت اجرایی : دانست و اظهار داشت

ویژه در اراضی کشاورزی که فقدان آن در حال حاضر به عنوان  مناسب برای حفاظت و مدیریت کیفیت منابع خاک به

 ./رسد نظر می های کشور مطرح است، ضروری به برداری بهینه از خاک برای حفظ و بهره ترین خالء و چالش بزرگ

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰3۲3-9html. 
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 متفرقه

 آیانا 4952اردیبهشت  49, چهارشنبه

 به صنعت کشاورزی رسید  "پیروز"جایزه 
شود، در این دوره برای ارائه  جایزه پیروز که هر سال در اختتامیه جشنواره شیخ بهایی به کارآفرینان برگزیده اهدا می

 .طرح جلوگیری از سرمازدگی محصوالت کشاورزی و باغی، به محمد مختارزادگان رسید

روابط عمومی جایزه پیروز، این جایزه توسط روزبه پیروز، از کارآفرینان برتر به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از 

شود که امسال شامل جایزه نقدی و بورسیه تحصیلی در مؤسسه آموزش عالی آتیه  کشور به برگزیدگان اهدا می

 .میلیون ریال بود ۰2۲، در مجموع به ارزش (IBS)ایرانیان 

تالش این »: د در صنعت کشاورزی و تشخیص آن توسط مختارزادگان، گفتروزبه پیروز، با اشاره به مشکل موجو

کارآفرین و ابتکار جالبی که برای حل مشکل انجام داده، قابل ستایش است؛ اما این تنها دلیل برای اختصاص جایزه به 

دادی از محصول خود سازی کند و تا االن تع بلکه موضوع اصلی این بود که او توانسته محصول خود را تجاری. وی نبود

 «.را نیز فروخته است

اند و از این طریق  گیرد که در حیطه فعالیت خود نوآوری کرده پیروز با اشاره به اینکه جایزه پیروز به کسانی تعلق می

سازی هم صورت  باید تجاری. ابتکار فنی به تنهایی کافی نیست»: اند محصول جدیدی تولید کنند، افزود توانسته

صورت  هایی هستیم که بتوانند به سازی، هیچ شرکتی پایدار نیست و ما به دنبال افراد و شرکت بدون تجاری. بگیرد

 «.مستقل عمل کنند و موفق باشند

این جایزه هم یک تشویق برای »: وی جایزه پیروز را پیامی به جامعه برای توجه به امر کارآفرینی دانست و گفت

ما باید بدانیم که راه توسعه اقتصاد کشور . جامعه برای درک اهمیت موضوع کارآفرینیکارآفرینان است و هم پیامی به 

 «.شود نه منابع زیرزمینی کشور با استفاده از منابع روی زمین اداره می. گذرد از ایستگاه کارآفرینی می

توقع ما »: ینان، عنوان کردها مبنی بر فراهم کردن فضای فعالیت برای کارآفر در پایان، پیروز ضمن درخواست از دولت

بلکه ما انتظار داریم که به کارآفرینان اجازه داده . ها این نیست که مشکالت را حل کنند و اقتصاد را بسازند از دولت

ها در اقتصاد کمتر باشد، احتمال موفقیت بیشتر است؛ مانند کشور  هرچه نقش دولت. شود بال و پر پیدا کنند

به . ها دولت این کشور کمترین نقش را در اقتصاد داشت اقتصادی چین بوده و برای سال کنگ که الگوی توسعه هنگ

کنگ که یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود، به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل  همین ترتیب هنگ

 «.شد

اردیبهشت در  ۰9تا  91از  آفرینی شرکت فن ۰2۲آفرینی شیخ بهایی که با حضور  یازدهمین دوره جشنواره ملی فن

 .های مختلف به پایان رسید تهران برگزار شد و با اهدای جایزه برگزیدگان بخش

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰212-9html. 
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 متفرقه

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 اشتباه در خرید محصوالت اساسی وارداتی به بهانه کمبود آب 
دانند، باید  جویی در مصرف آب می ای برای صرفه نظران واردات محصوالت اساسی را چاره ای از صاحب در حالی که عده

 .شود، اما مصرف مردم به محصوالتی چون گندم همچنان ادامه دارد گفت که سرانجام روزی نفت تمام می

با اعالم این خبر ( ایانا)المللی و ارشد منایع آبی، امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  ناس بینکارش

رو هستیم،  هایی که در حال حاضر با آنها روبه ریشه بحران "توسعه پایدار و مدیریت آب"ها پیش در کتاب  سال: گفت

 .عنوان شده بود، اما کمتر توجهی به آن شد

مدیریت ناصحیح از باال به پایین آب، باعث تخریب کشاورزی شده و الزم است تغییرات اساسی : ه ظفرنژاد افزودفاطم

 .های کالن کشور داشته باشیم گذاری در سیاست

داری چون خزر به ارومیه یا خلیج فارس  های خنده های، مطرح شدن خط انتقال افزایش سدسازی: وی خاطرنشان کرد

نوبی و شرقی، خرید آب از کشورهای خارجی و همچنین واردات محصوالت اساسی غذایی مردم های ج به استان

 .اشتباه بزرگی است که باید جلوی آن گرفته شود

شود، زیرا  واردات محصوالت غذایی اساسی مردم اشتباه بزرگی است که در حال حاضر نیز انجام می: ظفرنژاد ادامه داد

دانند چطور باید از آب استفاده کنند و چگونه کشت و زرع کنند که  الی است که میس 3۲کشاورزان این مرز و بوم 

 .ها انجام شود استفاده بهینه از آب و سایر نهاده
 توجه اندک مسئوالن بحران آب را دامن زد

در حال حاضر واردات برخی کاالها همچون محصوالت کشاورزی در قبال : المللی آب تصریح کرد کارشناس بین

شود، اما باید به زمانی اندیشید که نفت ایران خریداری نداشته باشد و سهمیه انرژی در  داخت پول نفت انجام میپر

 .جهان پاک شود

تمامی مردم جهان باید بتوانند خوراک اصلی خودشان را تأمین کنند و گندم نیز محصولی نیست که : وی یادآور شد

 !امروز وارد شود و فردا تولید

امنیت غذایی مردم با واردات غلط به خطر خواهد افتاد، بنابراین نباید اجازه دهیم که پایداری : تأکید کردظفرنژاد 

 .سرزمینمان در معرض خطر قرار گیرد

در موضوع آب بارها هشدارها داده شده بود، اما کمتر توجهی از سوی مسئوالن شد، ولی باید در : وی اظهار داشت

شده  های خراب های درست راه گذاری جویی کنیم و با سیاست شویم، چاره نزدیک میشرایط حاضر که به بحران 

 ./گذشته را هموار کنیم
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 متفرقه

 آیانا 4952اردیبهشت  42, پنجشنبه

 برگزاری روز مزرعه در ایستگاه شیروان چرداول 
 . روز مزرعه در ایستگاه شیروان چرداول مرکز تحقیقات،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایالم برگزار شد

، در راستای اجرای برنامه های آموزشی ترویجی بخش کشاورزی، برنامه روز (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

نفر از مدیران ،مسئولین ترویج ،کارشناسان و بهره برداران جهاد کشاورزی شهرستان های حوزه  94۲با شرکت مزرعه 

در ایستگاه تحقیقاتی  14اردیبهشت ماه  ۰3و  ۰۰روز در مورخه های  ۰های شمالی و جنوبی این استان به مدت 

 .شیروان چرداول مرکز تحقیقات برگزار شد

کز روز مزرعه را یکی از مهمترین برنامه های انتقال یافته های تحقیقاتی دانست که ورمقانی معاون پژوهشی مر

محققین آخرین یافته های تحقیقاتی خود را به شکل مزرعه تحقیقاتی به صورت علمی و عملی در اختیار کارشناسان، 

 .مروجین و کشاورزان پیشرو قرار می دهند

های تحقیقاتی و روز مزرعه توسط معاون پژوهشی مرکز، مسئول سپس توضیحات الزم در مورد انتقال دستاورد

 .ایستگاه چرداول و مجریان پروژ ه های تحقیقاتی ارائه گردید

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰3۰۰-9html. 
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 متفرقه

 آیانا 4952اردیبهشت  49, یکشنبه

 افتتاح ساختمان جدید معاونت زراعت جهاد کشاورزی 
ساختمان جدید معاونت امور زراعت توسط عباس کشاورز، معاون وزیر و تنی چند از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 

 . صورت رسمی افتتاح شد به

رفته با تکمیل طبقات ساختمان جدید وزارت جهاد  رفته، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های مختلف وزارتخانه به مکان  کشاورزی جنب وزارت نفت، کارکنان مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در ساختمان

دار ساختمان واحد و در شأن وزارت جهاد کشاورزی در حالی که  شوند تا همچنان قصه دنباله جدید منتقل می

بار  اگرچه این. بلوار کشاورز را در دوره وزارت خلیلیان از کف رفته دیدند، ادامه داشته باشد ای ساختمان شیشه

 .استقرار آنها در همسایگی وزارت نفت واقع در خیابان طالقانی دائمی است

 پیش از این. گفتنی است، معاونت زراعت در طبقات پنجم و ششم ساختمان جدید جنب وزارت نفت استقرار پیدا کرد

 ./معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به ساختمان جدید نقل مکان کرده بود

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰3۲2-9html. 
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 متفرقه

 آیانا 4952اردیبهشت  49, یکشنبه

 شود  جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری خاک، آب و محیط زیست برگزار می
وسیله ستاد توسعه علوم و فناوری آب، خشکسالی،  جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری خاک، آب و محیط زیست به

ن در مصالی امام خمینی تهرا 9314فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خردادماه 

 .شود برگزار می

های آب، خاک و محیط زیست  ، جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وسیله ستاد توسعه علوم و فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست  به

قات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و جمهوری و با همکاری و حمایت وزارت علوم، تحقی

در  9314های علمی مرتبط در خردادماه سال  شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و انجمن

 .شود مصالی امام خمینی تهران برگزار می

فناوری و نوآوری، فراهم کردن محیط مناسب سازی  اهداف این جشنواره، ارائه دستاوردهای حاصل از فرآیند تجاری

نفعان  گذاران و سایر ذی کننده از فناوری، سرمایه کنندگان فناوری، نهادهای استفاده جهت آشنایی و تفاهم میان عرضه

بنیان  سازی دستاوردهای علمی و فناوری و محصوالت دانش سازی، تسهیل و بسترسازی فرایند تجاری عرصه تجاری

های عمومی در زمینه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط  های جدید ارتقاء سطح آگاهی ازی عرضه ایدهکشور، بسترس

های علمی و فناوری بین مراکز علمی، صنعتی و  های مناسب توسعه و تعمیق همکاری زیست، فراهم کردن زمینه

عرفی دستاوردهای برتر فناورانه و در های فناوران و نوآوران از طریق شناسایی و م فناوری کشور، ارج نهادن به فعالیت

 .سازی است آستانه تجاری

بنیان، نخبگان، مخترعان، پژوهشگران، صاحبان صنایع،  های دانش مخاطبان اصلی این جشنواره و نمایشگاه، شرکت

 .گذاری در این حوزه و مخاطبان فرعی عموم مردم هستند مند به سرمایه کارآفرینان و فعاالن عالقه

های مرتبط با  های آموزشی در زمینه بازار، برگزاری کارگاه ای جانبی جشنواره و نمایشگاه شامل برگزاری فنه برنامه

اندیشی نظیر برگزاری مراسم بزرگداشت  های هم آب، خاک و محیط زیست، برگزاری میزگردهای تخصصی و نشست

مستند ویژه جشنواره و نمایشگاه ملی،  سال جهانی خاک، فروش محصوالت استاندارد دارای مجوز قانونی، انتشار

های تحقیقاتی با قابلیت فناوری و تشکیل و ثبت بانک ایده  های دانشجویی و طرح نامه برگزاری نمایشگاهی از پایان

 .است

نمایشگاه در دو . بینی شده است های مرتبط پیش غرفه برای عرضه فناوری 3۲۲در این جشنواره و نمایشگاه حدود 

شود و فراخوان بازدید در دو دسته فراخوان عمومی برای حضور تمامی آحاد مردم  بندی می عمومی غرفه بخش ویژه و

 .گیرد های مربوطه صورت می و فراخوان تخصصی برای ارائه به کارشناسان، اساتید و مسئوالن حوزه

کنندگان در نمایشگاه  شرکت های این حوزه و برترین گفتنی است، در جریان برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برترین

 .عمل خواهد آمد ملی شناسایی و تقدیر و قدردانی به
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های آب، خاک و محیط زیست با ریاست معاون علمی و فناوری  الزم به ذکر است، جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری

ی تهران برگزار در مصالی امام خمین 9314خردادماه سال  ۰3شنبه  خردادماه تا سه ۰3رئیس جمهوری از شنبه 

 .شود می

 ./مراجعه کنید www.exhibi9.ab.isti.irبرای اطالع از جزئیات نمایشگاه، به سایت 

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰3۲4-9html. 
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 متفرقه

 آیانا 4952اردیبهشت  49, چهارشنبه

 ببر سیبری به قرنطینه ابدی در ایران محکوم شد 
سازمان دامپزشکی خواستار همکاری سازمان محیط زیست برای اختصاص فضای استاندارد در شروع درمان و 

 .شمشه شدتحقیقات الزم برای ثبت اقدامات ایران در کشف راهکارهای درمان احتمالی ببر نایاب مبتال به م

های دامی سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

دلیل بیماری  چند سالی است که ببر سیبری به: درباره وضعیت بالتکلیف ببر سیبری گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

شده با سازمان  های انجام گیری ال حاضر بر اساس تصمیممشمشه در قرنطینه باغ وحش تهران قرار دارد و در ح

 .حفاظت محیط زیست مقرر شده که محیطی استانداردتر برای قرنطینه دائمی آن فراهم شود

های گذشته دچار بیماری مشمشه شده و برای درمان و سایر  این ببر بر اساس آزمایش: پیما افزود دارویش جهان

کنیم تا برای  انجام شود و سازمان حفاظت محیط زیست همکاری کند، تالش میهای الزم  اقدامات اگر حمایت

 .شود، اقدامات را شروع کنیم بار در جهان نسبت به درمان این ببر که نوعی نایاب در جهان محسوب می نخستین

ه قابل قبولی را در ابتدا باید محیطی کامالً قرنطینه و تحت کنترل فراهم شود تا بتوانیم نتیج: وی خاطرنشان کرد

 .کسب کنیم

ها هکتار  در حل حاضر میلیون: های دامی سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

متر برای این جاندار که نژاد آن منحصر به فرد در جهان  9۲۲شده در کشور وجود دارد که الزم است  منطقه حفاظت

 .اختصاص یابد است،

های  هایی برای درمان بیماری مشمشه در شیر نیز گزارش شده است، اما بر اساس یافته روش: پیما تصریح کرد جهان

بار  محققان این سازمان، تاکنون اقدام عملی درباره ببر به انجام نرسیده است و اگر این فضا فراهم شود، برای نخستین

 .رسد در جهان اقدامات ایران نیز به ثبت می

شده در قرنطینه مبتال به مشمشه بوده، اما از لحاظ ظاهری هیچ عالئمی نداشته و سالم  ببر نگهداری: ادآور شدوی ی

 .رسد نظر می به

ای که در آخرین جلسه با سازمان حفاظت محیط  تر بر اساس مصوبه امیدواریم که هرچه سریع: پیما تأکید کرد جهان

 ./اندارد و ثابت برای اقدامات دامپزشکی توسط این سازمان اختصاص یابدزیست مورد تأکید قرار گرفت، جایگاهی است

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http۰۰21۰-9html. 
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 متفرقه

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 شد ( EEP)باغ وحش داران اروپای  باغ وحش ارم، عضو افتخاری اتحادیه

باغ وحش ارم به اتحادیه باغ وحش داران اروپا ثابت کرده است که : مدیرعامل مجتمع ورزشی و فرهنگی ارم سبز گفت

 .توانایی نگهداری حیوانات خاص مانند شیر ایرانی، فیل، ببر سفید و هر گونه حیوان خاص و در معرض انقراض را دارد

باغ وحش ارم سبز توانست بعد از دو سال با وجود شرایط سخت بین المللی و عدم قبول : افزودایرج جهانگیر 

 .درآید( EEP)صالحیت، به عضویت افتخاری اتحادیه باغ وحش داران اروپای 

ت باغ وحش ارم سبز با توجه به ملی: وی با اشاره به اینکه اعضای اصلی این اتحادیه ملیت اروپایی دارند، اظهار کرد

 .آسیایی توانست عضویت افتخاری این اتحادیه را کسب کند که از نظر مزیت تمایزی با اعضای اصلی ندارد -ایرانی 

پرداخت حق عضویت ساالنه، : جهانگیر با تاکید بر لزوم رعایت یک سری شروط توسط اعضای این اتحادیه اظهار کرد

ی اتحادیه با اختصاص جایگاه هایی مناسب برای براساس نقشه تعیین شده از سو)بهبودسازی قفس حیوانات 

از جمله شروط عضویت این ( بر مبنای دستورالعمل تغذیه حیوانات)، بهبودسازی جیره غذایی حیوانات (حیوانات

 .اتحادیه محسوب می شود

 .بنابه اظهار وی، حق عضویت این اتحادیه از دو سال پیش تاکنون به صورت ساالنه پرداخت شده است

 

 اتحادیه باغ وحش داران اروپا  ویلوگ

بعد از انجام تغییرات و اصالحات الزم و حضور کارشناسان در باغ : مدیرعامل مجتمع ورزشی و فرهنگی باغ ارم افزود

وحش ارم سبز مبنی بر تطبیق شرایط موجود با ضوابط و دستورالعمل های این اتحادیه، عضویت افتخاری این باغ 

 .تایید و صادر شد( EEP)حش داران اروپا وحش در اتحادیه باغ و
 حیوان درخواستی به صورت رایگان

براساس ضوابط این اتحادیه در صورت نیاز هر یک از اعضا به دریافت حیوانی خاص، در صورت رعایت : جهانگیر افزود

 .شروط اعالم شده به صورت رایگان حیوان درخواستی به آن باغ وحش واگذار می شود

باغ وحش ارم بعد از مکاتبات الزم با اتحادیه و کسب شرایط الزم توانست یک ببر سفید : مسوول افزوداین مقام 

 .بنگال را از طریق آفریقای جنوبی به آلمان ارسال و از آنجا وارد ایران کند

در همین : گفت وی با اشاره به اینکه این ببر سفید بعد از ورود به ایران به مدت سه روز در گمرک تهران بوده است،

مدت عالوه بر انجام یک سری کارهای اداری و گمرکی برای ترخیص ببر سفید، مراقبت های ویژه از این حیوان ازسوی 

 .باغ وحش ارم در همین مکان نیز انجام می شد

ه پس از به باغ وحش ارم منتقل شد ک( به نام براوو)اردیبهشت ببر سفید  ۰9در شامگاه روز دوشنبه : جهانگیر افزود

یک ماه قرنطینه و انجام معاینات پزشکی توسط سازمان های دامپزشکی و محیط زیست در صورت کسب تایید نهایی 

 .سالمت پزشکی به جایگاه اصلی در باغ وحش منتقل می شود
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توجه به با : اشاره کرد و گفت( EEP)وی به تبادل حیوانات بین باغ وحش ارم سبز و اتحادیه باغ وحش داران اروپا 

دارد، مقرر شده است این اتحادیه جفت ماده آن را چند ماه دیگر به ( معمولی)اینکه این باغ وحش یک ببر نر بنگالی 

 .صورت امانی به منظور تکثیر در اختیار این باغ وحش قرار دهد

ولد به این اتحادیه تحویل و به براساس ضوابط اتحادیه باغ داران اروپا توله های ببر بنگالی بعد از ت: جهانگیر ادامه داد

 .ازای آنها توله ببرهای دیگری به منظور اصالح در نژاد و هم خونی این حیوانات در باغ وحش های حل شود

بنا به توصیه این اتحادیه برای : وی با اشاره به اینکه ببر سفید به دلیل اختالالت ژنتیکی به وجود آمده است، گفت

وحش باید مسئله همخونی و حفظ ژن برتر رعایت شود به همین دلیل ببرهای سفید نباید تکثیر هر حیوانی در باغ 

 .جفت گیری کنند تا تعداد آنها محدود باقی بماند

مسئله اصلی در این مورد ساخت جایگاه و قفس مناسب : جهانگیر در مورد ورود شیر ایرانی به کشور نیز گفت

 .آن توسط کارشناسان این اتحادیه است براساس استانداردهای اعالم شده و تایید

عکس هایی از : وی با اشاره به ارسال تصاویری از جایگاه آماده شده برای شیر ایرانی در باغ وحش ارم اظهار کرد

فضای باز و قفس شیر ایرانی به اتحادیه ارسال شده که دو کارشناس از آلمان برای بازرسی و تایید نهایی باغ وحش 

 .سفر خواهند کردارم به تهران 

در صورت تایید نهایی از سوی : سفر کارشناسان انجام می شود افزود( خرداد 9۲)جهانگیر با بیان اینکه تا پایان ماه می 

 .کارشناسان آلمانی در اواسط تابستان امسال شاهد ورود شیر ایرانی به باغ وحش ارم سبز خواهیم بود
 ار در یک قفس کنار همدو پلنگ ایرانی نر و ماده برای نخستین ب

وی همچنین با اشاره به اینکه دو پلنگ ایرانی نر و ماده برای نخستین بار در یک قفس کنار هم قرار گرفته اند اظهار 

در صورت جفت گیری، این اتفاق نخستین بار در اسارت رخ خواهد داد که در غیر این صورت توسط کارشناسان : کرد

 .محیط زیست با استفاده از روش و لقاح مصنوعی انجام می شود سازمان های دامپزشکی و حفاظت

در صورت موفقیت در اجرای این روش علمی و توله دار شدن پلنگ ایرانی کمک قابل توجهی برای : وی افزود

 .جلوگیری از انقراض این حیوان ایرانی شکل خواهد گرفت
 نصب تله استیژ در پارک ارم برای نخستین بار

طول مسیر رفت و : شاره به اینکه برای نخستین بار تله استیژ در پارک ارم سبز نصب شده است، گفتجهانگیر با ا

برگشت این تله استیژ با یک کیلومتر از شهربازی شماره یک شروع و پس از عبور از روی دریاچه پارک ارم به 

 .شهربازی شماره سه و بالعکس کشیده شده است

رک ارم در صورت ورود به پارکینگ بدون طی مسیر با استفاده از این دستگاه می هریک از مهمانان پا: وی افزود

 .توانند به مقصد مورد نظر خود بروند

هزینه : مدیرعامل مجتمع ورزشی و فرهنگی ارم سبز با اشاره به اینکه موتور و قطعات این دستگاه بلژیکی است، گفت

 .میلیارد ریال تمام شده است ۰۲انجام گرفته حدود  نصب و راه اندازی این دستگاه که توسط بخش خصوصی

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http۰۰398-9html. 
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 متفرقه

 آیانا 4952اردیبهشت  45, سه شنبه

 ببر سفید آلمانی وارد ایران شد 
بعد از انجام مراحل ترخیص از گمرک تهران، آماده ( اردیبهشت ۰۰)آلمانی سه شنبه شب گذشته نخستین ببر سفید 

 .طی مراحل قرنطینه ای و سپس انتقال به باغ وحش پارک ارم شد

، علی (پام)به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ره به درخواست باغ وحش ارم به سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر ورود ببر سفید به کشور، اظهار تیموری با اشا

سازمان حفاظت محیط زیست از کنوانسیون سایتیس و دفتر تخصصی حیات وحش برای ورود ببر سفید : داشت

 .استعالم و مجوزهای الزم برای ورود آن را اخذ کرده است

مان دامپزشکی با ورود ببر سفید به کشور موافقت کرده و پس از ورود این حیوان به کشور همچنین ساز: وی ادامه داد

 .شود در قرنطنیه این سازمان مستقر در مجتمع باغ وحش ارم نگهداری می

بنابراین گزارش، در چند روز آینده با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست جابه جایی ببر سفید از قرنطینه به باغ 

این ببر سفید با جنسیت ماده، چهار ساله است که بعداز یک ماه قرنطینه در باغ وحش ارم . شود نجام میوحش ارم ا

 ./برای بازدید عموم به محل نگهداری دایمی خود انتقال داده خواهد شد

/item/tashakkol/ir.iana.www://http۰۰323-9html. 
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 متفرقه

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 این غذاها خستگی های شما را برطرف می کند 
، لبنیات،  مصرف میوه، سبزی: یک متخصص تغذیه غذاهای رفع کننده خستگی و خمودگی را نام برد و گفت

 .هستندهای دریایی و مغزها در رفع خستگی و خمودگی انسان موثر  خوراک

در این موضوع نوع تغذیه انسان بسیار حایز : مرتضی صفوی ، راهکارهای رفع خمودگی و خستگی را برشمرد و گفت

 .اهمیت است

شویم اما اگر از تغذیه  حالی و ضعف نمی اگر تغذیه تصحیح داشته باشیم هرگز دچار کسلی، خمودگی، بی: وی ادامه داد

 .شود اد مغذی داشته باشد این کمبود موجب خمودگی و کسلی میصحیح استفاده نکنیم و بدن کمبود مو

شود  های است که موجب کسلی و خستگی انسان می این متخصص تغذیه با بیان اینکه افسردگی فصلی جز بیماری

های گروهی و از بین  عالقگی به کار روزانه، عدم عالقه به شرکت در فعالیت بی خلقی، عالیم این افسردگی کج: گفت

 .فتن تمرکز استر

تواند در  های موجود در مواد غذایی می اکسیدان آنتی: وی به نقش تغذیه در رفع این نوع افسردگی اشاره کرد و گفت

پرتقال، نارنگی، لیموترش و )مانند مرکبات  Cاین مواد هم در غذاهای حاوی ویتامین . جهت رفع این مشکل موثر باشد

های محلول در چربی و  وجود دارد و هم در غذاهای حاوی ویتامین...( زمینی و  گوجه فرنگی، سیب شیرین،

 .Dو  A , Eهای  ویتامین

یازهای های موجود در مواد غذایی تاثیر جدی روی سالمت و تامین ن اکسیدان این ویتامینها و آنتی: صفوی تاکید کرد

حالی در  تواند ایمنی بدن را باال برده و مانع بروز خستگی و بی های دریایی نیز می بدن دارند ضمن اینکه خوراکی

 .انسان شود

دقیقه زیر  42هایی مانند گردو و پسته در کنار  های دریایی، مغز میوه لبنیات، خوراک وی مصرف میوه، سبزی، به گفته

 .واند مانع خمودگی و خستگی افراد و کسل بودن آنها شودت نور خورشید قرار گرفتن می

مصرف این : میان وعده تاکید کرد و گفت 3تا  ۰وعده اصلی غذا در روز و  3این متخصص تغذیه همچنین بر مصرف 

 .تواند به رفع خستگی و خمودگی کمک کند های غذایی زیر نظر متخصص تغذیه می وعده

/item/food/ir.iana.www://http۰۰34۲-9html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/22640-1.html


 4931چهارم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

254 
 

 
 
 

 متفرقه

 آیانا 4952اردیبهشت  49, یکشنبه
 اند  ها هنوز سفارش خرید محصوالت لبنی نداده روس

و تکنولوژی روز  هرچند اعزام هیئت کارشناسی روس به کشور برای بازدید از خطوط تولید محصوالت لبنی انجام شده

 .اند ها برای خرید محصوالت لبنی سفارش خرید نداده و برابر با کشورهای اروپایی در ایران وجود دارد، اما هنوز روس

با اعالم این خبر ( ایانا)مشاور مدیرعامل گروه صنعتی صباح امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

د از نحوه تولید محصوالت لبنی روس به ایران آمده و از روند تولید محصوالت لبنی هرچند هیئتی برای بازدی: گفت

 .بازدید کرده، اما همچنان سفارش خرید از سوی طرف روسی برای صادرات محصوالت لبنی دریافت نشده است

طوری  دارد، به یافته وجود های لبنی با کشورهای توسعه به لحاظ فنی، وضعیت برابری در شرکت: حسین چمنی افزود

های فرآوری شیر وجود داشته و توانایی تولید محصول باکیفیت نیز در  های روز در شرکت که امکانات و تکنولوژی

کنندگان در این کشورها متناسب با ذائقه ایرانی نیست، باید برای  داخل کشور هست، اما از آنجا که ذائقه مصرف

 .ریزی کرد تعریف سبد صادراتی جدید برنامه

دهند، این در حالی  برای مثال، کشورهای اروپایی نسبت به پنیر سخت، عالقه بیشتری نشان می: وی خاطرنشان کرد

ها شیری  کنند و با وجود نوشیدن شیر با چربی کم در ایران، اروپایی ای مصرف می است که ایرانیان پنیر نرم و خامه

 .شندنو درصد می 9۲نزدیک به غلظت خامه و با پایه چربی 

سه سال گذشته به کشورهای عراق و افغانستان خالصه شده است  -صادرات محصوالت لبنی طی دو : چمنی ادامه داد

و برای صادرات به کشورهایی نظیر روسیه، اوکراین، بالروس و کشورهای اروپای شرقی باید فرموالسیون متفاوتی 

 .تعریف کرد
 سهقیمت شیرخام ایران، باالتر از آلمان و فران

میلیون تن محصوالت لبنی در داخل کشور وجود  9۰ظرفیت تولید ساالنه بیش از : کارشناس صنعت شیر تصریح کرد

گیرد، این در حالی است که امکان افزایش تولید شیرخام  درصد آن مورد استفاده قرار می 2۲دارد که اکنون کمتر از 

 .نیز در برنامه بلندمدت فراهم است

های محصوالت لبنی بالاستفاده است و امکان افزایش تولید وجود  اکنون ظرفیت قابل توجهی از شرکت: وی یادآور شد

دارد، اما برای صادرات به کشورهایی نظیر روسیه باید عالوه بر رقابت در کیفیت، در قیمت نیز محصوالت لبنی کشور 

 .مورد بازبینی قرار گیرد

از آنجا که قیمت شیرخام در ایران باال : ه در محصوالت لبنی تأکید کردچمنی با اشاره به کشورهای بزرگ صادرکنند

شده  های تمام های کشاورزی در داخل و خارج و افزایش هزینه شده نهاده است، دالیل آن را باید در افزایش قیمت تمام

 .دامداران جستجو کرد

شیرخام ایران با قیمت شیرخام در آلمان و  اکنون قیمت: وی با مقایسه قیمت شیرخام تولیدی در ایران اظهار داشت

شده ایران باالتر است، در حالی که اگر مسائل  کند و در بعضی کشورها حتی قیمت شیرخام عرضه فرانسه برابری می
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کیفی نظیر بار میکروبی و مسائل اقتصادی نظیر میزان ماده خشک و درصد چربی مقایسه قیمتی شود، قیمت شیرخام 

 .ز تمام کشورهای اروپایی استایران باالتر ا

صادرات محصوالت لبنی به کشورهای اروپایی و روسیه از آنچنان ارزش افزوده و جایگاه : چمنی همچنین گفت

های صادراتی از سوی دولت را دارد و باید برای صادرات  اعتباری برخوردار است که صالحیت تخصیص یارانه یا مشوق

لحاظ مکانی با ایران از مسافت بیشتری برخوردارند، راهکاری اندیشید و بازوهای این محصوالت به کشورهایی که به 

 .حمایتی دولت را افزایش داد
 روسیه همچنان صادرات محصوالت لبنی را تأیید نکرده است

هرچند هیئت بازدیدکننده روسی به ایران سفر کرده و از روند تولید : مشاور مدیرعامل گروه صنعتی صباح افزود

اند، اما همچنان سفارش خریدی دریافت نشده  والت لبنی و کیفی و بهداشتی بودن آن اطمینان حاصل کردهمحص

 .است

عالوه بر موانع گمرکی و : وی با اشاره به دالیل تأیید نکردن صادرات محصوالت لبنی ایران به روسیه ادامه داد

تری دارد که برای رسیدن به  اردهای سختگیرانهمشکالت بازگشت پول، روسیه برای واردات محصوالت لبنی استاند

 .آن تنها تکنولوژی برابر کافی نیست

های تولیدکننده محصوالت لبنی باید با تعریف شناسنامه برای  رسد شرکت نظر می به: چمنی در پایان خاطرنشان کرد

 .نددنبال بازارهای جدیدی برای خود باش بخشی به محصوالت لبنی و افزایش کیفیت و تنوع

های کارشناسی روسیه به ایران برای بازدید از  گفتنی است، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز پیش از این از اعزام گروه

های لبنی خبر داده و صادرات محصوالت لبنی به این کشور را یک فرصت طالیی با توجه به نیاز گسترده بازار  کارخانه

 ./این کشور توصیف کرده بود

/item/food/ir.iana.www://http۰۰211-9html. 
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 متفرقه

 آیانا 4952اردیبهشت  92, چهارشنبه

 برگزاری همایش آشنایی با مدل جایزه ملی کیفیت در کشاورزی 
انجمن مدیریت کیفیت ایران، اتاق بازرگانی با همکاری چهارجانبه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، 

 .صنایع، معادن و کشاورزی تهران شاهد ارتقای سطح کیفی محصوالت کشاورزی خواهیم بود

، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

که در سالن برادران  "ل جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزیآشنایی با مد"روزه  امروز در همایش یک

های  یکی از رویکردهای مدیریتی که در سال: جم وزارت جهاد کشاورزی در حال برگزاری است، گفت شهیدنعمتی

های دولتی و غیردولتی داشته، مدیریت کیفیت بوده  گذشته سعی در بهبود کسب و کارها و نظم مدیریتی در فعالیت

 .است

 .ای باشد برای آنکه بتوانیم به جایزه ملی برسیم محمدعلی جوادی ابراز امیدواری کرد که این همایش بتواند سرلوحه

گرفته با سازمان ملی استاندارد و انجمن مدیریت کیفیت ایران در سال گذشته  ویبا اشاره به تعامالت صورت

در آینده در زمینه کیفیت در بخش کشاورزی و اهدای لوح با برگزاری این همایش سعی داریم بتوانیم : خاطرنشان کرد

 .و نشان به دستاوردهای بخش کشاورزی به نتایج خوبی برسیم

مند در چارچوب  به صورت نظام 93۰2بار در سال  مدیریت کیفیت در بخش کشاورزی برای نخستین: جوادی ادامه داد

ای از دست رفته واگذار شده بود  واقع در ساختمان شیشهیک برنامه مطرح شد و فوریت کار به وزارت وقت کشاورزی 

 .شد های فنی اعطا می گرفت و نشان بندی صورت می های افراد رتبه که ساالنه بر اساس عملکرد و توانایی

های اخیر با مطرح شدن بحث استاندارد  طی سال: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی افزود

های این بخش اعطا  هایی در سطح دولتی به کارخانه ویژه در محصوالت کشاورزی نشان ر محصوالت مختلف بهو ایزو د

 .شده است

رود با برگزاری  انتظار می: شده در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ادامه داد های کسب جوادی با اشاره به موقعیت

 .م به کلیه فعاالن بخش کشاورزی به هنگام صورت گیردرسانی و انتقال مفاهی چنینی، اطالع های این همایش

گر در اجرای  های آموزشی، ایفای نقش تسهیل وی خواستار تعامل مستمر، ارائه اطالعات مورد نیاز، مشارکت در دوره

 .های موجود شد طرح و اقدام در اجرای ساختار مدیریتی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت

د که همکاری چهارجانبه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، انجمن مدیریت جوادی اظهار امیدواری کر

کیفیت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال آینده به حد مطلوب خود رسیده و شاهد 

 ./های تبدیلی، توزیع و صادرات باشیم ارتقای سطح کیفی محصوالت کشاورزی در زمینه

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰331-9html. 
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 متفرقه

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49جمعه 

 <سوپرمارکت ها در آینده چه شکلی هستند؟مواد غذایی
دارد، غرفه مواد غذایی آینده مانند یک  در میالن که به صنایع غذایی اختصاص ۰۲92در نمایشگاه اکسپو  

با این . بازدیدکنندگان می توانند کاالی خود مورد نظر خود را خریداری کنند.سوپرمارکت واقعی عرضه شده است

تفاوت که مواد غذایی زیر آینه های دیجیتالی قرار داده شده است که تمام اطالعات از جمله منشا تولید، مواد تشکیل 

صفحه نمایش ها نیز تمام اطالعات مورد نیاز مصرف کننده از جمله ارزش . خانه آن را نشان می دهنددهنده و کار

این غرفه، مشترکا توسط کو آپ، یکی از سوپرمارکت های بزرگ ایتالیا . غذایی و حتی دستور پخت را نشان می دهند

الیا با تاکید بر عملی بودن این تجربه می مارکو پدرونی رییس کوآپ ایت.و موسسه فناوری ماساچوست ارائه شده است

به . البته فعال در حال آزمایش این تجربه هستیم و پس از شش ماه در باره تولید و پخش آن تصمیم می گیریم»: گوید

مسئله تبادل بین اقتصاد و مصرف و ابعاد اجتماعی . مسئله تنها فناوری نیست. نظر من آینده باید در دستان ما باشد

روبات های خارق العاده با هفت مفصل متحرک در «.همچنین داشتن صنایع مسئول و اقتصاد قابل دوام است است و

آنها برای برداشتن کاال و پر کردن موجودی انبار و قفسه کاال به کار گرفته می . هر بازو، کانون این سوپر مارکت هستند

ت کامپیوتری بر اساس نیاز فرد برخوردار می شوند و به گفته سازندگان، سوپر مارکت آینده های از خدما. شوند

سوپر مارکت های .مشتریان می توانند از آن به عنوان بازاری مجازی برای تبادل کاال و یا عذای آماده استفاده کنند

در مشتریان این روزها می توانند اطالعات بیشتری . معمولی هم با استفاده از فناوری های نو، در حال توسعه هستند

 باره کاالهای عرضه شده کسب کنند

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

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49دو شنبه 

 <کارآفرینان ثروتمند افتخار ملی هستندصنایع غذایی: بهروز فروتن کارآفرین سرشناس صنایع غذایی
هفته نامه خبری ، تحلیلی صدا در شماره جدید خود با بهروز فروتن کارآفرین سرشناس صنایع غذایی  -اقتصاد غذا  

فروتن ملی می بینند، چرا که، از راه سالم و صواب و از تولید و .گفتگویی انجام داده است که متن کامل آنرا می خوانید

ن واژه سرمایه دار، منتسب به عده کمتری شده است که از راه ناصواب اما متاسفانه در ایرا. بازرگانی بدست آمده است

اگر : )بهروز فروتن که کارآفرین و بنیانگذار شرکت مواد غذایی بهروز است می گوید.این ثروت را به دست آورده اند

غیر اصولی به دست  ثروت از راه تالش بدست بیاید بسیار خوشایند و شیرین است، اما اگر قرار باشد این ثروت از راه

آورده شود، این سرمایه نیست ، چپاول ثروت دیگران است، در واقع، زاییده نقطه ابهامی قانونی دور زدن قانون یا 

به هرحال، رسیدن به سرمایه های یک شبه، اعتبار و اعتماد جامعه را دچار مشکل می کند به (نترسیدن از خداست

ه یک توانی دارد که باید به صورت عدل، داد و داوری بسته به تالش افراد بین جامع: همین دلیل هم فروتن معتقد است

حال اگر ما، کم قانونی یا ابهام قانونی یا دور زدن قانونی را داریم یا افرادی از هر کانال دیگری این . آنها تقسیم شود

در واقع، نظام قضاوتی ما درباره . اند ثروت عامه را به نفع خودشان مصادره می کنند، حتما ثروت ملی را مصادره کرده

به هر حال، هر سرمایه .این آدم ها، راجع به پول نیست، راجع اعتبار جامعه است و باید مدافع اعتبار جامعه باشد

مثل یک سرباز صفر که تبدیل به یک درجه دار می شود این باال . داری، از یک فعالیتی کارش را شروع کرده است

رشد یک فرزند است تولید ثروت و بازرگانی مثل بچه هستند تا به تدریج تالش کنند تا به بلوغ  آمدن تدریجی مثل

از طرف دیگر در کشورهای با اقتصاد ازاد هر سه ضلع اقتصاد یعنی کارفرما کارگر و دولت سود میبرندچرا که . برسند

و دولت هم بعنوان ضلع سوم با گرفتن مالیات  کارفرما سود کارش را میگیرد کارگر مزایا و حقوق بهتری دریافت میکند

به همین دلیل بر اساس صحبت های فروتن در کشورهای پیشرفته ثروت را افتخار ملی .به خواسته هایش میرسد

امامتاسفانه در ایران واژه سرمایه دار .میبینند چراکه از راه سالم و صواب و از تولید و بازرگانی بدست امده است

ای اندکی شده است که از راه ناصواب این ثروت را بدست اورده اند او میگوید ما باید بین سرمایه گذار منتسب به عده 

کسی که تالش میکند وام میگیرد بیداری میکشد چون میخواهد افتخار .اصولی و غیر اصولی تفاوت قائل شویم

پول هنگفتی میرسد میخواهد افتخار خودش  اما کسی که با کلمه سرمایه یک شبه به.خودش را با افتخار ملی گره بزند

به گفته این ایین .را با پول گره بزند در نتیجه کسانی که بدون تالش به پول رسیده اند در بین مردم جایگاهی ندارد

کارآفرین در همه جای دنیا این سرمایه داران نو ظهور رشد میکنند اما اینجا نقش دولت مهم است که با تمام قدرت و 

فروتن ادامه میدهد برای ایجاد .قانونی در مقابل این گونه افراد بایستد و مدافع حقوق تالشگران واقعی باشدتوان 

برای این .انگیزه تولید سالم در کشور و داشتن قواعد مساعد برای پیشرفت کار سالم مدیریت کشور باید ملی فکر کند

را بازنگری ... مه های اجتماعی، عوارض ناشی از برق ، گاز، آب و کار می تواند به دریافت نحوه ارزش افزوده، مالیات، بی

و قواعدشان را بر مبنای .... چرا که سود دولت در گردش کار است کشورهایی نظیر ترکیه، امارات، کره، ژاپن و . کند

انون و ارتباطات هویت تولید سالم در کشور گذاشته اند ما تا زمانی که قانون شفاف نداشته باشیم از نقاط تاریک ق
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و همچنان شاهد پدیده هایی مثل سرمایه داری مثل سرمایه داری نو ظهور خواهیم .شخصی استفاده می شود

مصداق این پدیده های سرمایه داری نو ظهور هم برای خیلی از افراد، کارشناسان و فعاالن اقتصادی، همین دور .بود

های ضد سرمایه داری نسبت به اوایل انقالب در حال فروکش کردن البته نگاه . ساله است ۰۲دور کردن های جوانان 

است آن زمان طیفی بر اساس آموزه های چپ در مکاتبات مار کسیستی و سوسیالیستی با سرمایه گذاری و فعالیت 

اقتصادی بخش خصوصی مخالف بودند و همه چیز را دولتی کردند اما این فرایند ادامه پیدا نکرد حتی کشورهای 

ونیستی مثل چین و روسیه از اقتصاد بسته چپی برگشتند و زمینه سرمایه گذاری را در کشور هایشان فراهم می کم

 کنند
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 متفرقه

 ایسنا - 495۱اردیبهشت  92چهارشنبه 

 شوند مدیریت محلی پسماند تبادل میتجارب موفق در 

  تهران -استان ها  : سرویس
اردیبهشت ماه  39های هیرکانی روز پنج شنبه  کارگاه آموزشی تبادل تجارب موفق در مدیریت پسماند روستایی در حوزه جنگل

 .شود جاری در روستای کفشگیری استان گلستان برگزار می

های موفق در مدیریت پسماند در  ، در طی این کارگاه آموزشی پروژه(ایسنا)ایرانبه گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان 

 .های جنگلی، تجارب خود را با هم مبادله خواهند کرد عرصه

 "های خانگی تبدیل پسماند آلی به کمپوست بازدید از سایت"و  "سخنرانی، فیلم، بحث و تبادل نظر"کارگاه مذکور در دو بخش 

 .شود برگزار می

های غیردولتی زیست محیطی  ن کارگاه آموزشی که با حضور تعدادی از ذینفعان پروژه بین المللی منارید، نمایندگان سازمانای

های موفق در مدیریت پسماند روستایی و مسئوالن محلی و ملی برگزار  عضو برنامه پاکسازی مشارکتی جنگل، نمایندگان پروژه

های خزری  ایجاد سایت پایلوت عملی تبدیل پسماند آلی به کمپوست در جنگل"پروژه  شرکت کنندگان با دستاوردهای. شود می

با بهره گیری از تجارب موجود در جهت کاهش حجم زباله و کاهش انتشار متان به عنوان مدلی برای ذینفعان برنامه پاکسازی 

 .آشنا خواهند شد SGP/GEF/UNDP ها و تجارب موفق و سایر پروژه "مشارکتی جنگل

این برنامه متقارن با فرارسیدن روز جهانی تنوع زیستی توسط موسسه توسعه پایدار هرمد و با مشارکت تشکل محلی خانه 

های کوچک  جوان فرید، تشکل محلی همیاران طبیعت اسبوکال، سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، برنامه کمک

 .شود روستای کفشگیری و شورای اسالمی این روستا برگزار می تسهیالت محیط زیست جهانی عمران ملل متحد، دهیاری

/news/fa/ir.isna.www://http14۲۰3۲91818 
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 مرکبات

 فودپرس س 4952اردیبهشت ماه  49یک شنبه 

 تأکید بر مدیریت منابع آبی و توقف واردات سیب و پرتقال 

اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت با حضور نواب رئیس مجلس میزبان محمود  <کشاورزی

 .حجتی وزیر جهاد کشاورزی بودند

تضمینی محصوالت کشاورزی مورد در این جلسه لزوم مدیریت منابع آبی کشور، توقف واردات سیب و پرتقال و خرید 

 .بحث و بررسی قرار گرفت

وری مناسب از منابع آبی کشور دچار  های پی در پی و عدم بهره کشور امروز به دلیل خشکسالی: حسین گروسی گفت

 .های کشور با این مشکل روبرو هستند اکثر استان. آبی است آبی و بی کم

وری نامناسب در بخش  درصد منابع آبی کشور به دلیل بهره 1۰است که این در حالی : نماینده مردم شهریار افزود

. گیرد وری مورد استفاده قرار می منابع آبی در بخش کشاورزی سایر کشورها با حداکثر بهره. رود کشاورزی به هدر می

های  همچنان به شیوهاما در ایران . ای، مکانیزه و بارانی است سیستم آبیاری در این کشورها آبیاری تحت فشار، قطره

 .شود که اصالً به صرفه نیست سنتی از منابع آبی استفاده می

در جلسه امروز با وزیر جهاد کشاورزی از وی خواستیم با همکاری با وزارت : این عضو فراکسیون رهروان والیت افزود

 .ریت منابع آبی کشور ارتقا یابدوری و مدی نیرو فکری اساسی برای جلوگیری از هدررفت منابع آبی کشور کنند تا بهره

های اعضای  وی همچنین خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و توقف واردات سیب و پرتقال را از دیگر درخواست

اعضا خواستار حمایت : شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت از وزیر جهاد کشاورزی دانست و افزود

داخلی محصوالت کشاورزی و خرید تضمینی برخی محصوالت کشاورزی داخلی  جدی وزارت جهاد کشاورزی از تولید

 .همچنین تأکید کردند به دلیل تولید مناسب سیب و پرتقال واردات این دو محصول به کشور ممنوع شود. شدند
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - 52/24/94

 شود نمایشگاه محصوالت غذایی حالل در مسکو برگزار می
روز نمایشگاه محصوالت غذایی حالل در مسکو با حضور نمایندگانی از ایران  3خرداد به مدت  ۰اردیبهشت تا  39از

 .های اسالمی اختصاص خواهد یافت شود که یک روز این نمایشگاه به ارائه غذاها، هنرها و آهنگ اندازی می راه

روزه محصوالت غذایی حالل  3ترکیه، نمایشگاه آناتولی نقل از ، به خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .شود از امروز در مسکو برگزار می

نمایندگانی از ایران،  در این نمایشگاه تولیدکنندگان روسیه و کشورهای خارجی حضور خواهند داشت، همچنین

ترکیه، انگلیس، عربستان، اندونزی و مالزی محصوالت غذایی حالل خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند 

 .داد

المللی و شرکتهای مالی شرکت کننده در این نمایشگاه فرصت مناسبی را  همچنین متخصصان موسسات تحقیقات بین

گی ارائه مدرک مواد غذایی حالل، ایجاد بازار حالل و نیز تامین مالی، بانکی و بیمه به برای تبادل نظرات و نیز چگون

 .وگو خواهند نشست بحث و گفت

های  به ارائه غذاهای اسالمی، هنرهای اسالمی و نیز پخش آهنگ" ۰۲92برنامه اکسپوی حالل مسکو "یک روز از 

 .به این هفته ادامه خواهد یافتاسالمی اختصاص خواهند یافت؛ این نمایشگاه تا روز شن

شوند بویژه اینکه ذبح اسالمی  محصوالت حالل آنهایی هستند که از مواد غذایی حالل و به روش اسالمی تهیه می

 .رعایت شده باشد

در منطقه داشته باشد اما طی چند سال گذشته  "بازار حالل"تواند سهم بسیار مناسبی از  به گزارش فارس، ایران می

ند مناسبی هم در این زمینه ایجاد نشده است، کشورهایی مانند ترکیه و مالزی در این مسئله پیشگام هستند حتی بر

 .ای به این بحث داشته باشد خواهد سهم خود را از این بازارها تصاحب کند باید نگاه ویژه و ایران اگر می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - 52/24/94

 بازی در بخش کشاورزی گری و دالل از واسطه انتقاد وزیر جهاد کشاورزی 
بسیاری از مشکالت این  : گفت های بخش کشاورزی دانست و بازی را از آفت گری و دالل واسطه  وزیر جهادکشاورزی

 .بازی است بخش از دالل

ای با مسئوالن و کشاورزان شهرستان  از تبریز، محمود حجتی صبح امروز در جلسه خبرگزاری فارسبه گزارش 

بسیاری از : است، اظهار داشت های بخش کشاورزی بازی از آفت گری و دالل آباد با اشاره به اینکه واسطه بستان

 .بازی است مشکالت این بخش از دالل

وی تکمیل زنجیره تولید و عرضه در بخش کشاورزی از طریق ایجاد واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی را راهکار 

ر این بخش دولت با تمام توان از ایجاد واحدهای تبدیلی و فرآوری د: گری برشمرد و گفت اساسی برای مقابله با واسطه

 .کند حمایت می

وری در این بخش را از دیگر مشکالت بخش کشاورزی  حجتی ضعف بنیه اقتصادی و مالی کشاورزان و پایین بودن بهره

های بزرگ و حمایت از کشاورزان سعی کرده رونق و  گذاری ماه گذشته با سرمایه ۰9دولت در : عنوان کرد و افزود

 .توسعه در این بخش را تسریع کند

های روز دنیا و حمایت  وزیر جهادکشاورزی از تکمیل پایاب سدهای الخلج، کردکندی و جوقان با استفاده از روش

 .تواند رونق کشاورزی منطقه را تسریع کند ها می اجرای این طرح: مسئوالن خبر داد و گفت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 های دام و طیور مؤسسه رازی درآمدزا هستند  درصد واکسن 1۲

سازی  واکسن و سرماعضای کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسالمی از مؤسسه تحقیقات 

 .رازی واقع در استان البرز بازدید کردند

، در این بازدید که با هدف بررسی مشکالت و تالش برای توسعه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ه های درمانی ب مؤسسه صورت گرفت، از بخش جانوران سمی و تهیه پادزهر، پروژه تصفیه سرم و فرموالسیون سرم

سرخک، سرخجه، اوریون، )های ویروسی پزشکی  مترمربع، بخش تحقیق و تولید واکسن 39۰هزار و  مساحت یک

 .بازدید شد( آر و فلج اطفال ام ام

میلیارد تومانی کمیسیون  ۰۲سازی رازی با تقدیر از کمک  در این بازدید، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

: های درمانی گفت سالمی در اجرای پروژه تصفیه سرم و فرموالسیون سرمبهداشت و درمان مجلس نهم شورای ا

 .شوند و هیچ محصول وارداتی نداریم تولیدات این مؤسسه همگی در داخل تولید می

های دور به ما رسیده و تاکنون  حمید کهرام با اشاره به اینکه ساختمان و تجهیزات مؤسسه قدیمی هستند و از سال

بدون شک اگر تا چند سال آینده مؤسسه رازی نوسازی نشود، تولید : نگهداری شده است، افزودخوبی از آنها  به

 .دهد واکسن متوقف خواهد شد و یک فاجعه رخ می

درآمدزا هستند، از  "شدت به"های دام و طیور تولیدشده در مؤسسه  درصد واکسن 1۲وی با اعالم اینکه 

هزار دز  بیش از پنج: تولید و درآمد بیشتر خبر داد و خاطرنشان کردها برای  سازی برخی از این واکسن خصوصی

 .های درمانی داریم صادرات در سرم

سازی رازی خواستار کمک کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

 .مجلس شورای اسالمی برای حل مشکالت و رفع موانع توسعه این مؤسسه شد

مهر، عبدالرحمن رستمیان،  است، این بازدید با حضور حسینعلی شهریاری، مسعود پزشکیان، محمدجواد نظریگفتنی 

نژاد، عابد فتاحی،  حسن تأمینی، رسول خضری، محمدحسین قربانی، حمیدرضا عزیزی، سلیمان عباسی، احمد آریایی

وزش پزشکی مجلس شورای اسالمی با دو حلیمه عالی، شهال میرگلوبیات از اعضای کمیسیون بهداشت، درمان و آم

 !/ساعت تأخیر نسبت به زمان مقرر صورت گرفت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 4952اردیبهشت  49, یکشنبه
 آید  المللی تحقیق و تولید گیاهان تراریخته به ایران می پیشگام بین

های علمی اروپا و برنده جایزه جهانی غذا به دعوت کمیته علمی  مونتاگو رئیس اتحادیه انجمن پروفسور مارک وان

 . آید المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، به تهران می نخستین همایش بین

 9133در سال ( بلژیک)مونتاگو دانشمند اهل فالندر  ، مارک وان(ایانا)برنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خ

طور مشترک با دانشمندان آمریکایی به نام ماری دل چایلتون و رابرت فرلی جایزه جهانی  وی به. میالدی متولد شد

 .برنده شد ۰۲93غذا را در سال 

گیرد که عملکردی  ذا و کشاورزی است که هر سال به شخص یا اشخاصی تعلق میجایزه جهانی غذا، جایزه نوبل غ

 .استثنایی در جامعه داشته باشند

مونتاگو موفق به کسب جوایز متعدد ازجمله جایزه ژاپن شده است همچنین وی، عضویت در چندین آکادمی  وان

های کشاورزی فرانسه و  لوم جهان سوم، آکادمیازجمله آکادمی ملی علوم ایاالت متحده آمریکا، ایتالیا و آکادمی ع

با توجه به دستاوردهای او در . اثر منتشر شده است 12۲از وی تا کنون بیش از . روسیه و آکادمی مهندسی سوئد دارد

های دولتی  در حال حاضر او رئیس نهضت پژوهش. را از پادشاه بلژیک دریافت کرد( Baron)عنوان بارون  911۲سال 

و رئیس موسسه بیوتکنولوژی گیاهی ( EFB)، و رئیس انجمن بیوتکنولوژی اتحادیه اروپا (PRRI)مقررات و تنظیم 

 .شود وی بنیانگذار مهندسی ژنتیک با استفاده از آگروباکتریوم محسوب می. است( IPBO)کشورهای در حال توسعه 

الت زراعی مقاوم در برابر حشرات و گونه دانشمندان، کشاورزان امروزه محصو شده این به لطف تحقیقات انجام

مونتاگو پرچمدار فناوری اصالح با استفاده از مهندسی ژنتیک است که،  دکتر وان. کنند های هرز کشت می علف

عالوه براین، این فناوری باعث . ها است تر با بازده بیشتر و مقاوم در برابر بیماری کننده محصوالت زراعی متنوع تضمین

 .شود ها و گرمای شدید در زمان کوتاه می راعی در شرایط نامساعد اقلیمی مانند خشکسالیتوسعه گیاهان ز

مونتاگو به معنای سهم داشتن وی در کشاورزی معاصر بود و برداشتن قدمی به سمت  اعطای این جایزه برای مارک وان

 .تولید غذاعنوان عنصری در پایداری  ها به پذیرفتن فناوری مهندسی ژنتیک یا تراریخته

دریافت جایزه جهانی غذا افتخاری بزرگ برای جامعه است ": مونتاگو، پس از دریافت جایزه جهانی غذا گفت مارک وان

برای من این موضوع تأکیدی بر اهمیت تکنولوژی . ام این جایزه را دریافت کنم و من بسیار مفتخرم که توانسته

اگرچه . رای تولید مواد غذایی پایدار و سازگار با محیط زیست استای ب کننده عنوان عامل کمک مهندسی ژنتیک به

بسیار مفتخرم، به خوبی آگاهم که هنوز راه طوالنی برای استفاده کامل و فراگیر این فناوری برای تولید محصوالت 

وضوع باعث من امیدوارم که این م. تراریخته مورد نیاز برای امنیت غذایی در کشورهای کمتر توسعه بافته داریم

 ".پذیرش مزایای آن در اروپا و به رسمیت شناختن این تکنولوژی در جهان بشود

بر . است( IPBO)و مؤسسه توسعه بیوتکنولوژی گیاهی  VIBمونتاگو مشاور علمی در  در حال حاضر مارک وان

فرالی، پیشگام در  مونتاگو و چایلتون و ، وان912۲اِ توسط واتسون و کریک در سال .ان.اساس کشف ساختمان دی
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های گیاه توسط یک باکتری و در نتیجه چگونگی ایجاد گیاهان اصالح شده  کشف چگونگی انتقال ژن به داخل سلول

 .های مطلوب بودند ژنتیک با ویژگی

میلیون زارع پرورش داده شده  98است که توسط ( تراریخته)میلیون هکتار گیاه  989نتیجه کار آنها کشت بیش از 

 .درصد از این کشاورزان، فقیر بوده و از کشورهای در حال توسعه بودند 1۲یش از ب. بود

دهد که در آینده جمعیت جهان درحال افزایش  نشان می( FAO)برآورد سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد 

یک نفر از هر )نسان میلیون ا 81۲در حال حاضر . میلیارد نفر خواهد رسید 1میالدی به  ۰۲2۲خواهد بود و در سال 

های علمی نقش مهمی در این چالش قرن بیست و  بنابراین پیشرفت. برند از گرسنگی و کمبود غذا رنج می( هشت نفر

 .کند یکم برای تولید مقادیر بیشتر غذا ایفا می

ار برروی مونتاگو مشغول ک رهبری پروفسور جف شل و مارک وان میالدی محققان دانشگاه گنت به 1۲در پایان دهه 

ای از  آنها فهمیدند که این باکتری قطعه. کند این باکتری گیاهان را در طبیعت آلوده می. باکتری آگروباکتریوم بودند

-TIاِ در یک پالسمید به نام .ان.مشخص شد که این دی. کند اِی گیاه منتقل می.ان.محتوای ژنتیکی خود را به دی

PLASMID ای  ها از راه غیرقابل کنترلی تقسیم شوند و ماده شود که سلول باعث می اِ.ان.انتقال این دی. قرار دارد

عبارت دیگر، باکتری گیاه را مجبور به تولید غذای مورد نیاز خود  به. کند تولید کنند که این باکتری از آن تغذیه می

 .کند می

توان از آن برای اصالح گیاهان  ه میمونتاگو پی به یک پیام رسان ژنتیکی برده بودند ک پروفسور جف شل و مارک وان

شوند  طور معمول با قطعات متفاوتی به گیاه منتقل می اِ باکتری که به.ان.ای از دی با جایگزین کردن قطعه. استفاده کرد

 .های جدیدی به گیاه منتقل کرد توان ویژگی می

گیاه )شده ژنتیکی  ستین گیاه اصالحمونتاگو و همکاران نخ مارک وان( سال قبل 3۲)میالدی  9183در ژانویه سال 

آزمایشگاه گنت در استفاده از این روش تنها نبود، . را در یک کنگره علمی در فلوریدای آمریکا ارائه کردند( تنباکو

هر دو ( رابرت فرلی)و گروه دیگر محققانی در مونسانتو ( ماری دل چیلتون)یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه واشنگتن 

مونتاگو آموخته بودند، برای تولید گیاهانی با خصوصیات  اکتریوم براساس آنچه جف شل و مارک واناز روش آگروب

عنوان برندگان جایزه جهانی غذا شناخته  این دانشمندان کسانی هستند که امروزه به. مورد نظر استفاده کردند

 ./اند شده
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 4952اردیبهشت  49, یکشنبه

 شود  جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری خاک، آب و محیط زیست برگزار می

وسیله ستاد توسعه علوم و فناوری آب، خشکسالی،  ملی فناوری خاک، آب و محیط زیست به جشنواره و نمایشگاه

در مصالی امام خمینی تهران  9314فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خردادماه 

 .شود برگزار می

های آب، خاک و محیط زیست  ه ملی فناوری، جشنواره و نمایشگا(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وسیله ستاد توسعه علوم و فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست  به

جمهوری و با همکاری و حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و 

در  9314های علمی مرتبط در خردادماه سال  ط زیست، شهرداری تهران و انجمنشهرسازی، سازمان حفاظت محی

 .شود مصالی امام خمینی تهران برگزار می

سازی فناوری و نوآوری، فراهم کردن محیط مناسب  اهداف این جشنواره، ارائه دستاوردهای حاصل از فرآیند تجاری

نفعان  گذاران و سایر ذی کننده از فناوری، سرمایه دهای استفادهکنندگان فناوری، نها جهت آشنایی و تفاهم میان عرضه

بنیان  سازی دستاوردهای علمی و فناوری و محصوالت دانش سازی، تسهیل و بسترسازی فرایند تجاری عرصه تجاری

های عمومی در زمینه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط  های جدید ارتقاء سطح آگاهی کشور، بسترسازی عرضه ایده

های علمی و فناوری بین مراکز علمی، صنعتی و  های مناسب توسعه و تعمیق همکاری یست، فراهم کردن زمینهز

های فناوران و نوآوران از طریق شناسایی و معرفی دستاوردهای برتر فناورانه و در  فناوری کشور، ارج نهادن به فعالیت

 .سازی است آستانه تجاری

بنیان، نخبگان، مخترعان، پژوهشگران، صاحبان صنایع،  های دانش ایشگاه، شرکتمخاطبان اصلی این جشنواره و نم

های جانبی  برنامه.گذاری در این حوزه و مخاطبان فرعی عموم مردم هستند مند به سرمایه کارآفرینان و فعاالن عالقه

ی مرتبط با آب، خاک و محیط ها های آموزشی در زمینه بازار، برگزاری کارگاه جشنواره و نمایشگاه شامل برگزاری فن

اندیشی نظیر برگزاری مراسم بزرگداشت سال جهانی خاک،  های هم زیست، برگزاری میزگردهای تخصصی و نشست

فروش محصوالت استاندارد دارای مجوز قانونی، انتشار مستند ویژه جشنواره و نمایشگاه ملی، برگزاری نمایشگاهی از 

در این جشنواره و .ای تحقیقاتی با قابلیت فناوری و تشکیل و ثبت بانک ایده استه های دانشجویی و طرح نامه پایان

نمایشگاه در دو بخش ویژه و عمومی . بینی شده است های مرتبط پیش غرفه برای عرضه فناوری 3۲۲نمایشگاه حدود 

دم و فراخوان تخصصی شود و فراخوان بازدید در دو دسته فراخوان عمومی برای حضور تمامی آحاد مر بندی می غرفه

گفتنی است، در جریان برگزاری .گیرد های مربوطه صورت می برای ارائه به کارشناسان، اساتید و مسئوالن حوزه

کنندگان در نمایشگاه ملی شناسایی و تقدیر و قدردانی  های این حوزه و برترین شرکت جشنواره و نمایشگاه، برترین

های آب، خاک و محیط زیست با ریاست معاون  جشنواره و نمایشگاه ملی فناوریالزم به ذکر است، .عمل خواهد آمد به

در مصالی امام خمینی  9314خردادماه سال  ۰3شنبه  خردادماه تا سه ۰3علمی و فناوری رئیس جمهوری از شنبه 

 ./کنیدمراجعه  www.exhibi9.ab.isti.irبرای اطالع از جزئیات نمایشگاه، به سایت .شود تهران برگزار می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/۰۰3۲4-9.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 4952اردیبهشت  92, چهارشنبه

 سیل قاچاق میوه از ترکیه به ایران با ترفندهای خاص 
صورت قاچاق از مرزهای ترکیه با ترفندهای خاص وارد کشور شده و با  زردآلو، لیموترش، شبرنگ و هلو در حجم باال به

 . شود های سردرختی در بازار داخلی توزیع می وجود عرضه همزمان میوه

با اعالم ( ایانا)ران رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ای

نظیر در داخل کشور آغاز شده،  در حالی که برداشت زردآلو و انواع سردرختی در طعم و کیفیت بی: این خبر گفت

صورت قاچاق وارد  ای سودجو از کشور ترکیه انواع میوه نظیر زردآلو، لیموترش، شبرنگ و هلو را در حجم باال و به عده

 .کنند کشور می

لحاظ طعم و  تری برخوردارند، اما به آمیزی مناسب تر و رنگ های مذکور که از اندازه درشت میوه: افزودحسین مهاجران 

 .شوند های ایرانی از مرز عبور کرده و وارد کشور می های ایرانی قابل مقایسه نیستند، در سبد میوه مزه با میوه

های وارداتی در زیر سبد کاهو، پرتقال و سایر  دن میوهاز دیگر ترفندهای قاچاقچیان میوه، قرار دا: وی خاطرنشان کرد

 .رسد صورت همزمان داخل کشور تولید شده و به فروش می ها به های ایرانی است، در حالی که این میوه میوه

تر و رنگ و لعاب  هرچند این زردآلو درشت: ای ادامه داد هزار تومانی زردآلوی ترکیه 32مهاجران با اشاره به قیمت 

با این . تری نسبت به زردآلوی ایرانی دارد، اما طعم، شیرینی و مزه زردآلوی ایران قابل مقایسه با نوع وارداتی نیستبه

 .کنند هایی و عرضه آنها با قیمت نامتعارف می ای برای سود بیشتر اقدام به واردات چنین میوه حال، عده
 های رسمی وارداتی موز، نارگیل و آناناس، تنها میوه

های گرمسیری مجوز واردات دولتی دارند که عبارتند از  تنها میوه: یرعامل اتحادیه میوه و سبزی تهران تصریح کردمد

 .شوند های منطقی در بازار عرضه می موز، نارگیل و آناناس که از مجرای دولتی و با قیمت

بار  تومان در میدان مرکزی میوه و تره 8۲۲هزار و  تا سه 2۲۲هزار و  در زمان حاضر قیمت موز بین سه: وی یادآور شد

های گزاف  های قاچاقی واردشده به قیمت شود که قیمت مناسبی برای این نوع میوه است؛ در حالی که میوه عرضه می

 .های داخلی ندارد شود که تناسبی با دامنه نرخ میوه هزار تومان عرضه می 32نظیر هر کیلوگرم زردآلود 

های  صورت رسمی صادر نشده و انبه تاکنون مجوز واردات انبه به: اچاق خبر داد و تأکید کردمهاجران از عرضه انبه ق

 .صورت قاچاق از کشور پاکستان وارد ایران شده است شده به عرضه
 های جنوب شهر کاری حلقه چاه برای سبزی 813اختصاص 

ترین نوع سبزی از مناطق حاشیه جنوبی  ارزانهرچند : رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران اظهار داشت

 .شوند حلقه چاه تأمین آب می 92۲ها از  شوند، اما این سبزی کریم وارد بازار می تهران از دشت ورامین و رباط

صرفه باشد، چرا که علف  کاران به تواند برای سبزی صورت رایگان باشد، نمی آب فاضالب حتی اگر به: وی همچنین گفت

ها بتوانند آب بخورند و عمالً هزینه  د در فاضالب باید توسط استخدام کارگرانی گرفته شود تا سبزیهرز موجو

 .شوند های جنوب شهر تهران از آب سالم و بهداشتی تغذیه می کند؛ لذا سبزی شده را چندین برابر می تمام

گرفت که  د از آب فاضالب صورت میآبا کاری صالح کاری و فرنگی بخش کوچکی از سبزی: مهاجران در ادامه افزود

 .صرفه نبودن نیز چندان رونقی ندارد علت به به
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شد، چرا که تا  های مجاور مصرف می جات تولیدشده این منطقه در داخل یا شهرستان فرنگی: وی خاطرنشان کرد

 .کند بازاری برای چنین محصوالتی نباشد، تولیدکننده اقدام به عرضه نمی

 ./کاران جنوب تهران توصیف کرد های جنوب تهران با آب فاضالب را به نفع سبزی کاری سبزی مهاجران خراب کردن

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰333-9html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 4952اردیبهشت  49, چهارشنبه

 ای  تذکر رییس نظام دامپزشکی به نظام پزشکی در دفاع از حقوق حرفه

های اخیر،  در پی اظهارنظرهایی جنجالی و غیر مستند در حوزه دامپزشکی از سوی برخی از پزشکان در روزها و هفته

سازمان نظام پزشکی، خواستار حفظ حقوق و شئون رئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران در نامه ای به زالی، رئیس 

 .ای دامپزشکی شد حرفه

، دکتر صفری در این نامه ضمن انتقاد از برخی اظهار نظرهای غیر (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

رنگ کارشناسانه در حوزه دامپزشکی از سوی برخی پزشکان مانند اظهار نظر در خصوص ذبح غیرشرعی حیوانات، 

کردن گوشت مرغ، لزوم حذف واکسیناسیون در صنعت طیور و غیره، از رئیس سازمان نظام پزشکی خواسته است 

 .ای دامپزشکی را به اعضای خود متذکر شود حفظ حقوق و شئون حرفه

بر اساس این گزارش متن نامه صفری به رئیس سازمان نظام پزشکی که رونوشتی از آن برای اعضای کمیسیون 

شت و درمان و همچنین کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی نیز ارسال شده، بدین شرح بهدا

 :است

بو اشاره به یکی از اهداف مشترک  3۲/۲9/14مورخ  913بنابراین گزارش صفری در این نامه پیرو نامه شماره 

و حمایت از حقوق صنفی اعضای خود در  ای و حفظ های نظام جمهوری اسالمی ایران، که حفظ شئون حرفه سازمان

اخیراً اظهارنظرهایی جنجالی و غیر مستند در خصوص ذبح : برابر اشخاص حقیقی و حقوقی است نوشته است

توسط جناب آقای دکتر )کردن گوشت مرغ  ها و رنگ در برخی کشتارگاه Coغیرشرعی حیوانات با الکتریسیته و گاز

؛ (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرگزاری تسنیمشناسی و  حسن اکبری، متخصص آسیب

توسط جناب آقای )های گوشتی و لزوم حذف واکسیناسیون در صنعت  ها بر اثر واکسیناسیون مرغ موتاسیون ویروس

ناسیون نامناسب و واکسی( اهلل در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دکتر محمود ابراهیمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه

اعتمادی به خدمات بهداشتی دامپزشکان به عنوان حافظان سالمت  بروسلوز دامی، سبب ایجاد التهاب در جامعه و بی

 ".است مواد غذایی با منشأ دامی شده 

بسیار "بنابراین گزارش، در ادامه این نامه رییس سازمان نظام دامپزشکی ایران، با یادآوری این که امروزه علوم 

ای ضمن احاطه بر مباحث خویش، به خود  نظران و اندیشمندان هر رشته لذا صاحب: اند متذکر شده شده "تخصصی

ای نیز خود را  دهند و در سایر علوم زیستی و مباحث بین رشته ی خود را نمی اجازه دخالت در گرایش مشابه رشته

 .دانند صاحب نظر و رأی نمی

ای دامپزشکی  متذکرانه خود به رییس نظام پزشکی کشور، حفظ حقوق و شئون حرفهوی در بخش دیگری از این نامه 

را خواستار شده و انتظار سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران را متذکر شدن این موارد به اعضای سازمان 

 .نظام پزشکی دانسته است

ها و  دار شدن اعتماد عمومی نسبت به فعالیت هصفری در این نامه خواستار پیگیری موارد فوق و پیشگیری از خدش

: ی بهداشت عمومی و تأمین امنیت و سالمت مواد غذایی شده و نوشته است خدمات بهداشتی دامپزشکان در عرصه

... بدیهی است چنین بیانات نسنجیده به سود فعاالن عرصه سالمت و بهداشت عمومی اعم از پزشکان و دامپزشکان و
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ای بسیار جدی به شئون  تمرار نظرات غیر کارشناسی و غیر مسؤوالنه سبب وارد آمدن خدشهنخواهد بود و اس

 .ای اعضای محترم آن سازمان نیز خواهد شد حرفه

های به عمل آمده به  صفری در ادامه درخواست دستور رسیدگی سریع را کرده و خواستار اعالم نتیجه پیگیری

 .سازمان نظام دامپزشکی کشور شده است

ایان ذکر است صفری پیشتر نیز در پی اظهارات دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در برخی نشریات و ش

های بسیاری را در بین متخصصان و  های کشور مبنی بر باال بودن میزان هورمون در گوشت مرغ که واکنش خبرگزاری

ای به وی خواستار ارائه مستندات و توضیحات  تولیدکنندگان صنعت دام و طیور کشور به همراه داشت، با ارسال نامه

ای که دیروز در جراید بازتاب یافت، اصل بیان این اظهارات از  الزم در خصوص این اخبار شده بود که وی با صدور نامه

 .سوی خود که در رسانه ها بیان شده بود را تکذیب کرد

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http۰۰238-9html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  

 آیانا 4952اردیبهشت  49, یکشنبه

 درخواست فعالیت آزادانه روزنامه نگاران کشاورزی در نقد چرایی بحران ها و قوانین 
المللی روزنامه نگاران کشاورزی جهان و همچنین مایور  رئیس فدراسیون بین Markus Redigerمارکوس ریدگر 

Mayor  رئیس شاخه ترکیه این فدراسیون که در نشست ازمیر نمایشگاهAgroexpoizmir  ،حضور یافته بودند

راتش را پیرامون آینده روزنامه نگاری در گفتگویی با یکی از روزنامه نگاران اعزامی ایرانی به آن نمایشگاه نظ

کشاورزی و البته شرایط عضویت روزنامه نگاران بخش کشاورزی ایران در آن فدراسیون را اعالم کرد که در ادامه می 

 .خوانید
 نگاران چند عضو دارد؟ المللي روزنامه آقاي مارکوس، فدراسیون بین

خبرنگار و روزنامه نگار کشاورزی عضو دارد که  42۲۲ن، بیش از کشور جها 39خوشبختانه در حال حاضر این انجمن از 

گذاران،  ها و نحوه کار اطالع رسانی کشاورزی مطلع شده و خدمات خود را به کشاورزان، سرمایه همواره از نوآوری

 .دهند ها ارائه می ها و دولت تشکل
 كند؟ فدراسیون روزنامه نگاران كشاورزي چه اهدافي را دنبال مي

های مثلث علم، صنعت و  های کشاورزی است تا تازه فدراسیون به روز کردن اطالعات و توامندی ژورنالیست هدف

که از  ۰۲94سال . تجارت را به کشاورزان انتقال دهند و تجارت ملی و کشاورزی محلی به تجارت جهانی پیوند بخورد

اعالم شد همکاران ما سعی ( های کوچک محیط رونق کار کشاورزی در)  سوی سازمان ملل، سال کشاورزی خانوادگی

نگاران به صورت دائم  های افزایش محصول به کشاورزان انتقال یابد، چرا که روزنامه های تولید و روش کردند تا تکنیک

 .با کشاورزان و همه آحاد ملت در ارتباط دو سویه هستند
 رساني در این حوزه چیست؟ عدر یك كالم نظر انجمن درباره روزنامه نگاري كشاورزي و اطال

سانسور یا ممانعت از نقد و ارائه راه . های کشاورزی باید آزادانه کار کنند و اطالع رسانی کنند ما معتقدیم ژورنالیست

االن در ایران . جایی که انتقاد نباشد پیشرفت وجود ندارد. شود تا کشاورزی در آن کشور رشد نکند کار موجب می

زمانی که روزنامه نگاران کشاورزی بتوانند به کنکاش در چرایی بحران و نقد مدیریت و . ب استچالش اصلی بحران آ

های بی مورد که موجبات این بحران را پدید آورده بپردازند،  ها و چشم پوشی گیری حتی قوانین و مقررات یا سخت

 .مسلماً اینگونه اطالع رسانی موجب بهبود و اصولی شدن روند کار خواهد شد
 آیا روزنامه نگاران كشاورزي ایران عضو این انجمن هستند؟

شویم که فعاالن صنف  ایم و خوشحال می نگاران کشاورزی ایران عضوی نداشته خیر متأسفانه تاکنون از بین روزنامه

ر خور المللی خود حضور پیدا کنند به ویژه اینکه تعداد نشریات کشاورزی ایران د های کشاورزی در خانه بین رسانه

 .توجه است
 شرایط و نحوه عضویت در انجمن چگونه است؟

های خود  های کشاورزی در هر کشوری دور هم جمع شوند و به وسیله انجمن کند رسانه فدراسیون همواره پیشنهاد می

های مطبوعات  ترین شکل عضویت، فعال شدن تشکل مناسب. به فدراسیون متصل گردند تا ارتباط جهانی فراهم شود

بر این اساس و برای حق عضویت هر خبرنگار . شاورزی و معرفی روزنامه نگاران است و عضویت انفرادی ممکن نیستک

 .گردد یورو پرداخت می 1ساالنه 
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 كند؟ فدراسیون چه خدماتي به اعضاء ارائه مي
آموزشی اطالع رسانی توسط های انجمن، بازدیدها و تورهای  ها و کنگره ها و خدمات معمول، همایش عالوه بر فعالیت

به عنوان نمونه تور بازدید از نمایشگاه میالن که ربط به غذا و کشاورزی دارد یکی از . شود فدراسیون سازماندهی می

چرا که نمایشگاه ها در امر اطالع رسانی و به روز . توانند در آن شرکت کنند تورهای بازدید انجمن است که اعضا می

کشاورزان مهم هستند و نقش مهمی در ارتقاء دانش کشاورزان توسعه کشاورزی و تجارت آن  ها و کردن ژورنالیست

اکتبر در هامیلتون نیوزلند برگزار می کنیم که امکان حضور همکاران ایرانی  98تا  94امسال یک کنگره نیز از . دارند

 .هد شددر آن وجود دارد و در صورت درخواست اعضا، برای آنها دعوتنامه ارسال خوا

/item/tashakkol/ir.iana.www://http۰۰213-9html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 4952اردیبهشت  92, چهارشنبه

  "یک جرعه آب"حضور حجتی در شهری موسوم به 

اهالی و کشاورزان روستاهای شهر زرنق در شهرستان هریس از توابع آذربایجان شرقی در اقدامی بی نظیر از محمود 

 . حجتی، وزیر جهادکشاورزی و کاروان تدبیر و امید در این شهر استقبال کردند

تان آذربایجان شرقی، در به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی اس( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

حاشیه هفدهمین سفر استانی حسن روحانی ریاست جمهوری به استان آذربایجان شرقی و در جریان بازدید وزیر 

جهادکشاورزی به همراه رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از شهرستان هریس و در مسیر گذر به 

ال بی نظیر اهالی و کشاورزان بخش زرنق شهرستان هریس مواجه شهرستان سراب، حجتی و هیات همراه او با استقب

 .گردیدند

بر پایه این گزارش در این استقبال غیرمنتظره که معموال خود حجتی به شدت از آن پرهیز دارد، کشاورزان زرنق از 

ند و حجتی اقدامات و مساعدت های وزارت جهادکشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان در این منطقه تشکر کرد

نیز به ابراز احساسات کشاورزان پاسخ گفت و ضمن حضور در جمع آنان به مطالب و درد دل های کشاورزان منطقه 

 .گوش فرا داد

است که در اوایل  "یک جرعه آب"معروف بوده، در لغت به معنی  "زرنک"گفتنی است شهر زرنق که در قدیم به 

 .شد خورشیدی از روستا به شهر تبدیل 9313سال 

کیلومتر  81زرنق یکی از شهرهای شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی است که تا مرکز استان یعنی تبریز 

 .فاصله دارد

نوعی خیار ، گندم و جو و علوفه « شیرین دنَ» ۲نفر دارد  2193زرنق جمعیتی معادل  9382براساس سرشماری سال 

 .از محصوالت اصلی این شهر هستند

 .درصد گندم استحصالی شهرستان از زرنق است ۰2حاظ تولیدات کشاورزی در حد مناسبی است بطوری که زرنق از ل

یکی از آثار قدیمی در این شهر . سال دارد ۰۲۲۲از لحاظ تاریخی قدمت این شهر بسیار زیاد بوده و قدمتی بیش از 

منابع آبی این شهر پنج . خوبی است زرنق دارای منابع آبی بسیار. ساله دارد 93۲۲مسجد حاجی است که قدمت 

این منابع آبی عالوه بر تامین آب شرب شهری زرنق و روستاهای اطراف توانایی . حلقه چاه، است 92چشمه و بیش از 

 ./زرنق از لحاظ تولیدات کشاورزی در حد مناسبی است. آبرسانی به تمامی زمین های کشاورزی را داراست

/item/majles/ir.iana.www://http۰۰318-9html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  44سه شنبه 

اجازه صادرات آبزیان : رئیس سازمان دامپزشکی کشور در واکنش به نامه اتحادیه آبزیان به حجتی خبر داد 

 های تجاری مواد غذایی شود، نه واسطه به روسیه به تولیدکنندگان داده می
اید بدانند وجود آورده است، ب کنند صادرات محصوالت شیالتی به کشور روسیه نوعی انحصار به کسانی که ادعا می <

رئیس سازمان !های تجاری شود، نه به واسطه های واقعی فرآوری آبزیان داده می به کارگاه IR که کد بهداشتی

ای که توسط اتحادیه آبزیان  درباره نامه( ایانا)دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ع انحصار صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه ارسال شده است، به وزیر جهاد کشاورزی درباره درخواست رف

های بهداشتی نیست، بلکه ضوابطی را که اتحادیه گمرکی فدراسیون روسیه و  کننده فرمول این سازمان خلق: گفت

ی آنکه هیات روسی برا: مهدی خلج افزود.کند اتحادیه اروپا وضع کرده و مورد تأیید کشورهای عضو است، اجرایی می

بندی محصوالت شیالتی عنوان  محصوالت آبزی ایران به کشورشان صادر شود، ضوابط خاصی را درباره فرآوری و بسته

سازمان : وی خاطرنشان کرد.هستند نیز مورد بازدید قرار دادند IR های بهداشتی که دارای کد کرده و کارگاه

برای بخشی خاص را صادر کند، بلکه بر اساس ضوابط دامپزشکی کشور به هیچ عنوان حق ندارد اجازه صادراتی 

هایی که توانستند  تمامی کارگاه: خلج ادامه داد.های فرآوری آبزیان را مورد ارزیابی قرار دهد تواند کارگاه موجود می

رات های شیالتی را داشتند، برای صاد این کد را دریافت کنند و از لحاظ ساختار بهداشتی قابلیت استحصال فرآورده

های  کنند که واسطه نگاری می به کشور روسیه معرفی شدند؛ اما آنچه مسلم است، آنکه کسانی در حال حاضر نامه

 IR های دارای کد تجاری هستند، نه تولیدکننده و کشور روسیه نیز خواهان آن است که محصوالت خود را از کارگاه

واهان آرد است، محصول خود را پس از بازدید از کارخانه آرد عنوان مثال فردی که خ به: وی تصریح کرد.تحویل بگیرند

کسانی : رئیس سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد.کند، نه آنکه این محصول را از شخص واسطه بگیرد خریداری می

توانند به سازمان دامپزشکی  کنند ضوابط بهداشتی کارگاه آنها مورد تأیید کشور روسیه است، می که احساس می

های تجاری نیز توصیه کرد که با بخش  خلج به واسطه.را اخذ کنند IR های کافی، کد اجعه کرده و پس از نظارتمر

های مشترکی برگزار کردند،  بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی وارد مذاکره شوند تا پس از آنکه با کشور روسیه نشست

برای محصوالت سالم تولیدکنندگان  IR کد بهداشتی: وی تأکید کرد.های الزم برای صادرات را فراهم آورند زمینه

ای نوشته و در این نامه درخواست رفع  گفتنی است، اتحادیه آبزیان به وزیر جهاد کشاورزی نامه.شود واقعی داده می

تا  کارگاه توانسته بودند اخذ کنند را داشتند 91انحصار صادرات محصوالت شیالتی ایران به روسیه که به اعتقاد آنها 

پس از شکسته شدن این انحصار، هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند با رعایت ضوابط بهداشتی نسبت به صادرات 

 آبزیان اقدام کند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  

  فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49دو شنبه 

 <کشاورزی فردا؛نشست مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با حجتی
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس از نشست مشترک اعضای کمیسیون متبوع خود با  

مشکالت و معضالت بخش کشاورزی و (اردیبهشت ۰1)در جلسه فردا : حجتی وزیر جهادکشاورزی خبر داد و گفت

سیدمحمدسادات ابراهیمی با .های کشاورزان بررسی و برنامه های وزارتخانه در این راستا تشریح خواهد شد نگرانی

براساس :یادآوری دستور کار جلسه روز سه شنبه این هفته کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس گفت

طبیعی مجلس با حضور درمحل دستور کار مشخص شده قرار است نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع 

وزیر جهادکشاورزی و معاونان و سایر مسئوالن این وزارتخانه  "حجتی"وزارت جهادکشاورزی در نشستی مشترک با 

عضوهیات رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس تصریح .به بررسی مشکالت بخش کشاورزی بپردازند

کالن کشور از جمله حوزه بیابان زدایی،جنگل کاری و مسایل مربوط به دراین نشست مشترک مسایل و مشکالت : کرد

سادات ابراهیمی .دام و طیور و همچنین مشکالت سایر بخش های کشاورزی مثل گندم مطرح و بررسی خواهد شد

دراین جلسه همچنین هریک از نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس می توانند :ادامه داد

هدف از برگزاری :وی گفت.ایل ملی و مشکالت حوزه های انتخابیه خود را با وزیر جهادکشاورزی در میان بگذارندمس

این نشست مشترک ایجاد فضایی باز و دوستانه است تا مسایل و معضالت بخش کشاورزی از سوی نمایندگان مطرح 

کارهای خود در راستای رفع این مشکالت را ارائه شده و از سوی دیگر مسئوالن وزارت جهادکشاورزی برنامه ها و راه

استمرار در برگزاری جلسات بین مجلس و وزارت جهادکشاورزیعضوهیات رئیسه کمیسیون .و تشریح کنند

قرار براین است که چنین جلساتی به طور مداوم و دوره ای برگزار و : کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس افزود

اسالمی تشکیل شودتا یک گفت و گوی طرفینی بین دو مجموعه وزارت جلسات آتی در مجلس شورای 

این نماینده مردم درمجلس .جهادکشاورزی و مجلس انجام و مسایل و مشکالت بخش کشاورزی از نزدیک بررسی شود

برای ارزیابی عملکرد هر مسئول و : نهم در ارزیابی عملکرد وزیر جهادکشاورزی برای مدیریت بخش کشاورزی گفت

ردی باید امکانات و اختیارات آن فرد و مسئول را درنظر داشت تا بتوان قضاوت درست و صحیحی را انجام ف

بنابراین با توجه به اینکه شرایط کشور یک شرایط خاص است و با درنظر داشتن مشکالت : سادات ابراهیمی گفت.داد

جهادکشاورزی هم تا حدودی طبیعی اقتصادی و کمبود اعتبارات قطعا چالش ها و مسایل پیش روی وزارت 

همچنین وضعیت تحریم ها در بروز :عضوهیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلسافزود.است

مشکالت متعدد بخش کشاورزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بی تاثیر نبوده و این مسایل اثرات منفی را بر بخش 

 این مشکالت تا حدودی فراتر از اختیارات دولت و وزیر بوده استکشاورزی وارد کرده است که رسیدگی به 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  45سه شنبه 

 سازمان تعاون روستایی، قربانی احتمالی تنظیم بازار میوه شب عید 

مقام سازمان تعاون روستایی با اعالم اینکه احتمال پس گرفتن مسئولیت تنظیم بازار میوه از این  قائم <کشاورزی

رعهده ستاد این سازمان میوه مورد نیاز مردم را تامین و توزیع کرد اما مسئولیت قیمت گذاری ب:سازمان هست،گفت

 .تنظیم بازار با مسئولیت آقای سینکی است

سیدمهدی کالته رحمانی در واکنش به نامه رئیس جمهور درباره نحوه تنظیم بازار و توزیع میوه شب عید و گالیه وی 

هیچ گونه عکس العملی نداریم برای اینکه ما سیستم اجرایی هستیم و  ": از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .شود و ما تنها اجرا می کنیم می ، در جای دیگری تصمیم گرفته  "ئیس جمهور رئیس ما ستر

رئیس جمهور در این ارتباط نظری دارند که معاون اول وی : مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد عضو هیات

 .این موضوع را بررسی می کنند

 ازار وجود دارددر سال آینده امکان پس گرفتن مسئولیت تنظم ب

هایی انجام می شود و این امکان وجود دارد که برای سال آینده ما  در این زمینه بررسی :کالته رحمانی اظهار داشت

این مسوولیت را برعهده نداشته باشیم اما در صورتی که این مسئولیت دوباه در اختیار ما با شد بنا بر دستور مسئوالن 

 .یفه می کنیمباال دستی اقدام به انجام وظ

در این باره هیچ برنامه ای نداریم زیرا تا : برای تنظم بازار شب عید، گفت 14های این سازمان در سال  وی درباره برنامه

 .ای ارائه نخواهیم کرد زمانی که این مسئولیت به ما ابالغ نشود، برنامه

 ی دهدوزیر جهاد کشاورزی به رئیس جمهور در باره تنظیم بازار میوه پاسخ م

کالته رحمانی در پاسخ به این سوال که با توجه به قانون انتزاع، مسئولیت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی به وزارت 

جهاد کشاورزی سپرده شده آیا در این ارتباط تغییری ایجاد شده است که نیاز به ابالغ دوباره دولت وجود دارد، 

می شود که مسئولیت تنظیم بازار کماکان برعهده چه بخشی باشد، در در دولت در این باره تصمیم گیری : تصریح کرد

 .این ارتباط وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخ گویی دارای مسئولیت است

وزیر جهاد کشاورزی در این ارتباط حتما نظرات خاص خود را  :مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت قائم

 .تا زمانی که این مسئولیت دوباره با آن سپرده نشود نظری نخواهد داشتدارند اما سازمان تعاون روستایی 

 مسئولیت قیمت گذاری میوه برعهده ستاد تنظیم بازار است

به ما  :کالته رحمانی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول کل بازار محصوالت کشاورزی است خاطر نشان کرد

را تامین و در بازار توزیع کنیم بر این اساس با هماهنگی ستاد تنظیم بازار و  اعالم شده بود که میزان مشخصی از میوه

 .ها این میوه در کشور توزیع شد استانداری

در شب عید سال گذشته سازمان تعاون روستایی توزیع مویرگی مناسبی در کل کشور داشت و میوه  :وی مدعی شد

 .مردم توزیع کرد مورد نیاز مردم را از طریق استانداری ها در میان

سازمان تعاون روستایی آن چیزی که در توان خود داشت انجام : مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود قائم

های مختلفی عضو آن  های باالدست ستاد تنظیم بازار که دستگاه داد اما قیمت گذاری میوه برعهده ما نیست و سازمان



 4931چهارم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

242 
 

 .زمینه مسئولیت دارند های ناظر در این هستند و دستگاه

قیمت میوه مورد نیاز مردم در شب عید بر اساس دستور آقای سینکی دبیر ستاد تنظیم بازار مشخص شد و : وی گفت 

 .ما این مسئولیت را اجرا کردیم

درهر استان استانداران کارگروه تنظیم بازار که تمام : وی در ارتباط با مشکالت نحوه توزیع میوه اظهارداشت

 .ها نیز در آنها حضور دارند تشکیل دادند و بر نحوه توزیع و تنظیم بازار نظارت کردند گاهدست

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهور با ارسال نامه ای خطاب به معاون اول خود خواهان پیگیری 

 .موضوع افزایش قیمت میوه در روز های پایانی سال گذشته شد

حانی، نحوه خرید محصوالت کشاورزی توسط جهاد کشاورزی غیر قابل قبول بوده است و خواهان بر اساس اعالم رو

 .طراحی برنامه ای جدید از اکنون برای شب عید سال جاری گردید

 .درصد افزایش داشته است 934و برخی  1۲ها  قیمت برخی از میوه 14بنابر اعالم بانک مرکزی، در عید 

.Post/ir.foodpress.www://http 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 495۱اردیبهشت  49چهارشنبه 

 رییس سازمان حفظ نباتات کشور از ایسنا بازدید کرد

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
 .بازدید کردند( ایسنا)از خبرگزاری دانشجویان ایران  -چهارشنبه  -سازمان حفظ نباتات کشور و هیات همراه امروز رییس 

به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر محمدعلی باغستانی رییس سازمان حفظ نباتات کشور، مهندس یحیی ابطالی معاون سازمان 

وگویی با  های مختلف خبرگزاری در گفت دانشجویان ایران و بازدید از بخشحفظ نباتات و هیات همراه ضمن حضور در خبرگزاری 

 .ها برشمردند رسانی را یکی از خطیرترین فعالیت خبرنگاران گروه اقتصادی ایسنا شرکت کردند و رسالت اطالع

تات وجود دارد و در شود که لیست آن در سایت سازمان حفظ نبا قلم سم مجاز به کشور وارد می 39۲ساالنه : باغستانی گفت

  .شود، به تایید رسیده است های ذیربط مانند وزارت بهداشت تشکیل می هیات نظارت بر سموم که با عضویت همه ارگان

شود که البته این به معنای  میلیون هکتار مبارزه شیمیایی در کشور در اراضی زراعی باغی انجام می 93تا  92ساالنه : وی افزود

طح نیست، چرا که به عنوان مثال ممکن است در یک سطح معین برای چند آفت یا برای یک آفت چند بار مبارزه در این س

  .مبارزه شیمیایی در سطحی مشخص انجام شود

 رییس سازمان حفظ نباتات در ایسنا
ازای هر هکتار از اراضی شود که به  هزار تن سم در کشور مصرف می ۰۰تا  ۰9ساالنه : رییس سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد

گرم ماده موثر سم در هر هکتار  9۲۲۲گیرد در حالی که این میزان در دنیا  ماده موثر سم مورد استفاده قرار می 23۰کشاورزی 

  .است

برای امحاء و از : گیرد، گفت که ساالنه کمتر از پنج درصد سموم مصرفی کشور، قاچاق سم صورت می باغستانی با بیان این

شود، از سازمان حفظ نباتات استعالم گرفته  بردن سموم قاچاق که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشف و ضبط می بین

  .کند آفرینی می شود و این سازمان در این زمینه نیز نقش می

درصد از سموم  1۲ربی های غ های صورت گرفته از سوی کشور گرچه به دلیل تحریم: رییس سازمان حفظ نباتات کشور اظهار کرد

های معتبر دنیا  شود، اما بسیاری از شرکت وارداتی به صورت آماده و تکنیکال از منبع هند و چین و مابقی از اروپا تامین می

های الزم با  کنند و تمام سموم وارداتی به کشور از نظر کیفی و استاندارد شان را از چین تامین می امروزه مواد تکنیکال تولید سم

  .گیرد آیتم مورد تایی سازمان حفظ نباتات قرار می 94گذراندن 

 .وگوی رییس سازمان حفظ نباتات کشور با خبرنگاران ایسنا طی روزهای آینده منتشر خواهد شد مشروح گفت

/news/fa/ir.isna.www://http14۲۰۰393124 
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها
 ایسنا - 495۱اردیبهشت  4۲جمعه 

 ترین وظیفه وزارت کشاورزی چیست؟ اساسی

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
 .معاون وزیر جهادکشاورزی اساسی ترین وظیفه این وزارتخانه را افزایش راندمان با بهبود کمی و کیفی محصوالت دانست

اردیبهشت ماه در پنل  ۰4در چهارمحال و بختیاری، محمدعلی طهماسبی ( ایسنا)خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایرانبه گزارش 

که در دانشگاه شهرکرد برگزار شد، سالمت و امنیت « تدبر در توسعه چهارمحال و بختیاری» توسعه کشاورزی همایش ملی

  .کمبود دانش فنی و تخصص از مشکالت باغبانی و کشاورزی است :های بخش باغبانی دانست و افزود غذایی را از ماموریت

  .شود و نقش ما در تولید بهداشتی اساسی است سالمت از باغ و مزرعه آغاز می: او ادامه داد

باید تولید بیشتر برای صادرات داشته باشیم تا به تراز مثبت : وی با اشاره به ضرورت مثبت کردن تراز تجاری، گفت

میلیون هکتار باغ در کشور که فقط در یک پنجم آنها نهال کاشته  ۰.2اسبی با اشاره به وضعیت موجود باغبانی با طهم.برسیم

دهد عملکرد ضعیف در کشاورزی نسبت به سطح زیر کشت  آن چیزی که باغبانی را رنج می: شده و بقیه آن بایر است، افزود

 .است

کارشناسان کشاورزی باید مطالعات دقیق با : غبانی و کشاورزی دانست و افزودوی کمبود دانش فنی و تخصصی را از مشکالت با

 .تمام جوانب را به افراد ارائه دهند و با رعایت الگوی کشت دانش فنی و تخصصی را در کشاورزی استان باال ببرند

/news/fa/ir.isna.www://http۲۰۰29419814 
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 ماشین آالت

 - 52/24/44فارس

 های نوین کشاورزی از سوی دولت درصد قیمت فن آوری 3۲پرداخت بالعوض 

 3۲دولت در راستای توسعه به کارگیری فن آوری نوین، امسال : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت

 .کند مشوق به کشاورزان پرداخت میآوری نوین کشاورزی را به عنوان  درصد قیمت فن

، کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه رسانی وزارت جهاد کشاورزی پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

این اقدام، گام مهمی برای تحقق وعده های دولت تدبیر و امید در حوزه توسعه : مکانیزاسیون کشاورزی افزود

ز عملیات شناسایی و معرفی فن آوری های نوین را در بخشی از تولید مکانیزاسیون کشاورزی است و این مرکز نی

 .محصوالت کشاورزی اغاز کرده است

مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به منظور توسعه کشت نشایی محصوالت زراعی : وی گفت

ی نوین کشت نشایی چغندر قند، ذرت که با هدف کاهش مصرف آب توسط این وزارتخانه دنبال می شود، فن آوری ها

استان اردبیل، تهران، خراسان جنوبی، خراسان  9۲دانه ای ، کلزا و پنبه را شناسایی کرده و قرار است امسال در 

 .رضوی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، البرز، گلستان و کرمان بکارگرفته شود

ی فن آوری های نوین کشت نشایی چهار محصول مورد نظر عباسی با بیان این که اعتبارات استان ها برای بکارگیر

 ۰۲درصد قیمت فن آوری های نوین به صورت مشوق یا کمک بالعوض توسط دولت،  3۲: تامین شده است، تصریح کرد

 .درصد قیمت کاال، آورده کشاورزان و مابقی از طریق تسهیالت بانکی تامین می شود

با : قیمت فن آوری های نوین برداشت مکانیزه نخود، لوبیا و پنبه نیز گفت درصدی 3۲وی با اشاره به پرداخت مشوق 

 .درصد هزینه تولید کاهش پیدا می کند 32برداشت مکانیزه این محصوالت نزدیک به 

بکارگیری فن آوری نوین برداشت نخود در استان های : رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد

بایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و لرستان را برای سال جاری طراحی کرده ایم و قرار است فن آذربایجان شرقی، آذر

 .آوری های نوین برداشت این محصول در قالب مزارع الگویی در سطح وسیع انجام گیرد

است در  فن آوری برداشت لوبیا نیز توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی شناسایی شده که قرار: وی اضافه کرد

عباسی همچنین برداشت مکانیزه پنبه را در تاریخ این محصول بی سابقه .استان مرکزی به صورت پایلوت اجرای شود

امسال برای برداشت مکانیزه پنبه در سطح شش استان کشور برنامه داریم و پیش بینی می کنیم با : خواند و گفت

آوری برداشت پنبه ظرف دو سال آینده، مشکالت برداشت این فرایند شناسایی، معرفی، بکارگیری و بومی سازی فن 

وی درعین حال یاد آور شد که سال گذشته برداشت مکانیزه پنبه در سه استان خراسان جنوبی، .محصول برطرف شود

مرکز توسعه .فارس و خراسان شمالی با موفقیت انجام شده و مورد استقبال کشاورزان و مسووالن قرار گرفته است

یزاسیون کشاورزی وزارت جهادکشاورزی در سال جاری توسعه فن آوری های نوین کشاورزی و ارتقای کمی و مکان

کیفی مکانیزاسیون کشاورزی در فرایند تولید زراعی، باغی، دام، طیور، آبزی پروری و جنگل و مرتع را به عنوان دو 

 .رویکرد اساسی دنبال می کند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰۰۲۲93۰1 

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=5183a07e-474e-42e5-a6df-37d8f1131c92
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940222001327
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 نهاده 

 آیانا 4952اردیبهشت  49, یکشنبه

 ذخایر استراتژیک کود ازته به پایان رسید 
در حالی که ذخایر استراتژیک کود ازته در کشور به پایان رسیده، الزم است دولت فکری اساسی برای کود ازته 

 . رود مورد نیاز کشاورزان کند، در غیر این صورت سرمایه یکساله آنها به باد می( سرک)

از اتمام ( ایانا)ی ایران مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورز

های پتروشیمی همچنان به گران کردن کود اوره ادامه دادند،  شرکت: ذخایر کود اوره در کشور خبر داد و گفت

 .ای در شرکت وجود ندارد ای که در حال حاضر هیچ ذخیره گونه به

ها نیز اقدام به گرانی این کود و  در فصل حاضر که کشاورزان نیاز به کود سرک دارند و پتروشیمی: علیرضا ولی افزود

 .اند، وضعیت نامشخصی در انتظار محصوالت کشاورزی است عدم تحویل آنها کرده

های پتروشیمی از ارز کشاورزان ساخته شده است، بنابراین در شرایط حاضر، ندادن  بیشتر شرکت: وی خاطرنشان کرد

 .تواند باشد ند، چیزی جز عناد نمیها هست گذار پتروشیمی کود اوره به کسانی که خود بنیان

فروختند  ها کود اوره را به کشاورزان می بهتر بود که پتروشیمی: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد

رو بودند، در آن موقع وارد عمل  التفاوت روبه تا زمانی که دولت برای تغییر قیمت آنها تعیین تکلیف کند و اگر با مابه

 .شدند می

ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رونوشت دیگری به رئیس گمرک  وزیر جهاد کشاورزی طی نامه: ولی تصریح کرد

ایران اعالم کرده است که صادرات کود ازته متوقف شود، زیرا صادرات در شرایطی باید انجام شود که مازاد تولید به 

 .کشورهای دیگر برود

کشاورزی نیاز به کود ازته دارد، صادرات به صالح کشور نیست و سرمایه  در شرایطی که بخش: وی یادآور شد

 .کشاورزان را به باد خواهد داد

ها  تر دولت در مقوله فوق وارد عمل شود و نسبت به تغییر رویه پتروشیمی امیدواریم که هرچه سریع: ولی تأکید کرد

 ./اقدامات مؤثری به انجام برسد

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰214-9html. 
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 نهاده

 آیانا 4952اردیبهشت  92, چهارشنبه

 تدوین استاندارد ملی اجباری کود در سازمان ملی استاندارد، در دست اجرا 

اطالعات مربوط به نیاز خاک مناطق مختلف کشور پایش و استخراج شده است و از این پس میزان کود مورد نیاز هر 

 . ریزی خواهد شد منطقه و نوع آن با استفاده از اطالعات این نقشه، برنامه

د کشاورزی با اشاره مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جها ، قائم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بر اساس قانون : به اینکه ورود عناصر آالینده خاک و آفات از مخاطرات واردات بدون نظارت کود شیمیایی است، گفت

کنترل و پایش کیفی انواع کودهای تولید داخل و وارداتی، واردکنندگان باید پیش از ثبت سفارش؛ شناسنامه و 

ات خاک و آب ارائه دهند و پس از تأیید و صدور مجوز نسبت به ثبت سفارش اطالعات دقیقی از کود و مؤسسه تحقیق

 .و واردات اقدام کنند

پیش از تصویب و ابالغ قانون؛ نظارت و کنترل خاصی بر کیفیت و نوع کودهای وارداتی نبود و : سعید سعادت افزود

 .مشکالت زیادی را متوجه سالمت خاک و کیفیت محصول کرده بود

ای مراحل قانونی را رعایت نکند از ورود محموله کود وارداتی جلوگیری  چنانچه واردکننده: ن کردوی خاطرنشا

 .شود و محموله بازگردانده خواهد شد می

بینی شده است و برای اجرای آن هیچ محدویت  در قانون مجازات الزم برای برخورد با متخلفان پیش: سعادت ادامه داد

 .و مشکلی نداریم

تاکنون برای انواع کودها : ین استاندارد اجباری برای کود در سازمان ملی استاندارد خبر داد و تصریح کردوی از تدو

ویژه کود شیمیایی استاندارد اختیاری داشتیم، اما از سال گذشته بر اساس دستور و درخواست وزیر جهاد  به

ات خاک و آب کشاورزی تدوین استاندارد کشاورزی؛ سازمان ملی استاندارد با همکاری کارشناسان مؤسسه تحقیق

 .ملی اجباری کود را آغار کرده است

استاندارد اختیاری که تاکنون وجود داشت ترجمه : مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی یادآور شد قائم

این کشورها با ایران  استانداردهای کود در کشورهای اروپایی و امریکایی بود و از آنجا که شرایط آب و هوایی و خاک

 .یکسان نیست، تدوین استاندارد ملی اجباری کود در سازمان ملی استاندارد در دست اجرا است

اجرای استاندارد ملی کیفیت و سالمت کود پس از تدوین و تأیید در سازمان ملی استاندارد انجام : سعادت تأکید کرد

 .خواهد شد

عالوه بر این استفاده : کیفیت برای کشاورزی ضرر اقتصادی دارد، اظهار داشت یوی با بیان اینکه استفاده از کودهای ب

اندازد و با ورود موادی مانند فلزات سنگین به خاک سالمت   از کودهای غیراستاندارد، سالمت خاک را به خطر می

 .محصول و جامعه را نیز تهدید خواهد کرد

ی کمبود کود و قیمت باالی این نهاده کشاورزی را از عوامل اصلی مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورز قائم

ای  کمبود و افزایش قیمت کود سبب شد تا عده: کیفیت دانست و گفت رویه کودهای بی تولید واردات و مصرف بی

 .تر، سالمت خاک را تهدید کنند کیفیت و عرضه آن با قیمت پایین سودجو با تولید و یا واردات کودهای بی
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کیفیت افزایش یافت و این کودها به  در دو تا سه سال اخیر روند تولید واردات کودهای بی: ادت همچنین افزودسع

وفور در بازار وجود داشت و باعث شد وزارتخانه برای جلوگیری از تخریب اراضی حاصلخیز و تحمیل هزینه سنگین به 

های تولیدکننده کود تشکیل دهد که نتیجه  حادیهها و ات کشاورزی، شورای راهبردی کود را با مشارکت انجمن

 .نامه قانونی پایش و کنترل کیفی کود در کشور شد مذاکرات این اعضا تدوین آیین

اطالعات مربوط به نیاز خاک مناطق : وی از تدوین نقشه پراکنش مصرف کود در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد

ن پس میزان کود مورد نیاز هر منطقه و نوع آن با استفاده از اطالعات مختلف کشور پایش و استخراج شده است و از ای

 .ریزی خواهد شد این نقشه، برنامه

شود که کدام خاک منطقه به چه عنصر غذایی نیازمند است تا  بر اساس این نقشه مشخص می: سعادت تصریح کرد

وگیری از هدر رفتن سرمایه از مسمویت خاک و کود مناسب برای آن تهیه و اختصاص یابد و به این ترتیب عالوه بر جل

 ./شود کاهش کیفیت محصول جلوگیری می

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰311-9html. 
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 نهاده

 فودپرس 4952اردیبهشت ماه  49چهار شنبه 

 شیمیایی بدون تایید اجازه واردات ندارد کودهای

سعید سعادت در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه ورود عناصر آالینده  <کشاورزی

بر اساس قانون کنترل و پایش کیفی انواع : خاک و آفات از مخاطرات واردات بدون نظارت کود شیمیایی است ،افزود

و وارداتی ، واردکنندگان باید پیش از ثبت سفارش ؛ شناسنامه و اطالعات دقیقی از کود و  کودهای تولید داخل

 .موسسه تحقیقات خاک و آب ارائه دهند و پس از تایید و صدور مجوز نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام کنند

های وارداتی نبود و مشکالت پیش از تصویب و ابالغ قانون ؛ نظارت و کنترل خاصی بر کیفیت و نوع کود: وی گفت

 .زیادی را متوجه سالمت خاک و کیفیت محصول کرده بود

چنانچه وارد کننده ای مراحل قانونی را رعایت نکند از : قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی افزود

 .شود و محموله بازگردانده خواهد شد ورود محموله کود وارداتی جلوگیری می

بینی شده است و برای اجرای آن هیچ محدویت و  در قانون مجازات الزم برای برخورد با متخلفان پیش: تسعادت گف

 .مشکلی نداریم

تاکنون برای انواع : وی همچنین از تدوین استاندارد اجباری برای کود در سازمان ملی استاندارد خبر داد و افزود 

داشتیم اما از سال گذشته بر اساس دستور و درخواست وزیر جهاد کودها به ویژه کود شیمیایی استاندارد اختیاری 

کشاورزی ؛ سازمان ملی استاندارد با همکاری کارشناسان موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی تدوین استاندارد 

 .ملی اجباری کود را آغار کرده است

ی که تاکنون وجود داشت ترجمه استاندارد اختیار: قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی گفت

استانداردهای کود در کشورهای اروپایی و امریکایی بود و از آنجا که شرایط آب و هوایی و خاک این کشورها با ایران 

 .یکسان نیست ، تدوین استاندارد ملی اجباری کود در سازمان ملی استاندارد در دست اجراست

و سالمت کود پس از تدوین و تایید در سازمان ملی استاندارد انجام  اجرای استاندارد ملی کیفیت: سعادت افزود

 .خواهد شد

عالوه بر این استفاده از : وی با بیان اینکه استفاده از کودهای بی کیفیت برای کشاورزی ضرر اقتصادی دارد ، گفت

ات سنگین به خاک سالمت اندازد و با ورود موادی مانند فلز  کودهای غیراستاندارد ، سالمت خاک را به خطر می

 .محصول و جامعه را نیز تهدید خواهد کرد

قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی کمبود کود و قیمت باالی این نهاده کشاورزی را از عوامل 

عده  کمبود و افزایش قیمت کود سبب شد تا: رویه کودهای بی کیفیت دانست و افزود اصلی تولید واردات و مصرف بی

 .ای سودجو با تولید و یا واردات کودهای بی کیفیت و عرضه آن با قیمت پایین تر ، سالمت خاک را تهدید کنند

سال اخیر روند تولید واردات کودهای بی کیفیت افزایش یافت و این کودها به وفور در بازار  3تا۰در : سعادت گفت

یب اراضی حاصلخیز و تحمیل هزینه سنگین به کشاورزی، وجود داشت و سبب شد وزارتخانه برای جلوگیری از تخر
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های تولید کننده کود تشکیل دهد که نتیجه مذاکرات این  شورای راهبردی کود را با مشارکت انجمن ها و اتحادیه

 .اعضا تدوین آیین نامه قانونی پایش و کنترل کیفی کود در کشور شد

اطالعات مربوط به نیاز خاک مناطق : شور خبر داد و افزودوی همچنین از تدوین نقشه پراکنش مصرف کود در ک

مختلف کشور پایش و استخراج شده است و از این پس میزان کود مورد نیاز هر منطقه و نوع آن با استفاده از اطالعات 

 .این نقشه ، برنامه ریزی خواهد شد

شود که کدام خاک  قشه مشخص میبر اساس این ن: قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی گفت

منطقه به چه عنصر غذایی نیازمند است تا کود مناسب برای آن تهیه و اختصاص یابد و به این ترتیب عالوه بر 

 .جلوگیری از هدر رفتن سرمایه از مسمویت خاک و کاهش کیفیت محصول جلوگیری می شود
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 نوغان داری

 آیانا 4952اردیبهشت  44, سه شنبه

 ای قرار گرفت  تخم نوغان در سبد یارانه
 . های مشمول یارانه در سبد حمایتی دولت قرار گرفت تخم نوغان همچون سایر نهاده

با اعالم این خبر ( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران سرپرست مرکز توسعه نوغانداری کشور امروز در گفتگو با 

هزار جعبه تخم نوغان در کشور توزیع شده و  ۰3در راستای احیای صنعت نوغانداری کشور، تاکنون بیش از : گفت

ات در راستای تولید اجداد تخم نوغان، یکی از اقدام: پور افزود اصغر داداش علی.عملیات پرورش در حال انجام است

سرا و فومن در استان گیالن در  جعبه تخم نوغان اجداد در دو نقطه صومعه 38شده در سال جاری  حاکمیتی انجام

 3۲۲هزار و  هکتار پرورش داده شده است که امیدواریم در پایان این دوره پرورش بتوانیم یک ۰۲سطحی به مساحت 

هزار  4۲بتوانیم حداقل  9312بنا داریم که در سال : کرد وی خاطرنشان.جعبه نژاد والد کرم ابریشم تولید خواهد شد

 .بتوانیم نسبت به توزیع آنها اقدام کنیم 9312جعبه تخم نوغان هیبرید را تولید کنیم تا در سال 
 واریته کرم ابریشم در بانک ژن 883وجود 

واریته کرم  99۲پرورش : ح کردسرپرست مرکز توسعه نوغانداری کشور از ایجاد بانک ژن کرم ابریشم خبر داد و تصری

ابریشم در قالب بانک ژن در دستور کار است که این اقدام در راستای حفظ نسل و حفاظت از منابع ژنتیکی انجام شده 

عنوان یک کار مشترک با مرکز تحقیقات ابریشم کشور است تا  واریته به 99۲پرورش این : پور ادامه داد داداش.است

 .تری را پرورش داده و به عرصه وارد کنیم ناسبهای م بتوانیم واریته

وی از تولید نهال توت اختصاصی برای صنعت نوغانداری در سال جاری و با مشارکت بخش غیردولتی خبر داد و یادآور 

شده، از طریق معاونت  داده های اختصاص بخشی از نیاز نوغانداران از این طریق تأمین شده است و همچنین نهال: شد

 .دار در سال جاری تأمین خواهد شد صورت یارانه نی تأمین شده است و بخش دیگری نیز بهباغبا

ها در حال حاضر در حساب سازمان جهاد کشاورزی استان  میلیون تومان از محل یارانه 3۲حدود : پور تأکید کرد داداش

شده به بار  های کاشته آنکه قلمهنیز پس از  14ها هزینه شود و در سال  گیالن کارسازی شده تا برای خرید نهال

 .شود نشست، محاسبه برای میزان یارانه مورد نیاز انجام می
 شده تکلیف دولت برای یک میلیون نهال توت اصالح

مرکز توسعه نوغانداری کشور مکلف شده است که یک میلیون : سرپرست مرکز توسعه نوغانداری کشور اظهار داشت

 .ها اتفاق بیفتد ر اختیار نوغانداران قرار دهد تا احیای نهالستانشده تولید و د نهال توت اصالح

هایی که مشمول  ها، از این پس تخم نوغان همچون بذر و سایر نهاده های یارانه بر اساس سرفصل: وی همچنین گفت

 .شود شوند، در سبد فوق جای گرفته و بدین ترتیب امکان حضور و مشارکت بخش غیردولتی بیشتر می یارانه می

های الزم برای اختصاص  بینی شویم و پیش به فصل برداشت پیله تر ابریشم نزدیک می: پور در پایان افزود داداش

هایی جهت خرید توافقی انجام شده است و امیدواریم بتوانیم این محصول را باالتر از آنچه که قیمت تضمینی  پایگاه

 ./برای آن مشخص کرده، در بازار به فروش برسانیم

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http۰۰243-9html. 
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 گزارشات جهانی

 فارس - 52/24/49

 احتمال تهاتر چای سریالنکا در برابر نفت ایران
 ای مبنی بر تهاتر چای توافقنامهاین احتمال وجود دارد که آمریکا با : رئیس اتحادیه چای سریالنکا گفت

 .در برابر نفت ایران موافقت کند 

بین هستند که دولت آمریکا برای ایجاد  الملل فارس، صادرکنندگان چای سریالنکا خوش به گزارش گروه اقتصاد بین

 .های چای صادراتی این کشور به ایران به دالر مداخله کند یک سازوکار در تسویه پرداخت

در این رابطه به نقل از روهان فرناندو رئیس اتحادیه صادرکنندگان چای سریالنکا نوشت، ما بسیار سیلون تودی پایگاه 

ایران برای صادرات چای به این کشور و تسویه به بین هستیم که آمریکا در زمینه انجام مبادالت سریالنکا و  خوش

 .ها سبب شده است تا واردکنندگان ایرانی چای نتوانند با دالر معامالت خود را انجام دهند تحریم. دالر مداخله کند

به  .وی همچنین گفت، سفیر اخیر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به سریالنکا، تاثیر مثبتی بر تجارت با ایران دارد

دنبال نشست این اتحادیه با وزیر دارایی در ماه مارس، دولت سریالنکا مذاکراتی با سفارت آمریکا در کلمبو داشته 

 .است

های ایرانی برای انجام مبادالت به دالر، ترتیب دادن  فرناندو توضیح داد، در حال حاضر به علت عدم توانایی بانک

ان ایرانی مجبورند تا برای پرداخت به صادرکنندگان سریالنکایی از جاهای تجارت چای با ایران دشوار است و خریدار

 .دیگر دالر فراهم کنند

 .ای مبنی بر تهاتر چای در برابر نفت ایران موافقت کند وی تصریح مرد، این احتمال وجود دارد که آمریکا با توافقنامه
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 گزارشات جهانی
 فارس - 52/24/49

 مصرف آب در آمریکا  اعمال محدودیت/ های کالیفرنیا را فراری داد خشکسالی شدید شرکت

چهارمین سال خشکسالی بی سابقه در این ایالت در حالی که ایالت کالیفرنیای آمریکا در حال دست و پنجه کردن با 

 .است مردم آن برای حفظ ظاهر خانه های خود اقدام به رنگ کردن چمن های خشک شده حیاط خانه ها کرده اند

، طی ماه های گذشته مشکل بی آبی در ۰4فرانس به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

 .ایالت کالیفرنیای آمریکا تشدید شده است

 های جدیدی را برای مصرف آب در های گذشته اقدامات و محدودیت دولت آمریکا و مقامات محلی این ایالت طی ماه

 .های این کشور اعمال کرده است خانه

هم اکنون کالیفرنیا در حال دست و پنجه نرم کردن با چهارمین سال خشکسالی پیاپی در این کشور است که در تاریخ 

 .این ایالت کم سابقه بوده است

 .برخی شرکت های فعال در این ایالت در حال انتقال واحدهای خود به دیگر ایالت های آمریکا هستند

فرماندار کالیفرنیا در ماه گذشته میالدی نیز قوانین و محدودیت های جدیدی را در مورد مصرف آب در این ایالت وضع 

 .کرده است

عدم امکان استفاده از آب برای آبیاری فضای سبز خانه ها در کالیفرنیا باعث شده است تا بخش قابل توجهی از این 

 .رندفضاها خشک شده و رنگ خشکی به خود بگی

برخی ساکنین خانه ها نیز با استفاده از رنگ سبز در تالش هستند تا ظاهر فضاهای سبز حیاط خانه های خود را علی 

 .رغم خشک شدن چمن ها حفظ کنند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http9314۲۰۰8۲۲۲2۲۲ 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 4952اردیبهشت  49, چهارشنبه

 ایرانی ها جزو پرمصرف ترین های گندم و برنج در جهان 
جدیدترین آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی نشان می دهد ایرانی ها جزو پرمصرف ترین 

برابر متوسط سرانه مصرف این  ۰.2هستند به طوری که سرانه مصرف گندم در ایران های گندم و برنج در جهان 

 .محصول در جهان است

کیلوگرم گندم مصرف کرده است در حالی که  931.3به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران هر ایرانی در سال گذشته 

این گزارش مصرف گندم در ایران بر اساس .کیلوگرم بوده است 31.9سرانه مصرف گندم در جهان طی این سال 

متوسط سرانه . برابر کشورهای در حال توسعه و بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است ۰.2همچنین حدود 

کیلوگرم  13.2کیلوگرم در سال و این رقم برای کشورهای توسعه یافته  3۲مصرف گندم در کشورهای درحال توسعه 

 .اعالم شده است

، 943، عراق 3۲، هند 3۰.8چین : ر برخی کشورهای دیگر به کیلوگرم در سال عبارت است ازسرانه مصرف گندم د

آمار مصرف برنج در جهان نیز نشان .999و اتحادیه اروپا  9۰3، روسیه 89.2، آمریکا 918، مصر ۰99، ترکیه 43.3ژاپن 

کیلوگرم در سال است  33.3در ایران  سرانه مصرف برنج. برابر اروپایی ها برنج مصرف می کنند 1می دهد ایرانی ها 

 .کیلوگرم برنج مصرف می کنند 2.3در حالی که مردم اتحادیه اروپا هر سال فقط 

این رقم در کشورهای درحال توسعه . کیلوگرم است که البته بیشتر از ایران است 21.۰متوسط مصرف برنج در دنیا 

سرانه مصرف برنج در برخی کشورهای دیگر .م در سال استکیلوگر 9۰.4کیلوگرم و در کشورهای توسعه یافته  38.9

، روسیه 99.۰، آمریکا 3.۰، مکزیک 49.2، مصر 21.1، ژاپن 13.۰، هند 12.8چین : به کیلوگرم در سال عبارت است از

2. 

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰211-9html. 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 4952اردیبهشت  49, چهارشنبه

 بینی فائو از تولید غالت ایران در سال زراعی جدید  پیش

میلیون تن و تولید برنج  93.2هزار تن افزایش به  2۲۲فائو در جدیدترین گزارش اعالم کرد تولید گندم ایران امسال با 

 میلیون تن خواهد رسید 9.8هزار تن رشد به  9۲۲با 

در جدیدترین گزارش خود ( فائو)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی 

 .هزار تن افزایش یابد 1۲۲بینی کرد که تولید غالت ایران در سال زراعی جدید  پیش

میلیون تن برآورد شده است و در  91.9زراعی گذشته المللی، تولید غالت ایران در سال  بر اساس گزارش این نهاد بین

 .میلیون تن خواهد رسید 98.8سال زراعی جدید به 

 93.2گندم مهمترین غله تولیدی در ایران است که بر اساس گزارش فائو تولید آن با پایان سال زراعی امسال به 

 .لیون تن برآورد شده استمی 93تولید گندم ایران در سال زراعی گذشته . میلیون تن خواهد رسید

در رتبه یازدهم جهان به لحاظ تولید گندم قرار  ۰۲92بینی شده است که همانند سال گذشته ایران در سال  پیش

 .بگیرد

میلیون تن گندم طی امسال رتبه نخست جهان  948.2، اتحادیه اروپا با تولید ۰۲92بینی فائو برای سال  بر اساس پیش

میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم  1۰میلیون تن و هند با  9۰3.2د داد و چین با را به خود اختصاص خواه

 .درصد کاهش خواهد داشت 4.1تولید گندم اتحادیه اروپا در سال جاری . گیرند قرار می

ین، ترکیه و ایران میلیون تن گندم در رتبه چهارم جهان و روسیه، کانادا، پاکستان، استرالیا، اوکرا 23آمریکا با تولید 

 .های پنجم تا یازدهم از این نظر قرار خواهد گرفت نیز به ترتیب در رتبه

شود که بر اساس برآورد فائو تولید آن در سال زراعی گذشته  برنج دومین غله تولیدی مهم در ایران محسوب می

شود در سال زراعی  بینی می ا پیشمیلیون تن باقی مانده است ام 9.3بدون تغییر نسبت به سال پیش از آن در سطح 

 .میلیون تن برسد 9.1هزار تن افزایش یابد و به  9۲۲جدید 

. میلیون تن باقی خواهد ماند 3.۰بر اساس این گزارش، تولید جو ایران در سال جاری تغییری نخواهد کرد و در سطح 

 .دمیلیون تن خواهد رسی 9.4هزار تنی به  9۲۲همچنین، تولید ذرت با افزایش 

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http۰۰219-9html. 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 4952اردیبهشت  49, دوشنبه

 گونه در حال انقراض جهان  9۲

خود وی سهم بسزایی در این اتفاق دارد و در های حیوانی است که  هاست که بشر شاهد انقراض بسیاری از گونه دهه

جام جم برخی از .برده است و با وضع قوانینی سعی در حفظ بقای آنها دارد نهایت به اهمیت وجود تنوع حیوانات پی

 .این حیوانات که درحال نابودی است در این مقاله آورده است

بامزه، بومی های تایلند، کمبوجیه و الئوس هستند و  این نوع میمون های بسیار: ـ میمون های دراز دست کاکل دار 9

این میمون ها روی درخت زندگی می کنند و تک . تا از آنها در حیات وحش وجود دارد 3۰۲۲۲درحال حاضر فقط 

 .نسل آنها به دلیل شکار بی رویه و از دست دادن مکان زندگی شان در خطر است. همسر هستند

جالب و عجیب که به پیتر پن معروف شده نوعی سمندر منحصر به فرد است که تمام این حیوان : ـ سمندر مکزیکی ۰

این سمندر زیر آب زندگی . این حیوان فقط در مکزیک یافت می شود. عمر به همان شکل الروی خود باقی می ماند

در حال . و مدارس است می کند و به دلیل ظاهر عجیبش و توانایی تولید دوباره اندام هایش مورد عالقه آزمایشگاه ها

 .عدد از این حیوان در مکزیک وجود دارد و رو به نابودی است 9۰۲۲حاضر کمتر از 

پلنگ آمور یا پلنگ منچوری یکی از گونه های پلنگ بومی خاور دور روسیه، شبه جزیره کره و شمال : ـ پلنگ آمور 3

ها تعداد کمی از آن در روسیه و مرز چین و کره نسل این حیوان در چین و کره از میان رفته و تن. شرقی چین است

 .شمالی باقی مانده است

 8۲فقط قدشان چیزی حدود . این حیوان ازخانواده اسب آبی های بزرگ جثه و شبیه آنهاست: ـ اسب آبی کوتوله 4

هزار نوع از سانتی متر است و به دلیل این که محل زندگی شان براثر جنگل زدایی درحال از بین رفتن است فقط چند

 .از طرفی دیگر براحتی توسط حیوانات دیگر یا انسان ها شکار می شوند. این حیوان باقی مانده است

این الک پشت ها که کوچک ترین الک پشت های دنیا هستند، در مصر و لیبی یافت شده : ـ الک پشت های مصری 2

الک پشت مصری در  12۲۲امروزه تنها . ودی هستنداند و به دلیل از بین رفتن مکان ساحلی زندگی شان در حال ناب

شکار غیرقانونی این حیوانات به وسیله افراد محلی که در طب از آنها استفاده می کنند به . حیات وحش دیده می شود

 .سرعت انقراض آنها کمک می کند

اوایل قرن بیستم تنها  .سمور آبی به دلیل پوست خزشان در معرض شکار بی رویه قرار گرفته است: ـ سمور آبی 3

با این که شکارشان . سمور آبی دیده شد و در حال حاضر فقط دو سوم این تعداد در حیات وحش باقی مانده اند ۰۲۲۲

بسیار محدود شده است این حیوانات بازهم در خطر نابودی هستند، زیرا به نفتی که در دریا ریخته می شود بسیار 

 .آنها را گرم نگه می دارد از بین می برد نفت، خز پوست شان که. حساس اند

این . نوعی بوزینه است که بیشتر در مناطق شرقی آسیا و سریالنکا دیده می شود(: چشم گرد تنبل)ـ لوریس تنبل  1

از آنجا که آنها دوست داشتنی هستند، فروش . حیوانات به دلیل حرکات آرام و چشمان درشت خود شهرت دارند

همچنین برای تولید داروهای سنتی آسیایی نیز . و همین موضوع نسل آنها را به خطر انداخته استبسیار خوبی دارند 
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از طرفی به سبب بریدن درختان جنگل که محل زندگی این حیوانات است، آنها در معرض نابودی قرار . شکار می شوند

 .گرفته اند

سانتی متر و اندازه  49تا  31گی می کند و اندازه بدنش این حیوان در شمال آفریقا و خاورمیانه زند: ـ روباه صحرا 8

 .این روباه های گوش دراز به دلیل شکار بی رویه در معرض انقراض هستند. سانتی متر است ۰9تا  91دمش 

این حیوان در تایلند، اندونزی، ویتنام، الئوس، کمبوجیه، مالزی و سنگاپور دیده می شود و به : ـ پولک پوست سوندا 1

افراد بومی از پولک این حیوان، انگشتری جادویی . یل پوست پولکی و همچنین گوشت شان بشدت شکار می شونددل

 .برای درمان تب روماتیسم می سازند و گوشتش را هم می خورند

تصور می شد منقرض شده است،  9133نوعی میمون پوزه دار است که بومی ماداگاسکار بوده و در سال : ـ آی ـ آی 9۲

 .با این حال به دلیل شکار بی رویه در حال نابودی است. دوباره ردی از آن پیدا شد 9121ا در سال ام

حیوانات بسیار دیگری مانند میمون دماغ دراز، تاپیر بیرد، قورباغه آبی تیتیکاکا، عنکبوت گوتی و میمون رولووی در 

 .حیوانات را حفظ کنندحال نابودی اند و مسئوالن با روش های مختلف در تالش اند این 

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http۰۰338-9html. 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 4952اردیبهشت  49, جمعه

 ! چای جایگزین جوهر شد

 . توانید به راحتی با چای و آبمیوه و مانند اینها بنویسید می WINKpenبا خودکار . جوهر را فراموش کنید

شما به راحتی این خودکار را از مایع : ، محققان آمریکایی اظهار کردند(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .موجود در اطراف خود پر کرده و بنویسید

و سر منحصر به فرد برای خطاطی و نگارش معمولی طراحی شده نویسد و با د این خودکار به راحتی بر روی کاغذ می

مواد تشکیل شده این خودکار هم از . توان آن را به راحتی تمیز و دوباره از مایع دلخواه پر کرد همچنین می. است

 .نوعی هستند که خودکار پس از دور ریختن هم قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست است

/item/food/ir.iana.www://http۰۰28۲-9html. 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 4952اردیبهشت  44, سه شنبه

 کلنگ احداث آشپزخانه بزرگ ایرانیان در عراق زمین خورد 

هزار پرس غذا توسط رییس  3۲روزانه بیش از کلنگ پروژه احداث آشپزخانه بزرگ نجف اشرف با ظرفیت پخت 

 .سازمان حج و زیارت به زمین زده شد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی حج، همزمان با سومین روز از سفر هیئت ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هزار پرس  3۲نه بیش از ایرانی به کشور عراق، کلنگ پروژه احداث آشپزخانه بزرگ نجف اشرف با ظرفیت پخت روزا

غذا توسط رییس سازمان حج و زیارت ایران و با حضور کنسولگری ایران در نجف، استانداری نجف، نماینده بعثه مقام 

 .معظم رهبری و شریک عراقی پروژه و جمعی از مسئولین ایرانی و عراقی به زمین زده شد

هزار پرس غذا در روز طراحی شده است، تا یک  3۲ش از براساس این گزارش، این آشپزخانه که برای ظرفیت پخت بی

 .سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت

یکی : رییس سازمان حج و زیارت ایران در حاشیه این آیین در خصوص اهداف سفرش به عراق گفت« سعید اوحدی»

در طول یک سال گذشته . بات بوداز موضوعاتی که در این سفر دنبال کردیم، بهبود خدمات دهی به زایران عت

های عراقی  سیاست جدیدی در سازمان حج و زیارت بنا شده که ما در خصوص خدمات دهی به زایران با شرکت

 .کنیم مشارکت می

ها و افراد  ها با مشارکت شرکت پروژه را در کربال و نجف آغاز کرده ایم که همه پروژه 3در طول دو گذشته، : وی افزود

 .گیرد وثق عراقی صورت میمعتمد و م

با ظرفیت پخت ( ۰ابوتراب )امروز هم کلنگ پروژه احداث آشپزخانه بزرگ نجف : رییس سازمان حج و زیارت ادامه داد

هزار پرس غذا در روز به زمین زده شد که امیدواریم تا یک سال آینده این آشپزخانه مورد بهره برداری  3۲بیش از 

 .قرار گیرد

شوند،  با تأکید رهبر معظم انقالب مبنی بر ارائه خدمات بهتر به زایران عراقی که وارد کشور می: شتاوحدی اظهار دا

 .در مرزهای جمهوری اسالمی با عراق سه پروژه در مرزهای شلمچه، چزابه و مهران در حال اجرا است

یکی از این : ره کرد و گفترییس سازمان حج به حماسه حضور شیعیان در کربالی معلی در اربعین سال گذشته اشا

هزار زائر، اربعین امسال مورد  1های در دست اجرا زائرسرای چزابه است که فاز نخست آن با ظرفیت پذیرش  پروژه

 .بهره برداری قرار خواهد گرفت

بات عالیات هزار زایر ایرانی به جر زایران ایام اربعین به عت ۰۲۲ساالنه بیش از یک میلیون و : اوحدی در آخر بیان کرد

میلیون نفر غیر از ایام اربعین افزایش یابد که  ۰شود رقم زایران ایرانی به ساالنه  شوند که پیش بینی می مشرف می

 .الزم است بسترهای خدمات دهی به این تعداد از زایران افزایش و توسعه یابد

/item/food/ir.iana.www://http۰۰228-9html. 

 

 

http://www.iana.ir/food/item/22558-1.html

	آب
	هشدار به افت ۲۰ متری سطح سفرههای آبی کشور/مردم صرفهجویی کنند
	بازدهی آب در کشاورزی ۴۰ درصد/ شعار نمیتوانیم در کشاورزی با قانون اساسی و فرمان امام تضاد دارد
	صرفهجویی 30 درصدی آب تا افق 1404/ سرمایهگذاری در کشاورزی با محور توسعه پایدار
	درخواست ایران از فائو برای تدوین برنامه جامع آب
	ابعاد و کارکردهای بانک آب ایران
	بهره برداری مرحله اول طرح آبیاری تحت فشار پایاب سد تاجیار در سراب
	رتبه نخست آبیاری نوین کشور به استان مرکزی رسید
	بسته فنی مصرف مناسب آب در بخش کشاورزی تهیه شد
	مهاجرت اجباری با ادامه تخریب منابع آبی
	شور شدن آبها با کشت محصولات آببر

	اقتصاد کلان
	اقتصاد مقاومتی را با دست خالی معنا کردیم/ اشتغالزایی در محروم ترین نقطه خراسان جنوبی
	اقتصادی کردن کشاورزی کلید خورد
	تراز تجاری بخش کشاورزی به منفی 5.5 میلیارد دلار بهبود یافت/ تولید نیمی از شیرخام تولیدی کشور، فقط از یکهشتم گاوهاست
	خروج دولت از قیمت گذاری های دستوری؛تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بورس کالا سپرده شد کشاورزی

	اقتصاد محصولات
	اقلیم و منابع طبیعی
	ممنوعیت ورود عشایر به مراتع سهند تا 15 خرداد
	اعلام آمادگی مقابله با ضرر یک میلیارد دلاری تخریب اراضی در ایران/ تخریب سالانه نیم میلیون هکتار زمین کشاورزی
	اصلاح الگوی کشت، جایگزین طرح نکاشت شد/ خط اعتباری 32 میلیارد تومانی نجات دریاچه ارومیه
	داستان مرگ ماهي ها در كيش چه بود؟
	ایران و آلمان تفاهم نامه دوجانبه در حوزه جنگل امضا می کنند

	انتصابات
	رییس موسسه تحقیقات خاک و آب منصوب شد
	اعضای شورای آمورشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی انتخاب شدند

	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	جولان میوههای خارجی در بازار
	کنترل قیمت مرغ در ماه رمضان با عرضه ذخایر مرغ منجمد/ ذخایر مرغ کافی است
	قیمت میوه و سبزی در تهران/ هر کیلو زردآلو ترکیه ۳۵ هزار تومان
	مرغ کیلویی ۶۵۰۰ تومان
	عرضه ذرت و جو خوزستان و کرمانشاه در بورس کالای ایران
	افزایش حجم و زمان خرید تضمینی شیر خام و کاهش قیمت محصولات فرآوری لبنی
	گزارش بانک مرکزی از قیمت کالاهای اساسی:/لبنیات یکساله ۱۴ درصد و میوه ۵۶ درصد گران شدمواد غذایی
	سازمان تعاون روستایی، قربانی احتمالی تنظیم بازار میوه شب عید
	درخواست افزایش قیمت روغن نباتی را به دولت دادیم
	نارضایتی رییس جمهور از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار میوه شب عید + مستنداتکشاورزی>

	برنامه و سیاست ها
	دولت دستور اجرای سیاست قیمت تضمینی را صادر کرد
	تصویب چهار طرح کلان استفاده از روشهای هستهای در کشاورزی
	تعاون روستایی در جستجوی توافق جهاد کشاورزی و شهرداریها برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی
	اصلاح الگوی کشت، جایگزین طرح نکاشت شد/ خط اعتباری 32 میلیارد تومانی نجات دریاچه ارومیه
	اراضی دایر و بایر متعلق به دولت واگذار میشود
	جایگزینی کشت گندم به جای هندوانه در کرمان/ احتمال واردات بذر گندم، جو و ذرت از صربستان
	دعوت صربستان از سرمایهگذاران ایرانی برای کشت فراسرزمینی
	اعلام طرح های ویژه تدوین شده برای جامعه عشایری
	تاکید بر تداوم اجرای پروژه های مشترک کشاورزی ایران و جایکا
	درخواست فعالیت آزادانه روزنامه نگاران كشاورزي در نقد چرايي بحران ها و قوانين
	موافقت ایزو با پیشنهادهای جدید ایران برای تدوین استاندارد های بین المللی مواد غذایی
	نظام شبکهای در توسعه مدیریت کیفیت در جهاد کشاورزی ایجاد میشود
	درخواست تسریع رسیدگی نمایندگان مجلس به لایحه حفاظت از خاک
	واردات قند و شکر روی مرز توقفصنایع غذایی>
	فردا؛نشست مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با حجتی کشاورزی>
	کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:تصمیمات ستاد تنظیم بازار بدون حضور تشکلها و پشت درهای بسته گرفته می شود/ تمام اطلاعات و ارتباطات در ستاد تنظیم بازار فقط برای یک صنعت خاص در نظر گرفته شده استصنایع غذایی>
	گوشت و پنیر ایرانی با غلات روسیه تهاتر میشود
	امکان عضویت کشاورزان غیرروستایی در صندوق بیمه کشاورزی+ شرایط عضویت

	برنج
	انجام 90 درصد نشاءکاریها در استان مازندران
	برنج ایرانی شناسنامه سلامت می گیردکشاورزی>

	پسته
	در نخستین ماه امسال صورت گرفت:/افزایش 7 برابری صادرات پسته کشاورزی>

	پنبه
	انعقاد تفاهمنامه اجرای طرح کشت نشائی پنبه با دانشگاه فردوسی مشهد
	اختصاص 3 هزار هکتاراز اراضی پارس آباد مغان به کشت پنبه

	پیاز
	تامین منابع مالی
	پرداخت بلاعوض 30 درصد قیمت فن آوریهای نوین کشاورزی از سوی دولت
	آغاز به کار 34 مجتمع گلخانهای و دامپروری با اعتبار 240 میلیاردی در خراسان جنوبی
	150 میلیارد تومان هزینه استخدامی، کاش صرف ساماندهی آموزش دانشآموختگان می شد
	اختصاص سی هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم داخلی ابلاغ شد
	يک هزار ميليارد تومان برای تقويت مکانيزاسيون بخش کشاورزی
	امکان عضویت کشاورزان غیرروستایی در صندوق بیمه کشاورزی+ شرایط عضویت

	تحقیقات و نوآوری ها
	دستگاههای بوجاری و تولید بذر کشاورزی به فنآوری نوین مجهز میشود
	تصویب چهار طرح کلان استفاده از روشهای هستهای در کشاورزی
	لزوم استفاده بیشتر از انرژی هستهای در دفع آفات کشاورزی
	آغاز چهارمین همایش ملی کاربردی فناوری هستهای کشاورزی
	فنآوریهای نوین در کشاورزی / دستگاههای مکانیزه تولید بذر کشاورزی
	عرضه محصول ارگانیک با یک چهارم قیمت جهانی به بازار
	تولید شیرخشک رژیمی نوزادان برای نخستین بار در کشور

	تخم مرغ
	تولیدات باغی (سایر )
	کاهش مصرف سموم و مبارزه با سرطان، با توسعه کشت گیاهان تراریخته
	قیمت میوه و سبزی در تهران/ هر کیلو زردآلو ترکیه ۳۵ هزار تومان

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	تامین گاوهای مولد با قیمت ارزانتر در داخل کشور
	تزریق هورمون به مرغ برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست

	تولیدات زراعی (سایر )
	جای خالی زرشک ایرانی در سفره بزرگترین واردکننده گوشت مرغ دنیا
	جایگزینی کشت گندم به جای هندوانه در کرمان/ احتمال واردات بذر گندم، جو و ذرت از صربستان
	دعوت صربستان از سرمایهگذاران ایرانی برای کشت فراسرزمینی
	خرید بیش از 7 هزار تن کلزا از کشاورزان خوزستان
	برداشت طالبی خارج از فصل در ايرانشهر

	چای
	برداشت ۲۸ هزار تن برگ سبز چای/ محصول کیفیتر از سال گذشته است
	واریز بهای خرید تضمینی برگ سبز به حساب چایکاران
	سیمای آبادی عطر چای ایرانی میگیرد

	حبوبات
	خرما
	ایران از رتبه اولی تولید خرما افتاد
	آغاز گرده افشانی نخلستانهای نهبندان

	خرید تضمینی
	عدم موفقیت طرح خرید تضمینی شیرخام/ دامداران خواستار خرید شیرخام به قیمت مصوب شدند
	دولت دستور اجرای سیاست قیمت تضمینی را صادر کرد
	خرید تضمینی گندم از یک میلیون و 100 هزار تن گذشت
	خرید تضمینی گندم از مرز یک میلیون تن گذشت
	خرید بیش از 7 هزار تن کلزا از کشاورزان خوزستان

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	روغن
	برداشت اشتباه وزارت بهداشت از یک بخشنامه تولید روغن را ۳ ماه به مخاطره انداخت
	درخواست افزایش قیمت روغن نباتی را به دولت دادیم

	زعفران
	آلمان و فرانسه به ارتقای بسته بندی زعفران در ایران کمک می کنند

	زیتون
	ورود غیرقانونی روغن زیتون "پومیس" به بازار
	شیشههای واردشده از ترکیه در روستاهای مرزی برچسبزنی میشوند

	سلامت
	90 درصد واکسنهای دام و طیور مؤسسه رازی درآمدزا هستند
	90 درصد واکسنهای دام و طیور مؤسسه رازی درآمدزا هستند
	تکذیب انتساب ادعای هورمون رشد در مرغ از سوی رییس سازمان غذا و دارو
	تدوین استاندارد ملی اجباری کود در سازمان ملی استاندارد، در دست اجرا

	سیب درختی
	صادرات سیب در سال 93؛ دوبرابر سالهای قبل

	سیب زمینی
	افزایش 1400 برابری صادرات سیبزمینی؛ چوب حراج بر آبادانی کشور کشاورزی

	شکر (چغندر / نیشکر)
	تولید 40 گونه جديد نيشکر در خوزستان

	شیلات
	پیشبینی صادرات 10 هزار تن محصول شیلاتی به روسیه/ دلالان مدعی صادرات آبزیان به روسیه نباشند
	افزایش سرانه مصرف ماهي در کشور
	ماهیفروشان سرچشمه ساماندهی میشوند
	شیلات بازداشت ماهیگیران ایرانی را تایید کرد
	دلالان، مدعی صادرات آبزیان به روسیه نباشند
	اجازه صادرات آبزیان به روسیه به تولیدکنندگان داده میشود، نه واسطههای تجاری
	روسیه به جمع خریداران خاویار ایران پیوست/ خاویار صادراتی کیلویی 6 میلیون تومان
	سهم ایران از تولید آبزیان جهان/ سهم ۶.۵ درصدی آبزیان در سبد پروتئین مصرفی ایرانیها
	تهدید به خلعید مزارع پرورش میگو به جای تامین امنیت! مواد غذایی>
	تقلب گسترده در بازار ماهی و فروش فیله رنگی شده قزل آلا به جای سالمون
	«ماهی در قفس»؛ نگاهی جدید به پرورش آبزیان در دریا
	رئیس سازمان دامپزشکی کشور در واکنش به نامه اتحادیه آبزیان به حجتی خبر داد: اجازه صادرات آبزیان به روسیه به تولیدکنندگان داده میشود، نه واسطههای تجاری مواد غذایی

	شیر و فراورده ها
	عدم موفقیت طرح خرید تضمینی شیرخام/ دامداران خواستار خرید شیرخام به قیمت مصوب شدند
	شیر فلهای مغازهها همان شیرهای برگشتی کارخانجات است/ بیماریزایی مصرف شیر سنتی
	افزایش حجم و زمان خرید تضمینی شیر خام و کاهش قیمت محصولات فرآوری لبنی
	طرح خرید حمایتی شیر خام ادامه دارد/ تولید سالانه ۸۰۰ هزارتن و واردات ۶۰ هزارتن گوشت
	شیرغنی شده به مدارس میرود مواد غذایی>

	صادرات و واردات
	پیشبینی صادرات 10 هزار تن محصول شیلاتی به روسیه/ دلالان مدعی صادرات آبزیان به روسیه نباشند
	واردات، کمر تولید را شکسته است
	پنیر و گوشت ایران به روسیه میرود
	طرح خرید حمایتی شیر خام ادامه دارد/ تولید سالانه ۸۰۰ هزارتن و واردات ۶۰ هزارتن گوشت
	واردات بیرویه کالاهای مصرفی به اسم تنظیم بازار/ مصالح ملی بالاتر از منافع افراد دیده شود
	برداشت 11 هزار تن گل محمدی در استان فارس
	اجازه صادرات آبزیان به روسیه به تولیدکنندگان داده میشود، نه واسطههای تجاری
	شیشههای واردشده از ترکیه در روستاهای مرزی برچسبزنی میشوند
	کاهش واردات گوشت در برابر افزایش صادرات
	افزایش 40 درصدی صادرات گل از تنکابن
	رئیس سازمان دامپزشکی کشور در واکنش به نامه اتحادیه آبزیان به حجتی خبر داد: اجازه صادرات آبزیان به روسیه به تولیدکنندگان داده میشود، نه واسطههای تجاری مواد غذایی
	افزایش 1400 برابری صادرات سیبزمینی؛ چوب حراج بر آبادانی کشور کشاورزی
	کودهای شیمیایی بدون تایید اجازه واردات ندارد
	در نخستین ماه امسال صورت گرفت:/افزایش 7 برابری صادرات پسته کشاورزی>
	تأکید بر مدیریت منابع آبی و توقف واردات سیب و پرتقال
	گوشت و پنیر ایرانی با غلات روسیه تهاتر میشود
	معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد:/واردات گوشت بوفالوی هندی فقط برای مصارف صنعتی مواد غذایی>
	پشتپرده واردات گوشت بوفالوی هندی

	صنایع غذایی
	رقابتی شدن تولید نان با اجرای حذف یارانه
	دبیر انجمن صنایع لبنی خبر داد:/لبنیات دوباره گران نمیشود/ جلسه دولتیها بدون نتیجه بودصنایع غذایی>
	موافقت ایزو با پیشنهادهای جدید ایران برای تدوین استاندارد های بین المللی مواد غذایی مواد غذایی
	سازمان غذا و دارو تا سه ماه دیگر مصرف خمیر مرغ را تعیین تکلیف می کند
	آزادپزی نان با چه بها و بهانه ای/ناهماهنگی درروند صعودی قیمت و کیفیت
	تولید شیرخشک رژیمی نوزادان برای نخستین بار در کشور
	ایرانیها رنگ و اسانس میخورند، خارجیها چای ایرانی یک میلیون تومانی! کشاورزی

	عسل
	علوفه
	عرضه ذرت و جو خوزستان و کرمانشاه در بورس کالای ایران

	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	برداشت 11 هزار تن گل محمدی در استان فارس
	بازار گل وگیاه به جاده امام رضا میرود
	طرح کشت گیاهان دارویی جدید در سیرجان
	افزایش 40 درصدی صادرات گل از تنکابن

	گندم
	خرید تضمینی گندم از یک میلیون و 100 هزار تن گذشت
	اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید گندم داخلی
	خرید تضمینی گندم از مرز یک میلیون تن گذشت
	پرداخت 140 هزار میلیارد ریال برای یک میلیون و 200 تن گندم
	کسری تراز گندم به 1.5 میلیون تن رسید/ ذخیرهسازی 80 هزار تنی مرغ در سردخانهها
	اختصاص سی هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم داخلی ابلاغ شد

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	طرح خرید حمایتی شیر خام ادامه دارد/ تولید سالانه ۸۰۰ هزارتن و واردات ۶۰ هزارتن گوشت
	کاهش واردات گوشت در برابر افزایش صادرات
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