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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 

 

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

.فرمائید بهره مند  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن    
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 آب

 - 61/30/19فارس

 احداث سد زیر زمینی در راستای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی پایدار کشاورزی
های زیرزمینی  وضعیت آباحداث سد زیر زمینی به منظور بهره برداری بهینه و بهبود : یک کارشناس آبخیزداری گفت

 .رود و گامی موثر در راستای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی پایدارکشاورزی به شمار می

، میر مسعود خیرخواه عضو هیات علمی دانشگاه، رئیس سابق پژوهشکده آبخیزداری و مجری طرح خبرگزاری فارسبه گزارش 

زمینی در دولت نهم و کارشناس آبخیزداری در یادداشتی، احداث سد زیر زمینی را به منظور تهیه آب برای کشاورزی سدهای زیر 

های زیرزمینی دانست و گامی موثر در راستای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی  و دامداری ، بهره برداری بهینه و بهبود وضعیت آب

 .پایدارکشاورزی عنوان کرد

 س:مقدمه

. تبیین شده است( مد ظله العالی)مقاومتی در واقع معماری گفتمان انقالب اسالمی است که توسط مقام معظم رهبری  اقتصاد

بایست در کشور، از  مسیری است که می  دهنده گفتمان انقالب اسالمی نیز در حقیقت معرف وضع موجود، وضع مطلوب و هم نشان

های داخلی، تولید ملی،  کلی اقتصاد مقاومتی استفاده از منابع و ظرفیت های در سیاست. وضع موجود به وضع مطلوب رسید

از سوی دیگر یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی خودکفایی در محصوالت . وری و تولید دانش، بسیار تأکید شده است بهره

این مهم ما را بر . یسر نخواهد بوداستراتژیک کشاورزی کشور است، چرا که استقالل هیچ کشوری بدون امنیت غذایی خود اتکا م

آن م یدارد که در این مسیر از روش های نوین علمی و منطبق با شرایط اقلیمی خشک و خشکسالی های مکرر کشور و به خصوص 

 .مدیریت بهینه و جامع منابع آب و خاک استفاده شود

تا به امروز آن چه حکمرانان این سرزمین را با نگرانی از دوران هخامنشیان . اصوالً خشکسالی در ایران امری تازه و جدید نیست

مواجه ساخته خشکسالی بوده و دروغ و نهایت مصیبت آنجاست که عده ای با دروغ و تزویر خشکسالی را بهانه ای برای ضربه زدن 

آبی شدید و حتی خشکسالی واقعیت غیر قابل کتمان در ایران کمبود آب و روبرو شدن با کم . به استقالل و خودکفایی ملی نمایند

اما آیا می توان با طرح موضوع خشکسالی، تمامی فعالیت های کشاورزی را ملغی و تنها چشم به واردات محصوالت کشاورزی . است

 ؟!داشت( طرح نکاشت)با طرح هایی مثل تعطیلی واحدهای کشاورزی 

 قنات معجزه دست ساز ایرانی و موافق طبیعت و محیط زیست*

کمبود آب می .در طی چندین قرن از روش های مبتکرانه ای چون حفر قنوات برای مقابله با خشکسالی استفاده نمودند نیاکان ما

چالشی که برای مبارزه با محدودیت های آب انجام می دهیم، باعث پیدا شدن راه حل . تواند از محدودیت تبدیل به موقعیت شود

در شرایط  4833تا  4831سدهای زیرزمینی یکی از این روش هاست که از سال  در این راستا. های متنوع و جدید خواهد شد

سد زیرزمینی سنگانه به طور مثال احداث )خشکسالی کشور به صورت علمی ارائه شد و مورد مطالعه، تحقیق و اجرا قرار گرفت 

تاوردهای روشن و بسیار که دس( در روستای سنگانه منطقه کالت استان خراسان رضوی و سد راین در استان کرمان

همچنین در همان زمان برای نخستین بار در جهان یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی بر مبنای . موفقی به همراه داشت

 :تکنیک های پیشرفته و پیچیده ماهواره ای

                                             Spatial Decision Support System 
توسعه مطالعاتی،  4833مکانیابی مناطق پتانسیل احداث این سازه ها در کل کشور ایجاد شد ولی متأسفانه پس از سال به منظور 

علی رغم  4833به طوری که پس از سال . تحقیقاتی و اجرایی آن بسیار کُند، سپس متوقف و نهایتاً به دست فراموشی سپرده شد

http://www.farsnews.com/
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سد زیرزمینی تقریباً در تمامی استان  811استان و پتانسیل یابی حدوداً  41زمینی در سد زیر 22آماده بودن مطالعه کامل بیش از 

احداث این سدها در کشور می توانست و می تواند . های کشور، هیچ گونه بهره برداری یا اقدام اجرایی دراین مورد انجام نگرفت

رد نیاز کاربران، جنبه های محیط زیستی را رعایت نموده، عالوه برصرفه جویی چشمگیر و بهره وری باال در مصرف و تأمین آب مو

از تخریب و خالی شدن آبخوان ها محافظت نموده، خسارات محیط زیستی و هزینه های گزاف ناشی از تامین آب از طریق احداث 

 .سدهای بزرگ و برداشت بی رویه از چاه ها را به حداقل ممکن برساند

 ضرورت احداث سدهای زیرزمینی

کشورهای با اقلیم خشک و نیمه خشک مانند ایران وجود، میزان، نحوه توزیع مکانی و زمانی منابع آب از اهمیت ویژه ای در 

چرا که این شاخص ها در واقع از جمله مهمترین عوامل تعیین کننده محدودیت ها و مدیریت صحیح کشاورزی می . برخوردار است

 :رخی از این خصوصیات استموارد اشاره شده در زیر بیانگر ب. باشد

 .درصد از کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک از نظر اقلیمی واقع شده است 57حدوداً 

از مساحت کشور آن هم تنها در % 81روان ابها تنها در % 51بارش و% 01بطوری که حدوداً )عدم توزیع زمانی ومکانی مناسب بارش 

 (یک سوم متوسط جهانی)ان کم متوسط بارندگی ساالنه ، میز(فصول سرد سال به وقوع می پیوندد

وقوع خشکسالی های مخرب سبب بروز بحران آب در بسیاری از مناطق کشور شده و مشکالت عدیده ای را برای مردم و دولت ها 

 .ایجاد نموده است

بدون ( ر از حقابه زیست محیطیبه غی)میلیارد مترمکعب متوسط ساالنه حجم بارش کشور بخش از آن  148ازطرف دیگر از حدود 

برنامه ریزی و مدیریت صحیح به درون دریاهای شمال و جنوب کشور و سایر مکان های نامناسب جاری و زهکشی شده و به هدر 

 .می روند

در حالی که مناطق خشک کشور از خشکسالی، بحران و کمبود آب رنج می برند در این مناطق بخش اعظم آب های ناشی از بارش 

همچنین تعداد وقوع سیالب ها و میزان . ا به صورت سیالب های مخرب از دسترس خارج شده و خسارات فراوانی ایجاد می نمایده

 .خسارات ناشی از آن ها هرساله در حال افزایش است

ه خود نیز با با توجه به تعداد قابل مالحظه سدهای ساخته شده فقط بخشی از حجم بارش متوسط ساالنه کشور مهار شده است ک

همچنین در خشکسالی . توجه به پتانسیل باالی تبخیر و تعرق و نواقص زیاد سیستم های انتقال در هدر رفت آب بسیار مؤثرند

 .اند های توسعه یافته آب های سطحی قابل اعتماد نبوده و بارها در تأمین نیازهای های آبی ناتوان بوده

آبخوان های . بات رسیده است که آب های زیرزمینی قابل اعتمادتر از آب های سطحی استبرای کلیه کاربران آب این مسئله به اث

 .کم عمق وعمیق مناطق مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور تنها منبع اصلی تأمین آب در این مناطق می باشند

ایسه با حجم ذخیره منابع آب میزان برداشت آب ازمنابع آب زیرزمینی کشور هر ساله نیز در حال افزایش می باشد که در مق

 .سطحی کنترل شده اهمیت آب های زیرزمینی بیشتر هویدا می شود

در آبخوان ها ( متر درسال4.3به طور متوسط )همچنین برداشت بی رویه از این منابع سبب پایین رفتن شدید سطح آب زیرزمینی 

 .و خسارات عمده ای شده است

 :ولی به علت. شاره شده در باال احداث سدهای بزرگ بوده که سابقه طوالنی درکشور داردیکی از راه های مبارزه وحل مشکالت ا

شیمیایی و تأثیرات مخرب  -میزان باالی تبخیر، مدیریت ضعیف آبخیزداری حوزه های آبخیز، میزان بسیارباالی رسوب ومواد آلی

 .استزیست محیطی و اجتماعی، اکثر سدهای بزرگ کشور را دچار بحران نموده 

عالوه براین موارد، مناطق مناسب احداث سدهای بزرگ که به راحتی قابل شناسایی بوده وتوجیه اقتصادی داشته باشد بسیار 

 .در نتیجه هزینه کنترل آبهای سطحی و خسارات ناشی از آن شدیدا افزایش پیدا کرده است. محدود است
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نیستند که مناسب شرایط اقلیمی همه نقاط کشور باشند و معموالً بسیار  هایی از سوی دیگر با توجه به این که سدهای بزرگ سازه

توزیع و نگهداری بسیار پرهزینه اند، لذا قادر نبوده اند که منابع آبی مورد نیاز را  -دور از محل مصرف بوده و نیازمند شبکه انتقال 

راردهند، ولی متولیان تأمین و توزیع آب به جای اذعان به در مکان، زمان و حجم مناسب در اختیار کاربران آب به ویژه کشاورزان ق

این ضعف در مدیریت منابع آبی، هرگونه خروجی آب از سدها را در هر زمان ، مکان و حجم به بخش کشاورزی نسبت داده و 

زی به صورت حجمی عدم تحویل آب کشاور. )منابع آبی کشور و هدر دادن آن می نمایند% 01کشاورزان را متهم به مصرف بیش از 

 و کنتور دار

با توجه به موارد و مسائل اشاره شده در باال، مدیریت صحیح و جامع ونوآوری درروشهای توسعه منابع آب کشاورزی قابل اعتماد 

 .مطابق با شرایط اقلیمی کشور که تلفیقی ازروشهای سنتی به عنوان دانش محلی و فن آوری های مدرن می باشد ضروری است

می تواند پایداری فعالیت های کشاورزی را در دوره . آب زیرزمینی قابل اعتماد ومتعادل با منابع آب سطحی کنترل شده ترکیب

بحران پایین رفتن سطوح آب زیرزمینی را کاهش داده و از خسارات ناشی از وقوع سیل ها . های خشک و ترسالی تضمین نموده 

 .بکاهد

 ث سدهافن آوری های نوین ومدرن مثل احدا

اجرایی انجام گرفته منطبق با شرایط اقلیمی کشور بوده و دانش آن کامالً محلی  -بندهای زیرزمینی بر مبنای تحقیقات علمی

 .همچتین احداث این سازه ها با استفاده از سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی پیشرفته، پتانسیل یابی شده است. گردیده است

 سدهای زیرزمینی

ای که برای مسدود کردن جریان زیر سطحی یک سفره طبیعی و ایجاد مخزن در سطح زیرزمین احداث زیرزمینی به هر سازهسد 

 شود،

با ( Crystalline rocks)های آذرین برای احداث یک سد زیرزمینی وجود یک سنگ بستر نفوذ ناپذیر مثل سنگ. شود گفته می

 .ناسب با ضریب ذخیره باال نیاز استتخلخل و شکستگی کم و همچنین یک مخزن م

زیرزمینی و در دسترس های آب زیرزمینی و همچنین افزایش تراز سطح آبآب ذخیره شده در این نوع سدها جهت تغذیه سفره

سد زیرزمینی مشابهه با سدهای معمولی دارای یک . گیردقرار دادن جریانات زیرسطحی برای کشاورزان مورد استفاده قرار می

اره ناتراوا است که آب در پشت آن جمع می شود جنس این دیواره می تواند رس متراکم، سفال، آجر و سنگ با مالت سیمان، دیو

PVC و پلی اتیلن باشد. 

[Description: groundwater dam] 

 زیرزمینیبلوک دیاگرام سد 

کنند که عمق این ترانشه بستر نفوذناپذیر حفر می نشه عمود بر مسیر رودخانه و تا سنگجهت ساختن این دیواره عموماً یک ترا

بستگی به ضخامت آبرفت و عمق قرارگیری سنگ نفوذ ناپذیر بستر رودخانه، نوع خاک یا آبرفت محل ساختگاه سد و موادی که در 

طبیعتاً چسبندگی آبرفت کم ای است، هایی که آورد رسوبی آنها عمدتاٌ ماسهدر رودخانه. شود، دارد ساختن دیواره سد بکار برده می

های ترانشه با استفاده از های ترانشه در حین حفاری و خاکبرداری وجود دارد و نیاز به نگهداری دیوارهاست و امکان ریزش دیواره

نی ها از نقاط مناسب برای احداث سد زیرزمیای در رودخانهبا این وجود مناطق ماسه. باشدها میصفحات حایل یا دیگر تکنیک

شود که معموالً در حین حفر ترانشه با سطح ایستابی برخورد می. باشندشوند، چرا که دارای ضریب ذخیره مناسبی می محسوب می

- این خود نشان از جریان زیر سطحی در بستر آبراه می باشد و در حین حفاری نیاز به بمپاژ و خارج کردن آب از کف ترانشه می

 .باشد
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 یرزمینیانواع سدهای ز -8-4

 :کنند در یک تقسیم بندی کلی سدهای زیرزمینی را به دو نوع متفاوت تقسیم می

 [4]سدهای مستغرق -8-4-4

در این نوع از سدها دیواره سد در قسمت پایین به سنگ بستر نفوذناپذیر و در قسمت باالیی به سطح آبرفت محدود می شود و 

مخازن باالدست محور )این سدها جهت ذخیره آب در اکیفرهای طبیعی (. 2-8)مخزن آب فقط در زیر زمین تشکیل می شود شکل

 .و عمود بر مسیر رودخانه ساخته شده و از جریان زیرسطحی آب به پائین دست( سد

طول )در کشور چین San jianbuای از سد زیرسطحی ساخته شده در ایالت مقطع شماتیک و نمونه(: 2 - 8) شکل 

 (متر 28دیواره متر و ارتفاع 4211محور

کند و به این طریق میزان نوسانات سطح آب زیرزمینی را با ذخیره  ای خود انباشته میجلوگیری کرده و آنرا در درون بستر ماسه

ها و ایجاد حالت  این نقش دقیقاٌ در سدهای سطحی جهت کنترل تغییرات دبی رودخانه. دهند کردن آب تا حدود زیادی کاهش می

چین، رس متراکم، آسفالت، آجر با مالت سیمان یا حتی صفحات تواند بتونی، سنگدیواره این سدها می. شود می پایدار دیده

ترین مصالح و منابع قرضه موجود در محل باشد، اما بطور کلی ارجحیت با نزدیک( اتیلنپلی)پالستیکی مقاوم در برابر جریان آب 

. سطحی، بدنه سدهای زیرسطحی نیازی به ضخامت زیاد یا دیواره حائل ندارد بر خالف بدنه سدهای. باشداحداث سازه می

گاههای سنگی  ای که در ساخت این نوع از سدها باید به آن توجه شود، بنا نهادن دیواره سد برروی بستر و تکیهمهمترین مسئله 

های ه آل برای احداث سدهای سطحی، در های ایدهمکان. باشدغیر قابل نفوذ جهت جلوگیری از نشت آب به پائین دست می

ها ها و گراول خوب مانند ماسه[8]باشند که توسط مواد با آبدهی ویژهمتر می 211تا  411های باریک با عرض دره[ 2]مدفون شده

های توسعه سد.باشدزدگی سنگ بستر و سد کردن جریان آب می سدهای زیرسطحی طبیعی اغلب ناشی از بیرون. اندشده پر

 .توان توسط آن آب را به میزان زیادی انباشته کردای است که میها وسیله  ها و بستر رودخانهزیرسطحی در دره

 [1]ایسدهای رسوبگیر یا ماسه  -8-4-2

رفته و شوند، دیواره نفوذ ناپذیر سد بر روی سنگ بستر نفوذ ناپذیر قرار گ نیز نامیده می Sandfill damدر این نوع از سدها که 

هایی که ضخامت آبرفت در آن این نوع از سدها بیشتر در رودخانه . تا باالتر از سطح آبرفت موجود در کف رودخانه ادامه می یابند

- در این سدها قسمتی از دیواره سد که باالتر از سطح آبرفت قرار می(. 8-8)شکل .شوند باشد، ساخته میمی (متر 8تا 2)ها ناچیز

و با گذشت زمان و انباشته شدن رسوبات در پشت ( مشابه سدهای کنترل رسوب )کند گیر عمل مین یک تله رسوبگیرد به عنوا

شود که با در واقع یک مخزن سطحی و یک مخزن زیرزمینی تشکیل می. دیواره سد بر حجم مخزن سد زیرزمینی افزوده می شود

-ها و گراول به این ترتیب در هر فصل سیالبی ماسه(. 1-8شکل )شودگذشت زمان مخزن سطحی به مخزن زیر سطحی تبدیل می 

ای نظیر سیلتو رسکه در فضای رسوبات ریزدانه. یابد شوند و این افزایش ارتفاع به طور پیوسته ادامه می ها در پشت سد جمع می

یالب از باالی سد خارج شده و رسوبات اند به علت ایجاد آشفتگی در هنگام سهای درشت دانه نهشته شده ها و گراول بین ماسه

های مرتبط با مهندسی رسوب این عمل توسط البته در بحث. شود ماند که باعث ایجاد ظرفیت ذخیره باال میدانه درشت باقی می

 شود، طراحی ساختارهای کانال مانند در بستر رودخانه که باعث درگیر شدن و چرخش آب از بین رسوبات بستر رودخانه می

 .شود تشدید می

 تر ایجاد چرخش در آب جهت شستن ذرات سیلت و رس از بین ذرات دانه درشت
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تر هستند، لذا بهتر است که قبل از ساختن این نوع از  تر و پرهزینهبه دلیل این که این نوع از سدها نسبت به نوع مستغرق پیچیده 

ساخته شده تا هم از نفوذناپذیر بودن بدنه و مخزن سد اطمینان  سدها ابتدا یک سد زیر سطحی با هزینه کمتر در همان محل

 .حاصل شود و هم اینکه ممکن است آب ذخیره شده توسط این سد اولیه برای نیازهایمان جوابگو باشد

 اهداف کاربردها -3-2

 ایجاد منابع و مخازن آبی کوچک تجدید شونده در سطح حوزه های آبخیز

 ای بحرانی از جمله مقابله با تبعات ناشی از خشکسالیمدیریت منابع آب در زمان ه

 احیا، تقویت و مدیریت بر منابع آب زیرزمینی از جمله قنوات و چشمه

 جلوگیری از گسترش کویر و کفه های نمکی

 جلوگیری از خروج آب زیرزمینی با کیفیت مناسب به دریا و کفه های نمکی

 تثبیت بستر و حاشیه رودخانه های فصلی

 ای سد زیرزمینیمزای

زیرزمینی، به طوری که برخالف سدهای سطحی و های مناسب جهت ساخت سازه سد پذیری باال در پیدا کردن محل انعطاف

توان سدهای زیرزمینی را در کنند، می هایی است که آب را مصرف میهمچنین اکیفرهای بزرگ که معموالً دور از دسترس مکان

 .تایی و صنعتی بنا نهادمجاورت مناطق کشاورزی، روس

 هزینه پایین اجرا

 ساخت آسان سازه با استفاده از منابع قرضه در دسترس و نیروی کار محلی

 تبخیر ناچیز از سطح مخزن

-این موضوع از حیث بعضی مصارف صنعتی ودامی قابل توجه می. نبود تغییرات دمایی در آب موجود در مخزن و وجود دمای ثابت

ال در سد سنگانه خراسان رضوی در فصول سرد سال احشام عشایر قادر به شرب آب های سطحی به علت سردی به طور مث. )باشد

آب نبوده و تنها از آب خروجی سد زیرزمینی استفاده می کردند که این مسأله قبل از احداث سد در این منطقه معضل بزرگی 

 (عالوه بر کمبود آب بود

شود کنند و باعث به زیر آب رفتن مناطق موجود در مخزن سد می سطح زمین انباشته میبر خالف سدهای سطحی که آب را در 

در نتیجه مسائل اجتماعی و . باشددر این نوع از سدها به دلیل انباشته شدن آب در زیر سطح زمین خسارت مخزن بسیار ناچیز می

 .ارزش هزینه ساخت سد می باشد وجود ندارد هزینه های باالی خرید اراضی مخزن از مالکان و معارضان که گاهی بیش

شود کمتر به دلیل انباشته شدن آب در زیرسطح زمین، اکوسیستم منطقه نسبت به حالتی که مخزن در سطح زمین تشکیل می 

 .و در نتیجه این گونه سدها فاقد اثرات مخرب زیست محیطی می باشند. گیرد تحت تأثیر قرار می

 های الزم برای تصفیه آبمهارتعدم احتیاج به ابزار و 

 عدم وجود هزینه های سنگین حفظ و نگهداری

 .باشد پذیر میهای منطقه جهت افزایش ذخیره منابع آب زیرزمینی امکانساختن چندین سد زیرزمینی در آبراهه

 عدم آلودگی آب مخزن

 در بدنه سد عدم وارد شدن خسارت در صورت خراب شدن سد و عدم وجود خطر در اثر ایجاد نقص

ها و موجودات به خصوص در مورد تکثیر و پرورش حشراتی مانند ماالریا که از معذالت اصلی در صدمه پذیری کمتر توسط انسان

 .ای استمناطق حاره
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رسوبگذاری حتی در سدهای زیرزمینی از نوع )تر  گذاری رودخانه و عمر طوالنیکاسته نشدن از حجم مخزن سد به دلیل رسوب

 (ای یک مزیت محسوب می شودهماس

 قابل ترویج در جوامع مختلف و قابلیت اجرا در اکثر آبراهه های فصلی

 سهولت در اجرا و هزینه کم و امکان مشارکت گسترده مردم در اجرا و بهره برداری از طرح

 برخی نکات و تجربیات مهم در مورد سدهای زیرزمینی

شود این مخازن نسبت به مخازن سدهای داخل آبرفت های پشت دیواره سد تشکیل میبه دلیل اینکه مخازن سدهای زیرمینی در 

مانند مناطق )های با آبرفت های دانه درشت  به همین دلیل باید مکان این سدها در رودخانه. سطحی دارای حجم آب کمتری است

 . انتخاب شود( آذرین

زیرا پس از ساخت سد، بدنه در معرض دید قرار ندارد و در صورت بروز کنترل مرحله به مرحله ساخت بدنه سد نیازمند دقت است، 

 .مشکل در دیواره سد، این مشکالت از دید مهندسان به دور خواهد بود

دست جلوگیری کند، اما معموالً این  های پائینیک سد زیرزمینی ممکن است که ظاهرا از نفوذ جریانات زیرسطحی به آبخوان

از طرفی همواره می بایستی با طراحی . شوندکند تغذیه نمی  جریانات زیرسطحی که از محل سد عبور می ه ا فقط توسطآبخوان

 .دست فراهم آورد های آبگیر مناسب در خود بدنه سد زیرزمینی امکان زهکشی حد معینی از آب را به طرف نقاط پائینسازه 

رزمینی تا مجاورت سطح زمین به واسطه احداث سدزیرزمینی ممکن باال آمدن سطح آب زی: در مخزن سد زیرزمینی[7]زائینمک

زیرزمینی را با کم توان تراز آببرای رفع این مشکل می. ها در سطح همراه باشداست با تبخیر آب از سطح مخزن و تجمع نمک

متری زیر بستر  1الی  8ناپذیر تا نفوذ ارتفاع دیواره معموالً از بستر. )کردن ارتفاع دیواره سد کاهش داد تا از تبخیر جلوگیری شود

 همچنین می توان برای کاهش اثر این پدیده از کشت گیاهان جذب کننده نمک در سطح(. شود آبرفتی رودخانه در نظر گرفته می

نه سد تا برای کاهش پتانسیل نمک زایی در مخزن سد زیرزمینی می توان با تعبیه یک لوله تخلیه در پاش(. شوداستفاده  مخزن

این لوله زهکش در پاشنه سد و در قسمت رو به جریان بموازات دیواره سد بر روی سنگ . حدودی با این مشکل مبارزه کرد

کند و در پائین دست این لوله در طول دیواره سد امتداد یافته و سپس از داخل دیواره عبور می. شود بسترنفوذ ناپذیر طراحی می

-ای جهت تخلیه نمکدر واقع این لوله به عنوان وسیله . توان از طریق آن آب را تخلیه کردی شود که می به یک لوله قائم متصل م

 .شودهای حل شده از مخزن سد استفاده می 

 (4833-4831)تصاویر برخی از سد های زیرزمینی احداث شده در کشور دراستان های خراسان رضوی و کرمان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840114847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940316001315
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 آب
 آیانا-1061خرداد  17, یکشنبه

 پنج هزار میلیارد تومان هزینه فاجعه بار سد گتوند، در برابر اعتبار ناچیز احیای قنات 
ای دارند در مسایل آب دخالت کنند و فرهنگ  هایی که منافع انباشته سیاسی در مقوله آب سبب شده که گروهاقتصاد 

 .ای سیاسی است رغم آنکه در زیر زمین است، در روی زمین مقوله قنات به. بومی به دست فراموشی سپرده شود

های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در  مرکز بررسی ، محمد فاضلی معاون پژوهشی(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

که در کاروانسرای سریزد برگزار شد، « قنات برای آینده»های آب، فرهنگ و جامعه با عنوان  دوازدهمین نشست از سلسله نشست

 .برای حل این مشکل باید در قوانین و نظام قضایی کشور بازنگری انجام شود: عنوان کرد

های اخیر برای احیای قنوات اعتبارات کمی از سوی دولت هزینه شده  در دهه: های استراتژیک گفت بررسی معاون پژوهشی مرکز

 .است، حدود پنج هزار میلیارد تومان هزینه شد  است، در حالی که برای سد گتوند با تمام فجایعی که برای کشور به همراه داشته

 .ها و اصالح قوانین مرتبط برنامه داشته باشیم باید برای حفظ حریم قنات: رد و افزودها انتقاد ک ها به حریم قنات وی از تجاوز دولتی

 42های استراتژیک ریاست جمهوری از برگزاری  های مرکز بررسی فاضلی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح سیاست

آغاز  08نجمن مطالعات فرهنگی از مهرماه سال نشستی که با همکاری سه نهاد اندیشکده تدبیر آب، انجمن جامعه شناسی ایران و ا

 .ای در سیاست خارجی برای کشور اهمیت دارد مسئله آب به اندازه پرونده هسته: است، گفت  شده

کنند، باید بگویم که  ها روی میز است را مطرح می ای این جمله بد که همه گزینه ها در پرونده هسته همانگونه که غربی: وی افزود

 .ها روی میز است آب هم همه گزینهدر مسئله 

پذیری در ایران را در معرض تهدید قرار  بحران آب مهم است، زیرا زیست: های استراتژیک تاکید کرد معاون پژوهشی مرکز بررسی

 .ها برای مدیریت بهتر منابع استفاده کنیم دهد، بنابراین باید از همه گزینه می

های  مسئله قنات به خصوص برای استان. است هایی است که تاریخ در اختیار ما قرار داده گزینهگزینه قنات یکی از : وی گفت

 ./مرکزی کشور اهمیتی راهبردی دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22017-4.html 
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 آب
 آیانا 1061داد خر 19, شنبه

 کردند و با نارضایتی اهالی عزل می شدند  ها هیچ گاه نظرات خود را به دیگران تحمیل نمی میراب
با استفاده از صنعت توریسم در قنات و ورود این سازه آبی به بخش گردشگری، ارزش افزوده بیشتری برای قنات 

 . با افزایش بازدهی اقتصادی، شاید بتوانیم انگیزه بیشتری برای حفظ قنوات ایجاد کنیم. شود ایجاد می

های تاریخی در  المللی قنات و سازه ی کارشناس ارشد مرکز بیناز یزد، مجید لباف خانیک( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

که در کاروانسرای سریزد برگزار شد، « قنات برای آینده»های آب، فرهنگ و جامعه با عنوان  دوازدهمین نشست از سلسله نشست

 .تعریف کنیمتوان قنات را برای نسل آینده حفظ کرد، به شرط آنکه کارکردهای جدید برای قنات  می: بیان کرد

تجربه استفاده از قنات در صنعت گردشگری چین بسیار . قنات میراث ملموس و ناملموس زیادی برای زندگی امروز دارد: وی افزود

 .زیرا در یزد پتانسیل خوبی برای گردشگری قنات داریم. موفق بوده و شاید بتوان از این مسئله در ایران هم بهره برد

ها  های آسیاب های تاریخی با اشاره به اینکه در گذشته از قنات برای چرخاندن چرخ المللی قنات و سازه کارشناس ارشد مرکز بین

به این . توان استفاده کرد های برق می امروز از اختالف ارتفاع کوره و تونل قنات برای گرداندن توربین: شد، عنوان کرد استفاده می

 .توانیم با استفاده از انرژی آب تامین کنیم های گردشگری را می اتترتیب برق مورد نیاز خود قنات به ویژه قن

در دنیای امروز، بسیاری از کشورها به سرنوشت خشک ایران دچار خواهند شد و ناگزیرند از منابع آب زیرزمینی : وی ادامه داد

 .ختیار آنها قرار دهیمتوانیم به آنها پیشنهاد کنیم که دانش بومی قنات را در ا در نتیجه می. استفاده کنند

ها خود را با  در گذشته انسان: لباف خانیکی، قنات و کشاورزی پایدار را یکی از میراث ناملموس این سازه آبی اعالم کرد و افزود

ها  ها سطح زیر کشت خود را کاهش داده و میزان بارش یعنی با کم شدن آب قنات به دلیل کاهش بارش. کردند طبیعت همراه می

های  توان قنات را وارد مزرعه کردند، بنابراین می های خود کشت می یا اینکه محصوالت کم آب خواه در زمین. دادند فزایش میرا ا

 .زیست محیطی کرد و حتی از این الگوها در دنیای امروز بهره برد

دیگری از قنات دانست که باید در برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی را میراث ناملموس  وی روح تعاون و همکاری در بهره

 .مدیریت و تغذیه سفره آب های زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد

توان از قنات گرفت، باید  آبخیزداری بومی درسی است که می: های تاریخی تاکید کرد المللی قنات و سازه کارشناس ارشد مرکز بین

در گذشته برای تغذیه آب زیرزمینی از بندهایی در . زمینی استفاده کنیماز این سازه آبی برای مدیریت و تغذیه منابع آب زیر

ها، منابع آب  شد تا با نفوذ روان آب های کم آب خواه در باالدست این سازه آبی کاشته می گونه. شد باالدست قنات استفاده می

 .زیرزمینی تجدید شود

کردند که از خروج آب  یاز نبود، در زیر زمین سدهایی ایجاد میدر برخی مناطق برای فصولی که به آب قنات ن: وی ادامه داد

 .کرد کرد و آب را برای فصل زراعی، ذخیره می این سدها خسارتی به گالری قنات وارد نمی. جلوگیری کنند

تمام  مند و سیستماتیک بین میان انسان، محیط، فرهنگ و تکنولوژی دانست که یک چرخه نظام  لباف خانیکی قنات را رابطه

 .شود در این سیستم هیچ جزئی باعث از بین رفتن جزء دیگر نمی. اعضای آن وجود دارد

هایی برای زندگی امروز وجود  حتی در نظام تقسیم آب قنات هم درس: وی با تاکید بر نقش قنات در مدیریت پایدار منابع، گفت

از . شدند کردند و اگر اهالی از عملکرد آنها ناراضی بودند، عزل می ها هیچ گاه نظرات خود را به دیگران تحمیل نمی مثال میراب. دارد

این نشست به همت سه نهاد اندیشکده تدبیر آب، انجمن جامعه شناسی ایران و .توان در دنیای امروز استفاده کرد این قواعد می

 ./انجمن مطالعات فرهنگی با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22301-4.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22894-1.html
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 آب
 آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 آبی در شالیزارهای مازندران  شمارش معکوس کم/ روز آینده 22های جدید آب ظرف  صدور دستورالعمل
های شمالی نیز از این امر مستثنی نبوده  در حالی که ایران چند سالی است به دوره خشکسالی وارد شده است، استان

 . عنوان اقدام اضطراری، حفر چاه پیشنهاد شده است اند که در گاهی موارد به ای شده و وارد مرحله

در : گوید در این باره می( ایانا)نگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبر

حال حاضر ذخیره آبی در برخی نواحی استان مناسب است، اما ذخیره سد شهیدرجائی نیمی از آب سال گذشته را دربر دارد و در 

 .وجود آید دست حوزه آن به شود که مشکالتی برای اراضی پایین بینی می این راستا پیش

شود، اما از آنجا که ذخیره این سد کم است، برای آب  اگر باران ببارد، اندکی از مشکالت مرتفع می: افزاید حیدرپور می دالور

 .کشاورزی و شرب مردم دچار مشکل خواهیم بود

رود، باید برای  میدر روزهای آینده که میزان گرما و تبخیر آب باال : کند وی با اعالم اینکه هوا هنوز گرم نشده است، خاطرنشان می

 .جویی شود سیراب کردن اراضی کشاورزی ازجمله اراضی برنج، چاره

هزار هکتار است که امیدواریم با  بینی شده، حدود شش آبی پیش سطح اراضی که برای آنها مشکل کم: دهد حیدرپور ادامه می

 .رداری کنیمب اقدامات اضطراری همچون حفر چاه بتوانیم در مواقع لزوم از آب آنها بهره

 .شود، اما هنوز مشکل حاد نشده است های تنش آبی در اراضی کشاورزی دیده می استرس: کند وی تصریح می

 روز آینده 22های جدید آب ظرف  صدور دستورالعمل

آورده و وجود  ها را به ای که موجبات فرونشست دشت گونه های غیرمجاز در کشور بسیار زیاد است، به با وجود آنکه تعداد چاه

 .افتد هایی را باعث شده است، هنوز شاهد آن هستیم که حفر چاه در مناطق کشاورزی اتفاق می ممنوعیت

 .دار را جویا شدیم های مشکل برداری آبفای وزارت نیرو درباره حفر چاه در استان های حفاظت و بهره نظر مدیرکل دفتر نظام

چون گیالن و مازندران حفر چاه در مواقع اضطراری ممنوع نیست، زیرا سطح های شمالی هم در استان: جواد میبدی معتقد است

 .توانند دوباره خود را بازسازی کنند ها می آید و چاه آب با بارندگی باال می

شود و نباید  هایی چون کرمان که سطح فرونشست آب بسیار پایین است، حفر چاه خالف محسوب می در استان: شود وی یادآور می

 .شود انجام

های وزارت نیرو درباره کنتوردار کردن و تعیین میزان  برداری آبفای وزارت نیرو درباره پروژه های حفاظت و بهره مدیرکل دفتر نظام

ای در شورای عالی آب به تصویب رسیده که امسال  گانه 47پروژه : کند صورت هوشمند تأکید می های کشاورزی به استفاده چاه

های  روز آینده شاهد آن هستیم که دستورالعمل 21از آنجا که اعتبارات مورد نیاز آن تخصیص یافته است، از  زمان آغاز آن است و

های  کند که در فصل حاضر به اندازه پروانه خود نسبت به برداشت آب میبدی به کشاورزان پیشنهاد می.جدیدی صادر شود

 .تر نرود ها از این حد پایین آبوری اتفاق افتاده و سطح  زیرزمینی اقدام کنند تا بهره

 .ای افزایش یابد که با میزان آب کمتر بتوانیم حداکثر تولید را داشته باشیم گونه راندمان تولید باید به: گوید وی می

اند و جنگی با موضوع آب در  هایی است که کارشناسان آب انجام داده بینی ای برای پیش های خشک، مقدمه ورود ایران به سال

تر اقدامات وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در راستای بهینه کردن  اند که امید است هرچه سریع چندان دور متصور کرده ای نه ندهآی

های شمالی  بری همچون هندوانه مثمرثمر واقع شود و اراضی شالیزاری تنها در استان مصرف آب و کاهش سطح محصوالت پرآب

 !/های غیرشمالی کشت شد ی وزارت جهاد کشاورزی، امسال با تمام قدرت برنج در استانها جمع شود، نه آنکه با وجود توصیه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22041-4.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22910-1.html


 4931سوم خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

11 
 

 آب 
  آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 انجمن استادکاران قنات تشکیل می شود / لغو لزوم کسب مجوز برای الیروبی قنوات
با اصالح این قوانین، الیروبی قنوات نیاز به کسب مجوز از این وزارتخانه . وزارت نیرو به دنبال اصالح قوانین آب است

 .نخواهد داشت

ایران در دوازدهمین نشست ، رضا راعی عزآبادی مدیر کل دفتر مطالعات پایه منابع آب (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

در : که در کاروانسرای سریزد برگزار شد، عنوان کرد« قنات برای آینده»های آب، فرهنگ و جامعه با عنوان  از سلسله نشست

آید، صحبت  النظاره معاف شده و عمال آب کشاورزی رایگان به حساب می شرایطی که طبق قانون، بخش کشاورزی از پرداخت حق

 .معنی است وری در این بخش بی رهاز افزایش به

تا امروز میزان : های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، بیان کرد وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح میزان بارندگی

 .دهد درصد کاهش را نشان می 41است که نسبت مدت مشابه سال قبل  میلیمتر بوده 432های کشور  بارش

های امسال نسبت به  درصدی میزان بارش 21است، از کاهش  میلمتر بوده 240های سال گذشته  ینکه میزان بارشراعی با اشاره به ا

 .میانگین بلند مدت خبرداد

حوضه آبریز موجود  0وضعیت بارندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و میانگین بلند مدت، در پنج حوضه از : وی تاکید کرد

است که هنوز سه ماه  ها در حوضه آبریز ارومیه مطلوب است و این در حالی فقط وضعیت بارش. است یافتهکشور، به شدت کاهش 

 .گرم فصل تابستان را پیش رو داریم

 هزار رشته قنات 49برداشت چهار میلیارد متر مکعب آب از 

های موجود در کشور  اند، تعداد رشته قنات نات بودهمدیر کل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران با اشاره به اینکه ایرانیان ابداعگر ق

از این تعداد قنات، چهار میلیارد متر مکعب آب برداشت : هزار رشته اعالم کرد و افزود 14را  01های سال  بر اساس آمار برداری

 .شود می

بود که از آن هشت میلیارد متر هزار رشته قنات در کشور شناسایی شده  80، 37های سال  بر اساس آماربرداری: وی ادامه داد

ها به  است اما میزان آبدهی قنات ، پنج هزار رشته قنات بیشتر شناسایی شده01یعنی اگرچه در سال . شد مکعب آب برداشت می

 .چهار میلیارد متر مکعب کاهش یافته است

های عمیق در حریم  ها و حفر چاه زسازی قناتعدم الیروبی و با: ها اعالم کرد و افزود راعی خشکسالی را یکی از دالیل خشکی قنات

 .کند آنها، زمینه کاهش آبدهی قنات را فراهم می

حتی برای بررسی وضعیت بیالن منابع . شود امروز از آب قنات برای تامین نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی استفاده می: وی گفت

 .توانیم از قنات استفاده کنیم آب زیرزمینی هم می

هزار دهنه  451در ایران : هزار حلقه دانست و ادامه داد 551های کشور را  تر مطالعات پایه منابع آب ایران تعداد چاهمدیر کل دف

تری به مسئله قنات داشته  است در نتیجه باید نگاه فنی و دقیق قنات در ایران هنوز زنده. هزار رشته قنات وجود دارد 14چشمه و 

 .باشیم

این نگاه به مقوله آب نادرست : ر حفاظت از منابع آب فقط به دو بعد کمی و کیفی آن توجه شده، بیان کردوی با اشاره به اینکه د

 .است بعد فرهنگی همواره در مسایل آب مغفول مانده. است زیرا حفاظت از منابع آب سه بعد دارد
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فاضالب تهران از قنات برای : دهند، افزود کنونی می های زیادی را به انسان برای زندگی در شرایط راعی با اشاره به اینکه قنات درس

به ویژه فرهنگ مشارکت پذیری . باید فرهنگ قنات را به جامعه معرفی کنیم. است آوری پساب و ایجاد شبکه الگوبرداری کرده جمع

 .یابد، باید جدی گرفته شود مردم در مدیریت منابع آب که در قنات تجلی می

کنونی صحبت از وام بدون بهره و سایر امتیازات، میزان مشارکت مردم در حفاظت و مدیریت مناسب منابع در شرایط : وی ادامه داد

گذاری در  سرمایه. کردند که گذشتگان ما با منابع درآمدی خود اقدام به ایجاد قنات یا آب انبار می در حالی. دهد آب را افزایش نمی

 .شناسی شود رسد باید این مسایل باید به طور جدی آسیب یبه نظر م. شد ها به خوبی انجام می این حوزه

ها هنوز بیمه نیستند،  در شرایطی که مقنی: راعی از در دستور کار قرار گرفتن تشکیل انجمن استادکاران قنات خبرداد و گفت

سل جدید برای ادامه راه باید در ن. توان انتظار داشت که افراد داخل قنات رفته و نسبت به احیای آن اقدام کنند چگونه می

 .پیشینیان انگیزه ایجاد کرد

های مرتبط با قنات  نامه وزارت نیرو به صورت تمام قد از حفظ و احیای قنوات حمایت کرده و به دنبال اصالح آیین: وی تاکید کرد

 .است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22010-4.html 
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 آب
 آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 های عمیق  کاهش تعداد قنوات با افزایش چاه
 .است  های کشور کاسته شده های عمیق و نیمه عمیق از تعداد قنات دهد با افزایش تعداد چاه آمارها نشان می

های آب، فرهنگ و  ، علی اصغر سمسار یزدی در دوازدهمین نشست از سلسله نشست(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش 

برداری، نگهداری و  اگر در روند مدیریت، بهره: که در کاروانسرای سریزد برگزار شد، بیان کرد« قنات برای آینده»جامعه با عنوان 

 .شود پاید که قنات به دست فراموشی سپرده می تار کنیم، دیری نمیسال گذشته رف 51محافظت از قنات مطابق 

است، اما در   گرفته اگرچه قنات در زندگی مردم یزد نقش محوری داشته و هر جرعه یا سهم آن در کابین زنان قرار می: وی افزود

 .اند های حیاتی را فراموش کرده دنیای امروز، بسیاری از مردم یزد این شاهرگ

المللی قنات با اشاره به اینکه مجموعه عوامل مختلف با شدت و ضعف متفاوت در حذف کارکردهای قنات  الی مرکز بینمشاور ع

کاهش حجم مخازن و افت سطح سفره آب های زیرزمینی سبب شده که قنات کارکردهای خود را از : کنند، گفت ورود پیدا می

 .بود ها پایداری خود را حفظ کرده  گاری با محیط زیست، قرنکه این سازه آبی به دلیل ساز  در حالی. دست بدهد

در قنات به دلیل ساختارهای افقی، امکان . کند قنات همواره متناسب با آب تغذیه شده از منابع زیرزمینی برداشت می: وی افزود

ها  ایرانیان میزان برداشت آب از سفره اما با ورود فرهنگ غرب و آموزش استفاده از پمپ،. برداشت، بیشتر از توان سفره وجود ندارد

 .های لم یزرع بیشتری را آباد کردند را افزایش داده و به ظاهر زمین

ها دارد، بنابراین  های عمیق اثر منفی روی آبدهی قنات خبرگان قنات به این موضوع واقف بودند که چاه: سمساریزدی ادامه داد

اما همواره این دعاوی به ضرر صاحبان قنات و . های نوظهور بود حبان قنات از چاهمربوط به شکایت صا 81بسیاری از دعاوی دهه 

 .یافت های عمیق پایان می به نفع چاه

زیرا تغییر آب و هوایی مزید بر . شوند برداری خارج می ها از مدار بهره های عمیق ادامه یابد، قنات اگر روند احداث چاه: وی تاکید کرد

 .کند ها را تشدید می اتعلت شده و خشک شدن قن

اند، اشاره کرد و  های عمیق ربوده المللی قنات به تجربیات کشورهایی که گوی سبقت را از ایران در حفر چاه مشاور عالی مرکز بین

خورشیدی مشابه وضعیت کنونی کشورهایی نظیر اسپانیا، مراکش یا الجزایر خواهد بود، زیرا  4121وضعیت قنات در ایران : گفت

 .کردند این کشورها سطح وسیعی از اراضی خود را با قنوات آبیاری می

کردند، زیرا  تجار یزدی یک سوم پول خود را صرف ایجاد قنات می: وی با اشاره به اینکه قنات در گذشته مولد ثروت بود، عنوان کرد

 .ندکرد زارعین به محض جاری شدن آب قنات، برای کسب سهمی از آن با یکدیگر رقابت می

قنات نقش اقتصادی خود در دنیای امروز را از دست داده و صرف پول نه تنها برای احداث قنات بلکه برای : سمساریزدی ادامه داد

 .است مرمت آن هم غیر اقتصادی شده

 .شود و حریم قنات حفظ نخواهد شد بنابراین در دنیای امروز، مقنی تربیت نمی: وی اضافه کرد

در گذشته تهدید قنات به مفهوم تهدید جامعه و مرگ آن با فنای سکونت گاه انسان : المللی قنات بیان کرد مشاور عالی مرکز بین

اما در حال حاضر جامعه با پمپ به آب زیرزمینی وصل . شد به همین دلیل بیشترین همکاری برای حفظ آن انجام می. مرتبط بود

 .شود در نتیجه دانش قنات هم حفظ نمی. ستا  تفاوت شده شده و در برابر فنا و بقای قنات، بی

 ./سپارد، قنات را برای آینده حفظ کرد باید با دفع مواردی که قنات را به فراموشی می: وی تاکید کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22013-4.html 
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 آب

 آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 های آبی  وری در قنات بیش از سایر سازه بهره/ فراخوان کشاورزان به تجمیع اراضی با محور آب

های آبی است که دولت در آن  برابر بیش از سایر سازه 4/9وری در قنات  بهره: مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .گذاری کرده است سرمایه

های آب، فرهنگ و جامعه با عنوان  ، عباس زارع در دوازدهمین نشست از سلسله نشست(ایانا)یران به گزارش خبرگزاری کشاورزی ا

درصد تولید کشاورزی در ایران، وابسته به آبیاری است در  01: که در کاروانسرای سریزد برگزار شد، بیان کرد« قنات برای آینده»

 .ه استدرصد کشاورزی به آبیاری وابست 11حالی که در دنیا فقط 

 .قنات مظهر حکمرانی خوب آب، نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای جهان است: وی افزود

شود و  های مختلف کشور از قنات تامین می درصد آب مورد نیاز بخش 41مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در گذشته 

 .کند وری پایین آب، از نظر کمی و کیفی منابع آبی کشور را تهدید می رهبه: است، گفت در حال حاضر این رقم به پنج درصد رسیده

هایی است که ما را  اما قنات یکی از شاخص. های کشور بیالن منفی داشته و بحرانی است درصد دشت 71در حال حاضر : وی افزود

 .کند تا به بحران نرسیم هدایت می

تعداد ایجاد قنات در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد، اما حتی اگر بحث احداث شود که هنوز اس اگرچه امروز مطرح می: زارع گفت

 .توان از امتیازات و فرهنگ قنات برای مدیریت منابع آبی کشور استفاده کنیم قنات مد نظر نباشد، می

ه در حال حاضر از آب قنات به متاسفان: توصیف کرد و افزود  ای جبران ناپذیر های مهریز یزد را فاجعه وی رعایت نشدن حریم قنات

هایی پیش بینی کرده که از قنات به صورت بهینه  دولت مکانیزم. شود درستی و آن گونه که شایسته قنات باشد، استفاده نمی

 .استفاده کنیم

قنات دانست های زراعی بر اساس قوانین ارث را یکی از دالیل استفاده نادرست از آب  مشاور وزیر جهاد کشاورزی خرد شدن زمین

و احداث گلخانه برای استفاده بهینه  -به جای تجمیع اراضی کشاورزی  -و از تالش وزارت جهاد کشاورزی برای تجمیع آب قنات 

 .از این آب خبر داد

 بر اساس قوانین وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد. هایی را در نظر گرفته است دولت برای تجمیع آب، مکانیزم": وی ادامه داد

میلیون تومان و بارانی پنج میلیون تومان تسهیالت  7/0ای  های قطره برای روش. سامانه نوین آبیاری تسهیالتی در نظر گرفته است

اما در رابطه با آب قنات، دولت به کشاوزانی که زیر یک هکتار زمین دارند و از آب قنات استفاده . شود به متقاضیان ارایه می

 ".های آبیاری را پرداخت کند درصد تسهیالت مورد نیاز برای اصالح روش 37کنند حاضر است تا  می

توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی  از این پس تجمیع اراضی در ایران باید با محوریت آب انجام شود و کشاورزان می: زارع گفت

 ./نسبت به تجمیع آب اقدام کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22010-4.html 
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 آب
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

تغییر الگوی کشت هندوانه به سمت زعفران، زرشک و / امضای قرارداد انتقال آب از دریای عمان به کرمان و هرمزگان
 ی گل محمد

قرارداد اجرای طرح تامین، تصفیه و انتقال آب از دریای عمان به استان های کرمان و هرمزگان شامگاه یکشنبه بین 

 .استاندار کرمان و سرمایه گذاران اجرای این طرح به امضا رسید

کنسرسیومی از شرکت های مهندسین ، سازمان عمران کرمان به عنوان کارفرما با کمک (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .بوستن، جهان پارس، هیربدان و برسان سرمایه گذاران این طرح هستند -تهران 

آغاز عملیات اجرایی این طرح از : مدیرعامل شرکت کرمان خودرو و رییس هیات مدیره شرکت عمران کرمان درباره این طرح گفت

 .پنج سال خواهد بودشش ماه آینده آغاز می شود و مدت اجرای آن نیز 

میلیون مترمکعب  33میلیون دالر سرمایه گذاری اجرا خواهد شد که ساالنه  318این طرح با بیش از : محمدرضا شه بخش افزود

 .آب را منتقل می کند

آب در  مترمکعب برای دو شهر در مسیر انتقال 1.5و  1.7مترمکعب در ثانیه آب انتقال شیرین از دریای عمان  2.3از : وی گفت

 .مترمکعب آن به شهر کرمان تخصیص خواهد یافت 4.0استان های هرمزگان و کرمان و 

سرمایه گذاری هایی را در راستای رسالت توسعه ای سازمان عمران کرمان برای رفع مشکالت انجام می دهیم و با : وی اظهار کرد

 .ش مطالعات را در این زمینه آغاز کردیمتوجه به محدودیت های تامین آب در استان کرمان از حدود دو سال پی

مطالعات و تفاهمات برای اجرای خط انتقال آب انجام شده و به مرحله امضا رسیده : رییس هیات مدیره شرکت عمران کرمان گفت

 .است

ربنایی برای توسعه امیدواریم این قرارداد تعهدی از طرف استان و پیمانکاران به عنوان یک پروژه پایه ای و زی: وی خاطرنشان کرد

 .استان باشد و هرچه زودتر آن را اجرا کنیم

می توانیم سازمان عمران کرمان را به عنوان بخش خصوصی واقعی مشارکت کننده در : مدیر اجرایی طرح انتقال آب نیز گفت

 .توسعه، یک مدل توسعه بدانیم

بخش خصوصی واقعی در ایران محسوب می شود و با توجه به این طرح اولین پروژه سرمایه گذاری توسط : محمد کیافر تصریح کرد

مسائل، مشکالت و سیاست های دولت در ارتباط با واگذاری چنین پروژه هایی به بخش خصوصی، این طرح یکی از مظاهر این 

 .موضوع است

 .ان آب و بحران آب مطرح شداز زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمده یکی از مسائل اصلی است: استاندار کرمان هم گفت

بیش از دو دهه خشکسالی و حضور مهاجران در استان و افزایش سطح زیر کشت منجر به بحران : علیرضا رزم حسینی بیان کرد

 .جدی آب شده است

ب در اولین کاری که می توانستیم انجام دهیم و ثمرات خوبی داشته صرفه جویی در حوزه کشاورزی است، زیرا مصرف آ: وی گفت

 .درصد کشاورزی، یک درصد در صنعت و بقیه در شرب است 07استان 

در اجرای این طرح تغییر الگوی کشت به : استاندار کرمان با بیان اینکه طرح همیاران آب بتدریج در استان اجرا می شود گفت

ه داشتیم که دو هزار هکتار آن را سمت زعفران، زرشک و گل محمدی انجام شده است و در دشت ارزوئیه هشت هزار هکتار هندوان

 .کاهش دادیم
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همچنین در ادامه اجرای این طرح به دلیل داشتن طرح جامع و عمل گرایانه رتبه اول کشور را در جذب : وی خاطرنشان کرد

 .هزار هکتار آبیاری تحت فشار سال گذشته در استان انجام شد 45اعتبارات آبیاری تحت فشار کسب کردیم و 

در حوزه انتقال آب برای مصرف شرب و صنعت از خارج استان اولین حوزه از خلیج فارس مطرح شد که در حوزه صنعت : وی گفت

 .میلیون مترمکعب تا سه سال آینده آب منتقل خواهد شد 441

و طرح خرید در ادامه نیز مطالعات خط دوم انتقال آب از خلیج فارس برای شرب انجام شده و وزرات نیر: رزم حسینی بیان کرد

 .تضمینی آب از خلیج فارس و دریای عمان را در دست مطالعه دارد

به دنبال سرمایه گذاران برای انتقال آب به شمال استان و شهر کرمان بودیم که با این گروه از سرمایه گذاران به : وی اظهار کرد

شده در زمینه مصرف بهینه آب بحران آب تا چند سال  توافق رسیدیم و امیدواریم با تفاهم نامه های انتقال آب و طرح های اجرا

 .آینده مرتفع شود

استاندار کرمان با بیان اینکه استفاده از تونل انتقال آب از سد صفارود به کرمان می تواند در اجرای این طرح نیز کاربرد داشته باشد 

 .ان انجام می شودکیلومتر صرفه جویی در انتقال آب از دریای عم 31با این کار حدود : گفت

 .می دانم این کارها بزرگ است و مطالعات اساسی و درست نیاز دارد: وی تصریح کرد

 .شرایط کشور به گونه ای است که دولت و وزارت نیرو از طرح های انتقال آب با قاطعیت حمایت می کنند: رزم حسینی افزود

 :ه استان کرمان گفتوی خطاب به سرمایه گذاران طرح انتقال آب از دریای عمان ب

کار بزرگ و خدمت ماندگاری را انجام خواهید داد و نام شما در تاریخ کرمان به عنوان اولین کسانی که آب شرب را به استان 

 .کرمان منتقل کردند، می ماند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22082-4.html 
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 آب
 آیانا 1061خرداد  16, سه شنبه

 های ممنوعه کشور  های کشاورزی غیرمجاز در دشت تعیین تکلیف چاه
های کشاورزی غیرمجاز در  برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو از تعیین تکلیف چاه های بهره مدیرکل دفتر نظام

 . های زیرزمینی خبر داد زمان با اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب عای ممنوعه کشور، هم دشت

: ره به طرح تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی گفت، جواد میبدی با اشا(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

های زیرزمینی موضوع تحویل آب حجمی و نصب کنتورهای هوشمند در  بخشی آب ها در طرح احیا و تعادل ترین پروژه یکی از مهم

دکنندگان های کشاورزی است؛ برای همین موضوع وزارت نیرو مشخصات کنتورهای مورد نیاز برای اجرای پروژه را به تولی چاه

 .شوند های در نظر گرفته شده است، تست می کنتور اعالم کرده و تمامی کنتورهای موجود با شاخص

های تعیین شده توسط وزارت نیرو را داشته باشند، استفاده خواهند کرد  ها فقط از کنتورهایی که شاخص در آینده استان: وی افزود

های گشت و  سال در اختیار خواهند داشت و گروه 7برداری از کنتورها را به مدت  های فروشنده نیز نصب، نگهداری و بهره و شرکت

گیری این کنتورها را بررسی خواهند کرد، اگر عملکرد یک کنتور  بازرسی وزارت نیرو در این مدت پایش مربوط به صحت اندازه

 .تایید نشد، سازنده باید کنتور را به طور رایگان تعویض نماید

هایی با  داشتن یک بانک آمار و اطالعات در طرح تحویل حجمی آب بسیار مهم است و در این راستا مذاکره: ر شدمیبدی یادآو

آوری اطالعات مربوط به کنتورها و سایر ابزار و تجهیزات  ها انجام شده تا پس از جمع پژوهشگاه نیرو برای ثبت، انتقال و تحلیل داده

 .پذیر باشد گیری از عملکردها امکان جزیه و تحلیل و گزارشکمی و کیفی منابع آب، آمار مذکور ت

: های غیرمجاز است، گفت های زیرزمینی تعیین تکلیف چاه بخشی آب های مهم در طرح احیا و تعادل وی با بیان اینکه یکی از برنامه

هزار چاه رسید،  271ه افزون بر ب 30هزار حلقه بود که این تعداد تا سال  418تعداد چاه غیرمجاز در کشور حدود  37در سال 

های غیرمجاز شد و  های فاقد پروانه باعث افزایش تعداد چاه طرح توسعه کشاورزی و همچنین تصویب قانون تعیین تکلیف چاه

 .های ممنوعه بحرانی تبدیل شوند های کشور به دشت ها باعث شد بیشتر دشت مجموعه این اقدام

 11تا  81شود و در این مدت به طور متوسط  شکنی چاه در کشور انجام می کیلومتر کف 4211 اکنون ساالنه هم: میبدی ادامه داد

 .ایم ها کاهش یافته و حتی برای تامین آب شرب نیز مشکل پیدا کرده ها و چشمه درصد دبی چاه

ار حلقه چاه مشمول قانون هز 418از تعداد : برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد های بهره مدیرکل دفتر نظام

ها پس از تعدیل دبی  های آزاد است که در این طرح برای این تعداد از چاه هزار حلقه در دشت 77های کشاورزی،  تعیین تکلیف چاه

 .برداری صادر خواهد شد ها پروانه بهره چاه

انسیل آبی دشت، آسیب رساندن به منابع آب اند، بر اساس پت های ممنوعه قرار گرفته ها که در دشت مابقی چاه: وی ادامه داد

 .های مجاور تعیین تکلیف خواهند شد های دیگر و همچنین حریم چاه زیرزمینی یا چاه

http://www.iana.ir/majles/item/22008-4.html 
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 آب  
 آیانا 1061خرداد  16, سه شنبه

 لزوم مداخله بیرونی برای بر هم زدن نظام روابط بحران زا / پیدایش بحران آب در ایران، نتیجه ناتوانی سیستم
تاکنون درباره بحران آب، همه نشان می دهد که پیدایش بحران و نپرداختن به راهکارهای  42بررسی هشدارها از دهه 

 .ی سیستمی استمدیریت آن، نه معلول ضعف دانایی، بلکه محصول ناتوان

، دکتر حسام الدین آشنا سرپرست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

نخستین کنفرانس علوم و مهندسی آب در سالن همایش های وزارت نیرو با بیان اینکه هشدار درباره بحران آب امری نوپدید 

خورشیدی درخصوص ظرفیت بروز بحران تاکنون، همه شواهد نشان می دهد  71و  11دهه های  از هشدارهای: نیست، افزود

 .پیدایش بحران و نپرداختن به راهکارهای مدیریت آن، نه معلول ضعف دانایی، بلکه محصول ناتوانی سیستمی است

سیاری از فعاالن عرصه کشاورزی به مدد در این سال ها ب: وی با اشاره به روند مدیریت و مصرف آب درسه دهه گذشته بیان کرد

بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی و سطحی، منافع حاصل از ناپایدارترین و گاه غیر اقتصادی ترین نوع کشت را کسب 

 .خورشیدی تا امروز تغییری محسوسی نداشته است 4811کرده اند، شاهد اینکه میزان آب مصرفی در واحد هکتار از دهه 

شهرنشینان اگرچه سهم کوچکی از کل منابع آب را مصرف می کنند، اما در مصرف همان میزان نیز دست و دلبازانه : ادامه دادوی 

و خارج از استانداردهای بین المللی عمل کرده اند، صنعتگران نیز اگرچه سهم کمی از کل منابع آب را مصرف می کنند، اما هزینه 

صفیه و مصرف چندباره آب را متحمل نشده اند و در وارد کردن آلودگی به منابع آبی نیز کامال های الزم برای تکنولوژی های ت

 .گشاده دست بوده اند

شرکت های مشاور و پیمانکاران از خوان گسترده پروژه های توسعه سازه ای اعم از سدها، کانال های انتقال آب، و : آشنا یادآور شد

فرهنگی نیز از این خوان -بهره ها برده اند و حتی مشاوران ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی سازه های انتقال بین حوضه ای آب،

متنعم شده اند، دولتمردان و نمایندگان نیز از افتتاح انواع و اقسام پروژه های سازه ای بزرگ و کوچک بهره برده اند و تصویری از 

 .کارآمدی، خدمت و توسعه را به مردم عرضه داشته اند

این همه در شرایطی رخ داده که بحران در منابع آب کشور در کتب و مقاالت، و حتی گزارش های دولتی و : یادآور شد وی

 .انتشارات سازمان های بین المللی تشریح شده بود

وقتی خرده سیستم ها از وضع موجود منتفع می شوند و در : سرپرست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت

مدت کل سیستم به سمت فاجعه پیش می رود، ما با تله سیستمی مواجه هستیم، چنین ساختاری از منافع خرده سیستم ها، دراز

 .فاصله میان رخداد و پاسخ مناسب سیاست گذاری را زیاد کرده و تاخیر در پاسخ دهی، شدت بحران را تشدید می کند

روابطی که تداوم بخش حرکت به سمت بحران هستند ضرورت دارد و این  لذا مداخله ای بیرونی برای بر هم زدن نظام: وی گفت

 .مداخله بیرونی می تواند بر اثر شدت بحران حادث شود، اما بهتر آن است که عزمی سیاسی عامل این مداخله باشد

تی اقلیمی تشدید می شود، آزمون مساله مدیریت منابع آب برای عبور از بحرانی که در آن قرار داریم و بنا بر روند تغییرا: وی افزود

میزان توانایی ما در مواردی همچون طراحی و اعمال تغییرات ساختاری کارآمد در نظام سیاست گذاری و اجرا، لحاظ کردن 

عقالنیت درازمدت و گذر از کوتاه مدت نگری، و حکمرانی موقت، توانایی گفت وگو با جامعه و همه ذی نفعان برای شکل دادن به 

ع ملی برای تعدیل و حل بحران و میزان باور و توانایی سیستم به مشارکت دادن واقعی مردم در تصمیم گیری و اجرا، و اجما

 .کاستن از اختیارات و منابع متورم دولت خواهد بود

http://www.iana.ir/majles/item/22001-4.html 
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 آب
 ایسنا - 106۱خرداد  1۱شنبه 

 ها هزار میلیارد ریال برای تسطیح اراضی و مهار آب 92تخصیص 

های  هزار میلیارد ریال در دو بخش شامل تامین آب در حوزه وزارت نیرو و شبکه 41: معاون امور آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .شود و هزینه می زهکشی در حوزه جهاد کشاورزی در کشور تخصیص داده شده

هزار هکتار از  81در مجموع برای : مراد اکبری در بازدید از پروژه شبکه زهکشی میمه دهلران اظهار کرد به گزارش خبرنگار ایسنا در ایالم، علی

کار   چهار تا پنج سال بهمیلیارد ریال از این اعتبار ظرف مدت  7111های محلی بالغ بر  اراضی استان ایالم در آبخور سامانه و آبخور رودخانه

 .شود گرفته می

هزار هکتار از این اراضی در حوزه آبخور سد  71: هزار هکتار از اراضی ایالم خبر داد و اضافه کرد 411وی از اجرای شبکه آبیاری و زهکشی در 

های حوزه میانی است که توسط عوامل و  خانههزار هکتار نیز در رود 21های محلی و سامانه انتقال و  هزار هکتار در آبخور رودخانه 81کرخه، 

 .شود منابع استانی تامین آب می

هزار هکتار از اراضی آبخور  31های فرعی بیش از  برای توسعه شبکه: ها در طول پنج سال آینده تصریح کرد اکبری با اشاره به اجرای این برنامه

 .ر میلیارد ریال تامین اعتبار شده استهزا 41های محلی و سامانه انتقال از محل  سد کرخه، رودخانه

های محلی استان ایالم خبر داد و  های زهکشی در دشت عباس، میمه و رودخانه معاون وزیر جهاد کشاورزی از شروع عملیات اجرایی پروژه

 .برداری برسد بهرههکتار ظرف یک تا دو سال به  2111میلیارد ریال اعتبار در سطح  421شود شبکه زهکشی میمه با  تالش می: گفت

میلیارد ریال برای  411از این مبلغ تاکنون : های محلی ایالم اشاره و بیان کرد آب  میلیارد ریالی جهت اجرای پروژه 121وی به تصویب بودجه 

 .شود ها نیز بر اساس پیشرفت تأمین اعتبار می های زهکشی میمه و کنگیر اختصاص یافته است و مابقی پروژه شبکه

هکتار از اراضی منطقه  3711این پروژه در سطح : از شروع عملیات اجرایی شبکه زهکشی دویرج در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرداکبری 

 .شود تحت پوشش سد دویرج عملیاتی می

آینده نزدیک عملیات این مقدار در سطح ملی به مناقصه گذاشته و در : هکتار از این اراضی خاطر نشان کرد 1111وی با اشاره به مطالعه 

 .شود اجرایی آن شروع می

با مجموع اقداماتی که دولت : میلیارد ریال برای اجرای این پروژه تأمین اعتبار شده است، گفت 221معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

 .یش بخش کشاورزی در منطقه خواهیم بودتدبیر و امید در حوزه آب و خاک دهلران در دستور کار قرار داده شاهد تحول و رونق بیش از پ

http://www.isna.ir/fa/news/01184013131 
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 آب
 ایسنا - 106۱خرداد  23چهارشنبه 

 کمیت و کیفیت منابع آبی کاهش یافته است

که   های زیرزمینی کاهش چشمگیری داشته رویه سطح آب در حال حاضر به دلیل برداشت بی :معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت

 .منجر به کاهش کمی و کیفی منابع آبی شده است

درمراسم معرفی و تجلیل از تولیدکنندگان برتر کشاورزی  -چهارشنبه  -به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان، محمدعلی طهماسبی امروز 

داری، زنبور  در حال حاضر باغداری، مزرعه. جهاد کشاورزی بیشترین تکیه را بر تولیدکنندگان نمونه دارد  وزارت: هار کردخراسان رضوی اظ

تنها مسئولیت کشاورزان برتر نیست، آنان باید بتوانند در سطح ملی بخش کشاورزی برای انتقال دانش به دیگر کشاورزان فعاالنه عمل ... داری و

 .کنند

رویه از  های بدون مجوز، برداشت بی وضع کشور از نظر آب شکننده است، حفر چاه: آبی به عنوان تنشی جدی گفت اره به مشکل کموی با اش

 .های زیرزمینی و شرایط اقلیمی همگی در کنار هم این مسئله را به مشکلی جدی تبدیل کرده است سفره

 .برداشت آب باید متناسب با ذخیره باشد: برداشت آب دارد، عنوان کرد طهماسبی با بیان این که هر دشت مقدار بیالن خاصی برای

ای است که  برداری درستی استفاده کنیم، سامانه نوین آبیاری سامانه کنیم با مدیریت درست، آب را بهینه و با بهره تالش می: وی تصریح کرد

 .کند انتقال آب از منبع تا پای گیاه را طراحی می

ای که در حال حاضر درصد اجرای آن هستیم؛ تجمیع  برنامه: درصدی به کشاورزان گفت 37کشاورزی با پیشنهاد ارائه یارانه معاون وزیر جهاد 

 .کنند ریزی از منابع آبی استفاده می دهند و با برنامه منابع مشترک آبی است، افراد مختلف در این طرح شرکتی تشکیل می

توانیم محصوالتی با کیفیت و  ها و مدیریت صحیح می با توسعه گلخانه: ومین برنامه وازتخانه است، افزودها د وی با بیان این که توسعه گلخانه

 .شود جویی سه میلیارد متر مکعب آب می فرنگی و خیار باعث صرفه کمیت باال داشته باشیم؛ تنها استفاده از گلخانه برای دو محصول گوجه

انتخاب تکنولوژی باید با توجه شرایط اقلیمی و انتخاب محصول صورت گیرد؛ تا : شاره و اظهار کردطهماسبی به تغییر الگوی کشت کشاورزی ا

 .بتوانیم کارآیی باالتری داشته باشیم

کند و محصول را از نظر  شود بلکه اشتغال ایجاد می مکانیزاسیون سومین طرح مدنظر ماست که نه تنها باعث بیکاری نمی: وی خاطرنشان کرد

 .شود دهد، همچنین این طرح منجر به سودآوری بیشتری نیز می کمیت در سطح خوبی قرار می کیفیت و

شود  کاهش عملکرد باعث می: معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خراسان رضوی در بعضی از محصوالت زیر کشت پیشتاز است، گفت

ورد توجه است، اگر بتوانیم محصوالت صادراتی داشته باشیم، یعنی قیمت هزینه انجام شده باال برود، این مساله یکی از مباحث مهم و م

 .محصول با کیفیت آن همخوانی دارد

 .سازی باغات مساله مهمی است که باید بررسی شود خراسان رضوی ظرفیت بسیار خوبی دارد، بازسازی و بهینه: طهماسبی اضافه کرد

، منابع آبی استان کاهش پیدا کرده است منابع آب باید با مدیریت صحیح مهار شود و به دلیل تغییر سیستم و شکل بارش: وی عنوان کرد

 .دیمی کردن محصوالت مورد توجه قرار گیرد

http://www.isna.ir/fa/news/01182144554 
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 اقتصاد کالن

 - 61/30/17فارس

 وفور کاال در آستانه ماه مبارک رمضان/ خریدار اساسی؛ باثبات اما کمبازار کاالی 
کاالی اساسی بیش از نیاز مردم در بازار . بازار خرید کاالهای اساسی نزدیک ماه مبارک رمضان چندان رونق ندارد

این کاالها ها مشتری زیادی برای  موجود است، ولی چندان خبری از مشتری نیست، چرا که با جیب خالی خانواده

 .وجود ندارد

فاطمه بیات، هر ساله با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان ستاد تنظیم بازار و اصناف برای آنکه  -خبرگزاری فارس -گروه اقتصادی

های خاص به برخی  از جمله اختصاص سهمیهای  کاالهای اساسی با قیمت مناسب و به وفور در اختیار مردم قرار گیرد، تدابیر ویژه

 .گرفت های ضیافت در نظر می ها و برگزاری نمایشگاه ارگان

اما علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است، به دلیل فراوانی کاالهای اساسی در بازار امسال دیگر نیازی به برپایی چنین 

 .الهای اساسی مورد نیازشان را از بازار تهیه کنندتوانند کا هایی نیست و مردم به راحتی می نمایشگاه

 .کند ها را خود به خود تعیین می وی بر این نکته تاکید دارد که رقابت در بازار قیمت

در بازار عمده فروشان کاالهای اساسی بازار مولوی تهران هم آرامش که بخشی از ان حاکی از رکود است، برقرار است و فروشندگان 

 .فروش و تعداد مشتریان اذعان دارندبه کم شدن 

در آستانه ماه مبارک هر سال مردم برای تهیه کاالهای اساسی : گوید ترین کسبه این منطقه می محمدی به عنوان یکی از قدیمی

 !از پارسالکردند، اما هر سال دریغ  خرما، گوشت و مرغ به مقدار زیاد برای مراسم افطار مراجعه می  حبوبات، برنج،  مانند روغن،

 .کند که میزان و حجم خرید مردم کاهش یافته است وی به این نکته اشاره می

 .گزارش های میدانی از سطح بازار حکایت از آن دارد که ثبات نسبی به جز یکی دو قلم کاال در بازار حاکم است

کیلویی هندی  41هر کیسه برنج . آن متغیر استتومان بسته به نوع و کیفیت  3711هزار تومان تا  0قیمت هر کیلو برنج ایرانی از 

 .هزار تومان قیمت خورده است 71تا  11هم 

تومان،  7111تومان، لوبیا قرمز  0711تا  7711قیمت حبوبات هم به جز عدس افزایش قیمت نداشته و هر کیلو لوبیا چیتی بین 

 .تومان به فروش می رسد 8711تا  2711تومان و نخود  7111تومان، عدس ایرانی  7711تا  1711لپه 

تومان به  5711تر اینجاست که طی یک ماه اخیر قیمت عدس که ارزان ترن حبوب به شمار می رفت، اکنون تا کیلویی  جالب

 .رسد و هر چه علت را از مغازه دار گرفته تا رئیس اتحادیه خوار و بار جویا شدیم هر کس یک دلیل آورد فروش می

کم شدن واردات عدس از  ه خوار بار علت افزایش قیمت عدس را فرا نرسیدن فصل برداشت عدس ایرانی،فرهمند جم رئیس اتحادی

 .تعرفه واردات این حبوب نیز افزایش یافته است: افزاید آبی این کشور و عدم مجوز واردات عنوان کرده و می کانادا به علت کم

تومان  5111فروشد، در حالی که سایر مغازه ها  تومان می 7811یی اما رضوی یکی از خواربار فروشان مولوی که عدس را کیلو

برند چون عدس به وفور در انبارها موجود است و کمبودی  ها هستند که قیمت را باال می اسطه این تاجران و و: گوید فروشند، می می

 .ه انصاف با همان قیمت کاال را فروختیمما هم از قبل عدس در انبار داشتیم و بنا ب. ها باال برود نیست که به تبع آن قیمت

رقابت در بازار عمده فروشی به حدی تنگاتنگ است که به اذعان فروشندگان شاید هر کاالیی را با سود اندک به فروش برسانند، اما 

 .کند و سود فروش کاال به مراتب باالتر است فروشی صدق نمی های تک این مسئله در مورد مغازه

 21هم در این روزها افزایش داشته و یکی از برندها به بهانه حذف روغن پالم از محصول خود نه تنها قیمت را از  قیمت روغن جامد

 .گرم کاهش یافته است 311کیلو و  8گرمی به  311کیلو و  1هزار تومان افزایش داده، بلکه وزن حلب  21به 
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تومان قیمت خورده که یک هزار تومان زیر  711هزار و  24ود است، گرمی که از قدیم در انبارها موج 311کیلو و  1های  اما حلب

 .شود این قیمت در بازار عمده فروشی مولوی فروخته می

 .رسد تومان در برندهای مختلف به فروش می 1311تا  1811روغن مایع یک لیتری هم از 

 .تومان افزایش یافته است 2811قیمت عمده فروشی هر کیلو شکر به 

 .تومان قیمت خورده است 7511ای  هزار تومان، خرمای فله 5رمای جعبه ای درجه یک رطب مضافتی بم هر کیلو خ

هزار تومان بسته به نوع و کیفیت به فروش می  77تا  18مغز گردو هم که در ماه مبارک معموالً مصرف بیشتری دارد، هر کیلو 

 .رسد

زار تومان در برندهای مختلف قیمت خورده است و با یک حساب ه 1هزار تومان تا  8گرمی هم از  111پنیر بسته بندی 

 81هایی که ممکن است برپا شود، برای هر نفر با احتساب  سرانگشتی هزینه سفره افطار هر نفر در ماه مبارک صرف نظر از مهمانی

 :روز به این شرح است

یک کیلو  هزار تومان، 11کیلو برنج  7هزار تومان،  5و هزار تومان، خرما یک کیل 42قوطی  1پنیر   هزار تومان، 81عدد نان  81

هزار  42کیلوگرم انواع حبوبات  2هزار تومان،  81یک کیلو گوشت گوسفندی  هزار تومان، 42کیلو گرم مرغ  2هزار تومان،  7روغن 

 .شود هزار تومان می 471تومان که این موارد منهای سایر مواد مصرفی برای سفره افطار در یک ماه است که مبلغی حدود 
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 اقتصاد کالن
 - 61/30/19فارس

 کند میبورس کاال به کشف قیمت و شفاف سازی بهای تمام شده کشاورزان کمک 

بازار آتی بورس کاال به کشف قیمت و شفاف سازی بهای تمام : مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت

 .کند شده کشاورزان کمک می

ایران در آیین افتتاح معامالت ، حسین صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

اندازی قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کاالی ایران و اهمیت  قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کاال با اشاره به راه

ابراین ها ناشناخته است، بن های تعاونی معامالت قراردادهای آتی محصوالت کشاورزی برای اغلب شبکه: آموزش در این زمینه، گفت

تر آموزش های صنعتی برای استفاده از دانش این سامانه را ضروری  های جدی ها و دوره های آموزشی برای مدیران اتحادیه دوره

 .ها را ادامه خواهیم داد دیدیم و برای آشنایی هرچه بیشتر کشاورزان این آموزش

داد های آتی کنجاله سویا با توجه به قیمت تضمینی تا چه حد این مقام مسئول در برابر پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه قرار 

موضوع معامالت آتی کنجاله سویا در بورس کاال در : های تولید کشاورزان و دامداران کمک کند؛ پاسخ داد می تواند به کاهش هزینه

 .ی کمک کندتواند به صنعت کشاورزی و دامپرور زمینه کشف قیمت و به تبع آن محاسبه قیمت تمام شده می

درصد قیمت تمام شده تولید در مرغداری ها به خوراک دامی اختصاص دارد که شامل کنجاله،ذرت،مکمل ها  07در حال حاضر 

توان انتظار داشت که  چنانچه ذرت نیز در این بازار ورود پیدا می کند، می. ،دارو و هزینه های سربار و دستمزد و سایر می شود

 .شاهد نباشیم نوسان شدید قیمت ها را

به دلیل خرده پا بودن تولیدکنندگان و تقاضا : وی در این مراسم بر لزوم ایجاد بازار ثانویه در بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود

کنندگان محصوالت کشاورزی و شرایط شبه انحصاری تامین کنندگان نهاده های کشاورزی و عدم تمایل به شفافیت و قرارگرفتن 

 .رچوب های قانونی، بورس کاال در ایجاد این بازار ثانویه نقش بسزایی ایفا کرده استدر محدودیت چا

انبار در سطح کشور برای اخذ کد به بورس کاال  31تاکنون : قانون افزایش بهره وری کشاورزی افزود 88صفایی با اشاره به ماده 

 .اند معرفی شده که اغلب آنها کد گرفته

طبق این : ه سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران با بورس کاالی ایران از مردادماه سال گذشته، افزودوی با اشاره به تفاهم نام

 .نامه، این سامانه الکترونیکی به عنوان بازار ثانویه و با تعامالت قانونی به شبکه باالدستی خود خدمات می دهد تفاهم

هزار تن کاال برای خریدهای تضمینی در تابلوی بورس عرضه شد و  711ه براین اساس پس از شهریور ماه با استفاده از این سامان

 .خرید و فروش آن به انجام رسید

این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی، تجربه خود از سامانه الکترونیکی بازار کشاورزی را به عنوان بازار 

 88با اجرای آیین نامه ماده : د، در اختیار بورس کاالی ایران قرار داده است، افزودثانویه ای که بتواند برای بورس بازارسازی کن

قانون قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از طریق همکاری بورس کاال و سازمان مرکزی تعاون روستایی در دستور کار قرار 

 .دارد

مربوط به تشکل های کشاورزی است که از طریق بورس  همچنین در این تفاهم نامه پذیرش شبکه انبارهای چند منظوره: صفایی

 .شود کد اخذ کرده و برای آنها قبض انبار صادر می
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 اقتصاد کالن
 - 61/30/16فارس

انحصار در مرغ اجداد / خودکفایی در گوشت مرغ/ میلیون تن محصول کشاورزی با منابع موجود 322توان تولید 

 نداریم
اندیشی با خبرنگاران با بیان اینکه با مدیریت  رئیس گروه کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر در نخستین نشست هم

خودکفایی در تولید گوشت مرغ : شاورزی را افزایش داد، گفتمیلیون تن تولید ک 322توان با همین منابع موجود تا  می

 .وجود دارد و شرکت زربال انحصار ندارد

اندیشی با خبرنگاران در سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد  ، نخستین نشست همخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

الدین مدیرعامل  سالمی، امروز با حضور مجتبی نوروزی رئیس گروه کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر، محسن شجاعشهید انقالب ا

زاده مدیرعامل شرکت زربال، رحیمی  شرکت مرغ ماهان، ناصر مورگان ازغدی مدیرعامل شرکت مرغداران طوس، علیرضا غنی

 .مدیرعامل شرکت دیزباد و خبرنگاران مختلف برگزار شد

بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی بسیار دارای اهمیت است چون منابع غنی، اراضی مستعد و منابع : وزی در این نشست گفتنور

 .های متفاوت در ایران و ذخایر ژنتیکی توانمندی خاصی برای کشور در خودکفایی ایجاد کرده است آبی و اقلیم

درصد، بدون  84درصد، از صادرات  41کشاورزی از تولید ناخالص داخلی سهم : رئیس گروه کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر افزود

 .درصد است 01درصد است و ضریب خودکفایی در بخش کشاورزی  28میعانات گازی از اشتغال کشور 

کنم توان  توانم ثابت برد و با استدالل می کشور ما دارای بحران آب نیست بلکه از بحران مدیریت منابع آب رنج می: نوروزی افزود

میلیون تن با همین منابع موجود وجود دارد و رسیدن به خودکفایی در تولید غذا کامالً علمی است و  811تولیدات کشاورزی تا 

 .برند، سخن آنها از نظر علمی مطرود است آنهایی که خودکفایی را زیر سؤال می

میلیارد  5جات قرار گرفته که برای آن  سبزی و صیفی هزار هکتار زمین در کشور زیر کشت 111به عنوان مثال، : وی افزود

شود، یعنی  هزار هکتار گلخانه می 17ها به فضای گلخانه منتقل شود، حداکثر  شود، اگر این نوع کشت مترمکعب آب استفاده می

جویی آب ایجاد  سد لتیان صرفه 0جویی فراوانی به اندازه ظرفیت  شود و در مصرف آب صرفه هزار هکتار زمین آزاد می 111

 .شود می

 .آنچه در مصرف آب باید توجه شود، مدیریت مصرف بهینه آب است: وی گفت

ترین  احداث یک هکتار گلخانه با مدرن: نوروزی در مورد اینکه برای احداث هر هکتار گلخانه چقدر سرمایه نیاز است، گفت

 .میلیارد تومان نیاز است 28هکتار گلخانه  41میلیارد تومان و برای  2.8تجهیزات روز حدود 

های کشاورزی در  شرکت در مجموعه گروه کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر وجود دارند که عالوه بر فعالیت در رشته 21: وی افزود

 .کنند بحث گوشت مرغ و جوجه یک روزه، جوجه مادر و مرغ اجداد نیز فعالیت می

میلیارد  4.2شود که این رقم نسبت به تولید ساالنه  ون قطعه جوجه تولید میمیلی 31در بخش مرغ مادر ساالنه : نوروزی افزود

 .درصد است و به هیچ وجه انحصار در این زمینه وجود ندارد 5قطعه جوجه یک روزه در کشور حدود 

فعالیت  831س شرکت تولید مرغ اجداد که متولی آن شرکت زربال با نژاد را: رئیس گروه کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر افزود

 .درصد نیاز مرغ اجداد کشور را به دلیل کیفیت و استقبال مرغداران تأمین کرده است 01کند، این شرکت در سال گذشته  می

مزرعه داشته است و کمک قابل توجهی به تأمین گوشت مرغ  171شرکت اجداد زربال، جوجه مرغ مادری در سطح : نوروزی گفت

 .ای تشکر از این کار، توسط برخی افراد متهم به انحصار شده استدر کشور انجام داده که به ج
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در سال گذشته  813عالوه بر نژاد راس، نژادهای هوبارد، آربراکرز، آرین و کاب در کشور هستند که امروزه نژاد راس : وی گفت

مانده بین نژادهای آربراکرز  ک درصد باقیدرصد و ی 8تا  2درصد، نژاد هوبارد  0تا  7درصد بازار را داشته، نژاد کاب بین  01حدود 

 .و آرین که در حد صفر است تقسیم شده است

مرغداران مختارند که از کدام نژادها خریداری کنند، اما : نژاد پرورش مرغ گوشتی در کشور وجود دارد، گفت 7، 1وی با بیان اینکه 

درصد نیاز خود را از زربال  01اند  های کارشناسی ترجیح داده یو خدمات پس از فروش و راهنمای 831با توجه به کیفیت نژاد راس 

 .تأمین کنند
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 اقتصاد کالن
 آیانا 1061خرداد  19, شنبه

 یابد  حضور تولیدکنندگان در بورس افزایش می
... شود که راه برای حضور محصوالتی چون ذرت، برنج، نخود و بینی می اندازی قراردادهای آتی کنجاله سویا، پیش با راه

به فروش به بورس کاال باز شده و هر تشکلی بتواند با اخذ کد، قبض انبار دریافت کند و محصول خود را در این بازار 

 .برساند

، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور امروز در مراسم افتتاحیه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

پا هستند، در این راستا برای  از آنجا که تولیدکنندگان بخش کشاورزی خرده: قراردادهای آتی کنجاله سویا با اعالم این خبر گفت

 .زار، اقدامات مؤثری به تصویب رسیده و اجرایی شده استاصالح با

های اخیر تمایلی  انحصار وجود دارد و در این زمینه طی سال های بخش کشاورزی، شبه در زمینه تأمین نهاده: حسین صفایی افزود

های الکترونیکی بازار  استفاده از سامانهای تعریف شد و در این راستا با  برای حضور در بورس کاال وجود نداشت، تا اینکه بازار ثانویه

های این بخش  ای در چهارم مردادماه سال گذشته با بورس به امضاء رسید و مقرر شد از ظرفیت نامه محصوالت کشاورزی، تفاهم

 .استفاده شود

فاده از قبض انبارها های دیگر نیز است خرید تضمینی ذرت، برنج و نخود روی تابلو عملیاتی شد و در بخش: وی خاطرنشان کرد

 .عنوان تضامین بانکی مورد تصویب قرار گرفت به

ترتیب  های الزم نیز در این بخش انجام شده و بدین انبار در سطح کشور معرفی و آموزش 31تاکنون حدود : صفایی ادامه داد

 .مقدمات کار آغاز شده است

هایی انجام شده است که  شود، در این راستا آموزش محسوب می ای ناشناخته از آنجا که بازار بورس برای عده: وی تصریح کرد

 .امیدواریم بتوانیم شاهد حضور موفق محصوالت کشاورزی در بورس باشیم

 شود ای بررسی می های تعرفه سهمیه سیاست

یتی جامع و های حما سیاست: ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت های برنامه در ادامه، معاون مؤسسه پژوهش

 .هدفمندی اتخاذ شده و الزم است برای کشف قیمتی محصوالت کشاورزی اقداماتی در بورس به انجام برسد

های بیشتری از  رو نیست و در این راستا نیاز است حمایت هیچ بخشی به اندازه کشاورزی با مخاطرات روبه: راد یادآور شد علی کیانی

 .تولیدکنندگان انجام شود

شود، اما در تولید بخش کشاورزی هیچ  در مخاطرات مختلف از ابزارهایی همچون بیمه و نظام مالیاتی استفاده می: کردوی تأکید 

 .ای جز این نیست که بتوانیم روشی را برای شفافیت بازار پیدا کنیم چاره

راه را برای سایر محصوالت کشاورزی باز تواند  اندازی کنجاله سویا به عنوان نخستین محصول می قطعاً راه: راد همچنین گفت کیانی

 .کند

های  وری بخش کشاورزی کلید خورده است و امیدواریم که از تمامی ظرفیت قانون افزایش بهره 88اجرای ماده : وی در ادامه افزود

 .تولیدی استفاده شود

الش بر آن بود که در برنامه پنجم ت: ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد های برنامه معاون مؤسسه پژوهش

 .ای انجام شود ها بهره بگیریم، اما در حال حاضر شرایط فراهم شده و امیدواریم که اقدامات ارزنده بتوانیم از این ظرفیت

هایی به انجام  ای در بورس کاال استفاده کنیم که در این زمینه پژوهش توانیم از تعرفه سهمیه در برخی مواقع می: راد ادامه داد کیانی

 .رسیده است
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هایی در این مرکز  تواند تغییر کند و در این راستا بررسی ای می تعرفه -ای  ای به سیاست سهمیه های تعرفه سیاست: وی تصریح کرد

 .انجام شده است

کمک کند و باید تواند به شفافیت قیمتی در بخش  های تضمینی، قراردادهای آتی است که می مکمل قیمت: راد یادآور شد کیانی

ساعت معامالت الزم  21کاالی خود را بخرد و ظرف  ICTبرداری بتواند از طریق دفاتر  ای در بخش اجرایی شود که هر بهره گونه به

 .را به انجام برساند

 .نقش دولت در این بین نظارت و هدایت در عرصه فوق است: وی تأکید کرد

نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، بورس کاال و تنی چند از نمایندگان مجلس حضور داشتند، الزم به ذکر است، در مراسم امروز که 

صورت نمادین خریداری کردند که امید است با شناساندن این بازار،  در تاالر معامالت قرارداد آتی نخستین معامله کنجاله سویا را به

 ./نندبرداران بتوانند از منافع آن استفاده ک کشاورزان و بهره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22014-4.html 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 1061خرداد  23, چهارشنبه

 گزارش کامل + درصد اعالم شد  93تورم روستایی اردیبهشت امسال 
درصد و تورم نقطه به  93۳9ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال را  92ایران، نرخ تورم روستایی کشور در مرکز آمار 

 .درصد اعالم کرد 93۳3نقطه را 

، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .را ارائه کرد 4801سال  کشور در اردیبهشت ماه

را نشان می دهد که نسبت به ماه  221.0عدد  4801اردیبهشت ماه سال  4801=411بر پایه این گزارش، شاخص کل بر مبنای 

 .درصد افزایش داشته است 1.0قبل 

ع در ماه قبل درصد است که نسبت به همین اطال 48.8( تورم نقطه به نقطه)افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 01در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ( نرخ تورم روستایی)درصد تغییرات شاخص کل . افزایش یافته است( درصد48.4)

( درصد48.1) 4801درصد است که نسبت به تورم دوازرده ماهه منتهی به فروردین ماه  48.4نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 .کاهش یافته است

درصد افزایش  1.0رسید که نسبت به ماه قبل  218.0وه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، در این ماه به رقم شاخص گر

درصد افزایش نشان  4رسید که نسبت به ماه قبل  214.4شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به . نشان می دهد

 .می دهد

درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه  41.0بت به ماه مشابه سال قبل همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی ها نس

درصد  41.2شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل . درصد است 3.0این گروه 

 3.5نسبت به دوره مشابه سال قبل  01ت ماه افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اردیبهش

 .افزایش یافته است( درصد3.1) 4801درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 

درصد نسبت  4رسید که  217به رقم  01بر پایه این گزارش، شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات در اردیبهشت ماه 

میزان افزایش شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل . یش نشان می دهدبه ماه قبل افزا

 40.0نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  4801درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال  42.0

 ./کاهش یافته است( درصد45.0) 4801روردین ماه درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به ف

http://www.iana.ir/majles/item/22034-4.html 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس 1061خرداد ماه  23چهار شنبه 

مدیران میانی سازمان غذا و دارو همکاری / می کنیم قاچاق و تقلب در مواد غذایی را بدون اغماض به مردم اعالم
 مناسبی با انجمن مسولین فنی ندارد

مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن مسولین فنی شرکت های وارد کننده محصوالت فرآیند شده  -اقتصاد غذا<صنایع غذایی

 .خرداد ماه سال جاری برگزار شد 40تهران سه شنبه غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مکمل ها، غذاهای ویژه و دارو شهر 

به گزارش اقتصاد غذا به نقل از روابط عمومی انجمن ، در ابتدای این نشست امید احمدی دریاکناری؛ رئیس هیات مدیره انجمن 

 .ضمن خوشامدگویی به اعضا و میهمانان افتخاری، در خصوص عملکرد هیات مدیره انجمن به ارایه گزارش پرداخت

همدلی، همیاری و بستر : وی با تاکید بر ایجاد زیر ساخت های الزم و سعی در هموار کردن مسیر فعالیت مسولین فنی، گفت 

 .سازی برای ارتقا و شناخت بیشتر جایگاه مسولین فنی از جمله دغدغه های مهم این انجمن است

در : ی جدی انجمن مبنی بر کیفیت خدمات دهی به اعضا، افزود رئیس هیات مدیره انجمن مسولین فنی واردات، با اشاره به گام ها

سال جدید اعضای انجمن به عنوان ناظران بازار بر محصوالت سالمت محور متمرکز شده و گزارش محصوالت قاچاق و تقلبی را 

 .بدون هیچ اغماضی از طریق انجمن به اطالع سازمان های ذیربط و عموم مردم خواهیم رساند

عنوان کرد و  01فعالیت های زیرساختی و اجرایی تعاونی مسولین فنی واردات را به عنوان نقطه عطف انجمن در سال  وی ، آغاز

صدور برچسب اصالت و بازگشایی و تدوین دوره های آموزشی دانشگاه علمی و کاربردی تعاونی مسولین فنی از جمله : ادامه داد 

 .مهم ترین اقدامات اجرایی در سال جاری است

: احمدی با تاکید مجدد بر تبیین جایگاه مسولین فنی و نقش کلیدی آنان و تعهداتشان در جامعه و نهادهای مربوطه، اظهار کرد

سازمان غذا و دارو باید به عنوان مادر تشکل مسولین فنی، این انجمن را در جریان کلیه اطالعیه ها و قوانین و دستورالعمل های 

ون در نظر گرفتن عواید و منافع شخصی و سلیقه ای، قرار دهد که متاسفانه عملکرد اطالع رسانی مربوط به مسولین فنی بد

 .سازمان در این خصوص ضعیف است و برخی مدیران میانی سازمان غذا و دارو همکاری مناسبی با انجمن ندارند

: ن که انجمن کارفرمایی است ، هشدار داد وی با انتقاد از برگزاری کالس های آموزشی مسولین فنی توسط انجمن واردکنندگا

توجه بیش از حد سازمان غذا و دارو به انجمن کارفرمایی واردکنندگان منجر به برگزاری چنین کالس هایی برای مسولین فنی 

مان در حالی که برگزاری اینگونه کالس های آموزشی قطعا وظیفه انجمن مسولین فنی است که می بایست از سوی ساز. شده است

 .به این انجمن محول می شد

سازمان غذا و دارو باید بداند که در : احمدی با اشاره به اینکه چگونه می شود یک نظارت شونده خود ناظر تربیت کند ، هشدار داد

ظیفه ادامه چنین رویکردی، البی ها و رانت های اطالعاتی صورت می گیرد که در پی آن مسولین فنی دیگر نمی توانند بنا به و

 . قانونی خود عمل کنند و هویت و شخصیت کاری و حرفه ای آنها زیر سوال می رود

 . به زودی در نشستی با اصحاب رسانه، وظایف و عملکرد این انجمن را تشریح خواهیم کرد: وی در پایان خاطر نشان کرد 

 .پس از سخنان وی نوبت به ارائه گزارش از سوی خزانه دار انجمن رسید

 .را به اطالع اعضا رساند که مورد تایید قرار گرفت 08آزاد ، گزارش مالی منتهی به سال فرناز 

پس از آن نوبت به انتخاب بازرسان انجمن رسید که در میان اعضا معصومه شربتی، شیرین موسوی و عسگر مهین فالح کاندیدای 

 .این سمت شدند

ی و معصومه شربتی به عنوان بازرسان اصلی و عسگر مهین فالح به عنوان پس از اخذ رای و جمع آوری آرا، به ترتیب شیرین موسو

 .بازرس علی البدل انتخاب شدند
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 .در ادامه این نشست،رسیدگی به دستور کار جلسه مجمع فوق العاده مورد بررسی قرار گرفت

به شرایط عضویت و تغییر در انتشار بنابر این گزارش تغییر درمدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن و افزودن تبصره یا بند 

 .آگهی های انجمن و حذف روزنامه رسمی، بخشی از دستور این جلسه بود که با موافقت اعضا انجام شد

همچنین افزایش حق ورودیه از جمله مهم ترین دستورات جلسه بود که اعضا با بحث و بررسی، مبلغ حق ورودی سالیانه انجمن را 

 .هزار تومان افزایش دادند 711هزار تومان به  71از 

این در حالی است که بنا به اظهار نماینده اداره تشکل ها که در جلسه مجمع حضور داشت، در تاریخ مجامع صنفی این نخستین 

بار است که یک تشکل صنفی کارگری در حق ورودیه خود افزایش ده برابری را لحاظ کرده است و این نشان از عملکرد مثبت 

 .یره دارد که قطعا کیفیت و کمیت خدمات به اعضا را مد نظر قرار داده اندهیات مد

این اقدام گام مهمی در جهت : وی همچنین اقدام انجمن در خصوص تاسیس دانشگاه را بسیار حایز اهمیت عنوان کرد و افزود

کارگری است که به چنین کار بزرگی  افزایش اطالعات و دانش به روز مسولین فنی خواهد بود و این انجمن دومین انجمن صنفی

  .دست زده است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 کاهش قابل توجه اسراف مواد غذایی با گرانی / بنیان، کلید اجرای اقتصاد مقاومتی های دانش شرکت
بنیان و عزم جهادی است تا بتواند بدون  های دانش وری نیازمند شرکت بخش کشاورزی برای رسیدن و افزایش بهره

 .یک شغل اقتصادی پایه خوداتکایی قرار دهدعنوان  تحمیل هزینه به کشاورز، تولید را افزایش داده و کشاورزی را به

اقتصاد : با اعالم این خبر گفت( ایانا)عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .قق نخواهد شدگیرد و جز با خوداتکایی به درون و تقویت تولید مح وری صورت می مقاومتی تنها بر بستر افزایش تولید و بهره

ترین ارقام  صنایع غذایی و بخش کشاورزی که رابطه مستقیمی با استقالل و امنیت غذایی کشور دارد، از مهم: ناصر جهانیان افزود

 .ریزی داشت و استراتژی تعیین کرد اقتصاد مقاومتی است که باید برای آن برنامه

اسب با الفبای اقتصاد مقاومتی تبیین کرد، ابتدا باید بخش کشاورزی برای آنکه بتوان بخش کشاورزی را متن: وی خاطرنشان کرد

گذاری در این حوزه و اقتصادی کردن کشاورزی به نحوی که کشاورز خود انگیزه  منظور، افزایش سرمایه اقتصادی شود و بدین

 .وری داشته باشد، اولویت اصلی است بیشتری برای بهره

ذاری در بخش کشاورزی زیر پنج درصد است و ریسک سرمایه در این حوزه به قدری باال است گ اکنون سرمایه: جهانیان ادامه داد

رسد پیش از ورود به اقتصاد مقاومتی و  نظر می دهد، لذا به که عمالً کشاورزی کشور را در زمره مشاغل پرسود و اقتصادی نشان نمی

 .ریزی کرد شاورزی برنامههای تحقق آن باید برای بسترسازی تولید و تقویت حوزه ک زمینه

 خواهد اقتصادی کردن کشاورزی، عزم جهادی می

اقتصادی کردن کشاورزی و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان نیازمند عزم جهادی : عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه تصریح کرد

هایی که به شکل  های مدرن توسط گروه تکنولوژیاست، به این معنا که دولت باید با داشتن ابزارهایی نظیر نیروی انسانی، سرمایه و 

ترین  بنیان مهم های دانش اکنون شرکت. وری بیشتر تجهیز کنند جهادی وارد میدان شده، کشاورزان را برای افزایش تولید و بهره

 .روند که باید در حوزه کشاورزی نیز به شکل جدی به آن نگریسته شود شمار می وری به مؤلفه افزایش بهره

بنیان با استفاده از نیروی انسانی  های دانش حرکت جهادی در حوزه کشاورزی دقیقاً به این معنا است که شرکت: ی یادآور شدو

ای متوجه  وری بیشتر در تولید آنها را یاری رسانند، بدون آنکه هزینه کارآمد و تکنولوژی مدرن به کمک کشاورزان آمده و برای بهره

 .پذیر نخواهد بود های محدود ترویجی این مهم امکان وز و کارآمد وارد مزارع شود و تنها با اکتفا به فعالیتکشاورز شود، تکنولوژی ر

 گرانی مانع اسراف است

ها و تورم موجود در جامعه عمالً اسراف در حوزه مصرف مواد غذایی را به شکل  رسد افزایش قیمت نظر می به: جهانیان تأکید کرد

 .گیرد ده است، اما این بدان معنا نیست که هنوز اسرافی در حوزه تولید صورت نمیقابل توجهی کاهش دا

های ضایع شدن  کنندگان را به فرهنگ مصرف بهینه و کاهش اسراف سوق دهیم، باید زمینه پیش از آنکه مصرف: وی اظهار داشت

یعات باالی محصوالت کشاورزی که هنگام برداشت محصوالت کشاورزی قبل از بازار و در بازار را کاهش دهیم، به این معنا که ضا

آالت و نبود امکانات نقلیه مناسب بسیار باال است، باید با برنامه و اختصاص خط اعتباری و تجهیز به  علت فرسوده بودن ماشین به

 .ها رفت کمک کاهش ضایعات در این حوزه

 رسانی اشتباه و ضررهای میلیاردی اطالع

بنیان تقویت شود، باید توسط  های دانش بخش کشاورزی عالوه بر آنکه باید توسط شرکت: ه اندیشه گفتعضو هیئت علمی پژوهشگا

 .روزرسانی شده و آمار و اطالعات صحیح و شفاف داشته باشد به ITهای کارآمد و مجهز به  سیستم
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های متولی تولید ارقامی از حجم تولید انواع محصوالت پروتئینی، میوه، غالت و محصوالت شیالتی  سو دستگاه از یک: جهانیان افزود

روند، این آمار را تکذیب  شمار می های موجود که در واقع تولیدکننده واقعی بخش بهNGOها و  کند و از سوی دیگر تشکل اعالم می

رسد برای رسیدن به یک بستر آماده  نظر می ها نیز شاهد همین مدعا است؛ لذا به که کمبودها و افزایش قیمتکنند، عالوه بر آن می

ریزی متکی بر خوداتکایی و خودمحوری کرد، باید آمار و اطالعات شفافی وجود داشته باشد که در زمان  که بتوان برای آن برنامه

 ./کنونی بخش کشاورزی فاقد آن است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22088-4.html 
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 اقتصاد محصوالت

 - 61/30/17فارس

 برد اقتصاد چای ایران از قاچاق رنج می

زارهای ایران بر اثر قاچاق این محصول و  چایزیبایی مسحورکننده : پایگاه خبری یور میدل ایست در گزارشی نوشت

های سرسبز که زمانی هزاران چایکار و  های حمایتی دولت در حال از بین رفتن است و این باغ نبود سیاست

 .گیرد کارگرانشان در آن مشغول به کار بودند، اکنون برای چرای دام مورد استفاده قرار می

نخستین کارخانه تولید چای مدرن ایران در سال  یور میدل ایست،به نقل از پایگاه خبری  الملل فارس به گزارش گروه اقتصاد بین

باز  47ار قدیمی برخوردار بوده است و به ابتدای قرن میالدی احداث شد اما فرهنگ استفاده از چای در ایران از پیشینه بسی 4081

 .گردد می

ترین مرکز کشت  آل برای کشت چای شناخته شده است و تا به امروز مهم ای ایده به عنوان منطقه 40استان گیالن در اواخر قرن 

 .چای جمهوری اسالمی ایران باقی مانده است

در این موزه مقبره کاشف السطنه به عنوان یکی از پیشگامان تجارت چای ایران  .حتی در این منطقه یک موزه ملی چای وجود دارد

وی به عنوان کنسول ایران در هند از مصونیت دیپلماتیک . کرده است شود که محرمانه چای را از هند به ایران صادر می دیده می

 .های وی را کنترل کند واند به راحتی فعالیتبرخوردار بوده است و این مصونیت سبب شده بود که قدرت استعماری انگلیس نت

 .های هندی آموخته است وی در ابتدا نکات این صنعت را در مزارع و کارخانه

 47شود که تولید چای ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته  فصل برداشت چای در گیالن آغاز شده است و پیش بینی می

 .ای اخیر چایکاران با مشکالت قابل توجهی مواجه شده انده با این حال، در سال. درصد افزایش یابد

شده است اما  چای ایران قبال از زیر دماغ انگلیس از هند به ایران قاچاق می»، 2117بر اساس گزارش روزنامه گاردین در سال 

چایکار و کارگرانشان در آن ها  های سرسبز چای که زمانی میلیون اکنون صنعت چای ایران با مشکالت شدیدی مواجه است و باغ

 «.گیرد مشغول به کار بودند، اکنون برای چرای دام مورد استفاده قرار می

های جهان هستند، اقتصاد چای این  ترین ملت ها یکی از چای دوست رغم اینکه ایرانی کند، علی همچنین این مقاله خاطرنشان می

گفته تجار محلی، این قاچاقچیان اغلب روابط نزدیک خانوادگی با افراد پرنفوذ به . برد کشور از واردات چای خارجی و قاچاق رنج می

 .دارند

، موسسه یورومانیتور اینترنشنال بر نیاز 2147در مارس . به منظور نجات بخش چای، یک اقدام سریع از سوی دولت ایران نیاز است

غیرقانونی همچنان یکی از موانع عمده رشد این بخش در  تجارت»شدید برای ایجاد اصطالحات در این بخش تاکید و اعالم کرد، 

بینی شده است و انتظار چندانی مبنی بر انجام اقدام سریع در این رابطه از سوی دولت برای کنترل قاچاق که  های زمانی پیش بازه

 «.رود روبه روز در حال گسترش است، نمی

ولید داخلی چای به تدریج به علت قیمت به نسبت باالی تولید و عدم رود که ت همچنین انتظار می»در ادامه این گزارش است، 

به عالوه، تغییر تمایل از چای بسته بندی نشده به چای باکیفیت و دارای برندهای . های حمایتی دولت متوقف شود وجود سیاست

 .معتبر با سرعت بیشتری ادامه دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011845111320 

 

http://www.yourmiddleeast.com/culture/the-broken-beauty-of-irans-tea-production-photos_32690
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940317000829
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 اقتصاد محصوالت
 - 61/30/22فارس

 رویه میوه شده است ناهماهنگی مسئوالن منجر به واردات بی/ عامل گرانی میوه 4

زمستان گرم و خشک گذشته، بهار کم بارش امسال، تغییرات ناگهانی دما و : نایب رئیس اتحادیه باغداران گفت

 .موقع از جمله عوامل تهدیدزای تولید میوه در باغات کشور بودند های تند و بی بارش

، زمستان گرم و خشک گذشته، بهارکم بارش امسال: مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران در مورد دالیل گرانی میوه گفت

 .زای تولید میوه در باغات کشور بودند موقع از جمله عوامل تهدید های تند و بی  تغییرات ناگهانی دما و بارش

عوامل مذکور باعث ریزش میوه قبل از فصل برداشت شد و در کنار آن عمل لقاح خوب انجام نشد و همین : شادلو اظهار داشت

 .زردآلو و هلو تأثیر گذاشت ها مثل موضوع بر میزان تولید برخی انواع میوه

های خارجی در بازار هستیم که واردات هر  در حالی شاهد انواع مختلف میوه: نایب رئیس اتحادیه باغداران درباره واردات میوه، گفت

 .ای به جز موز ممنوع است نوع میوه

وری نیست و نیازی به واردات، آن هم در ها جزو اقالم استراتژیک و ضر وی با بیان اینکه برخی محصوالت کشاورزی مانند میوه

ای  ه  هایی که یک میو توان آنها را در فصل اغلب محصوالت کشاورزی خواص مشابه دارند که می: حجم گسترده وجود ندارد، افزود

 .شود جایگزین یکدیگر کرد تولید نمی

بین مسئوالن اجرایی و : زند، بیان داشت لطمه می رویه به تولید نایب رئیس اتحادیه باغداران ایران با بیان اینکه واردات بی

 .شود رویه می گیر هماهنگی وجود ندارد و فقدان این مسئله باعث واردات بی تصمیم

 .ای بر واردات پرتقال، بدون واردات تمام نیاز داخلی تأمین شد سال گذشته علیرغم تأکید عده: شادلو اظهار داشت

 .زنیم یازمند وفاق و همدلی است اما مداوم از طریق واردات به تولید داخلی لطمه میتکیه بر تولید داخلی ن: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011824111437 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1061خرداد  23, چهارشنبه

 ! زده شدیم و خواستیم به زیر آب هم سر بزنیم ذوق
ها و مشکالت، های قبل انجام داده، با وجود همه خشکسالی ها و مراتع در سال بسیاری از کارهایی که سازمان جنگل

های انتخاب شده و و گونه بعضی کارهای انجام شده. شوندکماکان از عوامل تثبیت کننده گرد و غبار محسوب می

 .ها درست بوده و باید از این تجربیات و همچنین تجربیات نوین برای حل معضل ریزگردها استفاده کردشیوه

از اهواز، ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در جلسه کارگروه مقابله با ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

کنم در زمینه مقابله با ریزگردها، از مشارکت مردم بیشتر استفاده شود و یک پیشنهاد می: خوزستان گفت ریزگردها در استانداری

با توجه به وسعت بسیار زیاد این پدیده، اگر نتوانیم با زمان پیش رویم و سرعت و . جریان اجتماعی در این رابطه شکل بگیرد

 .های گرد و غبار، کارها نتیجه کافی نخواهد داشتزاینده کانونکیفیت کافی را نداشته باشیم؛ با تاخیرها و رشد ف

در بازدید امروز : وی با اشاره به حادثه پیش آمده برای قایق حامل مسئوالن در جریان بازدید امروز از تاالب هورالعظیم، عنوان کرد

شاید . خش احیاشده، بسیار سرسبز و سرحال بودشود و ب از تاالب هورالعظیم، دیدیم که کماکان از دو دریچه آب به تاالب وارد می

های مختلفی در تاالب  پشت البته ماهیان خوب و الک! زده شدیم و خواستیم به زیر آب هم سر بزنیم به خاطر این بود که ما ذوق

 !ای در معرض خطر است را هم دیدیم که به استقبال ما آمده بودند پشت فراتی که گونه دیدیم، به ویژه الک

همه مناطق کشور : های خوزستان، افزود ها در زمینه احیای تاالب یس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ادامه پیگیریری

 .های کشور باید احیا شوند ها باید حفاظت شوند و همه رودخانه همه تاالب. مهم هستند و هیچ تبعیضی بین آنها قائل نیستیم

های خوزستان به دلیل اهمیت  داریم و باید در مدیریت آنها مخصوصا رودخانه کارون و تاالبما منابع آب محدودی : وی ادامه داد

 .ویژه آنها توجه بیشتری شود ولی در کنار همه اینها تقاضایی که در بخش کشاورزی داریم اصالح الگوی مصرف آب است

شود؛ با این الگوی فعلی کشاورزی، برداشت آب و میزان میزان برداشت از منابع آب باید بازنگری و اصالح جدی : ابتکار تصریح کرد

 .توان ادامه داد ها و سدها نمی های سطحی و رودخانه های زیرزمینی و آب مصارف از آب

های ملی خود را در مدیریت منابع و مصارف آب با وضعیت موجود انطباق دهیم و امکان تاخیر در زمینه  باید برنامه: وی گفت

 .دها وجود نداردمقابله با ریزگر

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22053-4.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1061خرداد  16, سه شنبه

 درخت کهنسال سیستان و بلوچستان در فهرست آثار جهانی 
کوه تفتان در فهرست ملی میراث طبیعی به عنوان : فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفتمدیر کل میراث 

 .سومین کوه ایران ثبت شد

، کامبیز مشتاق گوهری در گفت و گو با عصر هامون از ثبت کوه تفتان در فهرست آثار (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

تفتان افتخار بلوچستان و این شاهد کهنسال ایران زمین در فهرست ملی میراث طبیعی پس از کوه : ملی خبر داد و اظهار داشت

 .دماوند و سبالن به عنوان سومین کوه ایران در این فهرست به ثبت رسید

نگان درخت کهنسال سرو س: وی در ادامه از قرار گرفتن سروسنگان خاش در مسیر ثبت در فهرست آثار جهانی خبر داد و بیان کرد

 .هزار ساله یکی از آثار طبیعی و جذاب در منطقه بلوچستان است 8خاش با قدمت 

درخت کهنسال سرو سنگان شهرستان خاش یکی از آثار ملی طبیعی این شهرستان می باشد که همه : مشتاق گوهری تصریح کرد

 .ساله گردشگران بسیاری را جذب می کند

کیلومتری شهرستان خاش در صحن مسجد روستای  17تان سیستان و بلوچستان در در اس« سرو زربین سنگان»اثر طبیعی ملی 

 .سنگان واقع گردیده است

خورشیدی و  4802ساله سنگان خاش است که در اسفند  8120این عکس آرشیوی و متعلق به جشن تولد درخت : عکس توضیح

 .با حضور مسئولین شهرستان خاش برگزار گردیده بود 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22007-4.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1061خرداد  16, سه شنبه

 تشکیل ستاد ملی مقابله با آتش سوزی ها در جنگل های کشور 
: حفاظت محیط زیست از تشکیل ستاد ملی برای مقابله با آتش سوزی ها در جنگل ها خبر داد و گفترییس سازمان 

 .هماهنگی این ستاد به عهده ستاد مدیریت بحران کشور خواهد بود

 به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، معصومه ابتکار روز دوشنبه در حاشیه نخستین همایش روز جهانی تایید صالحیت در جمع

مردم باید بدانند که جنگل ها میراث ملی کشور هستند و برای در حفظ و حراست از آن تمام تالش خود را به : خبرنگاران افزود

 .انجام برسانند

روشن کردن آتش در فضای باز و در فصل تابستان کاری بسیار غلط و ممنوع است چرا که این کار می تواند منجر : وی اضافه کرد

 .خسارت های جبران ناپذیری شود به آتش سوزی و

رویکرد آموزشی و توانمندسازی دستگاه های ذیربط در مهار : ابتکار سپس بر آموزش و فرهنگسازی در جامعه تاکید کرد و گفت

 .آتش سوزی و همچنین جلوگیری از آن بسیار موثر است

کمبود امکانات در گذشته : اره کرد و افزودوی در خصوص مهار آتش سوزی در جنگل های کشور به موضوع کمبود امکانات اش

 .وجود داشته است و بسیاری از ساز و کارهایی که باید از قبل ایجاد می شد، متاسفانه ایجاد نشده است

ماه گذشته تالش های زیانی  24طی : ابتکار با بیان اینکه عمال زیرساختی برای مهار آتش سوزی باقی نمانده است، تصریح کرد

 .ی زیرساخت ها صورت گرفته استبرای احیا

 دخل و تصرف زمین ممنوع است

با روی کار آمدن دولت : معاون رییس جمهوری با تاکید بر اینکه با هرگونه دخل و تصرف و زمین خواری بر خورد می شود، گفت

براین اساس نه تنها  یازدهم تالش های خوبی برای جلوگیری از زمین خواری و همچنین دخل و تصرف در زمین صورت گرفته که

 .دخل و تصرف زمین ممنوع است بلکه با این عمل برخورد خواهد شد

موارد متعدد و بسیاری در دوران قبل در خصوص زمین خواری و دخل و تصرف زمین صورت گرفته که در این دولت با : ابتکار افزود

 .آنها برخورد الزم انجام شد

هم اکنون : دولت تاکنون هزاران هکتار آزادسازی زمین صورت گرفته است، اظهار داشت وی با بیان آنکه از زمان روی کار آمدن

 .تمام زمین های میانکاله آزادسازی شده است

 اعزام هیاتی برای ارزیابی راهکارهای مقابله با گرد و غبار

ارش برای مقابله با گردو غبار به رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه از اعزام یک هیات عالی برای ارزیابی و ارایه گز

 .این هیات فردا عازم خوزستان خواهد شد و در همان جا گزارش های الزم اعالم می شود: خوزستان طی روز آینده خبر داد و گفت

تان خوزستان گستردگی گرد و غبارها در اس: ابتکار با بیان اینکه برای مقابله با گرد و غبار طرح هایی را در دست اجرا دارد، افزود

 .هزار هکتار است 871حدود 

عامل اصلی این گرد و غبار ها منشا خارجی دارد و بخش عمده این گرد و غبارها از سوی عربستان سعودی و : وی اضافه کرد

 .بخشی از هم از غرب آسیا به سمت کشورمان حرکت کرده اند

این روند در سایر استان های : ستان خوزستان داریم، گفتدرصد کاهش بارندگی در ا 17معاون رییس جمهوری با بیان اینکه 

 .کشور وجود دارد ضمن اینکه مسئله گرد و غبارها یک موضوع ساده ای نیست که با یک اقدام کوتاه مدت بتوان آن را حل کرد

 بازرسی مستمر خودروها
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گذشته بازرسی مستمر خودروها به طور جدی از سال : ابتکار همچنین در خصوص آالیندگی آشکار برخی خودروها اظهار داشت

 .آغاز شده به گونه ای که اجازه شماره گذاری محصوالت پنج خط تولید خودرویی داده نشد

آیین نامه اجرایی معاینه فنی طی سال گذشته تهیه شد که براین اساس : وی با تاکید بر اجرای دقیق معاینه فنی خودروها، گفت

 .نی است و باید انجام پذیردمعاینه فنی یک تکلیف قانو

عملیات اجرایی این شبکه : رییس سازمان حفاظت محیط زیست از راه اندازی شبکه ملی پایش مراکز معاینه فنی خبر داد و گفت

 .بزودی نهایی خواهد شد که این شبکه با همکاری پلیس راهور ناجا می تواند جلوی خیلی از تخلفات در بحث معاینه فنی بگیرد

براساس قانون هر خودرویی که معاینه فنی نداشته باشد، تخلف کرده است که پلیس راهور ناجا به عنوان مجری : ر تصریح کردابتکا

 .این قانون باید جلوی تردید این خودروها را بگیرد

ر اصلی اجرای این ناظ: وی با تاکید براینکه کارگروه سه جانبه ای را برای اجرای قانون معاینه فنی پیش بینی شده است، گفت

 .قانون، مردم هستند که باید آن را رعایت کنند

به گفته وی، داشتن معاینه فنی، مسئولیت دارنده خودرو است بنابراین از مردم تقاضا داریم مسئله معاینه فنی خودروها را خیلی 

 .جدی بگیرند

از ارایه مراقبت های بهداشتی و اجتماعی روز  نخستین همایش روز جهانی تایید صالحیت با شعار تایید صالحیت، پشتیبانی

دوشنبه با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رییس جمهوری، رییس سازمان ملی استاندارد، رییس مرکز تایید 

 .صالحیت ایران و جمعی از فعاالن حوزه استاندارد در تهران برگزار شد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22070-4.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 تصویب کلیات الیحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی در کمیسیون کشاورزی مجلس 
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس از تصویب کلیات الیحه حفاظت و بهره برداری از 

جزئیات این الیحه در جلسات آتی کمیسیون بررسی می شود تا : منابع ژنتیکی در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت

 . برداری کنیمبتوانیم سرمایه عظیم منابع ژنتیکی کشور را پایش، حفاظت و بهره 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از خانه ملت، محمدتقی توکلی در تشریح جزئیات جلسه امروز کمیسیون کشاورزی،آب و 

برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون سال چهارم دستور کار اول جلسه امروز کمیسیون بود که : منابع طبیعی مجلس گفت

 .انجام شد

رای برای سال  21بر این اساس عباس رجایی نماینده اراک با اخذ : الیگودرز در مجلس شورای اسالمی تصریح کردنماینده مردم 

چهارم در مجلس نهم به عنوان رئیس ،بنده به عنوان نایب رئیس اول، ناصرصالحی نصب به عنوان نایب رئیس دوم، محمدمهدی 

ه کاشمر و سید علی محمد بزرگواری به عنوان دبیران کمیسیون برومندی به عنوان سخنگو، محمد اسماعیل نیا نمایند

 .کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس برگزیده شدند

بررسی الیحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی : نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس ادامه داد

 .ری شددستور کار بعدی جلسه امروز کمیسیون بود که پیگی

این الیحه از سوی دولت به کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع : توکلی تصریح کرد

 .شده بود که امروز کلیات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تصویب شد

سرمایه ها مربوط می شود و برای حفاظت از این سرمایه الیحه فوق به منابع ژنتیکی کشور به عنوان یکی از بزرگ ترین : وی افزود

 .قانون و مقررات الزم را باید ایجاد و تصویب کرد که خوشبختانه کلیات الیحه مربوط به آن امروز تصویب شد

وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، صنعت و معدن و : نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس گفت

تجارت،ستاد توسعه زیست فناوری جهاددانشگاهی،انجمن های علمی و سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص حفظ و بهره 

 .برداری از منابع ژنتیکی مسئولیت دارند که به منظور ایفای دقیق این مسئولیت باید سازوکار قانونی الزم فراهم می شد

م و مربوط به منابع ژنتیکی در قالب الیحه ای به مجلس ارائه و بعد از بازنگری های در همین راستا موارد و قوانین الز: توکلی افزود

الزم امروز کلیات آن تصویب شد و جزئیات آن نیز در جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا بتوانیم این سرمایه عظیم را 

 .پایش و حفاظت و بهره برداری کنیم

بر اساس دستور کار امروز کمیسیون قرار است عصر : ،آب ومنابع طبیعی مجلس یادآور شدعضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی

امروز اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس جلسه مشترکی با رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کل 

رند که مشروح این جلسه متعاقبا اطالع رسانی کشور داشته و در جریان گزارش عملکرد و برنامه های آتی این سازمان قرار گی

 ./خواهد شد

http://www.iana.ir/majles/item/22011-4.html 
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 انتصابات

 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  18: تاریخ

 رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران انتخاب شد

 .کانون صنایع غذایی ایران با کسب تمامی آرا به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق تهران انتخاب شددبیرکل 

 ،کاوه زرگران، دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران با کسب تمامی آرا به عنوان رئیس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگانبه گزارش 

 .کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق تهران انتخاب شد

درپی اتمام دوره هفتم هیئت نمایندگان اتاق های سراسر کشور و انتخاب اعضای جدید هیئت نمایندگان همه استان ها، اعضای 

 .شوند هیئت رئیسه هریک از کمیسیون های تخصصی اتاق ها نیز به ترتیب در همین روزها با برگزاری انتخابات تعیین می

خرداد ماه کمیسیون کشاورزی اتاق تهران انتخابات خود را برای تعیین رئیس انجام داد و کاوه  45در همین راستا، یکشنبه 

 .زرگران، دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران ریاست این کمیسیون را برعهده گرفت

http://www.yjc.ir/fa/news/7221342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5224812
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 انتصابات
 فودپرس 1061خرداد ماه  16شنبه  سه

 عباس رجایی بازهم رئیس کمیسیون کشاورزی شد کشاورزی;9 
برگزاری انتخابات هیأت رئیسه : محمدتقی توکلی در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس گفت <

به گزارش .کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس سال چهارم برگزار شد و عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی شدکمیسیون 

رای  21بر این اساس عباس رجایی نماینده اراک با اخذ : خانه ملت، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

به عنوان نایب رئیس اول، ناصرصالحی نصب به عنوان نایب رئیس دوم،  برای سال چهارم در مجلس نهم به عنوان رئیس ،بنده

محمدمهدی برومندی به عنوان سخنگو، محمد اسماعیل نیا نماینده کاشمر و سید علی محمد بزرگواری به عنوان دبیران کمیسیون 

 کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس برگزیده شدند

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 کشمش/ انگور
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 بازار و قیمت ها

 - 61/30/17فارس

 وفور کاال در آستانه ماه مبارک رمضان/ خریدار بازار کاالی اساسی؛ باثبات اما کم
کاالی اساسی بیش از نیاز مردم در بازار . کاالهای اساسی نزدیک ماه مبارک رمضان چندان رونق نداردبازار خرید 

ها مشتری زیادی برای این کاالها  موجود است، ولی چندان خبری از مشتری نیست، چرا که با جیب خالی خانواده

 .وجود ندارد

فاطمه بیات، هر ساله با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان ستاد تنظیم بازار و اصناف برای آنکه  -برگزاری فارسخ -گروه اقتصادی

های خاص به برخی  ای از جمله اختصاص سهمیه کاالهای اساسی با قیمت مناسب و به وفور در اختیار مردم قرار گیرد، تدابیر ویژه

 .گرفت ر نظر میهای ضیافت د ها و برگزاری نمایشگاه ارگان

اما علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است، به دلیل فراوانی کاالهای اساسی در بازار امسال دیگر نیازی به برپایی چنین 

 .توانند کاالهای اساسی مورد نیازشان را از بازار تهیه کنند هایی نیست و مردم به راحتی می نمایشگاه

 .کند ها را خود به خود تعیین می رقابت در بازار قیمت وی بر این نکته تاکید دارد که

در بازار عمده فروشان کاالهای اساسی بازار مولوی تهران هم آرامش که بخشی از ان حاکی از رکود است، برقرار است و فروشندگان 

 .به کم شدن فروش و تعداد مشتریان اذعان دارند

در آستانه ماه مبارک هر سال مردم برای تهیه کاالهای اساسی : گوید منطقه میترین کسبه این  محمدی به عنوان یکی از قدیمی

 !کردند، اما هر سال دریغ از پارسال خرما، گوشت و مرغ به مقدار زیاد برای مراسم افطار مراجعه می  حبوبات، برنج،  مانند روغن،

 .ستکند که میزان و حجم خرید مردم کاهش یافته ا وی به این نکته اشاره می

 .گزارش های میدانی از سطح بازار حکایت از آن دارد که ثبات نسبی به جز یکی دو قلم کاال در بازار حاکم است

کیلویی هندی  41هر کیسه برنج . تومان بسته به نوع و کیفیت آن متغیر است 3711هزار تومان تا  0قیمت هر کیلو برنج ایرانی از 

 .استهزار تومان قیمت خورده  71تا  11هم 

تومان،  7111تومان، لوبیا قرمز  0711تا  7711قیمت حبوبات هم به جز عدس افزایش قیمت نداشته و هر کیلو لوبیا چیتی بین 

 .تومان به فروش می رسد 8711تا  2711تومان و نخود  7111تومان، عدس ایرانی  7711تا  1711لپه 

تومان به  5711ترن حبوب به شمار می رفت، اکنون تا کیلویی  تر اینجاست که طی یک ماه اخیر قیمت عدس که ارزان جالب

 .رسد و هر چه علت را از مغازه دار گرفته تا رئیس اتحادیه خوار و بار جویا شدیم هر کس یک دلیل آورد فروش می

اردات عدس از کم شدن و فرهمند جم رئیس اتحادیه خوار بار علت افزایش قیمت عدس را فرا نرسیدن فصل برداشت عدس ایرانی،

 .تعرفه واردات این حبوب نیز افزایش یافته است: افزاید آبی این کشور و عدم مجوز واردات عنوان کرده و می کانادا به علت کم

تومان  5111فروشد، در حالی که سایر مغازه ها  تومان می 7811اما رضوی یکی از خواربار فروشان مولوی که عدس را کیلویی 

برند چون عدس به وفور در انبارها موجود است و کمبودی  ها هستند که قیمت را باال می اسطه این تاجران و و: یدگو فروشند، می می

 .ما هم از قبل عدس در انبار داشتیم و بنا به انصاف با همان قیمت کاال را فروختیم. ها باال برود نیست که به تبع آن قیمت

نگ است که به اذعان فروشندگان شاید هر کاالیی را با سود اندک به فروش برسانند، اما رقابت در بازار عمده فروشی به حدی تنگات

 .کند و سود فروش کاال به مراتب باالتر است فروشی صدق نمی های تک این مسئله در مورد مغازه

 21ل خود نه تنها قیمت را از قیمت روغن جامد هم در این روزها افزایش داشته و یکی از برندها به بهانه حذف روغن پالم از محصو

 .گرم کاهش یافته است 311کیلو و  8گرمی به  311کیلو و  1هزار تومان افزایش داده، بلکه وزن حلب  21به 

http://www.farsnews.com/
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تومان قیمت خورده که یک هزار تومان زیر  711هزار و  24گرمی که از قدیم در انبارها موجود است،  311کیلو و  1های  اما حلب

 .شود ر عمده فروشی مولوی فروخته میاین قیمت در بازا

 .رسد تومان در برندهای مختلف به فروش می 1311تا  1811روغن مایع یک لیتری هم از 

 .تومان افزایش یافته است 2811قیمت عمده فروشی هر کیلو شکر به 

 .قیمت خورده استتومان  7511ای  هزار تومان، خرمای فله 5هر کیلو خرمای جعبه ای درجه یک رطب مضافتی بم 

هزار تومان بسته به نوع و کیفیت به فروش می  77تا  18مغز گردو هم که در ماه مبارک معموالً مصرف بیشتری دارد، هر کیلو 

 .رسد

هزار تومان در برندهای مختلف قیمت خورده است و با یک حساب  1هزار تومان تا  8گرمی هم از  111پنیر بسته بندی 

 81هایی که ممکن است برپا شود، برای هر نفر با احتساب  ه افطار هر نفر در ماه مبارک صرف نظر از مهمانیسرانگشتی هزینه سفر

 :روز به این شرح است

یک کیلو  هزار تومان، 11کیلو برنج  7هزار تومان،  5هزار تومان، خرما یک کیلو  42قوطی  1پنیر   هزار تومان، 81عدد نان  81

هزار  42کیلوگرم انواع حبوبات  2هزار تومان،  81یک کیلو گوشت گوسفندی  هزار تومان، 42یلو گرم مرغ ک 2هزار تومان،  7روغن 

 .شود هزار تومان می 471تومان که این موارد منهای سایر مواد مصرفی برای سفره افطار در یک ماه است که مبلغی حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011845111334 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1061خرداد ماه  17یک شنبه 

 برابر شد ۵قیمت هویج در بازار 

 .دادرییس اتحادیه میوه و سبزی از کمیاب شدن هویج در بازار و افزایش چشمگیر قیمت این صیفی خبر 

قیمت انواع میوه را نسبت به هفته گذشته بدون تغییر عنوان کرد و با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم خیار  سید حسین مهاجران

تومان به دست مصرف کننده  4711تا  4111در حال حاضر هرکیلوگرم خیار بین : هش یافته است، اظهارداشتتومان کا 711

 .رسد، ضمن اینکه قیمت هویج در حدود یک هفته اخیر افزایش چشمگیری در بازار داشته است می

 
قیمت فعلی این : کنند، افزود سود میتومان به فروش برسد، تولیدکنندگان  311تا  511وی با بیان اینکه اگر هویج به قیمت 

 .تومان است 1311تا  1511صیفی در بازار بین 

سال گذشته در چنین فصلی هویج کاشان به بازار : رئیس اتحادیه میوه و سبزی، دالیل گرانی هویج را مورد اشاره قرار داد و گفت

 .دآمد اما به فروش نرسید، در نتیجه امسال این صیفی در کاشان تولید نش

تولید اصفهان پاسخگوی نیاز مردم : شود، اضافه کرد مهاجران با اشاره به اینکه در حال حاضر هویج اصفهان در بازار عرضه می

 .کند شود و قیمت کاهش پیدا می روز آینده تولیدات دیگر نقاط وارد بازار می 41نیست، ضمن اینکه در حدود 

تومان اعالم کرد و  2711بار،  رفروشان، قیمت هویج را در میدان مرکزی میوه و ترهدر همین زمینه علی امامی، معاون اتحادیه با

حدود یک هفته است که قیمت این صیفی افزایش یافته، چراکه عرضه آن در حال حاضر بسیار کم است، ضمن اینکه طی : گفت

 .روز آینده شاهد کاهش قیمت این محصول در بازار خواهیم بود 41

http://www.foodpress.ir/Post 
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 بازار و قیمت ها
 - 61/30/19فارس

 نصیب ماند تهران امروز از ماهی صید شده بی/ تومان ۰422قیمت هر کیلو مرغ در بازار تهران 

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با بیان اینکه قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است، 

 .تومان است ۰422قیمت هر کیلوگرم مرغ امروز در بازار تهران : گفت

قیمت : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفت مهدی یوسف

 .تومان است 0111هر کیلوگرم مرغ امروز در بازار تهران برای مصرف کننده بدون تغییر نسبت به هفته گذشته حدود 

یدواری کرد، با نزدیک هزار تومان است، اظهار ام 5وی با بیان اینکه قیمت منطقی مرغ طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی حدود 

 .شدن به ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا قیمت این محصول به قیمت منطقی نزدیک شود

االن : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با بیان اینکه امروز هیچ ماهی حاصل از صید به بازار تهران نیامده است، گفت

وجود در بازار پرورشی و صنعتی است، ضمن اینکه تعطیالت چند روز اخیر نیز این ها م فصل صید نیست و بخش اعظمی از ماهی

 .موضوع را تشدید کرده است

ماهی کفال و سفید که از شمال به : خانی با بیان اینکه فصل صید ماهی از اواخر مهر تا اواخر فروردین است، تصریح کرد یوسف

 .شود و فصل صید ماهی سفید هم معموال اواخر اسفند و اوایل فروردین است میآید، بیشتر در بازه زمانی مذکور صید  تهران می

آال در بازار  امروز قیمت هر کیلوگرم ماهی پرورشی قزل: وی با بیان اینکه از ابتدای امسال قیمت ماهی افزایش نداشته است، گفت

 .تومان است هزار 24تومان، و هر کیلوگرم ماهی وارداتی تیالپیا  711هزار و  47تهران 

همچنین قیمت هر کیلوگرم ماهی آزاد با اندکی افزایش در روز جاری به : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تصریح کرد

 .تومان رسیده است 711هزار و  0حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840111078 
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 بازار و قیمت ها
 - 61/30/22فارس

 رویه میوه شده است ناهماهنگی مسئوالن منجر به واردات بی/ عامل گرانی میوه 4

تغییرات ناگهانی دما و زمستان گرم و خشک گذشته، بهار کم بارش امسال، : نایب رئیس اتحادیه باغداران گفت

 .موقع از جمله عوامل تهدیدزای تولید میوه در باغات کشور بودند های تند و بی بارش

زمستان گرم و خشک گذشته، بهارکم بارش امسال، : مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران در مورد دالیل گرانی میوه گفت

 .زای تولید میوه در باغات کشور بودند ع از جمله عوامل تهدیدموق های تند و بی  تغییرات ناگهانی دما و بارش

عوامل مذکور باعث ریزش میوه قبل از فصل برداشت شد و در کنار آن عمل لقاح خوب انجام نشد و همین : شادلو اظهار داشت

 .ها مثل زردآلو و هلو تأثیر گذاشت موضوع بر میزان تولید برخی انواع میوه

های خارجی در بازار هستیم که واردات هر  در حالی شاهد انواع مختلف میوه: اغداران درباره واردات میوه، گفتنایب رئیس اتحادیه ب

 .ای به جز موز ممنوع است نوع میوه

ها جزو اقالم استراتژیک و ضروری نیست و نیازی به واردات، آن هم در  وی با بیان اینکه برخی محصوالت کشاورزی مانند میوه

ای  ه  هایی که یک میو توان آنها را در فصل اغلب محصوالت کشاورزی خواص مشابه دارند که می: ه وجود ندارد، افزودحجم گسترد

 .شود جایگزین یکدیگر کرد تولید نمی

بین مسئوالن اجرایی و : زند، بیان داشت رویه به تولید لطمه می نایب رئیس اتحادیه باغداران ایران با بیان اینکه واردات بی

 .شود رویه می گیر هماهنگی وجود ندارد و فقدان این مسئله باعث واردات بی تصمیم

 .ای بر واردات پرتقال، بدون واردات تمام نیاز داخلی تأمین شد سال گذشته علیرغم تأکید عده: شادلو اظهار داشت

 .زنیم ات به تولید داخلی لطمه میتکیه بر تولید داخلی نیازمند وفاق و همدلی است اما مداوم از طریق وارد: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011824111437 
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 بازار و قیمت ها

 - 61/30/22فارس

 شود تیرماه اجرا می ۵سرد کردن گوشت از   طرح پیش/ ثبات قیمت گوشت قرمز در ماه رمضان
افزایش قیمت : تیرماه خبر داد و گفت ۵سرد کردن گوشت از  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از اجرای طرح پیش

 .ناشی از تقاضا در ماه مبارک رمضان نداریم

در مورد میزان مصرف گوشت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

های   میزان مصرف این محصول در ایام رمضان تغییر چندانی نخواهد داشت زیرا در فصل: گوسفند در ایام ماه مبارک رمضان، گفت

 .گرم تمایل کمتری به مصرف گوشت قرمز وجود دارد

ها  سازمان دامپزشکی به کشتارگاه: وی با تأکید بر اینکه دام سبک در حد اشباع وجود دارد و کمبودی در این زمینه نیست، گفت

حدودی باعث افزایش تیرماه اجرایی کنند و ممکن است این موضوع تا  7سرد کردن گوشت قرمز را از  اعالم کرده تا طرح پیش

 .قیمت گوشت گوسفند شود

ساعت منجمد  21در طرح پیش سرکردن گوشت گوسفند پس از ذبح دام در کشتارگاه، الشه گوسفند به مدت : ملکی بیان داشت

 .شود کننده به بازار ارسال می شود و بعد برای عرضه به مصرف می

تواند قیمت گوشت  شود و همین موضوع می کمی از وزن الشه کم می در اثر انجماد: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد

 .قرمز را افزایش دهد

هزار و  27تا  711هزار و  21قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند تحویل به مغازه : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بیان داشت

 .هزار تومان است 23تا  711و  هزار 25تومان و قیمت هر کیلو گوشت شقه بدون دنبه تحویل به مشتری بین  711

** 

در ماه رمضان افزایشی در میزان مصرف گوشت : وگو با فارس گفت در ادامه علی خندان رو رئیس اتحادیه گوشت گوساله در گفت

 .گوساله نداریم و قیمت این محصول هم تغییری نخواهد داشت

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله مخلوط برای مصرف : ، افزودیابد وی با بیان اینکه در فصل گرم تقاضا گوشت قرمز افزایش نمی

 .هزار تومان است 81کننده 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011824111257 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 معناست  قاچاق میوه بدون رانت دولتی بی/ ها واگذار کنید تنظیم بازار میوه را به تشکل
جز استفاده از  دار است که به های یخچال دهنده ورود آنها توسط کامیون های وارداتی تازه نشان حجم باالی میوه

 .های دولتی، ورود آنها به کشور غیرممکن خواهد بود رانت

حجم : با اعالم این خبر گفت( ایانا)محصوالت کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس اتحادیه ملی 

دهد که چندان هم قاچاق نیستند و  اند، نشان می های خارجی وقتی کامالً تازه و در حجم باال وارد کشور شده قابل توجهی از میوه

 .اند آنها را وارد کشور کردهای با یخچال و از مرزهای رسمی  انگار عده

های نامتعارف در  های وارداتی نظیر شلیل، لیموترش، پرتقال، انجیر و آلبالو با قیمت حجم قابل توجهی از میوه: رضا نورانی افزود

به ضرر تواند  شرایطی که تولیدات داخلی همزمان نیز وجود دارد، تنها تحمیل هزینه و باال کشیدن قیمت حبابی میوه است که می

 .اقتصاد کشور باشد

تواند جوابگو  قاچاق میوه که امروز به معضل بزرگ بخش کشاورزی تبدیل شده است را بخش خصوصی نمی: وی خاطرنشان کرد

ریزی کنند و از ورود غیرقانونی انواع میوه  رسد مسئوالن باید دست به کار شده و سرانجام برای واردات قانونی برنامه نظر می به. باشد

 .های گزاف جلوگیری کنند به کشور و با قیمت

ای  های دولتی برای واردات میوه از کشورهای خارجی و عرضه آن در داخل کشور، معادله پیچیده استفاده از رانت: نورانی ادامه داد

 .خبر باقی بمانند نیست که فعاالن حوزه میوه از آن بی

 سازی میوه نگرفت دولت نمره قبولی برای ذخیره

های عید نشان داد که دولت  سازی و تنظیم بازار میوه شب تجربه ذخیره: یس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کردرئ

 .های فعال و قدرتمند در این حوزه را به بازی بگیرد گیری کند و باید تشکل خوبی برای تنظیم بازار تصمیم تواند به نمی

علت نداشتن  سازی میوه به دهد با وجود حجم باالی سرمایه و اعتبار برای ذخیره یتجربه عید سال جاری نشان م: وی یادآور شد

اند میوه را به  سیستم مویرگی در بخش دولتی امکان عرضه مناسب و جلوگیری از تخلف وجود نداشته و در نهایت مردم نتوانسته

 .قیمت مناسب تهیه کنند

 موز کنترل شد

موز دچار نوسان شد و به شکل نامتعارفی افزایش پیدا کرد، اما سازمان حمایت از  پیش از عید قیمت: نورانی تأکید کرد

کننده و تولیدکننده، اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی را مسئول کنترل تنظیم بازار موز اعالم کرد و مشاهده شد که قیمت  مصرف

 .ای مهار شد و افزایش قیمت پیدا نکرد شده شکل مدیریت شود، به موز با وجود آنکه میوه داخلی نیست و با ارز آزاد وارد کشور می

رسد عالوه بر توفیق بیشتری که  نظر می کنند و به ریزی می ها هستند که برای بازار برنامه در همه کشورها، تشکل: وی اظهار داشت

 .شود های کمتری نیز متوجه اقتصاد کشور می در تنظیم بازار دارند، هزینه

 در ماه رمضانوفور میوه و سبزی 

با شروع ماه رمضان که با نخستین ماه تابستان همراه شده است، وفور انواع : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی همچنین گفت

های تابستانی به بازار آغاز خواهد شد و محصوالت پرتقاضا نظیر محصوالت جالیزی، هندوانه، طالبی و انواع سبزی به وفور در  میوه

 .شود می بازار عرضه

موقع در  های جنوبی در حال برداشت و بارگیری است و به حجم قابل توجهی هندوانه و محصوالت صیفی از استان: نورانی افزود

 .سراسر کشور توزیع خواهد شد
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رضه خواهد ها تولید شده و ع بار مورد نیاز مردم نیز به اندازه کافی در بوستان و گلخانه همچنین سبزی و تره: وی خاطرنشان کرد

 .شد و هیچ افزایش قیمتی متوجه مردم نخواهد بود

 ها واگذار کنیم تنظیم بازار میوه را به تشکل

های صنفی فعال در حوزه محصوالت کشاورزی چه میوه و چه محصوالت  تشکل: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ادامه داد

تری نسبت به دولت خواهند داشت؛ لذا به  بر بازار، تنظیم بازار مناسب های مویرگی و امکانات نظارت پروتئینی با داشتن سیستم

 .ها واگذار کند شود برای همیشه تنظیم بازار را به تشکل دولت تدبیر و امید پیشنهاد می

ضه از احتکار ها با در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب و با اطالع از روند فعلی بازار، بنکداران و مراکز عر تشکل: نورانی تصریح کرد

های کمتری  تنها هزینه ها اعتماد کند، نه موقع بازار را تنظیم خواهند کرد؛ لذا اگر دولت به تشکل محصوالت جلوگیری کرده و به

 .شود متوجه اقتصاد کشور خواهد شد، بلکه رضایت نسبی مردم نیز بیشتر می

 میلیون دالری میوه 222صادرات دو میلیارد و 

میلیون دالر صادر شده است که  211هزار تن انواع میوه به ارزش دو میلیارد و  732ل گذشته سه میلیون و سا: وی یادآور شد

 .رود حجم صادرات با توجه به افزایش تولید در حوزه محصوالت باغی بیشتر شود انتظار می

 ./سیای میانه بوده استگرفته به کشورهای همجوار، حاشیه خلیج فارس و آ عمده صادرات صورت: نورانی تأکید کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22022-4.html 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 تکذیب توزیع مرغ ارگانیک درب منازل / تومانی برای هر کیلوگرم مرغ در ایام رمضان 0222بینی قیمت  پیش
هزار تومان  شود در ماه رمضان قیمت مرغ از هشت بینی می برای آنکه توان تولیدی تولیدکنندگان حفظ شود، پیش

 . باالتر نرود

دهندگان مرغ گوشتی در حاشیه  مدیره انجمن صنفی پرورش ، رئیس هیئت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

خریداری مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام در ایام عید با نقایصی : اندازی قرارداد آتی کنجاله سویا در جمع خبرنگاران گفت راه

 .رو شوند همراه بود و این امر باعث شد که مرغداران با ضرر و زیان روبه

آید، باال رفتن آن به زمان زیادی نیاز دارد و در این فاصله  زمانی که قیمت محصولی همچون مرغ پایین می: یوسفی افزودمحمد 

 .آورد وجود می مشکالتی را برای تولیدکننده به

درب مرغداری  ای که قیمت مرغ زنده گونه رو هستند، به در حال حاضر نیز تولیدکنندگان با ضرر و زیان روبه: وی خاطرنشان کرد

 .تومان است 511شده برای مرغدار چهارهزار و  تومان است، در حالی که قیمت تمام 311هزار و  سه

هزار تومان باال رود و در حال حاضر نیز در میدان  وزیر جهاد کشاورزی تأکید داشته که قیمت مرغ نباید از هفت: یوسفی ادامه داد

های متفاوتی را  ها بسته به منطقه، قیمت فروشی شود که البته در خرده تومان فروخته می 711هزار و  بهمن تهران مرغ به قیمت پنج

 .شاهد هستیم

 تولید مرغ ارگانیک در کشور زیاد نیست

هزار تومان درب منزل را تکذیب  47دهندگان مرغ گوشتی عرضه مرغ ارگانیک با قیمت  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت

کنند تولیدکننده مرغ ارگانیک هستند، باید از سازمان دامپزشکی کشور مجوزهای الزم را دارا  کسانی که ادعا می: کرد و یادآور شد

 .صورت درب منزل پخش شود باشند؛ عالوه بر آن، تولید مرغ ارگانیک در کشور به این اندازه زیاد نیست که با فراوانی بدین

هزار  طور قطع، قیمت مرغ در ماه رمضان از هشت به: رغ در ماه رمضان تصریح کردبینی قیمت م وی در پاسخ به ایانا درباره پیش

 .تومان باالتر نخواهد رفت

اگر بخواهیم توان تولیدی تولیدکننده : کننده باال است، تأکید کرد هزار تومان برای مصرف یوسفی در پاسخ به این پرسش که هشت

 .ها قیمت را باال ببریم مجبور هستیم در برخی دوره حفظ شود و حاشیه سود و زیان آنها جبران شود،

مسئوالن : وی درباره اینکه چرا باید تاوان افزایش قیمت را مردم و تاوان کاهش قیمتی را تولیدکنندگان پرداخت کنند، اظهار داشت

ای از موارد،  هد، اما متأسفانه در پارههای یکسانی را نشان د های ترازو همچنان اندازه ای عمل کنند که کفه گونه تنظیم بازار باید به

 ./کنند کنندگان پرداخت می های دیگر، مصرف این تاوان را تولیدکنندگان و در زمان

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22043-4.html 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – 106۱خرداد  22: تاریخ

 ضرر تولیدکنندگان در پی کاهش قیمت/ هزار تومان است  7قیمت منطقی مرغ کیلویی 

تومان در واحدهای صنفی عرضه  011هزار و  0اکنون هر کیلو مرغ  رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با اشاره به اینکه هم

تومان  211هزار و  5تا  5کشاورزی و اتحادیه مرغداران قیمت منطقی برای فروش مرغ بین طبق نظر وزارت جهاد : شود، گفت می

 .است

گروه اقتصادی باشگاه  حوزه تجارتخانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفتگو با خبرنگار  مهدی یوسف

میانگین فروش مرغ در واحدهای صنفی در سطح شهر کیلویی : تومانی قیمت مرغ گفت 211، با اشاره به افزایش خبرنگاران جوان

 .تومان است 011هزار و  0

تومان برسد تا  211و هزار  5تا  5قیمت مرغ طبق نظر جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران باید به میانگین کیلویی : وی افزود

 .مرغداران ضرر نکنند و امیدواریم که در هفته آینده به این رقم افزایش یابد

قیمت ماهی تغییر چندانی پیدا نکرده و با توجه به : یابد، گفت خانی با اشاره به اینکه در فصل گرما مصرف ماهی کاهش می یوسف

 .کاهش مصرف شاهد کاهش قیمت آن نسبت به شب عید بودیم

 .کند وی به این نکته نیز اشاره کرد؛ که در ماه رمضان ماهی مصرف زیادی ندارد و در این راستا قیمت آن تغییری پیدا نمی

یکی از مشکالت ما تعزیرات است که واحدهای : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با اشاره به مشکالت این صنف گفت

 .فروشی وجود ندارد کنند در حالی که در این صنف به هیچ وجه گران ه میفروشی جریم صنفی ما را به دلیل گران

ممکن است در برخی از واحدهای بدون پروانه کسب، کم فروشی انجام شود اما فروشندگان دارای جواز : خانی ادامه داد یوسف

 .رسانند کننده می سود به دست مصرفدرصد  3تا  7کسب به دلیل رقابت با یکدیگر و برخی مشکالت، محصوالت خود را تنها با 

 .کشاند ترین دغدغه این صنف است که آن را به چالش می نگاه منفی تعزیرات به اصناف مهم: وی ادامه داد

http://www.yjc.ir/fa/news/7223501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5228794


 4931سوم خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

50 
 

 بازار و قیمت ها  

 فودپرس 4801خرداد ماه  45یک شنبه 

 <مواد غذایی  هزار تومانی قیمت گوشت از دامداری تا قصابی 92افزایش  
برای تامین گوشت مورد نیاز در ماه رمضان هیچ مشکلی وجود ندارد اما همچنان قیمت : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت 

هزار تومان از  41ای که الشه گوسفند و گوساله کیلویی  به گونه درصد فاصله دارد؛ 71این محصول از تولید تا بازار بیش از 

شود که  هزار تن گوشت در کشور تولید می 011ساالنه حدود : سعید سلطانی اظهار کرد.دامداری تا قصابی افزایش قیمت دارد

هزار تن به  411از حدود  درصد نیاز داخلی است و روند کاهشی واردات گوشت قرمز طی دو سال اخیر 01کننده بیش از  تامین

برای تامین گوشت قرمز : وی افزود.دهنده کاهش وابستگی به واردات این محصول است هزار تن در سال گذشته نشان 21حدود 

های پیش رو به ویژه ماه رمضان هیچ مشکلی وجود ندارد و با توجه به میزان تولید این محصول و  کنندگان در ماه مورد نیاز مصرف

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران با .رسد امسال هیچ نیازی به واردات گوشت قرمز نداشته باشیم زایشی آن، به نظر میروند اف

در حال حاضر الشه گوسفند و : اشاره به فاصله غیرمنطقی هر کیلوگرم الشه گوسفند و گوساله از مبادی تولید تا بازار ادامه داد

رسد  کننده می هزار تومان به دست مصرف 81شود و در بازار حدود  هزار تومان خریداری می 21گوساله در دامداری کیلویی حدود 

های مختلف به مراتب بیشتر  بندی درصدی، قیمت گوشت قرمز در قطعات و بسته 71رغم غیرمنطقی بودن این فاصله  که البته علی

های پرمصرف، قیمت محصوالت مورد  در حال توسعه در ماه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و: سلطانی اعالم کرد.از الشه است

در حالی که در کشور ما در . تر به این محصوالت دسترسی پیدا کنند کنندگان بتوانند راحت کند تا مصرف نیاز مردم کاهش پیدا می

قرمز به میزان چشمگیری  سازی، قیمت انواع محصوالت مانند گوشت ایامی مانند ماه رمضان، محرم و غیره با ایجاد جو و فضا

 یابد که منطقی نیست افزایش می

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1061خرداد ماه  18دو شنبه 

شود صنایع  تومان در ماه رمضان عرضه می 2922شکر سفید :/مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد
 <غذایی

ی شکر سفید ذخیره سازی شده، بازار داخلی را در ماه مبارک رمضان  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد، با عرضه 

حسب : اوج تقاضا گفتعلی قنبری با بیان ضرورت تنظیم بازار کاالهای اساسی از طریق عرضه مناسب در زمان های .کند تنظیم می

تصمیم ستاد تنظیم بازار، به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، تنظیم بازار کاالی شکر به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار 

شده که به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت، شکر ذخیره سازی شده این شرکت از امروز با نرخ مصوب در بازار عرضه 

تومان است که از امروز در اختیار مصرف  2411قیمت مصوب برای هر کیلوگرم شکر سفید : تشریح کرد: وی افزود.شود می

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به .کنندگان و صنف و صنعت قرار خواهد گرفت تا نیاز مصرفی مصرفی و اصناف تامین شود

امی کاالهای اساسی به ویژه شکر موجودی باالیی داریم و برای تنظیم بازار خوشبختانه در تم: ذخایر مطمئن شکر کشور اظهار کرد

 کاالها و تامین نیاز مصرفی کشور مشکلی وجود ندارد

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس 1061خرداد ماه  16شنبه  سه

 <کشمکش روغنی و مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با افزایش قیمت صنایع غذایی 
های جهانی این  نباتی معتقدند افزایش نرخ ارز برای واردات روغن خام به مراتب بیشتر از کاهش قیمت در حالی که صنایع روغن 

وزیر جهاد کشاورزی معتقد است افزایش قیمت این  نباتی موافقت کند، معاون محصول بوده و دولت باید با افزایش نرخ روغن

درصد قیمت جهانی روغن خام کاهش یافته در  27که طی دو سال گذشته حداکثر  محمد قبله با بیان این.محصول غیرمنطقی است

ر دالر که همه ها کاهش ریال در براب نظر از رشد سایر هزینه صرفه: درصد افزایش داشته است، گفت 31حالی که نرخ پایه ارز تا 

توان انتظار داشت که با  گیرد تا حدود زیادی در قیمت تمام شده کاالی وارداتی موثر است و زمانی می ساله طبق قانون صورت می

این اظهارات در .های داخلی هم کاهش یابد که حداقل نرخ ارز در دو زمان مورد مقایسه ثابت باشد کاهش قیمت جهانی، قیمت

های جهانی روغن خام روند باثبات و رو  قیمت: علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در این باره اظهار کرد حالی مطرح شده که

های اخیر داشته و نرخ ارز نیز طی این بازه زمانی ثابت بوده است که با توجه به این شرایط نیازی به افزایش  به کاهشی را طی سال

در چنین شرایطی که در بازار روغن خام و روغن : ل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزودمدیرعام.قیمت روغن نباتی در بازار نیست

های خود ادعای دیگری  البته قبله برای اثبات صحبت.نباتی حاکم است افزایش قیمت این محصول برای مردم غیرمنطقی است

تمام شده روغن نباتی تاثیر بگذارد، چرا شرکت که اگر قیمت جهانی روغن خام کاهش یافته و باید بر بهای  مطرح کرد و آن این

فروخت امروز نرخ فروش  هزار ریال می 21به قیمت کیلویی  4802ماه سال  بازرگانی دولتی ایران که روغن خام را در اردیبهشت

ئه نداده است اما در البته شرکت بازرگانی دولتی ایران در این زمینه توضیحی ارا.ریال افزایش داده است 081هزار و  20خود را به 

هر حال مسووالن وزارت جهاد کشاورزی که متولی تنظیم بازار داخلی و خارجی محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی 

آن هستند، معتقدند که افزایش قیمت روغن نباتی در شرایط کنونی غیرمنطقی است و با توجه به کاهش نرخ جهانی روغن خام 

چرا که عبدالمهدی .یافت درصد آن وارداتی است باید کاهش می 01مت روغن نباتی در بازار داخلی نیز که طی دو سال اخیر، قی

های جهانی  رغم کاهش قیمت علی: ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نیز در این باره به ایسنا گفته بود بخشنده معاون برنامه

های روغنی  فته و با وجود واردات چهار میلیارد دالری روغن خام و دانهروغن خام قیمت روغن نباتی در بازار داخلی کاهش نیا

نظر و افزایش قیمت روغن نباتی در بازار داخلی از  البته صنایع روغن نباتی همواره بر تجدید.محصول روی دست صنایع مانده است

ندادن ستاد تنظیم بازار به درخواست آنها مبنی  سخای اعالم کردند که به علت پا سوی ستاد تنظیم بازار اصرار دارند و حتی طی نامه

بر افزایش قیمت روغن نباتی، همه وظایفی که دولت سال گذشته در قالب خصوصی سازی به این انجمن واگذار کرده بود، مجددا 

اری خود را انجام گردانند و به دلیل رفتار مسووالن تنظیم بازار، از این پس وظایف تنظیم باز به وزارت جهاد کشاورزی بر می

اگر صنایع روغن نباتی : اما حسین صفایی مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در این زمینه به ایسنا اعالم کرد.دهند نمی

شان  های روغنی تولید داخل را انجام ندهند و در اجرای صحیح وظایف های مختلف از جمله خرید دانه وظایف خود را در زمینه

های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی  کند که مسلما یکی از شرکت طور قطع دولت جایگزینی برای آن معرفی می به کوتاهی کنند،

حال باید دید که این کشمکش برای .مانند سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت بازرگانی دولتی و غیره جایگزین خواهند شد

رغم مخالفت با افزایش قیمت روغن نباتی به خواسته صنایع  سد و آیا دولت علیر افزایش قیمت روغن نباتی تولید داخل به کجا می

 دهد تن می

 http://www.foodpress.ir/Post 
 

http://www.foodpress.ir/Post
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 برنامه و سیاست ها

 - 61/30/17فارس

 عدم صدور مجوز صادرات و واردات با عنوان امضای طالیی
امروز هیچ مجوزی در مباحث صادرات و واردات برای فرد و قشر : اد کشاورزی در امور مجلس گفتقائم مقام وزیر جه

 .شود، بلکه این امر برای همه یکسان است خاصی به عنوان امضای طالیی در وزارت جهاد کشاورزی صادر نمی

های وزارتخانه جهاد  کشاورزی را از اولویتوگو با خبرنگار فارس در تویسرکان، بحث مکانیزاسیون  خلیل آقایی امروز در گفت

میلیارد تومان برای مکانیزاسیون  711هزار و  2از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون بیش از : کشاورزی دانست و اظهار کرد

 .کشاورزی از منابع داخلی بانک کشاورزی بدون اینکه نیازی به اعتبارات دولتی باشد، تخصیص داده شده است

نیاز بخش کشاورزی ما بیش از : میلیارد تومان از این اعتبارات هزینه شده است، افزود 011هزار و  اشاره به اینکه حدود یکوی با 

 .هاست، این خط اعتبارات تا افزایش مکانیزاسیون در کشور ادامه دارد این

 711هزار و  2دو سال گذشته بیش از  با حساسیت و توجه مجلس و دولت طی: معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .میلیارد تومان به آبیاری نوین تخصیص داده شد

 311امروز نزدیک : وی با اشاره به اینکه اوایل تشکیل دولت ما در خصوص بذر و کود شیمیایی دچار مضیقه بودیم، خاطرنشان کرد

 .ای نداریم دغدغه هزار تن کود در سطح کشور توزیع شده و ما برای تأمین کود و بذر هیچ

سال گذشته با وجود کارشکنی که : ایم، تصریح کرد آقایی با تاکید بر اینکه ما امروز تأمین بازار را مبتنی بر تولیدات داخلی قرار داده

 .دیدند، نیازهای شب عید را با تولیدات داخلی سپری کردیم از سوی برخی افراد که منافع خود را در خطر می

هیچ مجوزی در مباحث صادرات و واردات برای فرد و قشر خاصی به عنوان امضای طالیی در وزارت جهاد امروز : وی گفت

 .شود، بلکه این امر برای همه یکسان است کشاورزی صادر نمی

داد و هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه صندوق کشاورزی در سال جاری خبر  معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی از تصویب یک

 .البته ما نیز باید تمهیداتی چون تأمین خسارت به منظور استقبال کشاورزان برای استفاده از بیمه را به کار ببریم: افزود

امیدواریم امسال با توجه به اعتبارات اختصاص یافته با همراهی و مشارکت مردم شرایطی بهتر از سال گذشته داشته : وی افزود

 .باشیم

برای بخش آبیاری تحت فشار : هزار میلیارد تومان در سال جاری اعالم کرد و گفت 7اعتبارات جهاد کشاورزی را آقایی در پایان 

 .میلیارد تومان در نظر گرفته شده است 01استان همدان 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011845111731 
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 برنامه وسیاست ها

 - 61/30/23فارس

 مطالبات چایکاران پرداخت نشده است/ آغاز چین دوم برگ سبز چای از اوایل تیر
هزار تن برگ سبز چای از باغات شمال کشور برداشت شد،  34رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه در چین اول 

 .پرداخت مطالبات چایکاران هنوز به سازمان چای کشور پرداخت نشده استهیچ پولی بابت : گفت

هزار تن  81در چین اول حدود : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفت

 .برگ سبز چای از باغات شمال کشور برداشت شد

خشکسالی سال : درصد کاهش داشت، افزود 40وی با بیان اینکه برداشت برگ سبز چای در چین اول نسبت به سال گذشته 

 .های چای اثر منفی داشت و منجر به کاهش تولید شد گذشته روی بوته

تاکنون بخش کمی از : کرد رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه مطالبات چایکاران هنوز تأمین اعتبار و پرداخت نشده، تصریح

 .مطالبات مربوط به روزهای اول برداشت به چایکاران پرداخت شده و مابقی مطالبات آنها هنوز پرداخت نشده است

 .شود چین دوم برگ سبز چای از پنجم تیرماه آغاز می: وی گفت

ریال و هر کیلوگرم برگ سبز  311ار و هز 24براساس این گزارش دولت امسال هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک را با قیمت 

 .کند ریال خریداری می 411هزار و  42چای درجه دو را به قیمت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840111351 
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 هابرنامه وسیاست 
 - 61/30/18فارس

 دهند ایران و ایتالیا کمیته مشترک کشاورزی تشکیل می

وزیر کشاورزی ایتالیا عنوان شد، « دی گیروال»در جریان سفر و دیدار محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با نانچویا 

 .دهند ایران و ایتالیا کمیته مشترک کشاورزی تشکیل می

،به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، در این مالقات وزیر کشاروزی، ایتالیا ابراز امیدواری کرد خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .که این دیدار، آغاز کننده فصل جدیدی در روابط کشاورزی دو کشور باشد

موانع  7+4ای میان جمهوری اسالمی ایران و گروه  هسته رود با تحوالت مثبت صورت گرفته در مذاکرات انتظار می: گیروال گفت دی

 .های دو جانبه برطرف شود گسترش همکاری

های تحقیقات و تبادل رژم  ةای همکاری دو کشور در بخش کشاورزی از جمله در حوزه  حجتی نیز در این مالقات به تشریح زمینه

 .امی و گیاهی پرداختآالت کشاورزی، شیالت، بهداشت د پالسم و نهال و بذر، ماشین

 .وزیر جهاد کشاورزی همچنین آمادگی ایران برای افزایش صادرات محصوالت کشاورزی به ایتالیا را عالم کرد

االختیار خود را برای حصول اطمینان از حسن اجرای توافقات  در این دیدار، به پیشنهاد حجتی، هر یک از طرفین نماینده تام

 .صورت گرفته تعیین کردند

االختیار  این دیدار تشکیل کمیته مشترک کشاورزی دو کشور در آینده نزدیک مورد توافق دو طرف قرار گرفت و نمایندگان تام در

 .دو وزیر مؤظف به تهیه مقدمات آن شدند

یدواری حجتی از همتای ایتالیایی خود برای سفر به ایران دعوت کرد و وزیر کشاورزی ایتالیا ضمن پذیرش این دعوت، اظهار ام

 .های کشاورزی به ایران سفر کند کرد، در زودترین زمان ممکن برای بازدید از بخش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011843411054 
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 برنامه وسیاست ها
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 کاهش قابل توجه اسراف مواد غذایی با گرانی / بنیان، کلید اجرای اقتصاد مقاومتی های دانش شرکت
بنیان و عزم جهادی است تا بتواند بدون  های دانش وری نیازمند شرکت بخش کشاورزی برای رسیدن و افزایش بهره

 .عنوان یک شغل اقتصادی پایه خوداتکایی قرار دهد داده و کشاورزی را به تحمیل هزینه به کشاورز، تولید را افزایش

اقتصاد : با اعالم این خبر گفت( ایانا)عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .خوداتکایی به درون و تقویت تولید محقق نخواهد شدگیرد و جز با  وری صورت می مقاومتی تنها بر بستر افزایش تولید و بهره

ترین ارقام  صنایع غذایی و بخش کشاورزی که رابطه مستقیمی با استقالل و امنیت غذایی کشور دارد، از مهم: ناصر جهانیان افزود

 .ریزی داشت و استراتژی تعیین کرد اقتصاد مقاومتی است که باید برای آن برنامه

برای آنکه بتوان بخش کشاورزی را متناسب با الفبای اقتصاد مقاومتی تبیین کرد، ابتدا باید بخش کشاورزی : وی خاطرنشان کرد

گذاری در این حوزه و اقتصادی کردن کشاورزی به نحوی که کشاورز خود انگیزه  منظور، افزایش سرمایه اقتصادی شود و بدین

 .وری داشته باشد، اولویت اصلی است بیشتری برای بهره

گذاری در بخش کشاورزی زیر پنج درصد است و ریسک سرمایه در این حوزه به قدری باال است  اکنون سرمایه: جهانیان ادامه داد

رسد پیش از ورود به اقتصاد مقاومتی و  نظر می دهد، لذا به که عمالً کشاورزی کشور را در زمره مشاغل پرسود و اقتصادی نشان نمی

 .ریزی کرد برای بسترسازی تولید و تقویت حوزه کشاورزی برنامههای تحقق آن باید  زمینه

 خواهد اقتصادی کردن کشاورزی، عزم جهادی می

اقتصادی کردن کشاورزی و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان نیازمند عزم جهادی : عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه تصریح کرد

هایی که به شکل  های مدرن توسط گروه رهایی نظیر نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژیاست، به این معنا که دولت باید با داشتن ابزا

ترین  بنیان مهم های دانش اکنون شرکت. وری بیشتر تجهیز کنند جهادی وارد میدان شده، کشاورزان را برای افزایش تولید و بهره

 .یز به شکل جدی به آن نگریسته شودروند که باید در حوزه کشاورزی ن شمار می وری به مؤلفه افزایش بهره

بنیان با استفاده از نیروی انسانی  های دانش حرکت جهادی در حوزه کشاورزی دقیقاً به این معنا است که شرکت: وی یادآور شد

ای متوجه  نهوری بیشتر در تولید آنها را یاری رسانند، بدون آنکه هزی کارآمد و تکنولوژی مدرن به کمک کشاورزان آمده و برای بهره

 .پذیر نخواهد بود های محدود ترویجی این مهم امکان کشاورز شود، تکنولوژی روز و کارآمد وارد مزارع شود و تنها با اکتفا به فعالیت

 گرانی مانع اسراف است

غذایی را به شکل ها و تورم موجود در جامعه عمالً اسراف در حوزه مصرف مواد  رسد افزایش قیمت نظر می به: جهانیان تأکید کرد

 .گیرد قابل توجهی کاهش داده است، اما این بدان معنا نیست که هنوز اسرافی در حوزه تولید صورت نمی

های ضایع شدن  کنندگان را به فرهنگ مصرف بهینه و کاهش اسراف سوق دهیم، باید زمینه پیش از آنکه مصرف: وی اظهار داشت

ار را کاهش دهیم، به این معنا که ضایعات باالی محصوالت کشاورزی که هنگام برداشت محصوالت کشاورزی قبل از بازار و در باز

آالت و نبود امکانات نقلیه مناسب بسیار باال است، باید با برنامه و اختصاص خط اعتباری و تجهیز به  علت فرسوده بودن ماشین به

 .ها رفت کمک کاهش ضایعات در این حوزه

 های میلیاردیرسانی اشتباه و ضرر اطالع

بنیان تقویت شود، باید توسط  های دانش بخش کشاورزی عالوه بر آنکه باید توسط شرکت: عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه گفت

 .روزرسانی شده و آمار و اطالعات صحیح و شفاف داشته باشد به ITهای کارآمد و مجهز به  سیستم
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ید ارقامی از حجم تولید انواع محصوالت پروتئینی، میوه، غالت و محصوالت شیالتی های متولی تول سو دستگاه از یک: جهانیان افزود

روند، این آمار را تکذیب  شمار می های موجود که در واقع تولیدکننده واقعی بخش بهNGOها و  کند و از سوی دیگر تشکل اعالم می

رسد برای رسیدن به یک بستر آماده  نظر می عا است؛ لذا بهها نیز شاهد همین مد کنند، عالوه بر آنکه کمبودها و افزایش قیمت می

ریزی متکی بر خوداتکایی و خودمحوری کرد، باید آمار و اطالعات شفافی وجود داشته باشد که در زمان  که بتوان برای آن برنامه

 ./کنونی بخش کشاورزی فاقد آن است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22088-4.html 
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 برنامه وسیاست ها
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

تغییر الگوی کشت هندوانه به سمت زعفران، زرشک و / امضای قرارداد انتقال آب از دریای عمان به کرمان و هرمزگان
 گل محمدی 

طرح تامین، تصفیه و انتقال آب از دریای عمان به استان های کرمان و هرمزگان شامگاه یکشنبه بین  قرارداد اجرای

 .استاندار کرمان و سرمایه گذاران اجرای این طرح به امضا رسید

هندسین ، سازمان عمران کرمان به عنوان کارفرما با کمک کنسرسیومی از شرکت های م(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .بوستن، جهان پارس، هیربدان و برسان سرمایه گذاران این طرح هستند -تهران 

آغاز عملیات اجرایی این طرح از : مدیرعامل شرکت کرمان خودرو و رییس هیات مدیره شرکت عمران کرمان درباره این طرح گفت

 .شش ماه آینده آغاز می شود و مدت اجرای آن نیز پنج سال خواهد بود

میلیون مترمکعب  33میلیون دالر سرمایه گذاری اجرا خواهد شد که ساالنه  318این طرح با بیش از : رضا شه بخش افزودمحمد

 .آب را منتقل می کند

مترمکعب برای دو شهر در مسیر انتقال آب در  1.5و  1.7مترمکعب در ثانیه آب انتقال شیرین از دریای عمان  2.3از : وی گفت

 .مترمکعب آن به شهر کرمان تخصیص خواهد یافت 4.0ن و کرمان و استان های هرمزگا

سرمایه گذاری هایی را در راستای رسالت توسعه ای سازمان عمران کرمان برای رفع مشکالت انجام می دهیم و با : وی اظهار کرد

 .نه آغاز کردیمتوجه به محدودیت های تامین آب در استان کرمان از حدود دو سال پیش مطالعات را در این زمی

مطالعات و تفاهمات برای اجرای خط انتقال آب انجام شده و به مرحله امضا رسیده : رییس هیات مدیره شرکت عمران کرمان گفت

 .است

امیدواریم این قرارداد تعهدی از طرف استان و پیمانکاران به عنوان یک پروژه پایه ای و زیربنایی برای توسعه : وی خاطرنشان کرد

 .باشد و هرچه زودتر آن را اجرا کنیم استان

می توانیم سازمان عمران کرمان را به عنوان بخش خصوصی واقعی مشارکت کننده در : مدیر اجرایی طرح انتقال آب نیز گفت

 .توسعه، یک مدل توسعه بدانیم

محسوب می شود و با توجه به  این طرح اولین پروژه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی واقعی در ایران: محمد کیافر تصریح کرد

مسائل، مشکالت و سیاست های دولت در ارتباط با واگذاری چنین پروژه هایی به بخش خصوصی، این طرح یکی از مظاهر این 

 .موضوع است

 .از زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمده یکی از مسائل اصلی استان آب و بحران آب مطرح شد: استاندار کرمان هم گفت

بیش از دو دهه خشکسالی و حضور مهاجران در استان و افزایش سطح زیر کشت منجر به بحران : علیرضا رزم حسینی بیان کرد

 .جدی آب شده است

اولین کاری که می توانستیم انجام دهیم و ثمرات خوبی داشته صرفه جویی در حوزه کشاورزی است، زیرا مصرف آب در : وی گفت

 .زی، یک درصد در صنعت و بقیه در شرب استدرصد کشاور 07استان 

در اجرای این طرح تغییر الگوی کشت به : استاندار کرمان با بیان اینکه طرح همیاران آب بتدریج در استان اجرا می شود گفت

ر آن را سمت زعفران، زرشک و گل محمدی انجام شده است و در دشت ارزوئیه هشت هزار هکتار هندوانه داشتیم که دو هزار هکتا

 .کاهش دادیم
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همچنین در ادامه اجرای این طرح به دلیل داشتن طرح جامع و عمل گرایانه رتبه اول کشور را در جذب : وی خاطرنشان کرد

 .هزار هکتار آبیاری تحت فشار سال گذشته در استان انجام شد 45اعتبارات آبیاری تحت فشار کسب کردیم و 

صرف شرب و صنعت از خارج استان اولین حوزه از خلیج فارس مطرح شد که در حوزه صنعت در حوزه انتقال آب برای م: وی گفت

 .میلیون مترمکعب تا سه سال آینده آب منتقل خواهد شد 441

در ادامه نیز مطالعات خط دوم انتقال آب از خلیج فارس برای شرب انجام شده و وزرات نیرو طرح خرید : رزم حسینی بیان کرد

 .خلیج فارس و دریای عمان را در دست مطالعه داردتضمینی آب از 

به دنبال سرمایه گذاران برای انتقال آب به شمال استان و شهر کرمان بودیم که با این گروه از سرمایه گذاران به : وی اظهار کرد

آب بحران آب تا چند سال  توافق رسیدیم و امیدواریم با تفاهم نامه های انتقال آب و طرح های اجرا شده در زمینه مصرف بهینه

 .آینده مرتفع شود

استاندار کرمان با بیان اینکه استفاده از تونل انتقال آب از سد صفارود به کرمان می تواند در اجرای این طرح نیز کاربرد داشته باشد 

 .کیلومتر صرفه جویی در انتقال آب از دریای عمان انجام می شود 31با این کار حدود : گفت

 .می دانم این کارها بزرگ است و مطالعات اساسی و درست نیاز دارد: ح کردوی تصری

 .شرایط کشور به گونه ای است که دولت و وزارت نیرو از طرح های انتقال آب با قاطعیت حمایت می کنند: رزم حسینی افزود

 :وی خطاب به سرمایه گذاران طرح انتقال آب از دریای عمان به استان کرمان گفت

زرگ و خدمت ماندگاری را انجام خواهید داد و نام شما در تاریخ کرمان به عنوان اولین کسانی که آب شرب را به استان کار ب

 .کرمان منتقل کردند، می ماند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22082-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 - 61/30/19فارس

 احداث سد زیر زمینی در راستای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی پایدار کشاورزی

های زیرزمینی  احداث سد زیر زمینی به منظور بهره برداری بهینه و بهبود وضعیت آب: یک کارشناس آبخیزداری گفت

 .رود خودکفایی پایدارکشاورزی به شمار میو گامی موثر در راستای اقتصاد مقاومتی و 

، میر مسعود خیرخواه عضو هیات علمی دانشگاه، رئیس سابق پژوهشکده آبخیزداری و مجری طرح خبرگزاری فارسبه گزارش 

زمینی را به منظور تهیه آب برای کشاورزی سدهای زیر زمینی در دولت نهم و کارشناس آبخیزداری در یادداشتی، احداث سد زیر 

های زیرزمینی دانست و گامی موثر در راستای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی  و دامداری ، بهره برداری بهینه و بهبود وضعیت آب

 .پایدارکشاورزی عنوان کرد

 :مقدمه

. تبیین شده است( مد ظله العالی)م رهبری اقتصاد مقاومتی در واقع معماری گفتمان انقالب اسالمی است که توسط مقام معظ

بایست در کشور، از  مسیری است که می  دهنده گفتمان انقالب اسالمی نیز در حقیقت معرف وضع موجود، وضع مطلوب و هم نشان

، های داخلی، تولید ملی های کلی اقتصاد مقاومتی استفاده از منابع و ظرفیت در سیاست. وضع موجود به وضع مطلوب رسید

از سوی دیگر یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی خودکفایی در محصوالت . وری و تولید دانش، بسیار تأکید شده است بهره

این مهم ما را بر . استراتژیک کشاورزی کشور است، چرا که استقالل هیچ کشوری بدون امنیت غذایی خود اتکا میسر نخواهد بود

های نوین علمی و منطبق با شرایط اقلیمی خشک و خشکسالی های مکرر کشور و به خصوص  آن م یدارد که در این مسیر از روش

 .مدیریت بهینه و جامع منابع آب و خاک استفاده شود

از دوران هخامنشیان تا به امروز آن چه حکمرانان این سرزمین را با نگرانی . اصوالً خشکسالی در ایران امری تازه و جدید نیست

کسالی بوده و دروغ و نهایت مصیبت آنجاست که عده ای با دروغ و تزویر خشکسالی را بهانه ای برای ضربه زدن مواجه ساخته خش

واقعیت غیر قابل کتمان در ایران کمبود آب و روبرو شدن با کم آبی شدید و حتی خشکسالی . به استقالل و خودکفایی ملی نمایند

تمامی فعالیت های کشاورزی را ملغی و تنها چشم به واردات محصوالت کشاورزی  اما آیا می توان با طرح موضوع خشکسالی،. است

 ؟!داشت( طرح نکاشت)با طرح هایی مثل تعطیلی واحدهای کشاورزی 

 قنات معجزه دست ساز ایرانی و موافق طبیعت و محیط زیست*

کمبود آب می .با خشکسالی استفاده نمودند نیاکان ما در طی چندین قرن از روش های مبتکرانه ای چون حفر قنوات برای مقابله

چالشی که برای مبارزه با محدودیت های آب انجام می دهیم، باعث پیدا شدن راه حل . تواند از محدودیت تبدیل به موقعیت شود

یط در شرا 4833تا  4831در این راستا سدهای زیرزمینی یکی از این روش هاست که از سال . های متنوع و جدید خواهد شد

سد زیرزمینی سنگانه به طور مثال احداث )خشکسالی کشور به صورت علمی ارائه شد و مورد مطالعه، تحقیق و اجرا قرار گرفت 

که دستاوردهای روشن و بسیار ( در روستای سنگانه منطقه کالت استان خراسان رضوی و سد راین در استان کرمان

ای نخستین بار در جهان یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی بر مبنای همچنین در همان زمان بر. موفقی به همراه داشت

 :تکنیک های پیشرفته و پیچیده ماهواره ای

                                             Spatial Decision Support System 
توسعه مطالعاتی،  4833به منظور مکانیابی مناطق پتانسیل احداث این سازه ها در کل کشور ایجاد شد ولی متأسفانه پس از سال 

علی رغم  4833به طوری که پس از سال . تحقیقاتی و اجرایی آن بسیار کُند، سپس متوقف و نهایتاً به دست فراموشی سپرده شد

سد زیرزمینی تقریباً در تمامی استان  811استان و پتانسیل یابی حدوداً  41سد زیرزمینی در  22آماده بودن مطالعه کامل بیش از 

http://www.farsnews.com/
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احداث این سدها در کشور می توانست و می تواند . های کشور، هیچ گونه بهره برداری یا اقدام اجرایی دراین مورد انجام نگرفت

مین آب مورد نیاز کاربران، جنبه های محیط زیستی را رعایت نموده، عالوه برصرفه جویی چشمگیر و بهره وری باال در مصرف و تأ

از تخریب و خالی شدن آبخوان ها محافظت نموده، خسارات محیط زیستی و هزینه های گزاف ناشی از تامین آب از طریق احداث 

 .سدهای بزرگ و برداشت بی رویه از چاه ها را به حداقل ممکن برساند

 زمینیضرورت احداث سدهای زیر

در کشورهای با اقلیم خشک و نیمه خشک مانند ایران وجود، میزان، نحوه توزیع مکانی و زمانی منابع آب از اهمیت ویژه ای 

چرا که این شاخص ها در واقع از جمله مهمترین عوامل تعیین کننده محدودیت ها و مدیریت صحیح کشاورزی می . برخوردار است

 :بیانگر برخی از این خصوصیات است موارد اشاره شده در زیر. باشد

 .درصد از کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک از نظر اقلیمی واقع شده است 57حدوداً 

از مساحت کشور آن هم تنها در % 81روان ابها تنها در % 51بارش و% 01بطوری که حدوداً )عدم توزیع زمانی ومکانی مناسب بارش 

 (یک سوم متوسط جهانی)، میزان کم متوسط بارندگی ساالنه (نددفصول سرد سال به وقوع می پیو

وقوع خشکسالی های مخرب سبب بروز بحران آب در بسیاری از مناطق کشور شده و مشکالت عدیده ای را برای مردم و دولت ها 

 .ایجاد نموده است

بدون ( به غیر از حقابه زیست محیطی)آن میلیارد مترمکعب متوسط ساالنه حجم بارش کشور بخش از  148ازطرف دیگر از حدود 

برنامه ریزی و مدیریت صحیح به درون دریاهای شمال و جنوب کشور و سایر مکان های نامناسب جاری و زهکشی شده و به هدر 

 .می روند

از بارش در حالی که مناطق خشک کشور از خشکسالی، بحران و کمبود آب رنج می برند در این مناطق بخش اعظم آب های ناشی 

همچنین تعداد وقوع سیالب ها و میزان . ها به صورت سیالب های مخرب از دسترس خارج شده و خسارات فراوانی ایجاد می نماید

 .خسارات ناشی از آن ها هرساله در حال افزایش است

شده است که خود نیز با با توجه به تعداد قابل مالحظه سدهای ساخته شده فقط بخشی از حجم بارش متوسط ساالنه کشور مهار 

همچنین در خشکسالی . توجه به پتانسیل باالی تبخیر و تعرق و نواقص زیاد سیستم های انتقال در هدر رفت آب بسیار مؤثرند

 .اند های توسعه یافته آب های سطحی قابل اعتماد نبوده و بارها در تأمین نیازهای های آبی ناتوان بوده

آبخوان های . ئله به اثبات رسیده است که آب های زیرزمینی قابل اعتمادتر از آب های سطحی استبرای کلیه کاربران آب این مس

 .کم عمق وعمیق مناطق مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور تنها منبع اصلی تأمین آب در این مناطق می باشند

که در مقایسه با حجم ذخیره منابع آب  میزان برداشت آب ازمنابع آب زیرزمینی کشور هر ساله نیز در حال افزایش می باشد

 .سطحی کنترل شده اهمیت آب های زیرزمینی بیشتر هویدا می شود

در آبخوان ها ( متر درسال4.3به طور متوسط )همچنین برداشت بی رویه از این منابع سبب پایین رفتن شدید سطح آب زیرزمینی 

 .و خسارات عمده ای شده است

 :ولی به علت. مشکالت اشاره شده در باال احداث سدهای بزرگ بوده که سابقه طوالنی درکشور دارد یکی از راه های مبارزه وحل

شیمیایی و تأثیرات مخرب  -میزان باالی تبخیر، مدیریت ضعیف آبخیزداری حوزه های آبخیز، میزان بسیارباالی رسوب ومواد آلی

 .ان نموده استزیست محیطی و اجتماعی، اکثر سدهای بزرگ کشور را دچار بحر

عالوه براین موارد، مناطق مناسب احداث سدهای بزرگ که به راحتی قابل شناسایی بوده وتوجیه اقتصادی داشته باشد بسیار 

 .در نتیجه هزینه کنترل آبهای سطحی و خسارات ناشی از آن شدیدا افزایش پیدا کرده است. محدود است
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هایی نیستند که مناسب شرایط اقلیمی همه نقاط کشور باشند و معموالً بسیار  سازهاز سوی دیگر با توجه به این که سدهای بزرگ 

توزیع و نگهداری بسیار پرهزینه اند، لذا قادر نبوده اند که منابع آبی مورد نیاز را  -دور از محل مصرف بوده و نیازمند شبکه انتقال 

شاورزان قراردهند، ولی متولیان تأمین و توزیع آب به جای اذعان به در مکان، زمان و حجم مناسب در اختیار کاربران آب به ویژه ک

این ضعف در مدیریت منابع آبی، هرگونه خروجی آب از سدها را در هر زمان ، مکان و حجم به بخش کشاورزی نسبت داده و 

آب کشاورزی به صورت حجمی  عدم تحویل. )منابع آبی کشور و هدر دادن آن می نمایند% 01کشاورزان را متهم به مصرف بیش از 

 و کنتور دار

با توجه به موارد و مسائل اشاره شده در باال، مدیریت صحیح و جامع ونوآوری درروشهای توسعه منابع آب کشاورزی قابل اعتماد 

 .ستمطابق با شرایط اقلیمی کشور که تلفیقی ازروشهای سنتی به عنوان دانش محلی و فن آوری های مدرن می باشد ضروری ا

می تواند پایداری فعالیت های کشاورزی را در دوره . ترکیب آب زیرزمینی قابل اعتماد ومتعادل با منابع آب سطحی کنترل شده

بحران پایین رفتن سطوح آب زیرزمینی را کاهش داده و از خسارات ناشی از وقوع سیل ها . های خشک و ترسالی تضمین نموده 

 .بکاهد

 مثل احداث سدها فن آوری های نوین ومدرن

اجرایی انجام گرفته منطبق با شرایط اقلیمی کشور بوده و دانش آن کامالً محلی  -بندهای زیرزمینی بر مبنای تحقیقات علمی

 .همچتین احداث این سازه ها با استفاده از سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مکانی پیشرفته، پتانسیل یابی شده است. گردیده است

 سدهای زیرزمینی

ای که برای مسدود کردن جریان زیر سطحی یک سفره طبیعی و ایجاد مخزن در سطح زیرزمین احداث سد زیرزمینی به هر سازه

 شود،

با ( Crystalline rocks)های آذرین برای احداث یک سد زیرزمینی وجود یک سنگ بستر نفوذ ناپذیر مثل سنگ. شود گفته می

 .زن مناسب با ضریب ذخیره باال نیاز استتخلخل و شکستگی کم و همچنین یک مخ

زیرزمینی و در دسترس های آب زیرزمینی و همچنین افزایش تراز سطح آبآب ذخیره شده در این نوع سدها جهت تغذیه سفره

 سد زیرزمینی مشابهه با سدهای معمولی دارای یک. گیردقرار دادن جریانات زیرسطحی برای کشاورزان مورد استفاده قرار می

دیواره ناتراوا است که آب در پشت آن جمع می شود جنس این دیواره می تواند رس متراکم، سفال، آجر و سنگ با مالت سیمان، 

PVC و پلی اتیلن باشد. 

[Description: groundwater dam] 

 زیرزمینیبلوک دیاگرام سد 

کنند که عمق این ترانشه بستر نفوذناپذیر حفر می سنگ نشه عمود بر مسیر رودخانه و تاجهت ساختن این دیواره عموماً یک ترا

بستگی به ضخامت آبرفت و عمق قرارگیری سنگ نفوذ ناپذیر بستر رودخانه، نوع خاک یا آبرفت محل ساختگاه سد و موادی که در 

ست، طبیعتاً چسبندگی آبرفت کم ای اهایی که آورد رسوبی آنها عمدتاٌ ماسهدر رودخانه. شود، دارد ساختن دیواره سد بکار برده می

های ترانشه با استفاده از های ترانشه در حین حفاری و خاکبرداری وجود دارد و نیاز به نگهداری دیوارهاست و امکان ریزش دیواره

رزمینی ها از نقاط مناسب برای احداث سد زیای در رودخانهبا این وجود مناطق ماسه. باشدها میصفحات حایل یا دیگر تکنیک

شود که معموالً در حین حفر ترانشه با سطح ایستابی برخورد می. باشندشوند، چرا که دارای ضریب ذخیره مناسبی می محسوب می

- این خود نشان از جریان زیر سطحی در بستر آبراه می باشد و در حین حفاری نیاز به بمپاژ و خارج کردن آب از کف ترانشه می

 .باشد
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 ای زیرزمینیانواع سده -8-4

 :کنند در یک تقسیم بندی کلی سدهای زیرزمینی را به دو نوع متفاوت تقسیم می

 [4]سدهای مستغرق -8-4-4

در این نوع از سدها دیواره سد در قسمت پایین به سنگ بستر نفوذناپذیر و در قسمت باالیی به سطح آبرفت محدود می شود و 

مخازن باالدست محور )این سدها جهت ذخیره آب در اکیفرهای طبیعی (. 2-8)شکلمخزن آب فقط در زیر زمین تشکیل می شود 

 .و عمود بر مسیر رودخانه ساخته شده و از جریان زیرسطحی آب به پائین دست( سد

طول )در کشور چین San jianbuای از سد زیرسطحی ساخته شده در ایالت مقطع شماتیک و نمونه(: 2 - 8) شکل 

 (متر 28تفاع دیواره متر و ار4211محور

کند و به این طریق میزان نوسانات سطح آب زیرزمینی را با ذخیره  ای خود انباشته میجلوگیری کرده و آنرا در درون بستر ماسه

ها و ایجاد حالت  این نقش دقیقاٌ در سدهای سطحی جهت کنترل تغییرات دبی رودخانه. دهند کردن آب تا حدود زیادی کاهش می

چین، رس متراکم، آسفالت، آجر با مالت سیمان یا حتی صفحات تواند بتونی، سنگدیواره این سدها می. شود دیده می پایدار

ترین مصالح و منابع قرضه موجود در محل باشد، اما بطور کلی ارجحیت با نزدیک( اتیلنپلی)پالستیکی مقاوم در برابر جریان آب 

. سدهای سطحی، بدنه سدهای زیرسطحی نیازی به ضخامت زیاد یا دیواره حائل نداردبر خالف بدنه . باشداحداث سازه می

گاههای سنگی  ای که در ساخت این نوع از سدها باید به آن توجه شود، بنا نهادن دیواره سد برروی بستر و تکیهمهمترین مسئله 

های ه آل برای احداث سدهای سطحی، در ایدههای مکان. باشدغیر قابل نفوذ جهت جلوگیری از نشت آب به پائین دست می

ها ها و گراول خوب مانند ماسه[8]باشند که توسط مواد با آبدهی ویژهمتر می 211تا  411های باریک با عرض دره[ 2]مدفون شده

عه سدهای توس.باشدزدگی سنگ بستر و سد کردن جریان آب می سدهای زیرسطحی طبیعی اغلب ناشی از بیرون. اندشده پر

 .توان توسط آن آب را به میزان زیادی انباشته کردای است که میها وسیله  ها و بستر رودخانهزیرسطحی در دره

 [1]ایسدهای رسوبگیر یا ماسه  -8-4-2

رار گرفته و شوند، دیواره نفوذ ناپذیر سد بر روی سنگ بستر نفوذ ناپذیر ق نیز نامیده می Sandfill damدر این نوع از سدها که 

هایی که ضخامت آبرفت در آن این نوع از سدها بیشتر در رودخانه . تا باالتر از سطح آبرفت موجود در کف رودخانه ادامه می یابند

- در این سدها قسمتی از دیواره سد که باالتر از سطح آبرفت قرار می(. 8-8)شکل .شوند باشد، ساخته میمی (متر 8تا 2)ها ناچیز

و با گذشت زمان و انباشته شدن رسوبات در پشت ( مشابه سدهای کنترل رسوب )کند گیر عمل میعنوان یک تله رسوب گیرد به

شود که با در واقع یک مخزن سطحی و یک مخزن زیرزمینی تشکیل می. دیواره سد بر حجم مخزن سد زیرزمینی افزوده می شود

-ها و گراول به این ترتیب در هر فصل سیالبی ماسه(. 1-8شکل )شود گذشت زمان مخزن سطحی به مخزن زیر سطحی تبدیل می

ای نظیر سیلتو رسکه در فضای رسوبات ریزدانه. یابد شوند و این افزایش ارتفاع به طور پیوسته ادامه می ها در پشت سد جمع می

گام سیالب از باالی سد خارج شده و رسوبات اند به علت ایجاد آشفتگی در هنهای درشت دانه نهشته شده ها و گراول بین ماسه

های مرتبط با مهندسی رسوب این عمل توسط البته در بحث. شود ماند که باعث ایجاد ظرفیت ذخیره باال میدانه درشت باقی می

شود،  طراحی ساختارهای کانال مانند در بستر رودخانه که باعث درگیر شدن و چرخش آب از بین رسوبات بستر رودخانه می

 .شود تشدید می

 تر ایجاد چرخش در آب جهت شستن ذرات سیلت و رس از بین ذرات دانه درشت
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تر هستند، لذا بهتر است که قبل از ساختن این نوع از  تر و پرهزینهبه دلیل این که این نوع از سدها نسبت به نوع مستغرق پیچیده 

سدها ابتدا یک سد زیر سطحی با هزینه کمتر در همان محل ساخته شده تا هم از نفوذناپذیر بودن بدنه و مخزن سد اطمینان 

 .حاصل شود و هم اینکه ممکن است آب ذخیره شده توسط این سد اولیه برای نیازهایمان جوابگو باشد

 هداف کاربردهاا -3-2

 ایجاد منابع و مخازن آبی کوچک تجدید شونده در سطح حوزه های آبخیز

 مدیریت منابع آب در زمان های بحرانی از جمله مقابله با تبعات ناشی از خشکسالی

 احیا، تقویت و مدیریت بر منابع آب زیرزمینی از جمله قنوات و چشمه

 جلوگیری از گسترش کویر و کفه های نمکی

 یری از خروج آب زیرزمینی با کیفیت مناسب به دریا و کفه های نمکیجلوگ

 تثبیت بستر و حاشیه رودخانه های فصلی

 مزایای سد زیرزمینی

زیرزمینی، به طوری که برخالف سدهای سطحی و های مناسب جهت ساخت سازه سد پذیری باال در پیدا کردن محل انعطاف

توان سدهای زیرزمینی را در کنند، می هایی است که آب را مصرف میر از دسترس مکانهمچنین اکیفرهای بزرگ که معموالً دو

 .مجاورت مناطق کشاورزی، روستایی و صنعتی بنا نهاد

 هزینه پایین اجرا

 ساخت آسان سازه با استفاده از منابع قرضه در دسترس و نیروی کار محلی

 تبخیر ناچیز از سطح مخزن

-این موضوع از حیث بعضی مصارف صنعتی ودامی قابل توجه می. موجود در مخزن و وجود دمای ثابت نبود تغییرات دمایی در آب

به طور مثال در سد سنگانه خراسان رضوی در فصول سرد سال احشام عشایر قادر به شرب آب های سطحی به علت سردی . )باشد

ن مسأله قبل از احداث سد در این منطقه معضل بزرگی آب نبوده و تنها از آب خروجی سد زیرزمینی استفاده می کردند که ای

 (عالوه بر کمبود آب بود

شود کنند و باعث به زیر آب رفتن مناطق موجود در مخزن سد می بر خالف سدهای سطحی که آب را در سطح زمین انباشته می

در نتیجه مسائل اجتماعی و . باشداچیز میدر این نوع از سدها به دلیل انباشته شدن آب در زیر سطح زمین خسارت مخزن بسیار ن

 .هزینه های باالی خرید اراضی مخزن از مالکان و معارضان که گاهی بیش ارزش هزینه ساخت سد می باشد وجود ندارد

شود کمتر به دلیل انباشته شدن آب در زیرسطح زمین، اکوسیستم منطقه نسبت به حالتی که مخزن در سطح زمین تشکیل می 

 .و در نتیجه این گونه سدها فاقد اثرات مخرب زیست محیطی می باشند. گیرد یر قرار میتحت تأث

 های الزم برای تصفیه آبعدم احتیاج به ابزار و مهارت

 عدم وجود هزینه های سنگین حفظ و نگهداری

 .باشد ذیر میپهای منطقه جهت افزایش ذخیره منابع آب زیرزمینی امکانساختن چندین سد زیرزمینی در آبراهه

 عدم آلودگی آب مخزن

 عدم وارد شدن خسارت در صورت خراب شدن سد و عدم وجود خطر در اثر ایجاد نقص در بدنه سد

ها و موجودات به خصوص در مورد تکثیر و پرورش حشراتی مانند ماالریا که از معذالت اصلی در صدمه پذیری کمتر توسط انسان

 .ای استمناطق حاره
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رسوبگذاری حتی در سدهای زیرزمینی از نوع )تر  گذاری رودخانه و عمر طوالنیاز حجم مخزن سد به دلیل رسوبکاسته نشدن 

 (ای یک مزیت محسوب می شودماسه

 قابل ترویج در جوامع مختلف و قابلیت اجرا در اکثر آبراهه های فصلی

 هره برداری از طرحسهولت در اجرا و هزینه کم و امکان مشارکت گسترده مردم در اجرا و ب

 برخی نکات و تجربیات مهم در مورد سدهای زیرزمینی

شود این مخازن نسبت به مخازن سدهای به دلیل اینکه مخازن سدهای زیرمینی در داخل آبرفت های پشت دیواره سد تشکیل می

مانند مناطق )رفت های دانه درشت های با آب به همین دلیل باید مکان این سدها در رودخانه. سطحی دارای حجم آب کمتری است

 . انتخاب شود( آذرین

کنترل مرحله به مرحله ساخت بدنه سد نیازمند دقت است، زیرا پس از ساخت سد، بدنه در معرض دید قرار ندارد و در صورت بروز 

 .مشکل در دیواره سد، این مشکالت از دید مهندسان به دور خواهد بود

دست جلوگیری کند، اما معموالً این  های پائیناهرا از نفوذ جریانات زیرسطحی به آبخوانیک سد زیرزمینی ممکن است که ظ

از طرفی همواره می بایستی با طراحی . شوندکند تغذیه نمی  ه ا فقط توسط جریانات زیرسطحی که از محل سد عبور میآبخوان

 .دست فراهم آورد معینی از آب را به طرف نقاط پائین های آبگیر مناسب در خود بدنه سد زیرزمینی امکان زهکشی حدسازه 

باال آمدن سطح آب زیرزمینی تا مجاورت سطح زمین به واسطه احداث سدزیرزمینی ممکن : در مخزن سد زیرزمینی[7]زائینمک

رزمینی را با کم زیتوان تراز آببرای رفع این مشکل می. ها در سطح همراه باشداست با تبخیر آب از سطح مخزن و تجمع نمک

متری زیر بستر  1الی  8ناپذیر تا ارتفاع دیواره معموالً از بستر نفوذ. )کردن ارتفاع دیواره سد کاهش داد تا از تبخیر جلوگیری شود

 همچنین می توان برای کاهش اثر این پدیده از کشت گیاهان جذب کننده نمک در سطح(. شود آبرفتی رودخانه در نظر گرفته می

برای کاهش پتانسیل نمک زایی در مخزن سد زیرزمینی می توان با تعبیه یک لوله تخلیه در پاشنه سد تا (. شوداستفاده  نمخز

این لوله زهکش در پاشنه سد و در قسمت رو به جریان بموازات دیواره سد بر روی سنگ . حدودی با این مشکل مبارزه کرد

کند و در پائین دست ه در طول دیواره سد امتداد یافته و سپس از داخل دیواره عبور میاین لول. شود بسترنفوذ ناپذیر طراحی می

-ای جهت تخلیه نمکدر واقع این لوله به عنوان وسیله . توان از طریق آن آب را تخلیه کردبه یک لوله قائم متصل می شود که می 

 .شودهای حل شده از مخزن سد استفاده می 

 (4833-4831)ای زیرزمینی احداث شده در کشور دراستان های خراسان رضوی و کرمانتصاویر برخی از سد ه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840114847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940316001315
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 برنامه و سیاست ها
 - 61/30/19فارس

 کند قیمت و شفاف سازی بهای تمام شده کشاورزان کمک می بورس کاال به کشف

بازار آتی بورس کاال به کشف قیمت و شفاف سازی بهای تمام : مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت

 .کند شده کشاورزان کمک می

ین صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در آیین افتتاح معامالت ، حسخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

اندازی قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کاالی ایران و اهمیت  قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کاال با اشاره به راه

ها ناشناخته است، بنابراین  های تعاونی برای اغلب شبکهمعامالت قراردادهای آتی محصوالت کشاورزی : آموزش در این زمینه، گفت

تر آموزش های صنعتی برای استفاده از دانش این سامانه را ضروری  های جدی ها و دوره های آموزشی برای مدیران اتحادیه دوره

 .ها را ادامه خواهیم داد دیدیم و برای آشنایی هرچه بیشتر کشاورزان این آموزش

ر برابر پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه قرار داد های آتی کنجاله سویا با توجه به قیمت تضمینی تا چه حد این مقام مسئول د

موضوع معامالت آتی کنجاله سویا در بورس کاال در : های تولید کشاورزان و دامداران کمک کند؛ پاسخ داد می تواند به کاهش هزینه

 .تواند به صنعت کشاورزی و دامپروری کمک کند ت تمام شده میزمینه کشف قیمت و به تبع آن محاسبه قیم

درصد قیمت تمام شده تولید در مرغداری ها به خوراک دامی اختصاص دارد که شامل کنجاله،ذرت،مکمل ها  07در حال حاضر 

توان انتظار داشت که  می چنانچه ذرت نیز در این بازار ورود پیدا می کند،. ،دارو و هزینه های سربار و دستمزد و سایر می شود

 .نوسان شدید قیمت ها را شاهد نباشیم

به دلیل خرده پا بودن تولیدکنندگان و تقاضا : وی در این مراسم بر لزوم ایجاد بازار ثانویه در بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود

عدم تمایل به شفافیت و قرارگرفتن کنندگان محصوالت کشاورزی و شرایط شبه انحصاری تامین کنندگان نهاده های کشاورزی و 

 .در محدودیت چارچوب های قانونی، بورس کاال در ایجاد این بازار ثانویه نقش بسزایی ایفا کرده است

انبار در سطح کشور برای اخذ کد به بورس کاال  31تاکنون : قانون افزایش بهره وری کشاورزی افزود 88صفایی با اشاره به ماده 

 .اند ب آنها کد گرفتهمعرفی شده که اغل

طبق این : وی با اشاره به تفاهم نامه سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران با بورس کاالی ایران از مردادماه سال گذشته، افزود

 .نامه، این سامانه الکترونیکی به عنوان بازار ثانویه و با تعامالت قانونی به شبکه باالدستی خود خدمات می دهد تفاهم

هزار تن کاال برای خریدهای تضمینی در تابلوی بورس عرضه شد و  711اساس پس از شهریور ماه با استفاده از این سامانه براین 

 .خرید و فروش آن به انجام رسید

ار این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی، تجربه خود از سامانه الکترونیکی بازار کشاورزی را به عنوان باز

 88با اجرای آیین نامه ماده : ثانویه ای که بتواند برای بورس بازارسازی کند، در اختیار بورس کاالی ایران قرار داده است، افزود

قانون قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از طریق همکاری بورس کاال و سازمان مرکزی تعاون روستایی در دستور کار قرار 

 .دارد

این تفاهم نامه پذیرش شبکه انبارهای چند منظوره مربوط به تشکل های کشاورزی است که از طریق بورس همچنین در : صفایی

 .شود کد اخذ کرده و برای آنها قبض انبار صادر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840114245 
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 برنامه و سیاست ها
 - 61/30/19فارس

 نشد  امسال مجوز واردات یک کیلوگرم میوه هم داده/ های قاچاق پیامدهای ناشی از واردات میوه

شود،  ای به کشور می های قاچاق باعث ورود آفات قرنطینه رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه واردات میوه

های وارداتی از لحاظ بهداشتی مورد تایید کشور مبدأ نباشد و به همین دلیل این  بخشی از میوه ممکن است: گفت

 .شود  محصوالت صادر می

در مورد پیامدهای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   علی باغستانی میبدی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در گفت محمد

اخیر واردات قاچاق میوه به وفور مشاهده شده که این امر منجر به ورود آفات   طی چند ماه: های قاچاق، گفت ناشی از واردات میوه

 .شود ای به کشور می قرنطینه

قانونی برای ورود کاال و یکی از وظایف سازمان حفظ نباتات، قرنطینه آفات است و طبق قانون هر جا که گمرک و محور : وی افزود

سازمان حفظ نباتات هم وجود دارد و اقدام به کنترل محصوالت به لحاظ   یا محصوالت کشاورزی وجود داشته باشد پست قرنطینه

 .کند بهداشتی و آفات می

: اظهار داشت کند، ای خسارت بیشتری نسبت به آفات مرسوم در کشور وارد می باغستانی میبدی با بیان اینکه آفات قرنطینه

رود، اما  دشمنان طبیعی آفات مرسوم در طبیعیت وجود دارد، بنابراین با شیوع این آفات بخشی توسط دشمنان طبیعی از بین می

 .کنند ای دشمن طبیعی وجود ندارد و این آفات به صورت هجومی عمل کرده و خسارت وارد می در مورد آفات قرنطینه

اند که با ورود آنها به کشور خسارت  ای بوده های قرنطینه ای جزء آفت ترش و مگس مدیترانهآفت جاروک لیمو: وی تصریح کرد

 .زیادی به محصوالت کشاورزی وارد شده است

آفت جاروک لیموترش بخش زیادی از باغات لیموترش را از بین برده و در صورت گرفتار شدن محصول به : باغستانی اظهار داشت

 .درخت وجود ندارد ای جز قطع این آفت چاره

سال پیش به کشور وارد شده، در حالی که  71خوار برنج از حدود  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه آفت کرم ساقه

بنابراین برای مبارزه با این آفت مجبور به مبارزه : های قرنطینه ای کشور بوده، تصریح کرد ها این آفت جزء آفت پیش از این سال

 .ی هستیمشیمیای

های وارداتی به کشور  اما با این حال شاهد وفور میوه: نشده ،افزود  وی با بیان اینکه امسال مجوز ورود حتی یک کیلوگرم میوه داده

 .هستیم و برای جلوگیری از این مسئله الزم است تا ستاد مبارزه با قاچاق به صورت جدی وارد عمل شود

های متولی باید نظارت را بیشتر کنند،  دستگاه: های قاچاق بسیار زیاد است، بیان داشت ت میوهباغستانی با بیان اینکه حجم واردا

ضمن اینکه استانداران مناطق مرزی به عنوان نمایندگان دولت نظارت بیشتری نسبت به واردات محصوالت کشاورزی قاچاق داشته 

ای مشاهده شده  های قاچاق وارداتی آفت مگس مدیترانه اخیر در میوه های رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه در ماه.باشند

های قاچاق در مناطق مختلف ممکن است این  ای نیست، اما با توزیع میوه های قرنطینه اگرچه این آفت دیگر جزء آفت: است، گفت

 .آفت به مناطقی از کشور که این آفت شیوع ندارد، گسترش یابد

های وارداتی از لحاظ بهداشتی  ممکن است بخشی از میوه: های قاچاق دقت شود، گفت اید در مصرف میوهوی با اشاره به اینکه ب

مورد تایید کشور مبدا نباشند و به همین در کشور مبدا به مصرف نرسد و آن را صادر کنند و یا اینکه ممکن است، از سمومی در 

معموال پیامدهای حاصل از واردات : سازمان حفظ نباتات اظهار داشترئیس .آن استفاده شود که در کشور ما مورد تایید نیست

 .شود های آینده آشکار می های قاچاق در سال بدون نظارت میوه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840111811 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940316000300


 4931سوم خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

71 
 

ها برنامه و سیاست  
 آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 شود  صنایع روغن نباتی اهمال کنند، دولت برای خرید وارد می
طور قطع دولت جایگزینی را برای آن  رو شود، به های روغنی توسط صنایع روغن نباتی با وقفه روبه اگر خرید دانه

 . کند معرفی می

اندازی قرارداد  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در حاشیه راه، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

یکی از مشکالت معامالت محصوالت کشاورزی، نداشتن قراردادهای آتی بود که در حال : آتی کنجاله سویا در جمع خبرنگاران گفت

رام و با نوسانات کم نسبت به معامله آن اقدام توانند در شرایطی آ حاضر سازوکار آن فراهم شده است و فروشندگان و خریداران می

 .کنند

در سازمان تعاون روستایی کشور، سازوکار معامالت آتی یا سلف برای محصوالت کشاورزی فراهم نبود و با : حسین صفایی افزود

 .تهایی که با بورس انجام شد، امکان تبادل سریع و با حجم گسترده محصوالت کشاورزی فراهم شده اس همکاری

های کشاورزی از  ترتیب نهاده وجود آمده است و بدین سازی و ایجاد فضای رقابتی برای فعاالن بازار به شفاف: وی خاطرنشان کرد

 .کند حجم باالیی از کاالها را روی تابلوی بورس ببرد شوند و این سازمان تالش می انحصار موجود خارج می حالت شبه

 .تواند در این بازار معامله شود شود، می والتی که در حجم باال تولید میذرت و سایر محص: صفایی ادامه داد

 های روغنی تعاون روستایی جایگزین احتمالی خرید دانه

: های روغنی در سال جاری تصریح کرد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در پاسخ به ایانا درباره مسئولیت خرید دانه

وجود آید، وزارت جهاد  ای در آن به روغنی موظف شده است که این محصول را خریداری کند و اگر وقفههای  امسال انجمن دانه

 .طور قطع سازمان مرکزی تعاون روستایی خواهد بود کند که به کشاورزی ارگانی جایگزین را معرفی می

داری نشده و تمامی آن را انجمن مربوطه های روغنی توسط این سازمان خری در حال حاضر هیچ محصولی از دانه: وی یادآور شد

 .خرید کرده است

کند که به چه صورتی محصوالت مورد نیاز ایام  گیری می ستاد تنظیم بازار تصمیم: صفایی درباره بازار ماه رمضان نیز تأکید کرد

زم را برای تأمین محصوالت های ال های مربوطه، همکاری رمضان تأمین شود و در صورت نیاز، سازمان تعاون روستایی و اتحادیه

 .دهند مورد نیاز مردم انجام می

شود در ماه مبارک رمضان جهش قیمتی در محصوالت اساسی نداشته باشیم، نیازی به  بینی می از آنجا که پیش: وی اظهار داشت

 .شود، اما در صورت لزوم حاضر به همکاری هستیم مداخله دولت احساس نمی

داران را خواهد داد، زیرا بعد از این ماه،  برای ماه مبارک رمضان ذخیره انباری کفاف خرمای روزه امسال: صفایی همچنین گفت

 .شود خرمای تازه وارد بازار می

هیچ نگرانی از لحاظ کمبود و افزایش قیمت خرما در ماه رمضان نداریم، زیرا بازار خوبی وجود دارد و کشاورزان : وی در ادامه افزود

 .ند محصول را دپو کنندا خود توانسته

 گیری برای ادامه خرید تضمینی شیر هفته آینده تصمیم

گیری هفته آینده عنوان کرد و  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور ادامه خرید تضمینی شیرخام را منوط به تصمیم

 .شود میگیری  شود که برای ادامه خرید تضمینی شیر تصمیم ای برگزار می جلسه: ادامه داد

 .شود درصد شیرخشک تولیدشده برای صادرات آماده است و مابقی نیز به مرور به چرخه وارد می 81: صفایی خاطرنشان کرد
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های قیمت  اند، اما باید به شاخصه کشاورزان توقع باالیی برای قیمت محصول داشته: وی درباره خرید تضمینی گندم تصریح کرد

 .توان بیش از این قیمت را باال برد نمیجهانی نیز توجه کنیم، زیرا 

موقع پرداخت شد و امیدواریم که مابقی آن نیز پرداخت  میلیون تن پول کشاورزان گندمکار به 4.7تا سقف : صفایی یادآور شد

 ./مناسبی داشته باشد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22045-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 هزار تن مرکبات به روسیه  922صادرات / استمداد خانه کشاورز از رئیس جمهوری برای مهار قاچاق میوه
بندی آنها نشان از ورود با  تازگی و بستهدنبال ورود گسترده انواع میوه به کشور در حالی که  خانه کشاورز به

های ویژه است، باعث استمداد از دفتر رئیس جمهوری برای توقف قاچاق  دار و با استفاده از رانت کانتینرهای یخچال

 .میوه خواهد شد

حجم گسترده ورود : فتبا اعالم این خبر گ( ایانا)رئیس خانه کشاورز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  نایب

دهنده سرعت ورود میوه به کشور و  شود، نشان های شکیل به بازار عرضه می بندی صورتی که کامالً تازه و در بسته انواع میوه به

 .های مختلف است که جز با دخالت رئیس جمهوری و کنترل بیشتر مرزها محقق نخواهد شد استفاده از رانت

های مختلف جهت جلوگیری از ورود انواع میوه به کشور  ای به ارگان صورت مکتوب نامه خانه کشاورز به: اهلل بیابانی افزود عنایت

جز  ای به گیر ورود انواع میوه است، واردات هیچ میوه ارسال کرده است، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی که متولی و تصمیم

 .های گرمسیری نظیر موز را مجاز اعالم نکرده است میوه

ای از سوی خانه کشاورز به دفتر رئیس  ای که با دبیرکل خانه کشاورز صورت گرفته، بنا شد نامه در جلسه: وی خاطرنشان کرد

 .جمهوری ارسال شود و از شخص رئیس جمهور خواسته شود برای توقف قاچاق میوه به کشور و کنترل مرزها ورود پیدا کند

 فروشان کپههای قاچاق بدون محدودیت توسط  فروش میوه

در حال حاضر حجم قابل توجهی انواع هلو، شلیل، لیموترش، آلبالو، انبه و پرتقال از کشورهایی نظیر مصر، ترکیه، پاکستان و 

 .کدام مجوز ورود ندارند شود که به گفته مسئوالن کشور هیچ هندوستان وارد کشور می

واردات انبه در حالی که امکان آلودگی آن به انواع بیماری وجود دارد، حجم قابل توجه : مدیرعامل اتحادیه مرکبات کشور ادامه داد

های قاچاق  راحتی انبه فروشان داخل سطح شهر تهران به با این وجود، کپه. زنگ خطر را برای مسئوالن کشور به صدا درآورده است

 .کنند را عرضه می

های  زودی میوه یران خود یکی از تولیدکنندگان این دو محصول بوده و بهورود آلبالو و انجیر ترکیه در حالی که ا: بیابانی تصریح کرد

 .شود، چه توجیهی خواهد داشت صورت انبوه وارد بازار می شوند، به تابستانه که شامل آلبالو و انجیر می

اقتصادی بازار را تغییر گیرد، فرمول  کنندگان قرار می های گزاف در اختیار مصرف های وارداتی که به قیمت میوه: وی یادآور شد

 .وجود آورد که در هر صورت به زیان ملی منجر خواهد شد تواند توقعات کاذب برای اصناف مختلف به دهد و می می

 های شمال به گوگرد پشتوانه علمی ندارد ادعای آلودگی خاک

مال کشور به گوگرد و اثرگذاری آن در طعم های ش هرگونه اظهار نظری درباره آلوده بودن خاک: رئیس خانه کشاورز تأکید کرد نایب

 .صورت غیرکارشناسی و بدون ارائه آنالیز آزمایشگاهی ارزش علمی نداشته و قابل توجه نیز نیست و مزه مرکبات به

ی مشتر های شمال به گوگرد خبر داده و مدعی بی در حالی برخی از فعاالن صنعت آبمیوه از آلوده بودن خاک: بیابانی اظهار داشت

صورت محدود، اما به  های تولیدشده شمال کشور هرچند به اند که باید گفت اکنون پرتقال های تولیدی پرتقال ایران شده بودن آب

 .ای برخوردار هستند شوند که از استانداردهای سختگیرانه کشورهای منطقه نظیر روسیه صادر می

نتره در شمال کشور وجود دارد که مرکبات تولیدی شمال کشور را کارخانه تولید آبمیوه و کنسا 44بیش از : وی همچنین گفت

کنند و چنین اظهار نظر بدون پشتوانه علمی که توسط هیچ مرکز و نهاد بهداشتی  جذب کرده و مبدل به انواع میوه و کنسانتره می

 .ورزی شخصی با تولیدات داخلی کشور نیست و رسمی تأیید نشده است، چیزی جز غرض
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کنند با جوسازی محصوالت داخلی را معیوب جلوه  ای که همواره دنبال واردات هستند و تالش می همان عده: ر ادامه افزودبیابانی د

های ایرانی هستند که کیفیت آن و مطلوبیت مزه  اندازی برای طعم و مزه میوه دنبال شبهه داده یا تولید آنها را کافی ندانند، اکنون به

 .ن حوزه میوه در داخل و خارج کشور استآن مورد اجماع همه فعاال

 هزار تنی مرکبات به روسیه 922صادرات 

هرچند هنوز : مدیرعامل اتحادیه مرکبات کشور از شروع صادرات انواع مرکبات و کیوی به کشور روسیه خبر داد و خاطرنشان کرد

نی و همچنین هواپیمایی کشور صورت نگرفته است، های الزم برای افزایش صادرات به روسیه نظیر تجهیز ناوگان کشتیرا زیرساخت

 .هزار تن انواع مرکبات و کیوی به این کشور صادر شده است 411اما سال گذشته حدود 

تواند حجم قابل توجهی از مرکبات ایرانی را به این کشور  رود که می شمار می روسیه یکی از واردکنندگان مرکبات به: وی ادامه داد

 .فرستاد

های مرکبات ایرانی بازدید کردند، اما برای توسعه  هایی از کشور روسیه به ایران آمده و از باغ سال گذشته هیئت: تصریح کرد بیابانی

 .گذاری صورت گیرد که بخش خصوصی فاقد چنین توان مالی است صادرات به این کشور باید سرمایه

 توسعه صادرات میوه نیازمند فاینانس

ها فراهم  ها در همه حوزه گذاری و ایجاد زیرساخت ویژه روسیه باید سرمایه صادرات میوه به کشورهای منطقه بهبرای : وی یادآور شد

ترین آنها  دار و تجهیز ناوگان حمل و نقل مهم بندی و سورت، استفاده از کانتینرهای یخچال شود که عالوه بر ارتقاء سیستم بسته

 .است

برداری کند، چرا که برخی  های خارجی بهره گذاری برای توسعه صادرات میوه از فاینانس و سرمایه تواند دولت می: بیابانی تأکید کرد

 .اند کشورها نظیر کشور چین برای کمک به صادرات انواع میوه ایران اعالم آمادگی کرده

 گیر نیاز به انسجام دارند ها برای ورود به مجامع تصمیم تشکل

: اند، اظهار داشت گیر ورود پیدا نکرده ها در میزهای مؤثر و تصمیم به این پرسش که چرا تشکل رئیس خانه کشاورز در پاسخ نایب

کنند، این در  سازی می های بازرگانی، اقدام به تشکل های مختلف مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار و اتاق اکنون وزارتخانه

سازی کند و اجازه دهند  باید یک سازمان و یک مرجع اقدام به تشکلگیر  های تصمیم ها به حوزه حالی است که برای ورود تشکل

 .صورت واقعی خلق شوند ها به تشکل

های متعدد در یک حوزه خلق شوند،  های موازی وجود ندارد و اساساً وقتی تشکل اعتمادی بین تشکل: وی همچنین گفت

گیر حضور  اع از حقوق صنفی خود اقدام کنند و در مجامع تصمیمدست آورند و برای دف دهد قدرت الزم را به کاری اجازه نمی موازی

 .پیدا کنند

 ها واگذار کنید تنظیم بازار مرکبات را به تشکل

دست  های پایانی سال نشان داد که دولت نمره قابل قبولی در تنظیم بازار به نگاهی به تنظیم بازار شب: بیابانی در ادامه افزود

 .که بارها اتحادیه مرکبات کشور پیشنهاد تنظیم بازار مرکبات را ارائه کرده بود آورد، این در حالی است نمی

های صنفی با شناخت صحیح از وضعیت بازار و میزان تولید و با در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب  اتحادیه: وی خاطرنشان کرد

ها نیز به حوزه توزیع جلوگیری  ضور گسترده داللکنند، از ح های کمتری به دولت تحمیل می برای تولیدکننده، ضمن آنکه هزینه

 .ها واگذار نکرده است های تولیدی، دولت تنظیم بازار را به تشکل کند؛ این در حالی است که با وجود تشکل می
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درباره  گیری ها هستند و زمان مناسب برای تصمیم های درختان مرکبات در حال رفتن از روی شاخه اکنون شکوفه: بیابانی ادامه داد

های  کند آمادگی کامل را برای تنظیم بازار شب وسیله این تشکل اعالم می های پایانی سال و عیدانه است؛ بدین تنظیم بازار شب

 .ها اعتماد کند پایانی سال دارد، در صورتی که دولت به تشکل

 اتاق بازرگانی پذیرای تولیدکنندگان نیست

: پرسش که چرا این تشکل در پارلمان بخش خصوصی نیز جایگاهی ندارد، تصریح کرد رئیس خانه کشاورز در پاسخ به این نایب

عنوان پیروز  عنوان یکی از فعاالن حوزه تولید، بارها در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت کرده و با وجود آوردن رأی به اینجانب به

 .انی استدهنده تخلفات گسترده در اتاق بازرگ این نشان. ام میدان معرفی نشده

گیری کنند، پذیرای  توانند برای صادرات انواع میوه تصمیم ویژه اتاق تهران که می های بازرگانی به اتاق: وی در پایان یادآور شد

 ./تولیدکنندگان نیست و کمیسیون کشاورزی اتاق عمالً در اختیار بازرگانانی است که دستی بر تولید ندارند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22014-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 بهره برداری از بزرگ ترین طرح پرورش شتر مرغ جنوب کشور در شیراز 
منظور تنظیم و تثبیت مرغ زنده و حمایت از تولید و مصرف برای طرح مدیریت جوجه ریزی و ساماندهی تولید به 

اولین بار در کشور با تالش سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و اتحادیه مرغداران استان ارائه و به اجراء گذاشته 

 .شده است

تشکیل کمیته قیمت گذاری و تثبیت جعغر ستوده مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از 

تن گوشت مرغ  111هزار و  427استان فارس با تولید : قیمت مرغ زنده در استان فارس برای اولین بار در کشور خبرداد و گفت

 .، رتبه چهارم در کشور را به خود اختصاص داده است08آماده طبخ در سال 

 )هزار  871میلیون و  8تی به ظرفیت واحد مرغ گوش 415وی به بهره برداری رسیدن تعداد 

تن تخم مرغ خوراکی و به بهره  12411تولید : قطعه جوجه ریزی در هر دوره در استان فارس اشاره کرد و افزود( 8871111

نفر اشتغال زائی دائم و مستقیم از  87قطعه با ( 881111) هزار 881واحد جدید مرغ تخمگذاری به ظرفیت  1برداری رسیدن 

 .ات حاصل شده در سال گذشته استتوفیق

 0111قطعه مولد و  171بزرگ ترین طرح پرورش شتر مرغ در جنوب کشور در شهرستان شیراز با ظرفیت : ستوده تصریح کرد

 .قطعه شتر مرغ گوشتی به بهره برداری رسیده است

تعداد کلنی ها زنبور عسل : نشان کرد مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم معاونت تولیدات دامی جهاد کشاورزی فارس خاطر

 .تن رسیده است 7111کلنی با میزان تولید ( 730111)هزار 730درصدی به  41با رشد  08استان فارس در سال 

قطعه جوجه یکروزه مادرطی پنچ هفته جهت  41111تولید : وی از اجرای عملیات نسل بیست و دوم مرغ بومی خبرداد و افزود

 ژادی همراه با ثبت مشخصات و آمار برداری ازدیگر اقدامات انجام شده درسال گشته بوده استتشکیل گله اصالح ن

استان فارس در : نفر اشتغال دائم مستقیم زنبورداری گفت871دفتر چه زنبورداری جدید و ایجاد  871ستوده با اشاره به صدور 

ری رتبه سوم، تعداد کلنی زنبور عسل رتبه چهارم تولید عسل رتبه زمینه فعالیت در زنبورداری از نظر تعداد افرادشاغل به زنبوردا

 .پنجم کشوری داراست

تن  771مدیرطیور، زنبور عسل و کرم ابریشم معاونت تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه تولید 

استفاده از تکنولوژی های نوین در : اظهار داشت شامل شتر مرغ، بوقلمون،بلدرچین، کبک است، 08گوشت سایر ماکیان در سال 

 .گردیده است 4.0به  2سالن های پرورش مرغ گوشتی بهره برداران در استان فارس باعث بهبود ضریب تبدیل دان به گوشت از 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22080-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1061خرداد  16, سه شنبه

 دستور معاون اول رییس جمهوری برای رفع مشکل چای سنواتی 
معاون اول رییس جمهوری از وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی : استاندار گیالن گفت

 .اقدام الزم را انجام دهندخواست نسبت به رفع مشکل چای سنواتی 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از روابط عمومی استانداری گیالن ، محمدعلی نجفی با اشاره به نامه ای که به معاون اول 

اسحاق : رییس جمهوری پیرامون اتخاذ تدابیری الزم درباره رفع مشکل چای سنواتی موجود در انبارهای کشور نوشته است، گفت

یری در پاسخ به این نامه به وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پی نوشت کرده تا موضوع نامه، جهانگ

 .بررسی و اقدام الزم جهت رفع مشکل انجام پذیرد

به ویژه طی سال  وی با اشاره به اینکه وجود مقادیر نسبتاً زیاد چای سنواتی در کشور، همواره از مسایل چالش برانگیز بازار چای

بنا به اعالم وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان استاندارد؛ ورود چای سنواتی غیرقابل شرب به : های گذشته بوده، افزود

بازار از یک سو، نگرانی هایی را در مورد تهدید سالمت مصرف کنندگان در پی داشته و از سوی دیگر عرضه آن همزمان با فصل 

رگ سبز با کاهش قیمت چای تولید سال و اخالل در مکانیزم های بازار، خسارات هنگفتی را به تولید کنندگان و به ویژه برداشت ب

 .چایکاران که برگ سبز چای تنها منبع گذران معیشت آنهاست، تحمیل می کند

نصف یارانه خرید تضمینی برگ سبز ارزش کل چای سنواتی موجود در انبارهای کشور به مراتب از : استاندار گیالن بیان داشت

چای در هر سال کمتر است؛ در صورتی که یارانه پرداخت شده توسط دولت بابت خرید تضمینی برگ سبز ساالنه به یک هزار 

 .میلیارد ریال بالغ می گردد

ج از کشور در قالب مصارف چنانچه مسایل ایجاد شده از ناحیه چای سنواتی، از طریق صادرات یک جای آن به خار: نجفی ادامه داد

صنعتی یا امحاء آن در یک برنامه زمانبندی مشخص مرتفع گردد، پیش بینی می شود تا پایان برنامه ششم، ضمن انجام بهزراعی 

باغات چای به عنوان تأمین منابع اصلی تولید، تحت اعمال حاکمیت و نظارت سازمان چای کشور، این امکان را به وجود می آورد تا 

 .ان وابستگی چای را برای همیشه از یارانه دولت منفک کردبتو

در این نامه همچنین به معاون اول رییس جمهوری پیشنهاد داده شده یکی از بهترین ابزار تزریق منابع : استاندار گیالن اضافه کرد

خانجات چای سازی و بهره گیری از و هدایت هدفمندی، اتخاذ روش خرید آزاد بدون استفاده از تسهیالت و منابع دولتی توسط کار

روش های تشویقی و انگیزشی می باشد تا از این مجاری؛ ضمن تقویت بخش خصوصی، زمینه الزم برای اقتصاد رقابتی و ارتقاء 

 .کیفی تولید فراهم شود

ن، مسائل و در سفر هیأت دولت به گیال: نجفی با قدردانی از توجه رییس جمهوری برای رسیدگی به مشکل صنعت چای گفت

مشکالت چایکاران به استحضار رییس جمهوری رسید و دکتر روحانی نیز نسبت به بهبود وضعیت این قشر دستورات الزم را دادند 

 .که نگارش این نامه به معاون اول ایشان در همین راستا بوده است

اص یکصد میلیارد تومان یارانه برای خرید چای، دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته، اقدامات اساسی از جمله اختص: وی افزود

سال انجام داده که به گواه کارشناسان موجب بهبود وضعیت چایکاران و احیاء سه هزار  41پرداخت تسهیالت بهزراعی پس از 

 .هکتار از باغات مخروبه شده و نشان دهنده اهتمام دولت در این بخش است

 .درصد این باغ ها در گیالن قرار دارند01هزار هکتار باغ چای وجود دارد که حدود  81ز در استان های گیالن و مازندران بیش ا

واحد چای سازی در استان های گیالن و مازندران در زمینه صنعت  401هزار هکتار باغ چای و  81هزار خانوار کشاورز چایکار،  71

 .چای فعالیت دارند



 4931سوم خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

78 
 

بهشت ماه سالجاری نیز در نشستی با مدیران و نمایندگان چایکاران و کارخانه داران محمدعلی نجفی استاندار گیالن در اوایل اردی

چای در شهرستان الهیجان، چای سنواتی در انبارها را یکی از بزرگترین معضالت این محصول دانسته و بیان کرده بود که باید یک 

 .مزایده گذاشتن و یا فروش آن، برطرف شود بار برای همیشه در خصوص چای سنواتی تعیین تکلیف شده و این مشکل با

http://www.iana.ir/majles/item/22000-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 ابالغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به نظام بانکی 
جلسه بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ریاست معاون اول رئیس 

 .جمهور شامگاه دیروز برگزار شد

ه با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید، از ظرفیت ایانا، دکتر اسحاق جهانگیری در این جلس)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

این قانون می تواند در مقطع فعلی بسیار کارساز بوده و بسیاری : های خوبی برای ورود به دوره رونق اقتصادی برخوردار است، گفت

 .از مشکالت و چالش های پیش روی بخش خصوصی را برطرف سازد

به ضرورت تدوین آیین نامه های الزم برای اجرای قانون رفع موانع تولید، از تاکید ویژه  معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره

روحانی برای تسریع در تدوین این آیین نامه ها خبر داد و از دستگاه هایی که در این قانون مکلف به تدوین آیین نامه هستند 

 .خواست در اسرع وقت آیین نامه های پیشنهادی خود را ارایه دهند

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز حضور داشتند، گزارشی از تعداد آیین نامه های مورد نیاز 

ولید ارایه شد و معاون وزیر اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه زمانبندی برای نهایی برای اجرای قانون رفع موانع ت

 .شدن آیین نامه ها جهت ارایه در جلسه هیات وزیران به بیان توضیحاتی پرداخت

از رکود و حل در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص قانون رفع موانع تولید و ظرفیتهای آن برای خروج 

مشکالت بخش خصوصی، مقرر شد پیش نویس آیین نامه هایی که در اولویت قرار دارند هر چه زودتر تدوین و پس از بررسی در 

 .یک کارگروه تخصصی، برای تصویب نهایی در جلسه هیات وزیران مطرح شود

انع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به بنابراین گزارش، بانک مرکزی ایران نیز پیرو همین پیگیری ها قانون رفع مو

 .منظور اجرا به نظام بانکی کشور ابالغ کرد

های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر  به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دولت در سال گذشته در چارچوب سیاست

با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که منجر به  زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی و رشد پویای درون

رفع موانع »ها ارایه الیحه یک فوریتی  ها و تدابیر مختلفی را به مورد اجرا گذارد که از جمله آن بروز رکود تورمی شده بود، برنامه

های اقتصادی  ع فراروی بخش تولید، خارج نمودن فعالیتبا رویکرد رفع معضالت و موان« پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تولید رقابت

 .های تولیدی بود از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیت

در مجلس شورای اسالمی  01الیحه مذکور با همکاری و تعامل مثبت نمایندگان مجلس شورای اسالمی یکم اردیبهشت ماه 

 .اساسی، مورد تأیید واقع شدشورای نگهبان قانون  01تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت 

های متعددی در قانون مذکور بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده است،براین اساس بانک مرکزی یک نسخه از  تکالیف و مسئولیت

ریاست جمهور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج  25/2/4801مورخ  24027قانون مذکور موضوع ابالغیه شماره 

 .آن را به منظور اجرایی نمودن به شبکه بانکی ابالغ کرداز 

http://www.iana.ir/majles/item/22020-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1061خرداد ماه  18شنبه  دو

 <بورس کاالی ایران کشاورزی عضویت شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در هیات مدیره 
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، در مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت بورس کاالی ایران، به عنوان  -اقتصاد غذا  

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی ، در این .عضو جدید هیأت مدیره این شرکت انتخاب شد

درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی این بورس برگزار شد، اشخاص حقوقی ذیل به ترتیب آرا به  53.0مع که با حضور بیش از مج

شرکت کارگزاری بانک  -2شرکت ذوب آهن اصفهان  -4:عنوان اعضای جدید هیات مدیره بورس کاالی ایران انتخاب شدند 

شرکت  -0گروه مالی ملت  -7سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین  شرکت -1شرکت فوالد مبارکه اصفهان  -8کشاورزی 

بر اساس این گزارش، شرکت فوالد خوزستان و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات .گروه بهمن -5سرمایه گذاری خوارزمی

است طبق اساسنامه شرکت بورس شایان ذکر .به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت بورس کاالی ایران انتخاب شدند

روز نمایندگان خود را برای احراز صالحیت  41کاالی ایران، اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره این بورس موظفند، ظرف مدت 

 حرفه ای به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی کنند

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 106۱خرداد  21پنجشنبه 

 لزوم اصالح ساختار زیربنای کشاورزی لرستان

اگر ساختار زیربنای بخش کشاورزی اصالح نشود تحقق اهداف توسعه و پیشرفت استان مقدور نخواهد : عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان گفت

 .بود

برای رسیدن به اهداف یک کشاورزی : ، منطقه لرستان، بیان کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران در گفتپور  ناصر طهماسبی

ریزی نیز اصولی صورت گیرد باز اگر  هر چند که تالش و تزریق سرمایه و برنامه. روزآمد، پیشرفته و پایدار، باید توسعه پایدار را در نظر گرفت

تولیدات کشاورزی اصالح نشود تحقق اهدافی چون تولید مطلوب، درآمد قابل قبول برای کشاورزان و ارتقاء زندگی آنان با  ساختار زیربنای

 .حفظ منابع زیست محیطی و در نهایت توسعه استان مقدور نخواهد بود

ان کمی و کیفی تولیدات زراعی صورت گرفته ولی با های اخیر برای باال بردن میز هایی در گذشته به ویژه در سال تالش: پور ادامه داد طهماسبی

توان گفت که در این شرایط تنها حدود یک سوم پتانسیل تولیدات کشاورزی لرستان شکوفا شده است و حدود دو سوم ظرفیت  اطمینان می

در واحد سطح و تقویت دانش فنی  ریزی زیربنایی، بهسازی و تجهیز مزارع، افزایش عملکرد خالی وجود دارد که نیازمند تدبیر در برنامه

 .کشاورزی است

از آنجا که پوشش : این دکترای آبخیزداری با اشاره به روش تعیین شاخص اقلیمی مناسب برای توصیف خشکسالی در استان لرستان اظهار کرد

د بررسی تغییرپذیری فضایی های گذشته نیازمن ای است توصیف وقایع خشکسالی های منطقه ای، مشخصه اصلی شناسایی خشکسالی منطقه

ای،  های خشکسالی منطقه ترین روش برای تعیین فضایی تغییرپذیری در تحلیل عمومی. متغیرهای پایه یک شاخص معرف خشکسالی است

یع بکار اند به طور وس های شدیدی که در مناطق بسیار رخ داده تر خشکسالی این شیوه به منظور مطالعه بیش. های هم ارزش است تحلیل نقشه

 .گرفته شده است

هایی است که بتوان بر اساس آن میزان  های مهم و اساسی در مطالعات خشکسالی لرستان، تعیین شاخص یکی از قدم: پور یادآور شد طهماسبی

کرد و از آن توان تصویری از همه این عوامل فراهم  با تعریف شاخص خشکسالی می. شدت و تداوم خشکسالی را در این منطقه ارزیابی کرد

های متنوع مرتبط  های متعددی از داده تر و مفیدتر از ردیف برای ارزیابی خشکسالی و تصمیم گیری در این باره استفاده کرد که به مراتب ساده

 .با خشکسالی است

http://www.isna.ir/fa/news/01182444084 
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 برنج

 فودپرس 4801خرداد ماه  45شنبه  یک

 دهند؟مواد غذایی های هندی چرا هنگام پخت بوی نامطبوع می برنج 
جمیل .دهند؟، توضیحاتی ارائه کرد های هندی هنگام پخت بوی نامطبوع می دبیر انجمن برنج کشور، درباره اینکه چرا برنج <

های هندی وارداتی  اصوال برنج: های هندی هنگام پخت این محصوالت، اظهارداشت برنجعلیزاده شایق در مورد علت بوی نامطبوع 

وی با بیان اینکه کشورهایی مانند هند به دنبال افزایش عملکرد، تولید بیشتر هستند و برای .این بو را دارند و نامعطر هستند

شایق .های هندی نیز همین امر است ل نامعطر بودن برنجدلی: هایی را در پیش بگیرند، اضافه کرد نگهداری محصول نیز باید راه

است،   یک دلیل این موضوع عطر برنج ایرانی: محبوبیت برنج ایرانی با وجود گرانی این محصول را مورد اشاره قرار داد و افزود

های  کنندگان هرگز به برنج خوشبختانه برنج ایرانی مانند مرغ و روغن نباتی نیست که بتوان به نوع خارجی آن عادت کرد و مصرف

شوید عطر  ما در کشور خودمان نیز برنج پرمحصول داریم که زمان پخت متوجه می: وی توضیح داد.کنند غیرمعطر عادت نمی

ای کامال طبیعی است و نباید انتظار داشت کاالیی همه صفات خوب را باهم داشته  های کیفی ایرانی را ندارد و این مساله برنج

: رانجمن برنج در مورد مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قاچاق برنج به کشور با ممنوع شدن ثبت سفارش، اظهارداشتدبی.باشد

ها را جست و جو کرد، در طول دو دهه گذشته هیچ آماری از میزان واردات به شکل قاچاق  ه ها، سوابق و پروند اوال اگر تمامی سایت

دانند؟شایق با بیان  کنند، سئوال برانگیز است که از کجا می واردات به شکل قاچاق را عنوان میای میزان  شود، اینکه عده پیدا نمی

شد جلوی واردات این محصول را  بنابراین می: شد، تصریح کرد اینکه اگر آمار قاچاق مشخص بود، مبادی ورودی آن هم مشخص می

ای پیش خواهد آمد؟  ت سفارش انجام شود یا نشود، چه مسالهگرفت، ضمن اینکه در حال حاضر بحث بر سر این نیست که اگر ثب

 ها است بحث بر سر نظم دادن به ثبت سفارش

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 برنج
 فودپرس 1061خرداد ماه  18شنبه  دو

 گندم چقدر سم مصرف می شودمواد غذاییبرای تولید / میزان آلودگی برنج اعالم شد 
رییس سازمان حفظ نباتات کشور ضمن تاکید بر اینکه میزان ماده مصرفی سم در تولیدات کشاورزی نصف میانگین جهانی است،  <

 ترین محصول کشاورزی بوده و بیشترین مبارزه خیار با سه درصد آلودگی پرمخاطره: میزان آلودگی برنج را اعالم کرد و گفت

از هیچ سمی ... شیمیایی و استفاده از سم برای محصول گندم است و در روند تولید برخی محصوالت مانند انار، کیوی، انجیر و

محمدعلی باغستانی ضمن بیان اینکه وزرات بهداشت مسئول برخورد با محصوالت کشاورزی آلوده است، .شود استفاده نمی

درصد سموم وارد شده به کشور به صورت سموم آماده مصرف یا ماده  01های غرب  به دلیل مسائل ناشی از تحریم: اظهارکرد

شود که البته از نظر سالمت و کیفیت همه سموم وارداتی به کشور در هیات نظارت بر  تکنیکال سم از مبدا هند و چین تامین می

این به عنوان محقق گیاه پزشکی و عضو هیات وی که پیش از .گیرد های متولی مورد تایید قرار می سموم با عضویت همه دستگاه

امسال شعار سازمان ملل غذای سالم از مزارع تا سفره است که : کرد، گفت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور فعالیت می

این تواند روی سالمت  الزمه غذای سالم سموم، کودها و عناصر سنگین و مسائل پس از برداشت محصوالت کشاورزی است که می

کود و عناصر سنگین در حوزه موسسه تحقیقات خاک و آب و : رییس سازمان حفظ نباتات کشور افزود.محصوالت تاثیر بگذارد

: باغستانی خاطرنشان کرد.گردد معاونت زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی است اما سموم به سازمان حفظ نباتات برمی

 4810اند که در سال  بینی کرده و خوبی را به عنوان قانون حفظ نباتات کشور پیش ی سم قوانین محکم گذشتگان ما در زمینه

مصوب شد، چراکه در این قانون تاکید شده هیاتی به نام هیات نظارت بر سموم باید تشکیل شود و اگر قرار باشد سمی به کشور 

زمان حفظ نباتات به عنوان نماینده این وزارتخانه در وارد شود تنها وزارت جهاد کشاورزی در نظارت آن نقش داشته ندارد بلکه سا

در حال حاضر هیات نظارت بر سموم در کشور فعال : شود؟وی ادامه داد سم چگونه به کشور وارد می.زمینه کنترل آفت نقش دارد

ای ذیربط در این هیات ه بوده و سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان حفاظت از محیط زیست، پزشکی قانونی و دیگر دستگاه

طور قاطع آن را تایید کنند و حتی اگر یک نفر به عنوان  عضویت دارند و هر سمی که وارد کشور می شود، ابتدا این اعضاء باید به

یعنی اگر یک رای درباره سمی منفی باشد همان یک . نماینده دستگاهی آن را از یک منظر رد کند واردات آن منتفی خواهد شد

ای بقیه را وتو خواهد کرد و در اینجا اکثریت معنا نخواهد داشت، چراکه سالمت جامعه، حفاظت از محیط زیست و غیره از رای آر

تاکنون : رییس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد.شدن به کشور است  ی انتخاب سموم برای وارد جمله مسائل مهم در زمینه

ها  لیست آن روی سایت سازمان حفظ نباتات وجود دارد و موارد استفاده هر یک از آنقلم سم مجاز به کشور وارد شده که  841

های متولی ناظر نه تنها در ثبت سموم بلکه در اجرای  در واقع این سازمان و دستگاه. برای مبارزه با آفات مختلف نیز ذکر شده است

به نام حفظ نباتات وجود دارد که آنها دراین شورا عضویت دارند های مدیریت آفات در کشور نیز نقش دارند، چرا که شورایی  برنامه

در این شورا نماینده . های کاری سازمان حفظ نباتات در زمینه مدیریت و مبارزه با آفات باید به تصویب این شورا برسد و برنامه

و غیره عضو این شورا بوده و وزیر جهاد وزارت بهداشت، نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت اقتصاد، رییس سازمان حفظ نباتات 

میلیون هکتار مبارزه شیمیایی در اراضی  40ساالنه حدود : باغستانی گفت.کشاورزی نیز رییس شورای حفظ نباتات کشور است

اورزی میلیون هکتار از اراضی کش 40شود اما ممکن است این تصور ایجاد شود که مبارزه شیمیایی در سطح  باغی و زراعی انجام می

بندی  چرا که ممکن است در جمع. به معنی مبارزه شیمیایی در همه عرصه های کشاورزی است، که البته این تصر درستی نیست

های  به عنوان مثال امسال قرار بود که مبارزه شیمیایی با علف. شود اینگونه محاسبه می  استفاده از سموم مختلف برای یک نوع آفت

هزار هکتار از اراضی  811میلیون و  8میلیون هکتار از اراضی انجام شود که تاکنون در سطح بیش از هرز در سطح حدود چهار 

مصرف .شوند کشاورزی انجام شده و در همین سطح مورد نظر مبارزه با آفت سن نیز انجام شده است که این دو عدد با هم جمع می
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اهد به صورت رسمی تولید یا وارد شود، مجوز آن را سازمان حفظ خو سم در ایران نصف جهانوی با بیان اینکه هر سمی که می

های گذشته وارد شده است که البته میزان ماده  هزار تن سم آماده مصرف در سال 22تا  24بنابراین : نباتات صادر کند، اظهارکرد

واهیم این میزان را در کل سم آماده درصد است و اگر بخ 11تا  87است، چرا میزان ماده موثر سم حدود   تر از آن موثر سم مهم

میلیون هکتار سطح زیر  40رسیم که اگر این عدد را تقسیم بر  مصرف در کشور محاسبه کنیم به عددی حدود هشت هزار تن می

رسد که این میزان نصف یک کیلوگرم  گرم می 702کشت اراضی کشاورزی کنیم میزان مصرف ماده موثر سم در هر هکتار به حدود 

شود سموم غیرمجاز مصرفی در  بعضا گفته می: رییس سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد.ه موثر مصرفی سم در جهان استماد

هایی که در لیست سازمان حفظ نباتات وجود دارد در کشور  کشور بسیار زیاد است اما سوال اینجاست که واقعا چند سم غیر از آن

که براساس آمار موجود کمتر از پنج درصد از سموم مصرفی در کشور غیرمجاز بوده و قاچاق در حالی . گیرد مورد استفاده قرار می

قاچاقی پیدا کند، سازمان حفاظت نباتات به عنوان متولی   طور معمول ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اگر محموله شود، البته به می

شود کیفیت سموم مصرفی در کشور است که باید گفت  دیگری که ایجاد می سوال: باغستانی افزود.برد آن را امحا کرده و از بین می

شود و مابقی آن  درصد سموم وارد شده به کشور به صورت سموم آماده مصرف یا ماده تکنیکال از مبدا هند و چین تامین می 01

به عنوان . دهند اروپایی دیگر به ایران سم نمی های گذار بوده است چرا که کشور ها اثر های اروپایی، در این زمینه تحریم نیز از کشور

رود ایران را  کننده سم در جهان به شمار می که بهترین تولید رغم این کننده سم در آمریکا و اروپا علی مثال یک شرکت معتبر تولید 

ای معتبر هندی هم تا چندی ه ها سم خریداری کرد، حتی یکی از شرکت توان از آن در لیست سیاه خود قرار داده و بنابراین نمی

های  بسیاری از شرکت: وی ادامه داد.داد که البته مجددا این ارتباط برقرار شد پیش ایران را تحریم کرده بود و به ایران سم نمی

ده در توان گفت همه سموم تولید ش کنند بنابراین نمی معتبر دنیا امروزه ماده تکنیکال تولید سم خود را از هند و چین تامین می

کیفیت هستند و اگر باز هم کسانی معتقدند کیفیت سموم مصرفی در کشور پایین است به صورت دقیق به سازمان  هند و چین بی

ها برخورد شود، چرا که این سازمان به صورت هفتگی و ماهانه با یکی دو مورد تخلفات  رسانی کنند تا با آن حفظ نباتات اطالع

رییس سازمان حفظ نباتات کشور .کند و خطوط بسیاری تاکنون جریمه یا تعطیل شدند رخورد میصورت گرفته در این زمینه ب

معیار و شاخص را باید  41المللی تایید سموم برای واردات و مصرف در هر کشوری  که براساس استاندارد بین غیر از این: اعالم کرد

به گفته .کند آیتم را بررسی می 41مرجع و همکار خود این  داشته باشد سازمان حفظ نباتات کشور نیز از طریق آزمایشگاه

های سازمان حفظ نباتات عمدتا به شکایت واصله اختصاص دارد و اگر شکایتی در مورد سمی به سازمان برسد  باغستانی آزمایشگاه

البته در . رسد مورد می 4111تا  711گیرد که میزان شکایات در هر سال به بیش از  ها مورد بررسی قرار می در این آزمایشگاه

بسیاری از موارد شکایات صورت گرفته درست نبوده و عدم اثرگذاری سموم مصرفی از سوی کشاورزان به دلیل بد مصرفی یا 

گذاری  اند از اثر به عنوان مثال در دشت مغان هنگامی که باغداران از سم مورد تایید و مجاز استفاده کرده.شرایط اقلیمی خاص است

گذاری خود را روی محصول نداشته  پاشی شدیدی در آن منطقه آمده است و باعث شده که اثر رضایت نداشتند که پس از سمآن 

درصد بوده است و دو میلیون هکتار سطح مبارزه با این آفت  1.0زدگی مزارع  پارسال متوسط میزان سن: وی خاطرنشان کرد.باشد

یت سموم مصرفی است و از سوی دیگر نیز مزارع کشور نیز از نظر عاری بودن علف هرز زدگی مزارع نشان از کیف بود و میزان سن

ای آفتی  البته ممکن است به صورت لکه. های در کشور است کش بودن کیفیت علف بسیار تمیز و بدون مشکل است که نشان از باال

شود تاییدیه وزارت  که سمومی که در کشور استفاده میرییس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان این.ای وجود داشته باشد در مزرعه

سازمان حفظ نباتات در این زمینه بسیار : بهداشت درمان و آموززش پزشکی دارد و در هیات نظارت بر سموم ثبت شده است، گفت

کش در هیات  بهتر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمل کرد چرا که به عنوان مثال سم سوین به عنوان یک حشره

رغم فشار کشاورزان برای صدور مجوز استفاده از آن، این سم را حذف کردیم در حالی که در  نظارت سموم به تایید نرسید و علی

گیرد و البته همین عامل سبب  وزارت بهداشت همچنان این سم مورد تایید بوده و به عنوان سموم خانگی مورد استفاده قرار می
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که  تر این سم به کشور صورت گرفته و بعضا در مزارع کشاورزی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد و جالب شده تا واردات این

سال  21کاهش یک سومی مصرف سم طی .دانند مسووالن وزارت کشاورزی را مسوول استفاده غیرمجاز از این سم می

شد اما امروز  کشاورزی به مراتب کمتر از امروز استفاده می هزار تن سم برای تولیدات 81بیش از  51در دهه : اخیرباغستانی افزود

هزار تن رسیده است که مسلما تحت  24رغم افزایش سطح زیرکشت و تولید محصوالت کشاورزی میزان مصرف سم به حدود  علی

عالوه بر نیروهای در اختیار چرا که در زمینه آموزش . رسانی ناظران سازمان حفظ نباتات بوده است آگاهی، ترویج و اطالع تاثیر پیش

کلینیک با یک تا چند کارشناس در کشور  4411های مراقبتی و بیش از  نفر کارشناس شبکه 1711سازمان حفظ نباتات بالغ بر 

رسید و متوسط ماده  شد که به حدود هفت لیتر در هکتار می زمانی یک نوع سم در ذرت استفاده می: وی اظهارکرد.فعال هستند

لیتر برای هر  4.7درصد بود در حالی که امروز سمی جایگزین آن شده که متوسط ماده موثره آن دو درصد است و  51 موثره آن

های زیادی وجود دارد براساس  خوار برنج که دغدغه شود یا برای مبارزه شیمیایی با آفت کرم ساقه هکتار ذرت استفاده می

زمانی برای : رییس سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد.شد نیز همین اتفاق افتاد به کشور وارد 4872های بسیار در سال  توجهی بی

شد که برای دو تا سه نسل از آفت در  درصد در هر هکتار توصیه می 01لیتر سم دیازینون  2تا  4.7خوار برنج از  مقابله با کرم ساقه

هزار هکتار از شالیزارهای کشور تحت پوشش  711م قوی حدود رغم استفاده از این س شد که در آن زمان علی شالیزار استفاده می

ای که در دهه  تر و با ماده موثره کمتر به کشور وارد شد به گونه گرفتند، اما در ادامه هرچه جلوتر آمدیم سم موثر سمپاشی قرار می

پاشی در طول هر  ه البته یکبار سمدرصد ماده موثره در هر کیلوگرم وجود دارد ک 1.2سمی جایگزین این سموم شد که تنها  31

پاشی در شالیزارهای  شود و این یعنی با استفاده از این سم جدید در طول یک فصل زراعی برای برنج دوبار از سم فصل حذف می

گرم در  11شود و همین موضوع سبب شد تا میزان مصرف این ماده در برنج از حدود یک کیلوگرم درهکتار به  کشور استفاده می

میزان آلودگی برنج اعالم شدبه .رسد هزار هکتار می 451هر هکتار برسد و البته این کاهش میزان مصرف سم در شالیزارها به حدود 

مانده سموم، نیترات و فلزات  گفته باغستانی برهمین اساس در آخرین گزارش وزارت بهداشت در آموزش پزشکی کشور میزان باقی

مانده مذکور در برنج تولید داخل  درصد رسیده است که البته این عدد جمع سه باقی 2.5کشور به سنگین در برنج تولید شده در 

گرچه حساسیت نشان دادن وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور در پایش سالمت قابل تقدیر است اما این : وی تصریح کرد.است

های برنج استخراج و آزمایش کرده است در  بندی خشک از بسته انتقاد وارد است که چرا برای پایش برنج، این محصول را به صورت

شود بنابراین میزان بقایای سم باید در برنج پخته  بار قبل از پختن شسته می حالی که مصرف برنج به صورت خشک نبوده و چندین

ازمان حفظ نباتات کشور کننده سم است؟رییس س کدام محصول کشاوزری کمترین و بیشترین مصرف.شده محاسبه و ارزیابی شود

بیشترین محصولی که برای مبارزه با آفات این محصول : درباره میزان مصرف سموم شیمیایی در محصوالت کشاورزی گفت

کند و برنج پس از گندم در ردیف  شود، گندم است و سازمان حفظ نباتات بسیار به این محصول استراتژیک تاکید می پاشی می سم

پاشی وجود ندارد و در مناطق کوهستانی محصوالتی مانند  های برنج است ام به عنوان مثال در انار اصال سم کننده بیشترین مصرف

شود، این محصوالت  شوند به عنوان مثال در برخی مناطق ارومیه که تولید محصول ارگانیک می پاشی نمی انجیر، گردو و سیب سم

ها، مرکبات به ویژه مرکبات تولید شده در جنوب کشور  و به عنوان مثال در میوه را نتوانسته آنطور که باید به بازار معرفی کنیم

ترین محصول کشاورزیباغستانی  خیار با سه درصد آلودگی پرمخاطره.گیرد پاشی قرار می ها مورد سم بسیار کمتر از دیگر میوه

ست که در گزارش اخیر وزارت بهداشت، درمان ای که به حق است موضوع بقایای سموم در محصوالت کشاورزی ا دغدغه: اظهارکرد

درصد آن سالم بوده و تنها سه درصد از تولید این  05ترین محصول از این نظر خیار بوده که  و آموزش پزشکی کشور پرمخاطره

های باالست  مانده البته سه درصد از تولید خیار در کشور که دارای باقی. های باالتر از حد استاندارد است مانده محصول دارای باقی

: وزرات بهداشت مسئول برخورد با محصوالت کشاورزی آلوده استوی افزود.رود شمار می کنندگان این محصول به جزو تخلفات تولید

های شیمیایی در محصوالت کشاورزی برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش  مانده براساس قانون وظیفه پایش و ارزیابی باقی
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و   جات جات، صیفی های هر منطقه موظفند میوه بهداری"البته در قانون حفظ نباتات کشور نیز آمده است که پزشکی است که 

شده را قبل از عرضه به بازار معاینه کنند و در صورت موجود بودن بقایای سم موضوع را به   پاشی بار و سایر مواد خوراکی سم تره

با طرح   :رییس سازمان حفظ نباتات کشور عنوان کرد".و از فروش آن جلوگیری کنندهای مربوطه اعالم  شهرداری یا سایر دستگاه

ارتقاء سالمتی که وزارت بهداشت در دستور کار خود قرار داده، بهتر است بخشی از اعتبار در این زمینه را به سمت تجهیز 

ساخت های پایش سم که وظیفه وزارت های پایش و ارزیابی محصوالت سوق دهند و در حال حاضر در کشور زیر آزمایشگاه

ای باشد که وزارت بهداشت محصوالت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است در کشور به وجود آمده وضعیت باید به گونه

های  مانده بودن باقی کشاورزی را قبل از عرضه به بازار مصرف و در هنگام ورود به میادین مرکزی، پایش کند و در صورت باال

شود کشاورز  این اقدام باعث می. کنندگان نرسد ی، به شهرداری اعالم کند تا این محصوالت امحاء شوند و به دست مصرفشیمیای

اما اگر . خود از مصرف بیش از حد سموم در تولیداتش مطلع شود و بتواند زمینه ارتقاء سالمت محصوالت کشاورزی را فراهم کند

کننده رسید مقصر آن وزارت بهداشت، درمان  ای سم و کود در آن باالست به دست مصرفه مانده محصول کشاورزی که میزان باقی

های سموم و کودهای شیمیایی  مانده بودن باقی اگر محصول کشاورزی به دلیل باال: باغستانی اضافه کرد.و آموزش پزشکی است

وی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امحاء شد و از بین رفت باید بیمه تضمین کیفیت تولید و خسارت کشاورز از س

نامه اجرای آن را تهیه نکرده  پرداخت شود که تاکنون این قانون از سوی وزارت بهداشت اجرایی نشده و این وزارتخانه هنوز آیین

اکنون که  مبه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی محول شد اما ه( 4801سال )است چرا که این وظیفه در قانون برنامه پنجم 

یارانه بخش سالمت به صورت کامل : وی تاکید کرد.نامه نوشته نشده است در سال آخر قانون برنامه پنجم قرار داریم هنوز این آیین

به وزارت بهداشت پرداخت می شود اما اگر بخواهیم در کشور به سمتی حرکت کنیم که محصول سالمی تولید و به جامعه عرضه 

ن حفظ نباتات در تضمین سالمت این محصوالت دیده شود و سهمی از یارانه سالمت برای پیشبرد اهداف شود باید نقش سازما

 سازمان در این زمینه پرداخت شود

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 برنج
 فودپرس 1061خرداد ماه  21ج شنبه پن

 ا واردکننده بزرگ برنج شدند؟مواد غذاییها چر بانک 
های  های مالی که در سال ها به عنوان بنگاه بانک.ها را به سمت واردات محصوالت غذایی کشاند ای، بانک دسترسی به ارز مبادله <

به واردات ای رو  های مبادله به دلیل دسترسی آسان به ارز 04داری در آنها به مسد تبدیل شده است، از سال  اخیر شرکت

های  برنج و شکر از محصوالتی است که در چند سال گذشته در لیست فعالیت.محصوالتی آوردند که پرتقاضا و با سودآوری باالست

ها باال  شد و با برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا قیمت هر زمان بازار محصولی دچار تنش می. ها قرار گرفته است وارداتی بانک

باز می گردد که  04ها در بازار برنج به سال  اوج حضور بانک.شدند رای حضور در این بازار دست به کار میها ب رفت، بانک می

کاالهای : مرتضی شاه حسینی نایب رئیس انجمن برنج در این باره گفت.درصد از بازار را در اختیار گیرند 21توانستند سهمی حدود 

ای دسترسی  تر از دیگران به ارزهای مبادله هایی بود که راحت سوسه انگیز برای بانکاساسی به دلیل قدرت نقدشوندگی باال بازاری و

به گفته او، اقدام به واردات از سوی این افراد .از این رو، این کاالها و از جمله برنج در لیست واردات فعاالن بانکی قرار گرفت. داشتند

های بازار به  سی موضوعی تخصصی است و در صورت عدم آشنایی با عالمتاما سودی عاید آنها نکرد، چرا که واردات کاالهای اسا

ها برای حضور در بازار برنج وارداتی،  به رغم تمایل اولیه بانک 08و  02به همین دلیل در دو سال .جای سود، زیان به بار خواهد آمد

های  از آیتم... های پر تقاضا، کیفیت محصوالت و  زمان مناسب برای واردات، نوع برنج.درصد کاهش یافت 8سهم آنها از واردات به 

 موثر بر بازار هستند که فرد تاجر برای موفقیت در تجارت خود باید از آنها اطالعات کافی داشته باشد

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 تامین منابع مالی

 آیانا 1061خرداد  19, شنبه

 یلیارد ریال اعتبار هدفمندی یارانه ها برای حفظ اشتغال و افزایش تولید کشاورزی رهزار م 22ابالغ 

 .کل کشور را برای اجرا ابالغ کرد 9314بودجه سال قانون ( 22)نامه اجرایی تبصره  معاون اول رئیس جمهور، آیین

( 21)به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد تبصره 

 .صویب کردرا ت( ها قانون هدفمند کردن یارانه)نامه اجرایی تبصره یاد شده کل کشور، آیین 4801قانون بودجه سال 

، به (21)تبصره ( ب)بند ( 7)و ( 4)در راستای اجرای جزءهای : این آیین نامه آمده است 0براساس این گزارش در بند الف ماده 

سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست و  حمل و نقل عمومی و بهینه( صنعت و کشاورزی)منظور کمک به بخش تولید 

ریال ( 02ر111ر111ر111ر111)جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها تا سقف نود و دو هزار میلیارد کمک به برنامه های اشتغال 

های اجرایی  در قالب یارانه سود تسهیالت و کمک به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به دستگاه

 .یابد های تولیدی و خدماتی متقاضی، اختصاص می ربط و بخش ذی

هزار میلیارد ریال اعتبار با هدف کمک به حفظ اشتغال و افزایش تولید بویژه برای واحدهای  21بر اساس این آیین نامه تا سقف 

کوچک و متوسط و یا افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص 

 .می یابد

عملیات کنترل بیایانزایی،کاشت گیاهان تثبیت کننده خاک،کنترل فرسایش و احیای تاالب های منشا همچنین،به منظور اجرای 

 .هزار میلیارد ریال اعتبار به سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور اختصاص می یابد 8گرد و غبار تا سقف 

 کل کشور 9314قانون بودجه سال ( 22)نامه اجرایی تبصره  آیین

 :روند ر این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار مید -4ماده 

 ها سازمان هدفمندسازی یارانه: سازمان -الف 

 داری کل کشور خزانه: خزانه -ب 

- 4808مصوب  -( 2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( : 2)قانون تنظیم  -  ج

 کل کشور 4801قانون بودجه سال   (21) تبصره( : 21)تبصره  -د 

به ترتیب زیر  4801ها، در سال  قانون هدفمند کردن یارانه( 8)و ( 4)های موضوع مواد  منابع حاصل از افزایش قیمت -2ماده 

 .شود توسط شرکت های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می

های نفتی ایران موظف است در  ، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده(2)قانون تنظیم ( 4)اده م( الف)بند ( 2)به استناد جزء  -الف 

های کشور مبلغ سیصد و هفتاد هزار و هفتصد و پنجاه و پنج -به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پاالیشگاه 4801سال 

( 215ر020ر111ر111ر111)شش میلیارد ریال و در کل سال مبلغ دویست و چهل و هفت هزار و ششصد و بیست و ( 851ر577)

ریال و در ماههای بعد ماهانه مبلغ ( 80ر111ر111ر111ر111)ریال، که در دوماهه نخست سال مبلغ سی و شش هزار میلیارد 

ریال به صورت علی الحساب بابت سهم ( 24ر408ر111ر111ر111)بیست و یک هزار و یکصد و شصت و سه میلیارد 

 .مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید هدفمندسازی یارانه ها

ها مبلغ هشتصد و دو  شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گازطبیعی در داخل کشور بجز نیروگاه -ب 

ها، به  دفمندسازی یارانهریال بابت سهم ه( 01ر111ر111ر111ر111)مبلغ نود هزار میلیارد  4801ریال و برای کل سال ( 312)
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ریال مستقیماً به حسابی که توسط خزانه ( 5ر711ر111ر111ر111)صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد 

 .شود، واریز نماید به منظور تمرکز وجوه سازمان معرفی می

ات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، ریال به ازای هر کیلوو( 412)وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو  -ج 

ریال می باشد به ( 22ر111ر111ر111ر111)ها که در کل سال معادل بیست و دو هزار میلیارد  بابت سهم هدفمندسازی یارانه

زمان نزد ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سا( 4ر388ر111ر111ر111)صورت ماهانه یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد 

کل کشور، بهای  4801قانون بودجه سال ( 721111-42)با واریز وجوه فوق و نیز احتساب اعتبار موضوع ردیف . خزانه واریز نماید

 سوخت مصرفی کلیه نیروگاه های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعالم

متر مکعب گاز طبیعی، هزار و سیصد ریال به ازای هر  هشتصد ریال به ازای هر)وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می نمایند 

قابل تسویه ( لیتر نفت کوره، دو هزار و یکصد ریال به ازای هر لیتر نفت گاز با احتساب عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده

 .حساب خواهد بود

ریال مستقیماً به حساب ( 41)شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر متر مکعب آب مبلغ ده  –د 

 .تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نمایند

ریز و های مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت های خود به حساب سازمان نزد خزانه وا شرکت -هـ 

سپس سایر پرداخت های خود را انجام دهند و عملکرد مبالغ واریزی موضوع این تصویب نامه را به سازمان و سازمان مدیریت و 

چنانچه شرکت های فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یاد شده تاخیر نمایند، سازمان . ریزی کشور گزارش نمایند برنامه

انه اعالم و خزانه موظف به کسر وجوه اعالمی از حساب های تمرکز وجوه شرکت های مرتبط و واریز به مکلف است مراتب را به خز

 .حساب سازمان می باشد

ریزی  های موضوع این تصویب نامه را صرفاً براساس تخصیص سازمان مدیریت و برنامه همچنین خزانه مکلف است بقیه پرداخت

های مذکور در این ماده موظفند پس از پرداخت سهم  شرکت. تصویب نامه پرداخت نماید های اجرایی موضوع این کشور به دستگاه

سازمان، مبالغ مربوط به سایر تعهدات و تکالیف قانونی خود از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را نیز عالوه بر تکالیف موضوع 

 .های مربوط نزد خزانه واریز نمایند رت جداگانه به حساباین تصویب نامه از محل حساب تمرکز وجوه خود نزد خزانه به صو

این ماده، به تناسب توسط ( ب)و ( الف)در صورت تغییر قیمت حامل های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای  -تبصره 

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد

ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کاالها و خدمات مندرج در ( 08ر111ر111ر111ر111)هزار میلیارد  مبلغ شصت و سه -8ماده 

 .یابد کل کشور به این منظور اختصاص می 4801قانون بودجه سال 

ن ریال صرف پرداخت نقدی و غیر نقدی به سرپرستا( 801ر111ر111ر111ر111)تا مبلغ سیصد و نود هزار میلیارد  -1ماده 

 .خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر اساس کلیه اطالعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارهای   -الف 

رالعمل این بند توسط وزارت دستو. دریافت یارانه اقدام و افراد غیر مشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان اعالم نماید

 .مذکور تهیه می شود

سازمان مکلف است پس از دریافت اطالعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را  -ب

 .قطع نماید

قانون برنامه پنجم ( 81)ماده ( ب)ریال برای اجرای بند ( 13ر111ر111ر111ر111)تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد  -7ماده 

، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن (21)تبصره ( ب)توسعه، موضوع بند 
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وابسته  افراد فاقد بیمه پایه سالمت از طریق سازمان بیمه سالمت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های

 .به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العالج، خاص و نیازمند هزینه نماید

ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سالمت توسط ( 771ر111ر111ر111)مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد  -تبصره 

 .پزشکی در اختیار سازمان بیمه سالمت ایران قرار می گیردوزارت بهداشت، درمان و آموزش 

( صنعت و کشاورزی)، به منظور کمک به بخش تولید (21)تبصره ( ب)بند ( 7)و ( 4)در راستای اجرای جزءهای  -الف  -0ماده 

وانان و فارغ سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست و کمک به برنامه های اشتغال ج حمل و نقل عمومی و بهینه

ریال در قالب یارانه سود تسهیالت و کمک به ( 02ر111ر111ر111ر111)التحصیالن دانشگاه ها تا سقف نود و دو هزار میلیارد 

های تولیدی و خدماتی  ربط و بخش های اجرایی ذی شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به دستگاه

 .یابد متقاضی، اختصاص می

های اجرایی مربوط  ریزی کشور به دستگاه اعتبارات جدول مذکور متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان مدیریت و برنامه -ب 

ریزی کشور و  های اجرایی، براساس برآورد هزینه و مقدار کار توسط سازمان مدیریت و برنامه ابالغ خواهد شد و با درخواست دستگاه

های  در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف. های اجرایی، هزینه خواهد شد ادله با دستگاهدر چارچوب موافقتنامه متب

 .ریزی کشور قابل جابجایی است جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان مدیریت و برنامه

شامل )سهیالت بانکی مسکن حمایتی درصد از یارانه سود ت%( 41)، تا ده (21)تبصره ( ب)بند ( 1)در راستای اجرای جزء  -ج 

های  پذیر، زنان سرپرست خانوار، ساماندهی مسکن در بافت فرسوده شهری و سکونت گاه های جوان، اقشار آسیب مسکن زوج

ریال از محل اعتبار ( 48ر111ر111ر111ر111)تا مبلغ سیزده هزار میلیارد ( غیررسمی و مسکن روستایی و عشایری و مسکن مهر

پس از تخصیص اعتبار سازمان  4801های اجرایی وزارت راه و شهرسازی در سال  تأمین و متناسب با برنامه( 21)صره موضوع تب

مقررات ملی ساختمان را رعایت می   (40)برای واحدهای مسکونی که مبحث . شود مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می

 .باشد درصد می%( 42)ه نمایند، میزان یارانه سود تسهیالت بانکی تا دوازد

هـای نـفت، نیــرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و  هــای اجرایـــی از جملـه وزارتخانـه دستگاه -5ماده 

تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان 

مسئول اجرای این تصویب نامه بوده ( حسب مورد)های کشور و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور  ها و دهیاری شهرداری

 .کنند ریزی کشور ارایه می و هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به سازمان مدیریت و برنامه

رت بر حسن اجرا و ارایه گزارش به هیئت وزیران های واصله، نظا ریزی کشور مکلف به بررسی گزارش سازمان مدیریت و برنامه

 .باشد می

ریزی کشور،  برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه 41/8/4801اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

و دارایی، وزارت راه و شهرسازی  وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان 

 .حفاظت محیط زیست ابالغ کرد

http://www.iana.ir/majles/item/22304-4.html 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  18: تاریخ

 پرداخت تسهیالت برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی

هزار میلیارد ریال اعتبار برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی در سال جاری  41معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت 

 .خبر داد

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

ه ترین راهکار برای کمک به توسع موسسه تحقیقات دیم کشور در مراغه با بیان اینکه انجام تحقیقات علمی مهمترین و مطمئن

های کاری این وزارتخانه در  درصد افزایش یافته و این طرح از اولویت 27تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی : کشاورزی است، گفت

 .سال جاری است

 درصدی دریافت خواهند کرد   81کشاورزانی که ادوات جدید کاشت، داشت و برداشت خریداری کنند تسهیالت بالعوض : وی افزود

های  بخش و بیشتر برای کشاورزان مستقیم غالت، ماشین 0این تسهیالت در : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . برداشت پنبه ، چغندرقند، کشت نشایی محصوالت و ماشین آالت برداشت حبوبات پرداخت می شود 

برداشت گندم در کشور به صورت مکانیزه انجام می  درصد 03درصد کاشت و  51: معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . شود 

 .امسال بخشی از کمبود ماشین آالت و ادوات کشاورزی در کشور جبران خواهد شد : وی افزود

http://www.yjc.ir/fa/news/7222358 
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 تامین منابع مالی
 ایسنا - 106۱خرداد  1۱شنبه 

 ها هزار میلیارد ریال برای تسطیح اراضی و مهار آب 92تخصیص 

های  هزار میلیارد ریال در دو بخش شامل تامین آب در حوزه وزارت نیرو و شبکه 41: معاون امور آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .شود ینه میزهکشی در حوزه جهاد کشاورزی در کشور تخصیص داده شده و هز

هزار هکتار از  81در مجموع برای : مراد اکبری در بازدید از پروژه شبکه زهکشی میمه دهلران اظهار کرد به گزارش خبرنگار ایسنا در ایالم، علی

کار   تا پنج سال بهمیلیارد ریال از این اعتبار ظرف مدت چهار  7111های محلی بالغ بر  اراضی استان ایالم در آبخور سامانه و آبخور رودخانه

 .شود گرفته می

هزار هکتار از این اراضی در حوزه آبخور سد  71: هزار هکتار از اراضی ایالم خبر داد و اضافه کرد 411وی از اجرای شبکه آبیاری و زهکشی در 

های حوزه میانی است که توسط عوامل و  هزار هکتار نیز در رودخانه 21های محلی و سامانه انتقال و  هزار هکتار در آبخور رودخانه 81کرخه، 

 .شود منابع استانی تامین آب می

هزار هکتار از اراضی آبخور  31های فرعی بیش از  برای توسعه شبکه: ها در طول پنج سال آینده تصریح کرد اکبری با اشاره به اجرای این برنامه

 .یارد ریال تامین اعتبار شده استهزار میل 41های محلی و سامانه انتقال از محل  سد کرخه، رودخانه

های محلی استان ایالم خبر داد و  های زهکشی در دشت عباس، میمه و رودخانه معاون وزیر جهاد کشاورزی از شروع عملیات اجرایی پروژه

 .برداری برسد هکتار ظرف یک تا دو سال به بهره 2111میلیارد ریال اعتبار در سطح  421شود شبکه زهکشی میمه با  تالش می: گفت

میلیارد ریال برای  411از این مبلغ تاکنون : های محلی ایالم اشاره و بیان کرد آب  میلیارد ریالی جهت اجرای پروژه 121وی به تصویب بودجه 

 .شود ها نیز بر اساس پیشرفت تأمین اعتبار می های زهکشی میمه و کنگیر اختصاص یافته است و مابقی پروژه شبکه

هکتار از اراضی منطقه  3711این پروژه در سطح : وع عملیات اجرایی شبکه زهکشی دویرج در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرداکبری از شر

 .شود تحت پوشش سد دویرج عملیاتی می

نزدیک عملیات  این مقدار در سطح ملی به مناقصه گذاشته و در آینده: هکتار از این اراضی خاطر نشان کرد 1111وی با اشاره به مطالعه 

 .شود اجرایی آن شروع می

با مجموع اقداماتی که دولت : میلیارد ریال برای اجرای این پروژه تأمین اعتبار شده است، گفت 221معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

 .ش کشاورزی در منطقه خواهیم بودتدبیر و امید در حوزه آب و خاک دهلران در دستور کار قرار داده شاهد تحول و رونق بیش از پیش بخ

http://www.isna.ir/fa/news/01184013131 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 1061خرداد  19, شنبه

 های تحقیقاتی و آموزشی میان ایران و مجارستان  نامه همکاری امضای تفاهم

های تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی میان مرکزملی فناوری و تحقیقات کشاورزی مجارستان و  نامه همکاری تفاهم

 . سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران به امضاء رسید

زند، معاون وزیر و رتبه مجارستانی با اسکندر  ، در جلسه مشترک هیئت عالی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .رئیس سازمان تات و مسئوالن و مدیران سازمان در ستاد سازمان موارد مورد عالقه دو کشور در امور تحقیقات کشاورزی مطرح شد

در این جلسه که پروفسور ینئش رئیس مرکز ملی فناوری و تحقیقات کشاورزی و دکترگال رئیس مؤسسه تحقیقات شیالت و 

 .های مشترک بین دو کشور تأکید شد ر داشتند بر همکاریآبزیان مجارستان حضو

الزم به ذکر است، به دنبال بازدید سه روزه ینئش و گال از ایران و بازدید از چند مؤسسه پژوهشی تابعه وزارت جهاد کشاورزی، با 

 .ر دادندهای تحقیقاتی ایران آشنا شده و چندین سایت کشت محصوالت زراعی را مورد بازدید قرا توانمندی

پروی از جانب کشور  در این جلسه رئیس مؤسسه تحققات علوم شیالتی کشور از ایران و رئیس مؤسسه تحقیقات شیالت و آبزی

 .های تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی را امضاء کردند نامه همکاری مجارستان این تفاهم

های تحقیقاتی مشترک بین  های آموزشی و اجرای پروژه اری دورهتوان به تبادل کارشناس، برگز نامه می ترین مفاد این تفاهم از مهم

 .دو کشور اشاره کرد

پروری ازجمله اصالح نژاد ماهی کپور و واردات الین کپور مجاری  های زیربخش شیالت و آبزی نامه، همکاری همچنین در این تفاهم

 ./دهد های سال جاری را تشکیل می از اولویت پروری کشور، تدوین و اجرای برنامه اصالح نژاد های آبزی به پژوهشکده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22337-4.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 طرح تحقیفاتی کشاورزی امسال در کشور اجرا می شود  2۵2
میلیارد ریال اعتبار امسال درمناطق  32طرح تحقیقاتی با  2۵2: رییس مرکز تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت

 .مختلف دیمی کشور ازسوی محققان و کارشناسان این موسسه اجرا می شود

، دانه های (نخود، عدس)، حبوبات (گندم و جو)این طرح ها در زمینه غالت : عبدالعلی غفاری امروز در جمع خبرنگاران افزود

منطقه آب و  42و علوفه با هدف شناسایی، اصالح، افزایش محصول و معرفی ارقام جدید در ( کلزا، آفتابگردان و گلرنگ)روغنی 

 .هوایی استان های دیم خیز کشور به اجرا درمی آید

برخی از طرح ها در چند استان کشور به صورت : ایستگاه در استان های مختلف دارد، اظهار کرد 0کز وی با اشاره به اینکه این مر

 .طرح می رسد 711همزمان اجرا می شود که با احتساب آن ها، تعداد طرح های مورد اجرا به حدود 

حبوبات، چهار رقم نخود با نام  این موسسه در دو دهه گذشته در بخش: رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ادامه داد

 .های هاشم، آرمان، آزاد و سارال و سه رقم عدس با نام های گچساران، کیمیا و پیله سوار معرفی کرده است

امسال چهار رقم جدید شامل دو رقم گندم، یک رقم دانه روغنی و یک رقم نخود، معرفی و بذر این ارقام برای : غفاری، یادآوری کرد

 .رع دیم کاران در اختیار کشاورزان کشور قرار می گیردکاشت در مزا

 .درصد برتری عملکرد دارد 71ارقام معرفی شده این موسسه نسبت به ارقام بومی و محلی : وی گفت

ایستگاه فرعی در مناطق مختلف  0در پنج ایستگاه اصلی و  4854موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مستقر در مراغه از سال 

 .اگروکلیمایی، سردسیری، گرمسیری، نیمه سردسیری و معتدل دیم کشور فعالیت تحقیقاتی انجام می دهد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22024-4.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 های متفاوت منتشر شد  های کاشت در اقلیم دستورالعمل
های تحقیقاتی دیم  اندیشی انتقال یافته های فنی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، ارائه شده در هم دستورالعمل

 .به مزارع کشاورزان منتشر شد

های فنی مؤسسه را در  کشاورزی دیم کشور، دستورالعمل، مؤسسه تحقیقات (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .گرم و گرم را منتشر کرد کاشت محصوالت زراعی دیم در اقلیم سرد، معتدل، نیمه

ورزی، عملیات تهیه  دستورالعمل فنی منتشرشده در اقلیم سردسیر دیم، معتدل دیم و گرمسیر دیم شامل اطالعاتی درباره خاک

ری تکمیلی، تاریخ و روش کشت، میزان بذر در غالت، مصرف کودهای شیمیایی در غالت، تنظیم بذرکارها زمین و ارقام غالت، آبیا

 .و کنترل علف هرز است

 ./های ذیل این خبر قابل دانلود است در بخش پیوست PDFها در قالب سه فایل  این دستورالعمل

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22085-4.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 ای در کنترل کرم گلوگاه انار به میدان آمد  فناوری هسته
بار محیطی بر  ای در راستای کاهش خسارت کمی و کیفی عوامل زیان هسته بر اساس رسالت پژوهشکده کشاورزی

ای و به روش نرعقیمی در سطح  محصوالت کشاورزی، طرح پایلوت کنترل کرم گلوگاه انار با استفاده از فناوری هسته

 .صنعتی در کشور در حال اجرا است نیمه

با اشاره به رهاسازی ( ایانا)و با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ای امروز در گفتگ علمی پژوهشکده کشاورزی هسته عضو هیئت

اصله درخت انار بارور و در  311هزار و  انبوه در یک باغ ایزوله واقع در ایستگاه تحقیقات انار ساوه به مساحت سه هکتار حاوی یک

رهاسازی : ای گفت صورت دوره حشره نابارور به هزار عدد 471با جمعاً  08و  02های  طول دو فصل زراعی فروردین تا مهرماه سال

های درخت آزمایشی به کرم گلوگاه انار  درخت ایزوله نشان داد که تعداد انار آلوده و درصد آلودگی میوه حشرات نابارور روی تک

 .نسبت به درخت شاهد کاهش داشت

مناطق انارکاری کشور و پیشگیری از کاربرد سموم باف هدف از اجرای این پروژه را کاهش خسارت کرم گلوگاه در  محمود سوف

 .محیطیب اعالم کرد کش برای حفظ سالمت زیست حشره

کنترل : وی با اشاره به ارزش غذایی میوه انار و خاصیت ضدسرطانی آن و همچنین درآمدزایی آن در داخل و خارج از کشور افزود

 .کند، از اهمیت باالیی برخوردار است گردونه بازار مصرف خارج میآفت مهم این میوه که هرساله مقدار زیادی از محصول از 

در حال حاضر انار ایران در وضعیت خوبی در میان دیگر تولیدکنندگان دنیا از قبیل چین، اسپانیا، هند و : باف خاطرنشان کرد سوف

، اما حفظ این وضعیت خوب مستلزم تالش در های انار کشور ما است دلیل عدم مصرف سم در باغ افغانستان قرار دارد که عمدتاً به

 .ترین آفت یعنی کرم گلوگاه انار است راستای کنترل غیرشیمیایی مهم

: میلیارد تومان برآورد کرد و ادامه داد 271درصد از محصول و معادل  01تا  81طور میانگین ساالنه  وی خسارت این آفت را به

ها در داخل میوه تقریباً غیرعملی بوده و در نتیجه انار تولیدی در کشور جنبه ارگانیک دلیل حضور الرو مبارزه شیمیایی با آفت به

 .خود را حفظ کرده است

در این روش ابتدا : ای در پاسخ به نحوه کنترل آفت به روش نابارورسازی تصریح کرد علمی پژوهشکده کشاورزی هسته عضو هیئت

سپس با . شود ی شده و در آزمایشگاه در سطح وسیع پرورش داده میآور جمعیت کوچکی از حشرات آفت منطقه هدف جمع

آمده و بر اساس جمعیت طبیعی  دست های بیولوژیک میزان اشعه مورد نیاز برای عقیم کردن حشرات به سری آزمایش استفاده از یک

ترتیب  شود، بدین ت طبیعی میبرابر جمعی 0های منطقه اقدام به رهاسازی جمعیت حشرات عقیم به میزان هفت تا  آفت در باغ

هایی که  گیری کرده که در نتیجه تخم های سالم موجود جفت نرهای عقیم پرورشی در رقابت با نرهای سالم موجود در باغ با ماده

ت شود و جمعیت کل آفت و نیز خسار شود بارور نبوده و در نتیجه کرمی حاصل نمی ها در داخل تاج انار گذاشته می توسط این ماده

 .یابد آفت در باغ به میزان قابل توجهی کاهش می

با توجه به موفقیت اخیر در کاهش جمعیت کرم گلوگاه انار در منطقه ساوه و بر اساس رسالت این پژوهشکده : باف یادآور شد سوف

مهم انارکاری بار محیطی بر محصوالت کشاورزی مقرر شده تا چند منطقه  در راستای کاهش خسارت کمی و کیفی عوامل زیان

صنعتی این طرح تحت رهاسازی حشرات عقیم قرار گیرد تا بتوان خسارت این آفت مهم را تا حد امکان  کشور در قالب فاز نیمه

عنوان  با توجه به ارزش باالی ارقام انار موجود در مناطق عقدا، مهریز و ساوه این مناطق به: وی در پایان تأکید کرد.کاهش داد

 ./، تحت رهاسازی در این فاز برای کاهش خسارت این آفت انتخاب شدترین مراکز مهم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22080-4.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22936-1.html


 4931سوم خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

133 
 

 تخم مرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931سوم خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

131 
 

 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا 1061خرداد  16, سه شنبه

 سالی پرمحصول با وجود ریزش مرکبات در مازندران 

بار نبوده و باعث کاهش محصول سال جاری نخواهد شد و سالی  وجه زیان های اخیر به هیچ ریزش مرکبات طی هفته

 .پرمحصول در پیش رو داریم

با اشاره به گزارش سازمان جهاد ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های جوان مرکبات در شرق استان و در شهرهای آمل، ساری،  کشاورزی استان مازندران و باغداران این استان مبنی بر ریزش میوه

شرقی  عارضه ریزش مرکبات در تمام مرکبات و در سطح کل استان نبوده و این ریزش عمدتاً در نواحی: بهشهر و قائمشهر گفت

 .رس مشاهده شده است رس مرکبات و بیشتر در نارنگی پیش استان و در ارقام پیش

گرفته و  بر اساس کارهای مقدماتی صورت: محمدی با عنوان اینکه علت اصلی این عارضه فعالً مشخص نشده است، افزود مرتضی گل

رس  های جوان نارنگی پیش خیر یکی از عوامل ریزش میوههای ا رسد شرایط اقلیمی هفته نظر می ها، به بازدیدهای میدانی از باغ

 .است

درصد و وزش باد در منطقه شرقی  21گراد، کاهش رطوبت نسبی تا  درجه سانتی 11افزایش دما تا باالی : وی خاطرنشان کرد

 .های جوان است مازندران از عوامل عمده ریزش میوه

در حال : این عارضه در مرکبات غرب استان گزارش نشده است، ادامه دادرئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور با اعالم اینکه 

حاضر گروهی متشکل از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و محققان مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور در حال 

 .بررسی دیگر علل احتمالی هستند

ویژه در زمینه نحوه آبیاری عارضه کمتری  ها با مدیریت مناسب به باغ آمده از عمل با توجه به بازدیدهای به: محمدی تصریح کرد گل

 .اند ها با دوره آبیاری بیشتر خسارت کمتری دیده تر نسبت به باغ ها با دوره آبیاری کوتاه مشاهده شده است و باغ

های جوان نسبت به  ری در میوهدهی بسیار زیاد درختان مرکبات در سال جاری احتمال ریزش بیشت با توجه به گل: وی یادآور شد

 .سال قبل وجود دارد

ای طبیعی است که در  تا اوایل تیرماه وجود دارد و عارضه( June Drop)محمدی با بیان اینکه در مرکبات ریزش طبیعی  گل

 .در مرکبات را داریم دهی باال در سال جاری، انتظار سالی پربازده با توجه به میزان گل: دهد، تأکید کرد برخی ارقام زودتر رخ می

بار نبوده و باعث کاهش محصول سال  وجه قابل توجه و زیان های اخیر به هیچ ریزش مرکبات طی هفته: وی در پایان اظهار داشت

 ./جاری نخواهد شد و سالی پربازده و پربار را پیش رو داریم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22000-4.html 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 61/30/18فارس

 هزار تن مرغ 992سازی  ذخیره
این : های شرکت موجود است، گفت هزار تن مرغ در سردخانه 992معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه حدود 

شرکت در قالب طرح ضیافت و برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان از آمادگی کامل برای توزیع مرغ منجمد بین 

 .کنندگان برخوردار است توزیع

از آمادگی کامل این شرکت برای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس والوزی معاون شرکت پشتیبانی امور دام در گفت

ها  در قالب طرح ضیافت سهمیه مرغ منجمد کلیه استان: توزیع مرغ منجمد برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت

 .ابالغ شده است

شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی کامل برای توزیع : است، افزودهزار تن  441وی با بیان اینکه ذخایر مرغ منجمد شرکت حدود 

 .ها که دارای معرفی نامه و مجوز باشند را دارد مرغ منجمد به نمایندگان قانونی توزیع در استان

صدور مجوز به مراجع دیگر از قبیل واحدهای صنعت، معدن، تجارت و واحدهای : معاون شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد

 .ها دارد و طی آنها توزیع مرغ منجمد بدون محدودیت انجام خواهد شد کشاوری استان

 711هزار و  7تا  411هزار و  7هنوز قیمت توزیع مرغ منجمد تعیین نشده، ولی احتماال با قیمتی حدود : والوزی اظهار داشت

 .تومان توزیع شود

هزار تن گوشت قرمز وارداتی برزیلی برای تنظیم  8ضیافت همچنین  در قالب طرح: معاون شرکت پشتیبانی امور دام بیان داشت

 .ها توزیع شده است بازار گوشت ماه مبارک رمضان در استان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011843111434 
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 تولیدات دام وطیور
 آیانا 1061خرداد  16, سه شنبه

 گذارد؟  شتر جا پای بوفالوهای وارداتی می
ارزش غذایی گوشت شتر و همچنین سالمت آن نسبت به انگل در مقایسه با گوشت بوفالو غیرقابل انکار است و 

 .های وارداتی بوفالو شود تواند جایگزین گوشت می

با اعالم این خبر ( ایانا)سیستان و بلوچستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان دامپزشکی استان 

واردات شتر به کشور ممنوع اعالم شده است و از سال گذشته تاکنون هیچ مجوزی برای  08ماه سال  هرچند از اردیبهشت: گفت

 .گزین بوفالو شودتواند جای ورود شتر صورت نگرفته، اما واردات گوشت شتر می

ارزش غذایی گوشت شتر در مقایسه با گوشت گوساله و گوسفند در شرایط برابر و حتی باالتری قرار دارد و : مهدی حسینی افزود

 ها، امکان آلوده ها و مرداب علت زیست در برکه کند، از انواع انگل بری است؛ در حالی که بوفالو به ها تغذیه می علت آنکه در بیابان به

 .بودن به انواع انگل را دارد

صورت سنتی اداره شده و هنوز به شکل صنعتی برای پرورش شتر  برداری از شتر به هرچند در ایران بهره: وی خاطرنشان کرد

 .تواند جایگزین مناسبی باشد گذاری صورت نگرفته است، اما واردات گوشت شتر در صنایع غذایی می سرمایه

گوشت شتر منبع بسیار خوبی از مواد مغذی به جهت دارا بودن : تان سیستان و بلوچستان ادامه دادرئیس سازمان دامپزشکی اس

 .های اهلی تفاوت کمی دارد ترکیبات شیمیایی است که با گوشت سایر دام

و پتاسیم  این گوشت در مقایسه با گوشت گاو از چربی و پروتئین کمتری برخوردار بوده و حاوی سدیم بیشتر: حسینی تصریح کرد

 .تری است پایین

 .های اهلی است مقدار ویتامین بکمپلکس و برخی عناصر معدنی نظیر فسفر و کلسیم در آن بیشتر از سایر دام: وی یادآور شد

 گوشت شتر، تنها گوشت ارگانیک کشور

بیوتیک است  هورمونی و آنتی ها، نبود مواد ویژگی اصلی و متمایزکننده گوشت شتر در مقایسه با سایر گوشت: حسینی تأکید کرد

عنوان تنها گوشت ارگانیک  کند را به تواند گوشت این حیوان را که در طبیعت آزاد و به دور از مراکز پرورش دامی رشد می که می

 .کشور قلمداد کرد

می و مزه شبیه بهترین زمان استفاده از گوشت شتر، فاصله بین یک تا سه ساله بودن شتر است که طعم، نر: وی اظهار داشت

 .گوشت گوساله دارد

 با واردات گوشت بوفالو موافقت نشد

های بوفالوی وارد شده به کشور آلوده به انواع انگل تشخیص داده بودند، صنایع فرآوری گوشت و تولیدکننده  در حالی که گوشت

 .سوسیس و کالباس همچنین خواستار ورود بوفالو به کشور هستند

برای سال جاری درخواست واردات گوشت بوفالو به سازمان دامپزشکی ارسال شده : گوید های گوشتی می وردهمدیرعامل اتحادیه فرآ

 .است که تنها برای مصرف سوسیس و کالباس و مصارف صنعتی قابل استفاده خواهد بود

جاری نیز درخواست واردات هزار تن گوشت بوفالو وارد کشور شد و برای سال  21، حدود 4802در سال : افزاید محمد موسوی می

 .هزار تن گوشت بوفالو داده شده است که تاکنون موافقت با واردات آن صورت نگرفته است 21تا  47

تولید : کند شود، خاطرنشان می های دامی استفاده نمی وی با اشاره به اینکه چرا به جای گوشت بوفالو از گوشت شتر در فرآورده

دانند، ورود  ای از تجار که سود خود را در واردات گوشت برزیلی می شود عده م واردات باعث میپایین گوشت شتر در کشور و عد

 .رو کنند هرگونه گوشت دیگری را به بازار با مشکل روبه
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 هزار تومان است که 43ای حدود  قیمت گوشت برزیلی در بازار با ارز مبادله: دهد های گوشتی ادامه می مدیرعامل اتحادیه فرآورده

شده  تواند قیمت تمام این در حالی است که واردات از سایر کشورها می. فروشد هزار تومان در بازار می 27ها آن را تا  تجار و واسطه

 .های گوشتی را نیز کاهش دهد فرآورده

ا میلیارد تومانی بخش ه های گوشتی با سرمایه ده فرآورده: کند موسوی با انتقاد از عدم توجه به صنایع تبدیلی در کشور تصریح می

کنند و در حالی که در همه دنیا در کشورهای اروپایی و آمریکایی مصرف سوسیس و کالباس رواج  خصوصی در کشور فعالیت می

شود، در حالی که  عنوان یک معضل شناخته می ای است که مصرف سوسیس و کالباس به گونه ها در ایران به دارد، نوع برخورد رسانه

توانند نظارت خود را بر نحوه تهیه  های گوشتی می های فرآورده های ناظر بر عملکرد کارخانه شت و درمان و سازمانوزارت بهدا

 .های گوشتی تولیدشده مطمئن سازند ها اعالم کنند و مردم را از سالمت فرآورده سوسیس و کالباس به رسانه

علت عدم حمایت از  تر از میانگین جهانی است، با این وجود، به پایینسرانه مصرف سوسیس و کالباس بسیار : شود وی یادآور می

های بخش خصوصی را با  تواند سرمایه های گوشتی آغاز شده است که می ها علیه فرآورده هایی در رسانه صنایع تبدیلی، حجمه

 .رو کند چالش روبه

 پیوندد امارات به صادرکنندگان گوشت و شیر شتر می

اند به شکل صنعتی از این راه  در حالی که کشورهای همسایه با تمرکز بر پرورش شتر توانسته: نی معتقد استیک شتردار نهبندا

 .شود اقتصاد خود را تقویت کنند، در ایران توجهی به پرواربندی شتر نمی

ت شتر اقدام به صادرات این علت استقبال و ارزش باالی غذایی شیر و گوش امارات متحده عربی به: کند عباسعلی نادرپور تأکید می

اند و برای گرفتن تسهیالت از سیستم بانکی با مشکالت  محصول کرده، این در حالی است که پرواربندان شتر در ایران رها شده

 .شوند رو می فراوانی روبه

توانند برای  رار گیرند، میدهندگان شتر در کشور زیاد نیستند، اما در صورتی که مورد حمایت دولت ق هرچند پرورش: افزاید وی می

 ./افزایش تولید گوشت قرمز و قرار گرفتن آن در سبد پروتئین خانوار ایرانی به کمک دامداران سنتی و صنعتی بیایند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22077-4.html 
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 تولیدات دام وطیور
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 کند  رومانوف رونمایی می -ایران از نژاد ترکیبی جدید گوسفند شال 
برداری  رومانوف، امکان بهره -با تأمین اعتبار الزم و اجرایی شدن استفاده از تمام ظرفیت تولید ترکیب ژنتیکی شال 

 . شود دهندگان نژاد شال فراهم می اقتصادی بیشتر پرورش

که طرح او در قالب  های کوچک اصغر مسگر محقق دام به قزوین، علی( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

زهرا در پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل حضور داشت و  شرکت تعاونی تولیدکنندگان گوسفند نژاد شال بوئین

خورشیدی برگزیده شده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران اعزامی از  4808عنوان واحد برتر فناور منتخب استان قزوین در سال  به

بینی شده تا در  در فاز نخست طرح پیش: تجاری گفت -های این طرح تحقیقاتی  زهرا و مشاهده یکی از ایستگاه نتهران به بوئی

شده گام جدی برای تجاری شدن  بینی هزار رأسی پیش صورت تأمین اعتبار الزم از شهریورماه سال جاری با استفاده از ظرفیت یک

 .و احیای نژاد شال فراهم شود

شده در کانادا  های منجمد وارداتی نژاد برتر رومانوف از کانادا که اصالتاً روسی، اما اصالح ح با استفاده از اسپرمبر اساس این طر

زهرا به مدیرعاملی  است، متناسب با اهداف مورد نظر طراحان پروژه که شرکت تعاونی تولیدکنندگان گوسفند نژاد شال بوئین

ها را  های رومانوف در تمام فصول امکان بارور کردن میش سال امکان تولید مثل دارد و قوچزاده است، این نژاد در تمام طول  حسین

 .خواهند داشت

نقاط  سو و باالترین نرخ چند قلوزایی از سوی دیگر، باعث شده است در اقصی توانایی این نژاد برای تولید مثل خارج از فصل از یک

های اصالح نژادی و آمار ثبت رکوردها، نشان  انسیل ژنتیکی باالی این نژاد و نتیجه تالشپت. دنیا، این نژاد به سرعت تکثیر پیدا کند

 .آیند قلو به دنیا می های سه آیند بره های پی های دوقلو و در زایش طور معمول در نخستین زایش بره دهد که در نژاد رومانوف به می

 .بره است که در روسیه اتفاق افتاده است 0ین نژاد بوده و تعداد رکورد تعداد بره سالم متولد شده در یک زایش متعلق به ا

 .درصد داشته باشند 211درصد رومانوف نیز قادرند چندقلوزایی باال در حدود  71های با سهم خونی  شایان ذکر است که میش

صوصیات مادری کمتر نژادی با رومانوف ها هستند و از نظر خ ای از نظر تغذیه و رسیدگی به بره العاده های رومانوف مادران فوق میش

 .قابل مقایسه است

های رومانوف در  گیری برای بره زمان مناسب برای جفت. ها در زمان تولد وزن بدن باالیی ندارند، اما رشد روزانه مطلوبی دارند بره

 .وزن بلوغ رسیده باشند 2.8ها به  سن هشت ماهگی است که میش

گری نژاد برتر شال از ایران و نژاد رومانوف در چه موعد زمانی نژادی  ر ایانا که پس از آمیختهمسگر در پاسخ به پرسش خبرنگا

کشد و این فرایند برای شش نسل زمان بر  سال طول می 4.7از انجا که هر نسل : جدید به دامداران ایرانی معرفی خواهد شد، گفت

 .ترکیبی جدید با مختصاتی که مد نظر خود ما است، دست خواهد یافتتوان گفت که کشورمان به یک نژاد  سال می 0است، بعد از 

های چندساله از مرحله نام نژاد آمیخته  گری عنوان یک نژاد جدید حاصل آمیخته توان به به گفته وی، تنها در آن زمان است که می

 ./شده رسید رومانوف به نام اختصاصی یک نژاد با مختصات خاص تعریف

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22071-4.html 
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 تولیدات دام وطیور
 آیانا 1061خرداد  19, شنبه

 ؟ !شود این خمیرها برای صنایع گوشتی نان می!/ زنی خمیر مرغ صنایع گوشتی، همچنان در خوان چانه
مرغی که خمیر آن این روزها جنجال بزرگی در کشور به راه انداخته و سازمان دامپزشکی  (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها را درگیر  کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، صنایع مختلف و حتی رسانه

ها، تولید زیرزمینی آن از کانالی دیگر که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد، آغاز  اساس شنیدهراهه رفته و بر  خود کرده است، به بی

 .اند های ذیصالح همچنان بر سر این مسئله به همدلی و وفاق نرسیده شده است، اما ارگان

دلیل  در صنایع مختلف به استفاده از خمیر مرغ: گوید کاربردی واحد تعاونی فرآورده گوشتی سراسر کشور می -رئیس مرکز علمی 

تولید  "سالم"های خام دامی معتقد است که  عنوان متولی نظارت بر محصوالت و فرآورده آن که سازمان دامپزشکی کشور به

عنوان دستگاه ناظر بر  داند، به شود و در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که خود را متولی سالمت جامعه می می

 .هاست محل مناقشه است داند؛ مدت می "فاقد استانداردهای الزم"های گوشتی، محصول نهایی را  دهتولید فرآور

عنوان نویسنده قانون در  اما دستگاه سومی به نام سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز وجود دارد که به: افزاید إنعام شکری می

 .آوری کرده و استاندارد درست و متقنی در این بخش ارائه دهد عاین زمینه نتوانسته رضایت دو وزارتخانه فوق را جم

شماری است که گاهی برخی از صنایع ناگزیرند، برای حل  در این بین، بخش صنعت نیز دارای مشکالت بی: کند وی خاطرنشان می

 .های دیگری اقدام کنند مشکل تأمین مواد اولیه از راه

 میر مرغ کارگاه های زیرزمینیحلیم و کباب پزی های متفرقه، مشتری خ

رسد، در تولید غذاهای  خمیر مرغ عالوه بر آنکه در صنایع به مصرف می: دهد این کارشناس بهداشت ایمنی مواد غذایی ادامه می

شود، اما متأسفانه اتحادیه و دستگاه نظارتی خاصی بر سالمت محصوالت فوق وجود  خاصی چون حلیم و کباب کوبیده استفاده می

دهد،  هایی را انجام می ارد و تنها مرکز بهداشت سالمت محیط کار از سوی وزارت بهداشت بر اماکن عرضه این مواد اندک نظارتند

 .شود مند دیده نمی صورت نظام در حالی که کنترل کیفیت مواد غذایی تولیدشده به

اند که البته در ابتدای راه  ین سالمت جامعه انجام دادهتازگی اقداماتی را برای تضم اتحادیه محصوالت فوق به: کند شکری تصریح می

 .حلی برای تأیید سالمت محصوالت فوق پیدا شود تر راه است و باید هرچه سریع

تومان دارد، در حالی که قیمت یک  011تا  311متأسفانه هر کیلوگرم خمیر مرغ در حال حاضر قیمتی معادل : شود وی یادآور می

 .هزار تومان است، لذا منطقی نیست خمیر فوق از مواد کیفی تهیه شده باشد رین زمان سال حدود پنجت مرغ کامل در ارزان

زبانی مردم با  دلی و هم نماینده سازمان جهانی غذا در ایران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره شعار سال جاری که هم

های کشوری فراهم آید تا پس از  زبانی بین مسئوالن و ارگان دلی و هم ابتدا هم الزم است در: کند دولت عنوان شده است، تأکید می

 .آن بتوانیم مشکالت موجود را مرتفع کنیم

ای  گونه های فوق حاضر شود تا مشکالتی که بین دو وزارتخانه دارد را به ها و ارگان باید مرجعی باالتر از سازمان: شکری معتقد است

 .و مردم بیش از این آسیب نبینند حل و فصل کند که صنایع

 مندانه نسبت به تدوین استاندارد مرغ عمل کند سازمان استاندارد قانون

اوایل : گوید می( ایانا)های گوشتی ایران به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن صنایع فرآورده در این بین، رئیس هیئت

برگزار شد کمتر صحبتی درباره استاندارد شد  "ابقای استاندارد خمیر مرغ"ای که با عنوان  این هفته در سازمان استاندارد در جلسه

اش، استاندارد خاص خود را رعایت  و فقط مقرر گردید که استاندارد فعلی لغو نشود، بلکه هر محصولی با توجه به دامنه کاربردی

 .کند
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شود که با قیمت بسیار نازل از  غ جزو محصوالت قاچاقی محسوب میمتأسفانه در حال حاضر خمیر مر: افزاید رمضان فالحتی می

های خاصی  صورت حمل و نقل با ماشین های شمالی، غربی و تهران به فراوانی و به کشورهایی همچون ترکیه وارد شده و در استان

 .شود دپو می

درصدی از امولسیون  11ی برچسب آن استفاده شود و رو در حالی که در کشور ترکیه این محصول تهیه می: کند وی خاطرنشان می

شده در  پوست مرغ نیز در آن قید شده است، اما باز هم از نظر مقامات ایرانی سالمت است، در حالی که در خمیر مرغ تهیه

 !کشورمان نباید اثراتی از پوست مرغ مشاهده شود

ات داخل را استانداردسازی کنیم و بتوانیم با مسئوالن در مشکل بزرگ ما آن است که به جای آنکه تولید: دهد فالحتی ادامه می

 .ایم دلی برسیم، راه را برای ورود کاالهای خارجی و قاچاق باز کرده این زمینه به هم

شود و در  راحتی وارد می در حال حاضر اجناس قاچاق بدون توجه به استانداردهای موجود در کشورمان به: کند وی تصریح می

 .گیرد، در حالی که برای حل و فصل استاندارد ایرانی هنوز کاری انجام نشده است ستفاده قرار میصنایع مورد ا

 01سرانه مصرف سوسیس و کالباس هر آمریکایی : شود های گوشتی ایران یادآور می مدیره انجمن صنایع فرآورده رئیس هیئت

م بوده و این مقدار نیز همیشه از سوی کمیسیون بهداشتی کیلوگرم برآورد شده است، در حالی که در کشور ایران پنج کیلوگر

 .ها است شود که عامل بسیاری از سرطان مجلس مورد پرسش بوده و گفته می

در حال پخش است که خانم خانه، همسرش را از خوردن  "شمعدانی"عنوان  تازگی سریالی از تلویزیون به به: کند فالحتی تأکید می

کند و باید گفت اگر این محصول به این اندازه خطرزا  آنکه مواد متشکله آن مشخص نیست، منع میدلیل  سوسیس و کالباس به

های  شود و چرا کشورهای خارجی با دارا بودن بیشترین سهم و سرانه مصرف، به بیماری است، چرا به صنایع آن مجوز داده می

 .خوانی دارد مان با استانداردهای جهانی همشوند؟ در حالی که استانداردهای موجود در کشور مختلف دچار نمی

جویی دربر داشته باشد، از ضایعات  تواند ضمن آنکه صرفه کند می استفاده از دستگاهی که اسکلت مرغ را جدا می: گوید وی می

به جداسازی  توانند در داخل کارخانه اقدام اکنون تنها صنایع تولیدکننده می پروتئین مرغ نیز جلوگیری کند، در حالی که هم

های گریس خوراکی و سایر موارد  سازی، روغن گوشت مرغ کرده و مابقی مواد نیز به مواد دیگری تبدیل شود که در صنایع صابون

مندانه نسبت به تدوین  سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، ارگانی مستقل است که باید قانون: افزاید فالحتی می.استفاده شود

 .ترتیب مشکالت موجود مرتفع شود اقدام کند تا بدین استانداردی مصوب

 ضرورت انفصال حقوق ناظران از کارفرمایان برای تولید محصول سالم 

شود،  ها از کارفرمایان یکی از عوامل مشکالت موجود عنوان می ها و کشتارگاه در حالی که گرفتن حقوق ناظران موجود در کارخانه

ای که رئیس انجمن صنفی مسئوالن فنی  گونه مرغ نبوده، بلکه سایر محصوالت را نیز دربر دارد، به باید گفت که این معضل تنها در

ترتیب  زودی انفصال حقوق ناظران از کارفرمایان اتفاق بیفتد تا بدین باید به: و ناظران بهداشتی دامپزشکی استان تهران معتقد است

هزار نفر  حدود یک: کند مهرداد تشکری خاطرنشان می.وجود نداشته باشد دیگر فشار و جبری برای تأیید هر محصول تولیدشده

نفر دیگر  111نفر آنها در حوزه بهداشتی و  711کنند که حدود  مسئول فنی در حوزه دارویی و بهداشتی استان تهران فعالیت می

شوند که یا باید ترک شغل کنند، یا به  می رو ای از آنها با تهدیدهایی روبه نیز در بخش دارو مشغول فعالیت هستند و گاهی عده

های مختلف  امید است سرانجام برای خمیر مرغ که چندی است درگیر بگیر و نگیرهای وزارتخانه.خواسته کارفرمایان تن دهند

اص و مردم نیز از نعمت توأمان سالمتی و خو "نه سیخ بسوزد، نه کباب "حل منطقی اتخاذ شود که به قول معروف  شده، راه

های بزرگ  کنند، بدون هیچ نظارتی و با کامیون هایی که خمیر مرغ تولید می پروتئینی محروم نباشند، زیرا در شرایط حاضر کانال

 !/کنند، بدون آنکه تابلوی ورود ممنوعی پیش روی آنها قرار بگیرد جا می راحتی در شهر جابه این محصول را به

http://www.iana.ir/food/item/22332-4.html 

http://www.iana.ir/food/item/22882-1.html
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 بهره برداری از بزرگ ترین طرح پرورش شتر مرغ جنوب کشور در شیراز 
تولید و مصرف برای طرح مدیریت جوجه ریزی و ساماندهی تولید به منظور تنظیم و تثبیت مرغ زنده و حمایت از 

اولین بار در کشور با تالش سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و اتحادیه مرغداران استان ارائه و به اجراء گذاشته 

 .شده است

جعغر ستوده مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تشکیل کمیته قیمت گذاری و تثبیت 

تن گوشت مرغ  111هزار و  427استان فارس با تولید : در استان فارس برای اولین بار در کشور خبرداد و گفت قیمت مرغ زنده

 .، رتبه چهارم در کشور را به خود اختصاص داده است08آماده طبخ در سال 

 )هزار  871میلیون و  8واحد مرغ گوشتی به ظرفیت  415وی به بهره برداری رسیدن تعداد 

تن تخم مرغ خوراکی و به بهره  12411تولید : طعه جوجه ریزی در هر دوره در استان فارس اشاره کرد و افزودق( 8871111

نفر اشتغال زائی دائم و مستقیم از  87قطعه با ( 881111) هزار 881واحد جدید مرغ تخمگذاری به ظرفیت  1برداری رسیدن 

 .توفیقات حاصل شده در سال گذشته است

 0111قطعه مولد و  171بزرگ ترین طرح پرورش شتر مرغ در جنوب کشور در شهرستان شیراز با ظرفیت : دستوده تصریح کر

 .قطعه شتر مرغ گوشتی به بهره برداری رسیده است

تعداد کلنی ها زنبور عسل : مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم معاونت تولیدات دامی جهاد کشاورزی فارس خاطر نشان کرد

 .تن رسیده است 7111کلنی با میزان تولید ( 730111)هزار 730درصدی به  41با رشد  08س در سال استان فار

قطعه جوجه یکروزه مادرطی پنچ هفته جهت  41111تولید : وی از اجرای عملیات نسل بیست و دوم مرغ بومی خبرداد و افزود

 ر اقدامات انجام شده درسال گشته بوده استتشکیل گله اصالح نژادی همراه با ثبت مشخصات و آمار برداری ازدیگ

استان فارس در : نفر اشتغال دائم مستقیم زنبورداری گفت871دفتر چه زنبورداری جدید و ایجاد  871ستوده با اشاره به صدور 

تولید عسل رتبه  زمینه فعالیت در زنبورداری از نظر تعداد افرادشاغل به زنبورداری رتبه سوم، تعداد کلنی زنبور عسل رتبه چهارم

 .پنجم کشوری داراست

تن  771مدیرطیور، زنبور عسل و کرم ابریشم معاونت تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه تولید 

 استفاده از تکنولوژی های نوین در: شامل شتر مرغ، بوقلمون،بلدرچین، کبک است، اظهار داشت 08گوشت سایر ماکیان در سال 

 .گردیده است 4.0به  2سالن های پرورش مرغ گوشتی بهره برداران در استان فارس باعث بهبود ضریب تبدیل دان به گوشت از 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22080-4.html 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 - 61/30/23فارس

 درصدی بارندگی 92درصدی برداشت گندم به رغم کاهش  2۳۵رشد 
: میلیون تن گندم برداشت شده است، گفت 2مجری طرح گندم با بیان اینکه از آغاز فصل برداشت تاکنون بیش از 

 .دهد درصد رشد را نشان می 2۳۵میزان برداشت گندم امسال در مقایسه با سال گذشته 

با بیان اینکه روند برداشت گندم  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم در گفت

 .استان کشور برداشت شده است 22میلیون تن گندم از  2از آغاز فصل برداشت بیش از : خوب گزارش شده است، گفت

بیشترین : دهد، افزود درصدی را نشان می 2.7یان اینکه میزان برداشت گندم در مقایسه با سال گذشته تا به امروز رشد وی با ب

 .های خوزستان، گلستان، فارس و جنوب کرمان بوده است میزان برداشت گندم از استا

 .اند ه زدگی بود های دریافتی گندم دچار سن کمتر از نیم درصد محموله: مجری طرح گندم تصریح کرد

، 01خرداد  41تا  08میزان بارندگی در سال زراعی جاری از ابتدای مهر : اسفندیاری پور با اشاره به میزان بارندگی اظهار داشت

 .میلیمتر بوده است 244.7متر و در مدت مشابه سال زراعی گذشته  میلی 430

متر بارندگی امسال نسبت به سال  میلی 22.5یلیمتر و بنابراین م 225میانگین بلند مدت بارندگی در همین تاریخ : وی افزود

 .میلیمتر نسبت به دوره بلند مدت امسال کمبود داشته است 83گذشته و 

درصد و نسبت به میانگین بلند مدت  42بنابراین میزان بارندگی سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته : مجری طرح گندم گفت

 .درصد کاهش داشته است 21

درجه و همچنین بادهای  1گندم دیم برخی مناطق سرد در اثر عدم بارندگی اردیبهشت ماه و سرمای منهای : وی بیان داشت

های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، گلستان، خراسان رضوی و شمالی نسبت به پارسال بهتر  خشک صدمه دید اما در مقابل استان

 .بوده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011821111100 
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 چای

 - 61/30/17فارس

 برد اقتصاد چای ایران از قاچاق رنج می

قاچاق این محصول و زارهای ایران بر اثر  زیبایی مسحورکننده چای: پایگاه خبری یور میدل ایست در گزارشی نوشت

های سرسبز که زمانی هزاران چایکار و  های حمایتی دولت در حال از بین رفتن است و این باغ نبود سیاست

 .گیرد کارگرانشان در آن مشغول به کار بودند، اکنون برای چرای دام مورد استفاده قرار می

نخستین کارخانه تولید چای مدرن ایران در سال  یور میدل ایست،الملل فارس به نقل از پایگاه خبری  به گزارش گروه اقتصاد بین

باز  47ست و به ابتدای قرن میالدی احداث شد اما فرهنگ استفاده از چای در ایران از پیشینه بسیار قدیمی برخوردار بوده ا 4081

 .گردد می

ترین مرکز کشت  آل برای کشت چای شناخته شده است و تا به امروز مهم ای ایده به عنوان منطقه 40استان گیالن در اواخر قرن 

 .چای جمهوری اسالمی ایران باقی مانده است

السطنه به عنوان یکی از پیشگامان تجارت چای ایران در این موزه مقبره کاشف . حتی در این منطقه یک موزه ملی چای وجود دارد

وی به عنوان کنسول ایران در هند از مصونیت دیپلماتیک . کرده است شود که محرمانه چای را از هند به ایران صادر می دیده می

 .وی را کنترل کند های برخوردار بوده است و این مصونیت سبب شده بود که قدرت استعماری انگلیس نتواند به راحتی فعالیت

 .های هندی آموخته است وی در ابتدا نکات این صنعت را در مزارع و کارخانه

 47شود که تولید چای ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته  فصل برداشت چای در گیالن آغاز شده است و پیش بینی می

 .ت قابل توجهی مواجه شده اندهای اخیر چایکاران با مشکال با این حال، در سال. درصد افزایش یابد

شده است اما  چای ایران قبال از زیر دماغ انگلیس از هند به ایران قاچاق می»، 2117بر اساس گزارش روزنامه گاردین در سال 

ها چایکار و کارگرانشان در آن  های سرسبز چای که زمانی میلیون اکنون صنعت چای ایران با مشکالت شدیدی مواجه است و باغ

 «.گیرد شغول به کار بودند، اکنون برای چرای دام مورد استفاده قرار میم

های جهان هستند، اقتصاد چای این  ترین ملت ها یکی از چای دوست رغم اینکه ایرانی کند، علی همچنین این مقاله خاطرنشان می

ان اغلب روابط نزدیک خانوادگی با افراد پرنفوذ به گفته تجار محلی، این قاچاقچی. برد کشور از واردات چای خارجی و قاچاق رنج می

 .دارند

، موسسه یورومانیتور اینترنشنال بر نیاز 2147در مارس . به منظور نجات بخش چای، یک اقدام سریع از سوی دولت ایران نیاز است

موانع عمده رشد این بخش در تجارت غیرقانونی همچنان یکی از »شدید برای ایجاد اصطالحات در این بخش تاکید و اعالم کرد، 

بینی شده است و انتظار چندانی مبنی بر انجام اقدام سریع در این رابطه از سوی دولت برای کنترل قاچاق که  های زمانی پیش بازه

 «.رود روبه روز در حال گسترش است، نمی

ه علت قیمت به نسبت باالی تولید و عدم رود که تولید داخلی چای به تدریج ب همچنین انتظار می»در ادامه این گزارش است، 

به عالوه، تغییر تمایل از چای بسته بندی نشده به چای باکیفیت و دارای برندهای . های حمایتی دولت متوقف شود وجود سیاست

 .معتبر با سرعت بیشتری ادامه دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011845111320 
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 چای
 - 61/30/23فارس

 مطالبات چایکاران پرداخت نشده است/ آغاز چین دوم برگ سبز چای از اوایل تیر

هزار تن برگ سبز چای از باغات شمال کشور برداشت شد،  34رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه در چین اول 

 .پولی بابت پرداخت مطالبات چایکاران هنوز به سازمان چای کشور پرداخت نشده استهیچ : گفت

هزار تن  81در چین اول حدود : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفت

 .داشت شدبرگ سبز چای از باغات شمال کشور بر

خشکسالی سال : درصد کاهش داشت، افزود 40وی با بیان اینکه برداشت برگ سبز چای در چین اول نسبت به سال گذشته 

 .های چای اثر منفی داشت و منجر به کاهش تولید شد گذشته روی بوته

تاکنون بخش کمی از : ده، تصریح کردرئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه مطالبات چایکاران هنوز تأمین اعتبار و پرداخت نش

 .مطالبات مربوط به روزهای اول برداشت به چایکاران پرداخت شده و مابقی مطالبات آنها هنوز پرداخت نشده است

 .شود چین دوم برگ سبز چای از پنجم تیرماه آغاز می: وی گفت

ریال و هر کیلوگرم برگ سبز  311هزار و  24یمت براساس این گزارش دولت امسال هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک را با ق

 .کند ریال خریداری می 411هزار و  42چای درجه دو را به قیمت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840111351 
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 چای
 آیانا 1061خرداد  19, شنبه

 چای ایرانی در رقابت با تبلیغات چای خارجی از نفس افتاد 

در حالی که چای تنها محصولی است که یک متولی مثل سازمان چای دارد، این محصول راهی به بازارهای داخلی پیدا 

درصد چای مورد نیاز از بازارهای  02تنها روند افزایش تولید در آن وجود ندارد، بلکه هرساله بیش از  کند و نه نمی

های وارداتی که در سبد غذایی مردم و از عناصر اصلی نوشیدنی  شود، آن هم در شرایطی که چای خارجی تأمین می

 . شود، گواهی سالمت ندارند و چای ارگانیک ایرانی مهجور باقی مانده است آنها محسوب می

هزار تن برگ سبز به خاتمه رسید که  82، در حالی چین نخست چای با تولید (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

. ماه بوده است نسبت به سال گذشته نوسان جزئی داشته و تنها نکته مثبت آن پرداخت مطالبه کشاورزان تا پایان نیمه اردیبهشت

های  اند؛ اما امیدی به آمدن چای سازمان چای فروخته میلیارد تومان اعتبار، برگ سبزهای چای را به 01کشاورزانی که با ورود 

 !برداشتی خود در سبد غذایی مردم ندارند

 های ایرانی است؟ چرا چای داخلی مهجور سفره

هزار هکتار در سال جاری رسیده  43به کمتر از  53هزار هکتار در سال  81بر اساس آمارهای منتشرشده، سطح زیر کشت چای از 

تن در سال گذشته رسیده است، در حالی که میزان تولید چای  011هزار و  41هزار تن به  50خشک نیز از  و حجم تولید چای

درصد چای مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین  35درصد رسیده و به عبارتی  48درصد تأمین داخلی به کمتر از  07خشک از 

 .شود می

گیرد که خروج چنین ارز قابل  و سایر کشورهای تولیدکننده در حالی صورت میواردات چای خشک از کشور سریالنکا، هند، چین 

 .ریزی صورت نگرفته است آید و برای کاهش آن برنامه کس نمی توجهی به چشم هیچ

عنوان متولی  چای جزو معدود محصوالتی است که یک سازمان مشخص به: گوید استاد دانشگاه همدان در گفتگو با خبرنگار ایانا می

 .دارد، اما این سازمان متولی هرگز نتوانسته حمایت قابلی از چایکاران داشته باشد

سازمان چای تنها نسبت به خرید برگ سبز چای اهتمام داشته و چای پس از این مرحله بدون متولی : افزاید محمدطاهر قدیری می

 .ه ایرانیان متولی وجود نداردطوری که برای چای خشک و ورود چای ایرانی به داخل سفر رها شده است، به

شود، با  هرچند سازمان چای در همین وظیفه اندک خود که شامل خریداری چای از کشاورزان نیز می: کند وی خاطرنشان می

موقع آنها و ایجاد انگیزه برای کشاورزان برای تولید بیشتر نیست،  رو است و قادر به پرداخت مطالبات به ای روبه مشکالت عدیده

 .طوری که تولید چای کیفی ایران و همچنین کاهش سطح زیر کشت آن در یک دامنه نزولی قرار گرفته است به

رسد چای ایران برای وارد شدن به سفره غذایی ایرانیان نیاز به توجه بیشتری از سوی  نظر می به: دهد این استاد دانشگاه ادامه می

به متولیان سازمان چای داشته باشند و بتوانند برای چای و قرار گرفتن آن در  مسئوالنی که دغدغه بیشتری نسبت. مسئوالن دارد

ای اسفاده کرده و به جای صدور مجوز برای واردات چای خارجی، برای مصرف بیشتر چای  سبد غذایی مردم از ابزارهای رسانه

 .ریزی کنند داخلی برنامه

رود که کمترین میزان سموم شیمیایی در آن دارا است،  شمار می نیک بههرچند چای ایرانی جزو چای ارگا: کند قدیری تصریح می

کننده و قدرت واردکنندگان چای مجالی برای عرضه پیدا نکرده و جز با کمک دولت و ابزارهای  علت تغییر ذائقه مصرف اما به

 .تواند وارد سبد غذایی مردم شود حمایتی و معنوی نمی
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تواند برای چای داخلی و نوشیدن آن برنامه یا تیزرهای  ای عمومی می عنوان یک ظرف رسانه هصدا و سیما ب: شود وی یادآور می

ای صدا و سیما  شده جای خود را در تبلیغات رسانه تبلیغاتی داشته باشد، این در حالی است که مصرف انواع چای خارجی فرآوری

 .گرفته است

 !بازارهای دنیا رونق گرفت، چای ایرانی نه

که رشد مصرف چای در دنیا باعث شده بازار این محصول رونق بگیرد، اما چای داخلی ایران از این بازار به دور باقی مانده  در حالی

 .و هنوز نتوانسته وارد میدان رقابت شود

ن در هزار ت 000هزار تن چای مقام نخست تولید چای، هند با  011بر اساس آمارهای منتشرشده، چین با تولید یک میلیون و 

 .اند جایگاه دومین، کنیا سوم و سریالنکا و ترکیه نیز در جایگاه چهارم و پنجمی دنیا قرار گرفته

هزار خانوار ایرانی فراهم کند، از آنجا که دغدغه بخش خصوصی و  12تواند فرصت اشتغال برای حداقل  با وجود آنکه چای ایرانی می

به صفر رسیده و جزو محصوالتی قرار گرفته است که کشاورزان کمتر مایل به  دولتی نبوده است، عمالً گردش نقدینگی آن نیز

 .کشت آن هستند

با وجود آنکه چای ایرانی از طعم و خلوص قابل توجهی برخوردار بوده که : گوید های طالیی می مدیرعامل اتحادیه چایکاران غنچه

علت عدم داشتن متولی عمالً  ورت آنالیز آزمایشگاهی ارائه کرد، بهص توان به های مشابه خارجی می ارزش غذایی آن را نسبت به چای

 .رها شده است

های شمالی کشور در  های ویژه استان های شغلی و کشت عنوان یکی از فرصت توانست به چای ایرانی که می: افزاید علی رمضانی می

عنوان معضلی برای سبد خرید تضمینی محسوب  چایکار بهمهری همگان قرار گرفته و عمالً کشاورز  کنار برنج قرار گیرد، مورد بی

 .کنند شود که با اما و اگر فراوان مطالبات خود را دریافت می می

روز  عنوان متولی در صدر حمایت از چایکاران قرار دارد، وضعیت چای روزبه با وجود آنکه سازمان چای به: کند وی خاطرنشان می

های فعال در حوزه  رود؛ این در حالی است که کارخانه اقتصادی این فعالیت از دست می شود و ارزش اسفبارتر از گذشته می

 .دهند چایکاری معتقدند صادرات خود را به کشورهای منطقه افزایش می

جای این پرسش برای کشاورزان باقی است که اگر چای داخلی از کیفیت قابل توجهی برخوردار نیست، : کند رمضانی تصریح می

بندی و جایگاه مناسبی به لحاظ ارزش غذایی دارد، متولی  کند و اگر طعم، بسته ال به سال حجم صادراتی آن افزایش پیدا میچرا س

 .کند برای عرضه در بازارهای داخلی پیدا نمی

 چای ایران در رقابت از نفس افتاده است

. که عمالً فضایی برای مانور چای داخلی وجود ندارد های گذشته به قدری قوی بوده است های خارجی وارداتی طی سال رقابت چای

های  عنوان یک ثروت ملی نگریسته شده و از فرصت اینکه در فضای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت آیا باید به تولید چای به

 ./شغلی ایجادشده آن حمایت کرد یا نه، پاسخی است که متولیان صنعت چای باید به آن پاسخ دهند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22302-4.html 
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 چای
 آیانا 1061خرداد  16, سه شنبه

 دستور معاون اول رییس جمهوری برای رفع مشکل چای سنواتی 
کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی معاون اول رییس جمهوری از وزیر جهاد : استاندار گیالن گفت

 .خواست نسبت به رفع مشکل چای سنواتی اقدام الزم را انجام دهند

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از روابط عمومی استانداری گیالن ، محمدعلی نجفی با اشاره به نامه ای که به معاون اول 

اسحاق : درباره رفع مشکل چای سنواتی موجود در انبارهای کشور نوشته است، گفترییس جمهوری پیرامون اتخاذ تدابیری الزم 

جهانگیری در پاسخ به این نامه به وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پی نوشت کرده تا موضوع نامه، 

 .بررسی و اقدام الزم جهت رفع مشکل انجام پذیرد

مقادیر نسبتاً زیاد چای سنواتی در کشور، همواره از مسایل چالش برانگیز بازار چای به ویژه طی سال وی با اشاره به اینکه وجود 

بنا به اعالم وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان استاندارد؛ ورود چای سنواتی غیرقابل شرب به : های گذشته بوده، افزود

د سالمت مصرف کنندگان در پی داشته و از سوی دیگر عرضه آن همزمان با فصل بازار از یک سو، نگرانی هایی را در مورد تهدی

برداشت برگ سبز با کاهش قیمت چای تولید سال و اخالل در مکانیزم های بازار، خسارات هنگفتی را به تولید کنندگان و به ویژه 

 .چایکاران که برگ سبز چای تنها منبع گذران معیشت آنهاست، تحمیل می کند

ارزش کل چای سنواتی موجود در انبارهای کشور به مراتب از نصف یارانه خرید تضمینی برگ سبز : اندار گیالن بیان داشتاست

چای در هر سال کمتر است؛ در صورتی که یارانه پرداخت شده توسط دولت بابت خرید تضمینی برگ سبز ساالنه به یک هزار 

 .میلیارد ریال بالغ می گردد

چنانچه مسایل ایجاد شده از ناحیه چای سنواتی، از طریق صادرات یک جای آن به خارج از کشور در قالب مصارف : نجفی ادامه داد

صنعتی یا امحاء آن در یک برنامه زمانبندی مشخص مرتفع گردد، پیش بینی می شود تا پایان برنامه ششم، ضمن انجام بهزراعی 

تحت اعمال حاکمیت و نظارت سازمان چای کشور، این امکان را به وجود می آورد تا باغات چای به عنوان تأمین منابع اصلی تولید، 

 .بتوان وابستگی چای را برای همیشه از یارانه دولت منفک کرد

در این نامه همچنین به معاون اول رییس جمهوری پیشنهاد داده شده یکی از بهترین ابزار تزریق منابع : استاندار گیالن اضافه کرد

ت هدفمندی، اتخاذ روش خرید آزاد بدون استفاده از تسهیالت و منابع دولتی توسط کارخانجات چای سازی و بهره گیری از و هدای

روش های تشویقی و انگیزشی می باشد تا از این مجاری؛ ضمن تقویت بخش خصوصی، زمینه الزم برای اقتصاد رقابتی و ارتقاء 

 .کیفی تولید فراهم شود

در سفر هیأت دولت به گیالن، مسائل و : از توجه رییس جمهوری برای رسیدگی به مشکل صنعت چای گفتنجفی با قدردانی 

مشکالت چایکاران به استحضار رییس جمهوری رسید و دکتر روحانی نیز نسبت به بهبود وضعیت این قشر دستورات الزم را دادند 

 .است که نگارش این نامه به معاون اول ایشان در همین راستا بوده

دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته، اقدامات اساسی از جمله اختصاص یکصد میلیارد تومان یارانه برای خرید چای، : وی افزود

سال انجام داده که به گواه کارشناسان موجب بهبود وضعیت چایکاران و احیاء سه هزار  41پرداخت تسهیالت بهزراعی پس از 

 .و نشان دهنده اهتمام دولت در این بخش است هکتار از باغات مخروبه شده

 .درصد این باغ ها در گیالن قرار دارند01هزار هکتار باغ چای وجود دارد که حدود  81در استان های گیالن و مازندران بیش از 

ران در زمینه صنعت واحد چای سازی در استان های گیالن و مازند 401هزار هکتار باغ چای و  81هزار خانوار کشاورز چایکار،  71

 .چای فعالیت دارند
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محمدعلی نجفی استاندار گیالن در اوایل اردیبهشت ماه سالجاری نیز در نشستی با مدیران و نمایندگان چایکاران و کارخانه داران 

ود که باید یک چای در شهرستان الهیجان، چای سنواتی در انبارها را یکی از بزرگترین معضالت این محصول دانسته و بیان کرده ب

 .بار برای همیشه در خصوص چای سنواتی تعیین تکلیف شده و این مشکل با مزایده گذاشتن و یا فروش آن، برطرف شود

http://www.iana.ir/majles/item/22000-4.html 
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 چای
 ایسنا - 106۱خرداد  17یکشنبه 

 کاهش برداشت برگ سبز چای در چین بهاره

 .درصد کاهش داشته است 40برداشت برگ سبز چای در چین بهاره امسال در مقایسه با سال گذشته : رییس سازمان چای کشور اعالم کرد

هزار تن برگ سبز چای  88یالن و مازندران در چین بهاره چایکاران دو استان گ: به گزارش خبرنگار ایسنا در گیالن، محمدولی روزبهان گفت

 .درصد برگ سبز چای چیده شده درجه یک و بقیه درجه دو است 55میلیارد ریال برداشت کردند که  017به ارزش 

کاهش برداشت درصد کاهش یافته است، علت  40وی با بیان اینکه برداشت برگ سبز چای در چین بهاره امسال در مقایسه با سال گذشته 

 .ها اعالم کرد های چای برخی مناطق بر اثر خشکسالی پارسال و هرس برخی باغ برگ سبز چای را خشک شدن بوته

 .دهد هایی که هرس کمربر شده باشد در فصل بهار برگ نمی های چای باغ بوته: روزبهان تصریح کرد

 .ال کشور هرس شدهای چای شم هکتار از باغ 1711زمستان گذشته : وی خاطرنشان کرد

: میلیارد ریال از بهای برگ سبز چای به چایکاران شمال کشور پرداخت شده ست، افزود 57رییس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه تاکنون 

 .میلیارد ریال باقیمانده هم به زودی به حساب چایکاران پرداخت شود 751در تالشیم 

ریال خریداری  411هزار و  42ریال و درجه دو را  311هزار و  24برگ سبز چای درجه یک را  به گزارش ایسنا، دولت امسال هر کیلوگرم

 .کند می

ممتاز، شکسته، . های چایسازی گیالن و مازندران تولید شده است تن چای خشک در کارخانه 5711هزار تن برگ سبز چای  88با برداشت 

 .دی در شمال ایران استقلم، باروتی و خاک از مهمترین ارقام چای خشک تولی

 .کنند هزار خانوار چایکار شمال کشور در سه مرحله بهاره، تابستانه و پائیزه برگ سبز چای برداشت می 77بیش از 

http://www.isna.ir/fa/news/01184510115 
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 خرما 
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 خرید تضمینی

 - 61/30/18فارس

هزار تن شیر  3/ هزار تن شیرخام 942خرید تضمینی / میلیارد تومانی دامداران کامل توزیع نشده است 22۵یارانه 
 خشک صادر شد

عدیده مالی زیادی دست و پنجه در حالی که دامداران با مشکالت : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد

 .در بین دامداران توزیع نشده است 13میلیارد تومانی بهار سال  22۵کنند، هنوز بخشی از یارانه  نرم می

از : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفت

 .کنندگان خریداری شده است هزار تن شیرخام از تولید 411ابتدای خرید تضمینی شیرخام از اواسط آذرماه سال گذشته تاکنون، 

 8هزار تن شیرخشک استحصال شده و تاکنون  41هزار تن شیرخام خریداری شده به قیمت مصوب دولت حدود  411از : وی افزود

 .ر خشک تولید شده به کشورهای عراق، افغانستان و تاجیکستان صادر شده استهزار تن از شی

اگر این طرح : شود، گفت مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه خرید تضمینی شیر فقط در هفت استان کشور انجام می

 .شد قطعا اثر بخشی بیشتری داشت ها اجرایی می فراگیر بود و در تمام استان

دارد، بنابراین  8.2هزار و چربی بیش از  411درصد شیرخام تولیدی در کشور بار میکروبی زیر  21: طانی سروستانی بیان داشتسل

 .تومان است 4111قیمت آن بیش از قیمت مصوب یعنی 

ت تمام شده محصول خرید این شیر قیم: وی با بیان اینکه خرید شیر خام با چنین کیفیتی برای کارخانجات به صرفه نیست، افزود

ها وجود داشت،  برد، ولی اگر امکان خرید این میزان شیرخام تولیدی از طریق خرید تضمینی در تمام استان را برای صنایع باال می

 .شد قطعا موجب تعادل بخشی به قیمت خرید شیر می

کنند  ده مالی زیادی دست و پنجه نرم میدر حالی که دامداران با مشکالت عدی: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد

 .بین دامداران توزیع نشده است 08میلیارد تومانی بهار سال  227هنوز بخشی از یارانه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011843411258 
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 خرید تضمینی
 آیانا س 1061خرداد  19, شنبه

 خرید تضمینی جو امروز در همدان آغاز شد 
 .تومان از کشاورزان همدانی آغاز شد 122امروز خرید تضمینی جو با نرخ مصوب 

: این خبر گفتبا اعالم ( ایانا)مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بینی  هکتار است که پیش 511هزار و  71هکتار و سطح زیر کشت جو دیم  311هزار و  14سطح زیر کشت جو آبی در استان 

 .هزار تن جو برداشت شود 451شود از این میزان کشت بیش از  می

گ اختصاص دارد، در این شهرستان بیشترین میزان سطح زیر کشت جو در استان همدان به شهرستان کبودرآهن: رضا عباسی افزود

 .هزار هکتار از اراضی زیر کشت جو قرار گرفته است 43

خرید تضمینی محصول جو توسط شبکه تعاون روستایی استان همدان به مباشرت از شرکت پشتیبانی امور : وی خاطرنشان کرد

 .دام انجام می شود

شود، در  یر محصوالت کشاورزی با هدف حمایت از کشاورزان انجام میانجام خرید تضمینی جو و سا: عباسی در پایان اظهار داشت

 ./صورتی که اگر قیمت بازار برای محصوالت کشاورزی بیشتر از نرخ تضمینی باشد، انجام خرید تضمینی ضرورت ندارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22330-4.html 
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 دانه های روغنی

 آیانا 1061خرداد  19, شنبه

 رتبه نخست کشت کلزا به استان اردبیل می رسد 

عباس کشاورز در بازدید از ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آراللوی اردبیل و مزارع دشت اردبیل بر لزوم 

 . دستاوردهای کشاورزی پایدار از طریق توسعه تحقیقات تاکید کرد

سفر خود به این استان در بازدید به نقل از استان اردبیل، عباس کشاورز در ادامه برنامه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

فعالیت های این مرکز روی سه محور : از ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آراللوی اردبیل با اعالم این مطلب گفت

مهمترین آن تولید و معرفی ارقام بذر گندم با نیاز آبی کمتر با توجه به شرایط کمبود آب در کشور، . اساسی قابل توجه است

یگری رونق کاربردی و استفاده از ارقام خارجی جدید باسازگاری باال در تحقیقات است که باعث دسترسی بیشتر ما به ظرفیت د

های علمی دنیا می شود و سومین عامل، رویکرد استفاده از نظرات کشاورزان در یافته ها و با ارزیابی موادشان است که باحضورشان 

م انواع آزمایش های مقایسه ای ارقام در سطح زراعین و تعامل مشترک بین مراکز تحقیقات، ترویج و در ایستگاه تحقیقاتی با انجا

 .کشاورزان می باشد که باعث کامل شدن زنجیره تولید می گردد

ز و ما شاهد زحمت بسیاری از کشاورزان بودیم که در احیای مزارعی که کامال عاری از علف های هر: این مقام مسئول اضافه کرد

 .یکتواختی آن کامال مشاهده می شد با ارقام جدید کشت شده که درطول کشت گندم کشور بی سابقه بوده است

هزار تن گندم از کشاورزان استان اردبیل خریداری شود که نزدیک به سه برابر سال گذشته  011پیش بینی می شود : کشاورز افزود

در سال های قبل است که این موفقیت درسایه زحمات کشاورزان عزیز و لطف درصد از باالترین سطح خرید  21است و بیش از 

خالق هستی که نزوالت جوی را به میزان بسیار مطلوب در مواقع رشد گیاه نازل کرد و در کنار آن تالش جهاد کشاورزی استان در 

 .انجام وظایف خود در محور های نظارت؛ هدایت و حمایت است

ندم در استان اردبیل وضعیت بسیار استثنائی دارد که بسیار خبر امید بخش برای استان و مسئوالن است امسال گ: وی اظهارداشت

 .و کشاورزی را شامل ظرفیت های بسیاری دانست که انسان با تال شهای خود می تواند به آن برسد

مزارع بسیار خوب کلزا را مشاهده کرد،  بنابراین گزارش، همچنین عباس کشاورز در بازدید از مزارع دشت اردبیل که از نزدیک

بنا به دالیل فنی و تقویت پایداری کشاورزی و در راستای افزایش تولید گیاهان روغنی باید نهایت سعی خود را اعمال نمائیم : گفت

یاز آبی کمی دارد که در بین گیاهان روغنی کلزا گیاهی است که در فصل پائیز کشت می شود و عمدتا از باران استفاده می کند و ن

 .بنا به دالیلی از سوی کلزا کاران متوقف شد 31رونق گرفت ولی در دهه  51کشت این محصول در ایران دردهه 

سیاست دولت تدبیر و امید توسعه کشت گیاهان روغنی است و به خاطر همین، ورود ارقام پیشرفته گیاهان روغنی را از : وی افزود

کانادا آزاد کرده است و چون در گذشته ارقام هیبرید زمستانی کلزا را نداشتیم، سعی کردیم از  کشورهای اروپائی استرالیا و

کشورهای اروپائی همچون آلمان، انگلیس، مجارستان و فرانسه این ارقام را وارد کنیم و امیدواریم با حساسیت کمی که به کشت 

 .افزایش دهیم  دیر وقت دارد، بتوانیم سطح زیر کشت این محصول را در کشور

کشت کلزا ضمن کمک به حاصلخیزی خاک نیاز کشور را به روغن گیاهی بی نیاز می کند نتایج تحقیقات نشان داده : وی افزود

 .افزایش عملکرد نشان داده است 27تا  47است که در زمین هایی که کلزا کشت شده، تولید محصول در کشت بعدی به میزان 

درصد نیاز روغن کشور از کلزا تولید می شود، پیش بینی کرد در  0این مقام مسئول با بیان این که در حال حاضر متاسفانه کمتر از 

درصد  07تا  01با سطح کشت یاد شده حدود : وی افزود. هزار هکتار برسد 071سال آینده سطح زیر کشت کلزا را در کشور به  41
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به ویژه از آنجا که عمده کشت این محصول در تناوب با غالت است و بخشی از آن هم در . ن می شودروغن مورد نیاز کشور تامی

 .تناوب با برنج، در نواحی ساحلی شمال کشور بعد از برداشت برنج این محصول کشت می شود

ی کند و بر این اساس کلزا رقیب هیچ محصولی نبوده و زراعت آن به دیگر محصوالت هیچ گونه خسارتی وارد نم: وی افزود

کشاورزان می توانند بدون هیچ گونه نگرانی در اراضی آیش کشت کلزا را گسترش دهند تا از این طریق ضمن افزایش تولید روغن، 

 .حاصلخیزی خاک و کاهش وابستگی به واردات روغن کمک کرده باشیم

ال حاضر مقام دوم کشت کلزای کشور را به خود اختصاص استان اردبیل در ح: وی در بازدید از مزارع کلزای استان اردبیل گفت

داده و امسال با عنایت به روحیه همکاری کلزا کاران و جدیت سازمان جهاد کشاورزی استان پیش بینی می کنیم امسال مقام 

 ./نخست کشت کلزا را استان اردبیل به خود اختصاص دهد

http://www.iana.ir/majles/item/22307-4.html 
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 روغن

 آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 شود  صنایع روغن نباتی اهمال کنند، دولت برای خرید وارد می

طور قطع دولت جایگزینی را برای آن  رو شود، به های روغنی توسط صنایع روغن نباتی با وقفه روبه اگر خرید دانه

 . کند معرفی می

اندازی قرارداد  ، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در حاشیه راه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

یکی از مشکالت معامالت محصوالت کشاورزی، نداشتن قراردادهای آتی بود که در حال : مع خبرنگاران گفتآتی کنجاله سویا در ج

توانند در شرایطی آرام و با نوسانات کم نسبت به معامله آن اقدام  حاضر سازوکار آن فراهم شده است و فروشندگان و خریداران می

 .کنند

یی کشور، سازوکار معامالت آتی یا سلف برای محصوالت کشاورزی فراهم نبود و با در سازمان تعاون روستا: حسین صفایی افزود

 .هایی که با بورس انجام شد، امکان تبادل سریع و با حجم گسترده محصوالت کشاورزی فراهم شده است همکاری

های کشاورزی از  ترتیب نهاده ینوجود آمده است و بد سازی و ایجاد فضای رقابتی برای فعاالن بازار به شفاف: وی خاطرنشان کرد

 .کند حجم باالیی از کاالها را روی تابلوی بورس ببرد شوند و این سازمان تالش می انحصار موجود خارج می حالت شبه

 .تواند در این بازار معامله شود شود، می ذرت و سایر محصوالتی که در حجم باال تولید می: صفایی ادامه داد

 های روغنی ن احتمالی خرید دانهتعاون روستایی جایگزی

: های روغنی در سال جاری تصریح کرد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در پاسخ به ایانا درباره مسئولیت خرید دانه

جهاد وجود آید، وزارت  ای در آن به های روغنی موظف شده است که این محصول را خریداری کند و اگر وقفه امسال انجمن دانه

 .طور قطع سازمان مرکزی تعاون روستایی خواهد بود کند که به کشاورزی ارگانی جایگزین را معرفی می

های روغنی توسط این سازمان خریداری نشده و تمامی آن را انجمن مربوطه  در حال حاضر هیچ محصولی از دانه: وی یادآور شد

 .خرید کرده است

کند که به چه صورتی محصوالت مورد نیاز ایام  گیری می ستاد تنظیم بازار تصمیم: أکید کردصفایی درباره بازار ماه رمضان نیز ت

های الزم را برای تأمین محصوالت  های مربوطه، همکاری رمضان تأمین شود و در صورت نیاز، سازمان تعاون روستایی و اتحادیه

 .دهند مورد نیاز مردم انجام می

شود در ماه مبارک رمضان جهش قیمتی در محصوالت اساسی نداشته باشیم، نیازی به  بینی می از آنجا که پیش: وی اظهار داشت

 .شود، اما در صورت لزوم حاضر به همکاری هستیم مداخله دولت احساس نمی

ماه،  داران را خواهد داد، زیرا بعد از این امسال برای ماه مبارک رمضان ذخیره انباری کفاف خرمای روزه: صفایی همچنین گفت

 .شود خرمای تازه وارد بازار می

هیچ نگرانی از لحاظ کمبود و افزایش قیمت خرما در ماه رمضان نداریم، زیرا بازار خوبی وجود دارد و کشاورزان : وی در ادامه افزود

 .اند محصول را دپو کنند خود توانسته

 گیری برای ادامه خرید تضمینی شیر هفته آینده تصمیم

گیری هفته آینده عنوان کرد و  مرکزی تعاون روستایی کشور ادامه خرید تضمینی شیرخام را منوط به تصمیم مدیرعامل سازمان

 .شود گیری می شود که برای ادامه خرید تضمینی شیر تصمیم ای برگزار می جلسه: ادامه داد

 .شود به مرور به چرخه وارد میدرصد شیرخشک تولیدشده برای صادرات آماده است و مابقی نیز  81: صفایی خاطرنشان کرد
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های قیمت  اند، اما باید به شاخصه کشاورزان توقع باالیی برای قیمت محصول داشته: وی درباره خرید تضمینی گندم تصریح کرد

 .توان بیش از این قیمت را باال برد جهانی نیز توجه کنیم، زیرا نمی

موقع پرداخت شد و امیدواریم که مابقی آن نیز پرداخت  گندمکار به میلیون تن پول کشاورزان 4.7تا سقف : صفایی یادآور شد

 ./مناسبی داشته باشد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22045-4.html 
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 زعفران

 - 61/30/23فارس

 درصدی قیمت زعفران در داخل تهدید از دست رفتن بازار صادرات ۵2افزایش 
های اخیر، اظهار  درصدی قیمت زعفران در ماه ۵2عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران ایران با اشاره به افزایش 

 .دهیم با افزایش افسارگسیخته قیمت زعفران بازارهای جهانی و قدرت رقابت را از دست می: داشت

در مورد افزایش قیمت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران ایران در گفتعلی حسینی ع

ماه گذشته کامال به ضرر صادرات  2درصدی قیمت زعفران در  71تا  11افزایش : زعفران و اثر آن بر صادرات این محصول، گفت

 . دهیم المللی خود را از دست می در صورت ادامه این روند قطعا مشتریان بیناست و 

این افراد فقط به : اند، افزود های سرگردانشان را وارد این بازار کرده جو سرمایه جو و سود ای دالل، فرصت وی با اشاره به اینکه عده

 .ن می زنندهای آنی هستند و با این کار تیشه به ریشه صادرات زعفرا فکر سود

هزار تومان است  711میلیون و  1میلیون تا  1قیمت واقعی زعفران بین : عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران ایران اظهار داشت

 .سپاریم ها قطعا قدرت رقابت در بازارهای جهانی را از دست داده و به رقیبان می و با افزایش افسار گسیخته قیمت

افغانستان، هند، یونان، : شود اظهار داشت تن زعفران در کشور تولید می 811بطور متوسط حدود  حسینی با بیان اینکه ساالنه

 .ایتالیا، مراکش، آذربایجان، اسپانیا از جمله کشورهای تولید کننده زعفران دنیا هستند

این سیاست در راستای کاهش : المللی برای کشت زعفران در افغانستان، اظهار داشت وی با اشاره به حمایت برخی نهادهای بین

 .تن در سال رسیده است 1کشت خشخاش در این کشور اتخاذ شده و در حال حاضر تولید این کشور به 

،  3، 41کشورهای هند، یونان، مراکش و اسپانیا با تولید ساالنه به ترتیب : عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران ایران اظهار داشت

 .روند کنندگان زعفران جهان به شمار می تولیدترین  و یک تن از عمده 8.7

 241در دو استان خراسان رضوی و جنوبی حدود  08سال : هزار هکتاری کشت زعفران در کشور، افزود 31وی با اشاره به سطح 

 .تن صادر شد 411تن زعفران تولید و حدود 

شود در  کیلوگرم زعفران تولید می 1تا  8.7بطور متوسط از هر هکتار در کشور : عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران تصریح کرد

 کیلوگرم  7توان به  های الزم تولید در هر هکتار را می حالیکه با فراهم آوردن زیر ساخت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840111315 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  23: تاریخ

 زعفران ایرانی برند طالیی دالالن/ ثباتی در بازار زعفران  قیمت و کیفیت قربانی بی

های شیمیایی تغییر می دهند و زعفران ناخالص  محصول را با افزودنیسودجویان بازار زعفران با ایجاد نوسان در قیمت، کیفیت این 

 .فروشند را با حداقل دو میلیون سود بیشتر می

رسد حضور  انه هرساله که زمان برداشت پیاز زعفران فرا می، متاسفگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران خبرنگار کشاورزیبه گزارش 

شود؛ فرصت طلبانی که با قاچاق پیاز زعفران به کشورهای همسایه ضمن تضعیف منافع  گران و قاچاقچیان در بازار پررنگ می دالل

 .شوند زعفران ایرانی با نام تجاری کشورهای بیگانه شناخته شود ملی کشور، باعث می

بازار زعفران نوساناتی درقیمت و کیفیت این محصول رخ داده که مسئوالن نسبت به فروش زعفران تقلبی و سرطان زا اخیراً در 

کنند و به نام زعفران اصل  های غیر طبیعی رنگ می های سفید زعفران را با استفاده از رنگ هشدار دادند که متقلبان ساقه

 .فروشند می

درصد تولید طالی سرخ مربوط  0کنند و در کل  تان، اسپانیا، چین و یونان نیز زعفران تولید میبا توجه به اینکه کشورهای افغانس

به این کشورهاست ما هنوز در زمینه تولید زعفران رقیبی نداریم کما اینکه نباید اجازه دهیم که هر سال مقدار زیادی پیاز زعفران 

 .سعه کشت این محصول در آن کشورها باشیمتوسط قاچاقچیان از کشور خارج شود و روزگاری شاهد تو

تن بوده  231حدود  08های انجام شده سطح زیر کشت تولید زعفران در سال  بینی براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی طبق پیش

ر کاهش یافته و تولید طالی سرخ د 02که با توجه به کاهش سطح زیرکشت زعفران در سال گذشته، میزان تولید نسبت به سال 

 .شود بینی می درصدی سطح زیر کشت پیش 41افزایش  01تن بوده است که خوشبختانه در سال  844؛ 02سال 

 08در سال . درصد از آن سهم صادرات است و ارزآوری خوبی دارد 31شود  درصد زعفرانی که در ایران تولید می 00گفتنی است از 

ر از کشور صادر شد که عالوه بر کشورهای اروپایی، عمده صادرات این میلیون دال 281الی  221تن زعفران به ارزش  471حدود 

 .محصول به دو کشور اسپانیا و امارات هستند 

افزایش و نوسان قیمت زعفران : محسن احتشام نائب رئیس شورای ملی زعفران در خصوص نوسانات اخیر در بازار زعفران افزود

 .کنند  ایجاد رانت در بازار زعفران گران و تقلبی را عرضه میگر است که با  ای دالل ماحصل سودجویی عده

سازی آن در انبارها شوکی از نوسان قیمت  سودجویان با جمع آوری زعفران و ذخیره: نائب رئیس شورای ملی زعفران اظهار داشت 

 . کنند را در بازار ایجاد می

کننده مقرون به  تواند برای کشاورز و مصرف مان است که میمیلیون تو 7قیمت منطقی برای هر کیلو زعفران : وی تصریح کرد

 . صرفه باشد

نائب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه اگر زعفران با قیمت منصفانه عرضه نشود میزان تولید و مصرف با کاهش مواجهه 

افت و این امر به ضرر صادرات در با افزایش قیمت و ناخالصی در زعفران میزان مصرف آن کاهش خواهد ی: خواهد شد، افزود

 .بازارهای جهانی است

دانند زعفران طبیعی را به چه قیمتی خریداری و  احتشام با بیان اینکه در حال حاضر صادرکنندگان سردرگم هستند و نمی

میلیون تومان  0های شیمیایی غیرمجاز زعفران را به قیمت  دالالن بازار زعفران با افزودن رنگ: صادرکنند، خاطر نشان کرد

 . فروشند می

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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تن خواهیم داشت  871تن و در سال جاری با توجه به شرایط اقلیمی مناسب  271میزان تولید زعفران در سال گذشته : وی افزود 

 . شود تن زعفران از ایران صادر می 471و سالیانه حدود 

تن از آن مصرف  211شود حدود  در ایران تولید میدرصد زعفران جهان  00با توجه به اینکه : احتشام در ادامه تصریح کرد

 . دالر ارزآوری دارد 2111بازارهای جهانی است و هر کیلو زعفران 

سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی عدم کنترل بر میزان عرضه و تقاضا را منجر بر افزایش نقش 

چنانچه میزان عرضه و تقاضا کنترل و مدیریت نشود زعفران به صورت : دالالن در بازار زعفران دانست و خاطر نشان کرد

 .شود  نامحسوسی به نام قاچاق وارد بازار می

نماینده مردم شوش دانیال در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه متاسفانه زعفران ایرانی به دست برخی از دالالن به کشورهای 

صادرات غیرقانونی زعفران توسط سودجویان : ه دیگر کشورها صادر می شود اظهار داشتخارجی صادر و با نام و برند آن کشور ب

 . عالوه بر تضعیف آمار تولید و صادرات، نام ایرانی را از زعفران ایرانی حذف خواهد کرد

با عرضه زعفران  گران گران هیچ سودی عاید کشاورزان نخواهد شد و چرخه دالل با صادرات زعفران توسط دالل: نوری تاکید کرد

 .رونق خواهد یافت 

 .قاچاق زعفران در کاهش میزان تولید و افزایش قیمت تاثیرگذار است: وی تصریح کرد

در تفسیر این گزارش باید اضافه کرد که متاسفانه زعفران ایرانی برند طالیی دالالن داخلی و خارجی شده است، چرا که از یکسو 

شوند و از سوی دیگر زعفران ایرانی با تغییر نام و برند  در آن باعث تضعیف بازار صادرات می سودجویان با افزایش قیمت و تقلب

 .شود ایرانی با بسته بندی دیگر کشورهای خارجی عرضه می

شود تا به دست مصرف کننده برسد باید از دست چندین واسطه عبور کند که متاسفانه  زعفران خالصی که در مزارع کشت می

های زعفران طبیعی و دستکاری درآن به گرانترین قیمت  اند و باخرید ساقه و دالالن، این بازار را به قبضه خود درآورده گران واسطه

 .شوند برند در حالی که با تبدیل زعفران اصل به زعفران تقلبی منجر بر سلب اعتماد مصرف کننده می فروشند و سود خوبی می می

طلبد تا بتوان  طالی سرخ صادراتی نامگذاری شده است حمایت، نظارت و مدیریت بیشتری را می با توجه به اینکه زعفران ایرانی

 .این مهم را به نام و برند ایرانی ثبت کرد 

 .یابد گران افزایش می بازار صادرات زعفران این روزها رونق خوبی ندارد و قیمت زعفران به صورت نجومی توسط دالل

http://www.yjc.ir/fa/news/7225348 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  21: تاریخ

 احتکار زعفران توسط دالالن باعث کمبود این محصول در بازار

میلیون تومان در نوسان  5تا  7کیلوگرم زعفران بین قیمت فعلی هر : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی گفت

 .است

درصدی قیمت زعفران طی دو ماه گذشته و  71، غالمرضا میری با اشاره به افزایش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .افزایش قیمت، با کاهش صادرات و نیز مصرف داخلی مواجه هستیمبه علت نوسان بازار و : رکود بازار آن افزود

این افزایش قیمت نه به نفع کشاورز که به سود : وی این روند کنونی افزایش قیمت را برای محصول زعفران منطقی ندانست وگفت

 .شود یمت و کاهش صادرات میدالالن است و احتکار زعفران توسط دالالن باعث کمبود محصول در بازار و به تبع آن افزایش ق

 .درصدی عرضه محصول زعفران به بازار مواجه هستیم و عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارد 31هم اکنون با کاهش : وی افزود

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی نوسانات موجود در قیمت زعفران را به ضرر حفظ بازارهای صادراتی دانست و 

اعتمادی  ایم را در نتیجه بی شود ما از رقبا عقب بمانیم و بازارهای صادراتی که به زحمت به دست آورده ن نوسان باعث میای: گفت

 .تجار خارجی از دست بدهیم

http://www.yjc.ir/fa/news/7225383 
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 زعفران
 فودپرس 1061خرداد ماه  23چهار شنبه 

 پول سرگردان مردم از بانک و سکه راهی بازار زعفران شد 

با کاهش : نایب رییس شورای ملی زعفران ایران درباره دلیل افزایش بیش از یک میلیون تومانی قیمت زعفران گفت <مواد غذایی

های سرگردان کشور از بازار زعفران سر درآورده و قیمت این محصول  سرمایهنرخ سود بانکی و از رونق افتادن خرید و فروش سکه، 

 .را باال برده است

 .افزایش قیمت زعفران در حال حاضر تصنعی و ناشی از سوداگری برخی افراد است: محسن احتشام افزود

شد کاذبی داشته و با توجه به کیفیت از قیمت زعفران در مقایسه با سال گذشته ر: نایب رییس شورای ملی زعفران ایران ادامه داد

 .میلیون تومان افزایش یافته است 0تومان به  211میلیون  7میلیون تا  7هر کیلوگرم 

این افراد در فصل برداشت، گل زعفران را به قیمت ناچیزی از : احتشام، با رد کاهش تولید این محصول در سال جاری اضافه کرد

 .اند و حال در پایان فصل برداشت به دنبال افزایش بیشتر قیمت این محصول اند ردهدست کشاورزان خارج و ذخیره ک

 افزایش قیمت زعفران بدون مجوز ستاد تنظیم بازار 

بر اساس اعالم دولت هیچ : درصد این محصول صادر می شود، اظهار داشت51این مقام مسئول در حوزه زعفران با بیان اینکه حدود 

فزایش قیمت بدون هماهنگی با سازمان حمایت ندارد اما در حال حاضر شاهد این هستیم که اتحادیه کاالی مصرفی اجازه ا

( بسته بندی شده)فروشندگان این محصول بدون دریافت هیچ گونه مجوزی از ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت زعفران 

 .کرده اند

های صادراتی ایجاد  رف افزایش یافته که تغییری در نرخ یورو و توسعه بازارقیمت زعفران در شرایطی در بازار مص: وی اضافه کرد

 .توان نام برد نشده است و هیچ دلیلی را جز سوداگری برای افزایش قیمت زعفران نمی

ران، افزایش قیمت زعف: نایب رییس شورای ملی زعفران ایران با اشاره مشکالت افزایش قیمت این محصول در بازار صادراتی، گفت

 .کند های جهانی فراهم می صادارت این محصول را نیز با مشکل مواجه کرده و زمینه ورود رقبای مانند افغانستان به بازار

هزار تومان  711میلیون و  2گرم  زعفران به قیمت هرکیلو( ریشه)کنج:احتشام، با تاکید بر گسترش تقلبات بازار زعفران اظهار داشت

 .رسد میلیون تومان به فروش می 0های مرغوب کیلویی  عفرانخریداری و با اختالط ز

کاهد و نیازمند توجه و جلوگیری از ورود این محصوالت  عدم جلوگیری از این تقلبات از اعتبار زعفران ایران می: وی در پایان گفت

 .های داخلی و خارجی هستیم به بازار

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 زعفران
 فودپرس 1061خرداد ماه  22جمعه 

 میلیون تومان شد  7زعفران 

 .درصد در بازار افزایش یافته است 71تا  81روز قیمت این محصول بین  11ظرف مدت  <زعفران

 .ها متعادل خواهد شد تیرماه متوقف و قیمتروند صعودی قیمت زعفران در بازار تا اول : نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت

: میلیون تومان اعالم کرد و اظهارداشت 5هزار تومان و حداکثر  811میلیون و  7غالمرضا میری قیمت زعفران را در بازار حداقل 

 .درصد در بازار افزایش یافته است 71تا  81روز قیمت این محصول بین  11ظرف مدت 

 .ها متعادل خواهد شد اول تیرماه روند صعودی قیمت زعفران در بازار متوقف و قیمتاحتماال تا : وی اضافه کرد

درصدی  25افزایش : میری، افزایش صادرات، کاهش تولید و حضور دالالن در بازار را علت این نوسانات قیمتی عنوان کرد و گفت

از این وضعیت سوء استفاده کردند و در حال صادرات زعفران باعث شد تا کاهش تولید این محصول محسوس شود، دالالن هم 

  .حاضر بازار مختل شده است

شود اما میزان آن  صادرات انجام می: شود، اضافه کرد وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر صادرات زعفران انجام می

 .محدود است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت

 سالمت
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 شود  طغیان مگس سفید با فرافکنی حل نمی
های سفید  تر از سال گذشته خواهد بود؛ این بدان معناست که مگس بینی هواشناسی، تابستان سال جاری گرم با پیش

های متولی،  اند، طغیان خواهند کرد و این طغیان با فرافکنی دستگاه آبی، پرتعداد شده کم علت گرمای هوا و که به

 .مشکلی از مردم حل نخواهد کرد

های سفید یا سفیدبالکان  پشه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)استاد دانشگاه آزاد امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .اند های اخیر مبدل به یک معضل در سطح شهر تهران شده آبی، طی سال علت افزایش دما و کم نیستند، اما بهای  موضوع تازه

محیطی داشته و عوامل شهری باعث  های سفید علت زیست آمده، افزایش تعداد پشه عمل های به بر اساس پژوهش: آرش پژمان افزود

های مرتبط با این پدیده نظیر وزارت جهاد  محیطی باید سازمان دیده زیستافزایش آن نشده است؛ لذا برای از بین بردن یک پ

 .کشاورزی و سازمان محیط زیست به میدان بیایند

موقع و  تواند ورود پیدا کرده و به هرچند شهرداری تهران نیز با داشتن ستاد محیط زیست و خدمات شهری می: وی خاطرنشان کرد

ها و انداختن توپ در زمین طرف  رسد فرافکنی بین دستگاه نظر می ها وارد عمل شود، به سقبل از خارج شدن از شفیره این مگ

 .کشی شده است مقابل مبدل به یک حربه برای وقت

کنند، اما در  هرچند این سفیدبالکان عامل بیماری انسانی محسوب نشده و تنها مزاحمت برای شهروندان ایجاد می: پژمان ادامه داد

ها اقدام شود، از تعداد  پاشی یا حتی شستشوی درختان با آب ساده در مرحله شفیرگی این مگس وقع برای محلولم صورتی که به

 .آنها به شکل قابلت وجهی کاسته خواهد شد

 های سفید ها و جنوب تهران محل مانور مگس پارک

وجود دارد تجمع خواهند کرد، به این معنا  ها در مناطقی که آب و درخت شده، این مگس بر اساس مطالعات انجام: وی تصریح کرد

شکل همزمان هستند، در معرض طغیان این  های تهران نظیر پارک ملت، الله و بلوار کشاورز که دارای آب و درخت به همه پارک

 .تر برای شستشوی تنه این درختان اقدام شود ها قرار دارند و باید هرچه سریع مگس

 آزمون و خطا کافی است

صورت  شود، اما تاکنون به های سفید پدیده جدیدی محسوب نمی هرچند پدیده سفیدبالکان و پشه: اد دانشگاه یادآور شداین است

 .حلی پیدا نشده است علمی و عملی برای از بین بردن آن راه

کنون متولی مشخصی های مختلف نبوده و ا صورت یک معضل برای دستگاه گاه به از سوی دیگر، این پدیده هیچ: پژمان تأکید کرد

تر  های سازمانی برای از بین بردن آن کافی است و باید هرچه سریع رسد آزمون و خطا و تعارف نظر می برای آن وجود ندارد، لذا به

 .اندیشی شود های سفید و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در تابستان گرم تهران چاره برای جلوگیری از طغیان پشه

بین بردن سفیدبالکان چه مرتبط با شهرداری تهران باشد، چه محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، باید از : وی اظهار داشت

 .تر برای از بین بردن آن اقدام شود هرچه سریع

عنوان متولی از بین  ماه برگزار گردید، مقرر شده بود سازمان حفظ نباتات و شهرداری به اردیبهشت 40ای که  گفتنی است، در جلسه

 ./دن سفیدبالکان عملیات میدانی را در دستور کار قرار دهند که هنوز نتیجه آن جلسه مشخص نیستبر

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22087-4.html 
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 سالمت
 فودپرس1061خرداد ماه  17یک شنبه 

 <نمی شوید، عوارض داردمواد غذاییبا ساالد کاهو الغر 
مصرف مداوم ساالد کاهو به همراه گوجه و خیار برای الغر شدن موجب افزایش رطوبت بدن : یک متخصص طب سنتی گفت 

بدن انسان و همه .چربی خون و عوارض روحی است. مشکالت رحمی. ساز بروز کبد چرب شود که ازدیاد رطوبت بدن خود زمینه می

خلط صفرا با مزاج گرم و خشک، خلط بلغم با مزاج سرد و تر، خلط سودا با مزاج سرد و : خلط تشکیل شده است 1موجودات، از 

هریک از : کند پور متخصص طب سنتی عنوان می ترین عضو بدن استناصر رضایی چربی مرطوب.خشک، و خط دم با مزاج گرم و تر

ترین عضو  رم و خشک است؛ استخوان، سردترین عضو بدن و چربی مرطوباعضای بدن نیز مزاج خاص خود را دارند، مثالً قلب، گ

کنند یا مثالً آب  کالری مانند ساالد گوجه و خیار یا کاهو استفاده می های کم بسیاری از افراد، برای الغرشدن از رژیم .بدن است

زود به جایی  کنند ولی خیلی کیلو کم می 2ته اول شود مثالً در هف سرعت کم می نوشند؛ این افراد، ابتدا وزنشان به بسیار زیادی می

مصرف مداوم خیار، کاهو، گوجه و نظیر اینها، موجب افزایش رطوبت بدن .کند ماند و تغییری نمی رسند که وزنشان ثابت می می

قالب بافت چربی، شود که در  باید دانست که مصرف مداوم خیار، کاهو، گوجه و نظیر اینها، موجب افزایش رطوبت بدن می-شود می

های الغری بدون در نظر گرفتن مزاج عوارض جدی  رعایت رژیم.شود که گفتیم طبیعت آن سرد و تر است، در بدن ذخیره می

امروزه با .تواند موجب عوارض جدی شود ای بدن افراد، می های الغری بدون در نظر گرفتن مزاج و شرایط پایه پس اقدام به رژیم دارد

کبد : هایی در دیگر اعضا هستند شویم که شاید مثالً چربی اطراف پهلوهایشان کم شده باشد ولی دچار آسیب اجه میافراد زیادی مو

تر موارد، حاصل افزایش سردی و تری در این عضو حیاتی است، ریزش مو، مشکالت رحمی، بروز چربی خون باال،  چرب که در بیش

خیلی از این افراد که با  .های الغری است طور مداوم و زیاد در رژیم  ایی سرد بهاز عوارض مصرف موادغذ... ضعف بدنی و روحی و 

وزن   اقدام به کاهش... کالری و بدون توجه به طبیعت بدن و دیگر شرایط جسمی، روحی، سنی، اقلیمی و های کم رعایت رژیم

 .گذشته شوند تر از گردد و حتی ممکن است چاق ها برمی کنند، پس از گذشت مدتی چاقی آن می
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 سالمت

 فودپرس 1061خرداد ماه  17یک شنبه 

 میزان باقیمانده سموم خیار اعالم شد 

رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه در کمیسیون بهداشت مجلس گزارشی در خصوص میزان باقیمانده سموم  <مواد غذایی

درصد بیشتر از حد  8براساس پایش انجام شده توسط سازمان غذا و دارو، میزان باقیمانده سوم در خیار : خیار قرائت شد، گفت

 .مجاز اعالم شد

اخیرا نشستی در کمیسیون بهداشت مجلس با حضور رئیس سازمان غذا و دارو برگزار و : ر افزدمحمدعلی باغستانی با اعالم این خب

 .در آن گزارش سازمان غذا و دارو در خصوص سالمت محصول کشاورزی خیار قرائت شد

حد مجاز اعالم درصد بیشتر از  8براساس پایش انجام شده توسط این سازمان میزان باقیمانده سوم در خیار : وی خاطر نشان کرد

 .شد

خیار از جمله محصوالت : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، با بیان اینکه انتشار این خبر برای ما خوشحال کننده است، ادامه داد

 .درصد آن جای امیدواری دارد 05آید و سالم بودن  مخاطره آمیز بخش کشاورزی به حساب می

 .محصول خیار برای ما قابل قبول نیست اما باید به نیمه پر لیوان نیز توجه داشت اعالم آلودگی سه درصدی: باغستانی یادآور شد

 .ایراداتی درباره کیفیت سموم وجود دارد اما ما با هیمن سموم نیز با آفات مبارزه می کنیم: وی در باره کیفیت سموم اظهار داشت

درصدی این نوید را  05محصول مخاطره آمیز خیار با سالمت  تولید: شود گفت وی با تاکید بر اینکه با تخلفات موجود برخورد می

دهد که دستور العمل های انجام شده راهگشا بوده و توانایی تامین سالمت کامل محصوالت کشاورزی با انجام حمایت وجود  می

 .دارد
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 سالمت
 فودپرس 1061خرداد ماه  18دو شنبه 

 <استانداردشان باطل شد؟ صنایع غذایی  های غذایی پروانه کدام فرآورده
هایی که ارتباط مستیقم با سالمت مردم دارد، از  رییس اداره کل استاندارد استان تهران با تاکید بر نظارت پیگیر بر کیفیت فراورده 

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، به گفته مسلم بیات در جلسات .غذایی، از ابتدای سال تاکنون خبر دادفراورده  28ابطال پروانه 

فرآورده کیک روغنی با نام تجارتی گلیال، خامه طعم  28کمیته عالیم این اداره کل استاندارد تهران، از ابتدای سال تاکنون، پروانه 

استریل و پاستوریزه با نام تجارتی سیمون، آرد گندم و بربری ( کاکائو ) طعم دار  دار و خامه عسل با نام تجارتی میکال، شیر

آردپوئینگ، نوشیدنی بدون گاز با طعم پرتقال و آلبالو با نام تجارتی همینه، آب آلبالو و آب پرتقال در بسته بندی شیشه با نام 

، پنیر تازه با نام تجارتی وارنا ، خامه سبک در بسته بندی پلی تجارتی کاسل، نوشیدنی مالت ساده و طعم دار با نام تجارتی ماجو 

درصد گوشت با نام تجارتی صدف ، کشمش بی  01-57استایرن با نام تجارتی تندیس ، کلوچه با نام تجارتی سیهوع ، مرغ برگر 

 -ا چیتی با قارچ با نام تجارتی ورامیناشده با نام تجارتی واشی ، کنسرو لوبی دانه با نام تجارتی گلستان ، آب آشامیدنی بسته بندی

تک، سرکه با نام تجارتی دست چین بهمن ، آبغوره با نام تجارتی دست چین بهمن ، ماست طعم دار موسیر در بسته بندی پلی 

وغ بدون گاز استایرن با نام تجارتی نغمه ، ماست کم چرب و پرچرب در بسته بندی پلی استایرن و پلی اتیلن با نام تجارتی نغمه ، د

با نام تجارتی نغمه ، پروتئین سویا با نام تجارتی شهروند ، بیسکویت سبوسدار و طعم دار با نام تجارتی  pet f در بسته بندی

ای با نام تجارتی شب خیز ، آرد برنج در بسته  فرآورده شامل زعفران رشته 22در این جلسات همچنین برای .تشویق ابطال شد

متاالیز درون جعبه مقوایی با  opp درون جعبه مقوایی با نام تجارتی ترخینه ، گندم پوست کنده در بسته بندیمتاالیز  opp بندی

 متاالیز درون جعبه مقوایی با نام تجارتی ترخینه ، جوپوست کنده در بسته بندی opp نام تجارتی ترخینه ، جوپرک در بسته بندی

opp تی ترخینه ، چای سیاه شکسته خارجی و داخلی در بسته بندیمتاالیز درون جعبه مقوایی با نام تجار opp  متاالیز درون

گرم با نام تجارتی چای عطا ، پنیر چدار با نام تجارتی کالین ، بیسکویت سبوسدار با نام تجارتی ستاک ،  711جعبه مقوایی تا وزن 

راکی در بسته بندی پلی اتیلن با نام تجارتی طوفان نوش خامه طعم دار کاکائویی و عسلی با نام تجارتی هموطن ، فراورده یخی خو

با نام تجارتی بیتانوش ، آلوچه و لواشک در بسته بندی سلوفان با نام تجارتی نامیک ، انواع بستنی  pet ، نکتار انبه در ظروف

گوشت قرمز با نام تجارتی درصد  51شیری مخلوط با چربی نباتی با پوشش پلی پروپیلن با نام تجارتی گالندیس ، کباب لقمه 

بیجین ، پروتئین سویا در بسته بندی سلوفان با نام تجارتی هوفر ، پنیر پیتزای پروسس در بسته بندی فیلم های پالستیکی با نام 

درصد  07الی  51-57الی  81-01کبیتا ، همبرگر  –ساچی  –سانلی  –تجارتی کالین ، کیک ساده روغنی با نام تجارتی پکیتا 

و  pet روغن مایع کلزا در بسته بندی –قرمز با نام تجارتی سومر ، روغن خوراکی مصرف خانوار در بسته بندی قوطی فلزی  گوشت

خروس نشان ،  –گلرخ  –آفتاب طالیی –و قوطی فلزی با نام تجارتی آفتاب  pet روغن مایع مخلوط در بسته بندی -قوطی فلزی 

تا پایان خردادماهمدیرکل استاندارد تهران  08مدارک برای انتخاب واحد تولیدی نمونه  مهلت ارایه.پروانه استاندارد صادر شد

متقاضیان باید در :  همچنین با اشاره به اتمام فرصت ارسال مدارک برای انتخاب واحد تولیدی نمونه ، تا پایان خرداد ماه، گفت

به گفته وی، .تولیدی نمونه استان، در این اداره کل ارایه دهندفرصت مذکور ، مدارک خود را به دبیرخانه کمیته انتخاب واحدهای 

مطابق روال در فروردین ماه فراخوان ارسال مدارک در سایت اداره کل استاندارد استان تهران قرار گرفت و تا پایان خرداد ماه به 

رای استاندارد کاالی این اداره کل ارسال متقاضیان فرصت داده شده است تا مدارک خود را به کمیته مربوط در اداره نظارت بر اج

 .کنند

بر اساس این گزارش ، فرصت تعیین شده تمدید نخواهد شد و از واحدهای برگزیده نیز در نهمین همایش استاندارد و کیفیت سال 

شود، به  ار میهمچنین همایش استاندارد و کیفیت که هرسال ، در آبان ماه از سوی این اداره کل برگز.، تقدیر خواهد شد 08
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پردازد که به گفته  معرفی و تقدیر از واحدهای تولیدی استان که دارای باالترین امتیاز در کیفیت و اجرای استاندارد هستند، می

به عنوان واحد نمونه کیفیت  01اداره کل استاندارد استان تهران واحد تولیدی انواع کیک و کلوچه با نام تجارتی ستاک در سال 

 موفق به اخذ تندیس کیفیت شده است 04تخاب و در سال استان ان
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 سالمت
  1061خرداد ماه  17یک شنبه 

 <ماهی بخورید از بیماری قلبی پیشگیری کنیدمواد غذایی 
عروقی را کاهش  -های قلبی  توجه به مصرف ماهی در رژیم غذایی، مرگ و میر ناشی از بیماری: متخصص قلب و عروق گفتیک  

های قلبی و عروقی است،  فر با بیان اینکه شایعترین علت واحد مرگ و میر در بین مردان و زنان بیماری دکتر نصراله مرادی.دهد می

از حد این بیماری باید به پیشگیری توجه ویژه شود و سپس راهکارهای درمانی پیشرفته را بکار با توجه به شیوع بیش : اضافه کرد

های قلبی و عروقی ضرورت دارد فاکتورهای خطر و   این متخصص قلب و عروق با بیان اینکه در بحث پیشگیری از بیماری.بست

های قلبی عروقی مثل  رچند بعضی از عوامل ایجاد و پیدایش بیماریه: های مقابله با این مهم را به جامعه معرفی کنیم، بیان کرد راه

فاکتور باقیمانده نظیر قندخون، فشار خون، چربی باال، بی تحرکی و  7سن و جنس غیر قابل مداخله هستند، اما با تغییر و تعدیل 

نظیر قندخون، فشار خون و چربی باال را  هایی بیماری: وی ادامه داد.توان این بیماری را به تاخیر انداخت استعمال دخانیات می

استعمال دخانیات : این استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار کرد.توان با تغذیه و رژیم مناسب، ورزش و دارو کنترل کرد می

و مراکز ویژه  های قلبی و عروقی است که از طریق مشاوره و در راس آن سیگار فاکتور خطر بسیار عمده ای برای تشدید بیماری

 41ای که از هر  تحرکی و عدم فعالیت در کشورمان بسیار نگران کننده است به گونه فر با اذعان به اینکه بی مرادی.قابل ترک است

های بهداشت، درمان و آموزش   مبحث مربوط به اورژانس قلبی عروقی، کمک وزارتخانه: تحرک هستند، تصریح کرد نفر بی 5نفر 

برای کاهش بیماری : وی گفت.طلبد تا انقالبی در کاهش این بیماری رخ دهد و جوانان و مشارکت مردم را میپزشکی و ورزش 

دقیقه را به امر ورزش و  81قلبی عروقی و ریسک فاکتورهای آن نظیر قند و فشار خون و چربی باال توصیه می شود روزانه 

به منظور : این متخصص قلب و عروق یادآور شد.و تعریق فرد بیانجامدای که به نفس نفس  روی تند اختصاص دهیم به گونه پیاده

جلوگیری از بیماری قلبی عروقی عالوه بر ترک استعمال دخانیات و سیگار و درمان دیابت و فشار خون نیاز است افراد حداقل 

فودی، کنسروها، نمک  اهای فستهمچنین رژیم غذایی سالمی داشته باشند و تا حد امکان از غذ. روزانه نیم ساعت ورزش کنند

مصرف : فر اظهار کرد مرادی.روز در هفته میوه، سبزی و ماهی مصرف کنند 7اضافی، نوشابه ها و مواد قندی اجتناب کنند و در طی 

دهد و این در حالیست که متاسفانه از  های قلبی عروقی را کاهش می درصد مرگ و میر ناشی از بیماری 83بار ماهی درهفته  7

های قلبی عروقی در کل  وی با بیان اینکه از لحاظ مطالعات آماری بیماری.لحاظ مصرف ماهی جزو کشورهای فقیر دنیا هستیم

درصد جمعیت ایران به بیماری قلبی عروقی مبتال  7توان گفت  با این حال می: ایران ضعیف عمل شده و آماری دقیقی نداریم، افزود

 هستند
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 سالمت
 فودپرس 1061خرداد ماه  17شنبه  یک

 معجونی مناسب برای پاکسازی معده قبل از ماه مبارک رمضانمواد غذایی 
ماه بهره مند شوند، کند تا از برکات این  پاکسازی معده قبل از ماه رمضان به افراد کمک می: یک متخصص طب سنتی گفت <

پاکسازی معده قبل از ماه .براین اساس مصرف آب و عسل به همراه چند قطره لیموترش راهی برای پاکسازی معده از مواد زائد است

های زیادی  کند تا از برکات این ماه عزیز بهره مند شوند؛ از دیدگاه طب سنتی برای پاکسازی معده راه رمضان به افراد کمک می

شان بلغم  شود و افرادی که در معده احساس سنگینی در معده می. وجود بلغم متعفن در معده موجب ضعف معده-.اردوجود د

شود و همیشه احساس سنگینی سر دل  غذایشان به خوبی هضم نمی. شوند و حالت تهوع دارند متعفن وجود دارد معموال تشنه نمی

وجود دارد دچار بوی بد دهان هستند که با خوردن غذا نیز بوی بد دهانشان معموال کسانی که بلغم عفن در معده شان -.دارند

مصرف روزانه آب و عسل همراه با کمی لیمو ترش -.شود که این یک عالمت مهم برای وجود بلغم عفن در معده است برطرف نمی

ز مصرف کنند البته بهتر است که این نوشیدنی توانند چندین بار در طول رو از ماءالعسل یا آب و عسل افراد می. تواند مفید باشد می

شد که مصرف آب و عسل  یکی از دوستانم در ماه رمضان دچار سردردهای سینوزیتی می-.گرم مصرف شود تا معده از آن سود ببرد

ان در این باره غالمرضا کردافشاری متخصص طب سنتی عنو.و چند قطره لیموترش مانع بروز سردرد در ماه رمضان شده بود

کند؛ بسیاری از افراد که اشتهایشان به غذا خوردن زیاد  بخشد و اشتهای افراد را تنظیم می آب و عسل معده را قوت می: کند می

کند اما به شرط  بخشد چرا که معده را قوی می آب و عسل هضم غذا را بهبود می-.کند است یا اشتها به خوردن ندارد را تنظیم می

آب و عسل -.ساعت بعد از غذا مصرف کنند 2ساعت قبل یا  4غذا مصرف کنند و آب و عسل را حداقل آنکه افراد به اندازه 

است را   جالب است که اخالط کنار کلیه، کبد و مواد زائدی را که در بدن و عروق تجمع پیدا کرده. کند های معده را کم می رطوبت

افراد تا شروع ماه رمضان غذا کمتر و با کیفیت مصرف کنند تا -.گیردبرد البته به شرط آنکه مداوت صورت  به راحتی از بین می

های دیگر برای  مصرف یک قاشق غذاخوری خاکشیر همراه با آبجوش و نبات صبح ناشتا از راه-.برای روزه داری آماده شوند

یک ساعت قبل از ناهار تکرار کنند توانند از خاکشیر و آبجوش و نبات یک بار دیگر در بعد از ظهر یا  پاکسازی معده است حتی می

برابر آب  3یا  5طرز تهیه ماءالعسل به این صورت است که یک کیلو عسل با -.کند که این کار به پاکسازی بهتر معده کمک می

له مخلوط کرده و بر روی شعله مالیم گاز قرار داده شود؛ تا حداقل یک دوم از آب آن تبخیر شود تا زمانی که آب و عسل روی شع

توان روزانه  این آب و عسل برای تقویت معده بسیار مفید است و می. گاز در حال جوش خوردن است باید کف روی آن گرفته شود

 توان با آب رقیق کرد چند استکان از آن را مصرف کرد البته می

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 سالمت

  فودپرس 4801خرداد ماه  21شنبه  چهار

 برای پیشگیری از دیابت ماست بخوریدمواد غذایی
در دیابت نوع دوم بدن .مطالعات جدید نشان داده است که مصرف روزانه ماست می تواند از بروز دیابت نوع دوم پیشگیری کند <

ای بدن نسبت به اثر انسولین مقاومت نشان می دهند و به همین علت نمی تواند به اندازه کافی انسولین تولید کند و یا سلول ه

استاد تغذیه دانشگاه « فرانک هو»در این مطالعه که توسط دکتر .گلوکز نمی تواند وارد سلول های بدن شده و قند خون باال می رود

ی بهداشتی و درمانی مشغول به کار بوده هزار نفر که در سیستم ها 231هاروارد صورت گرفته سوابق پزشکی و عادات تغذیه حدود 

نکته قابل توجه این بوده که . شده اند 2هزار نفر در سال های بعد مبتال به دیابت نوع  47از این تعداد، حدود .اند بررسی شده است

درصد کمتر از دیگر افراد بوده  45در افراد مورد مطالعه ریسک بروز دیابت در آنهایی که روزانه ماست مصرف می کرده اند 

اینکه ماست چگونه می تواند چنین خاصیت پیشگیرانه ایی داشته باشد دقیقا مشخص نیست ولی دانشمندان حدس می زنند .است

با تغییرات مناسبی که در محیط روده می دهند می توانند این اثر را بجای ( میکروب های خوب آن)پروبیوتیک های درون ماست 

 دبگذارن

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

 فودپرس 1061خرداد ماه  16سه شنبه 

 با رژیم ماهی خواری از سرطان روده بزرگ جلوگیری کنید

و استفاده از رژیم غذایی گیاهی که شامل ماهی بر اساس مطالعات اخیر نشان داده شده است که حذف گوشت قرمز  <مواد غذایی

 .است عامل اصلی برای جلوگیری از سرطان روده بزرگ است

گیاه خوارانی که هیچ )با توجه به یک مطالعه هفت ساله، احتمال ابتال به سرطان روده بزرگ در افراد پسکیترینیسم یا ماهی خوار 

در مقایسه با افرادی که از رژیم های غذایی همه چیز خوار استفاده می ( دگوشتی جز گوشت دریایی مانند ماهی مصرف نمی کنن

 .درصد کمتر است 18کنند، 

. براساس آمار جامعه سرطان آمریکا، سرطان روده سومین نوع سرطان شایع و سومین علت عمده مرگ و میر بیماران سرطانی است

سیار خطرناک است و تشخیص آن در مراحلی که خطر کمتری دارد این بیماری به دلیل احتمال باالی مرگ در مراحل اولیه، ب

 .بسیار دشوار است

افته های مطالعاتی حاکی از آن است که خطر ابتال به سرطان روده در افرادی که رژیم کامل گیاهی خود را به رژیم ماهی خواری 

ممکن است  8-ن می گویند اسیدهای چرب امگامحققا. کاهش می یابد %25تغییر می دهند، احتمال خطر ابتال به سرطان روده 

 .دلیل اصلی کاهش خطر سرطان در گروه ماهی خوار است

های  شود، به رشد سلول های سرطان کولون، سرطان رکتوم یا چنگار روده بزرگ نیز شناخته می سرطان روده بزرگ که به نام

 .شود گفته می( بخشی از روده بزرگ)سرطانی در کولون یا رکتوم 

. های دیگر بدن حمله کنند یا در آنها تکثیر یابند توانند به بافت افتد که می ها اتفاق می ن بیماری به دلیل رشد غیرطبیعی سلولای

های روده، کاهش وزن و خستگی  تواند شامل مواردی همچون خون در مدفوع، تغییر در حرکت ها و عالئم این بیماری می نشانه

  .همیشگی باشد

http://www.foodpress.ir/Post.a 
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 سالمت 
 فودپرس 1061خرداد ماه  21پنج شنبه 

  !گویند مضر نیست نمک آن قدر ها هم که می

 .داردآسایی را برای بدن به همراه  سولفات منیزیم ترکیبی است که صددرصد نمک نبوده و خواص معجزه <مواد غذایی

باید گفت که این ماده ترکیبی از . زدایی بدن کاربرد داشته است های باغبانی تا سم ها در زمینه سولفات منیزیم ماده است که قرن

 .باشد منیزیم و سولفات بوده و به طور صددرصد نمک نمی

آورد کمبود این ماده باعث بروز  می آنزیم ضروری برای سالمتی بدن را فراهم 811نکته قابل توجه این است که منیزیم بیش از 

 .گردد فعالی و فشارخون باال می مشکالت قلبی، بیش

 .های خاص حائز اهمیت است سولفات نیز برای بسیاری از فرآیندهای زیستی از جمله دفع سموم از بدن و ایجاد پروتئین

 :شود حال در اینجا به چند خواص ویژه نمک سولفات منیزیم اشاره می

 ییزدا  سم

های بدن  کند و باید گفت که سلول ای می محیطی کمک ویژه های زیست سولفات منیزیم به دفع سموم بدن و از بین بردن آالینده

 .نیاز شدیدی به این ماده دارند

در طول  بار 8تا  2دقیقه داخل آن قرار بگیرید،  47تا  41فنجان از این نمک را در وان حمام ریخته و به مدت  2-4شود  توصیه می

 .هفته این کار را انجام دهید

 تنظیم قندخون

شود،  محققان بر این باورند که ارتقاء سطح منیزیم بدن به وسیله بهبود گردش خون و کاهش فشار آن باعث حفاظت از قلب می

د باید گفت که این ماده به همچنین منیزیم میزان توانایی بدن را در استفاده از انسولین باال برده و میزان کلسیم بدن را تنظیم کن

 .گیرد باشد و راه دریافت آن غالباً از طریق پوست صورت می راحتی از طریق غذا قابل جذب نمی

 محو کردن کبودی پوست

برای کاهش ظاهر کبودی کافی است لیف حمام رابه ترکیب آب سرد و سولفات منیزیم آغشته کرده و از آن استفاده کنید 

قاشق غذاخوری از سولفات منیزیم را به همراه یک فنجان آب به صورت کمپرس بر روی مکان کبود شده قرار  2توانید  همچنین می

 .دهید

 سوختگی درمان آفتاب

سولفات منیزیم خواص ضد التهابی داشته و برای تسکین و درمان سوزش آفتاب سوختگی، خارش و درد پوست نقش مهمی را ایفا 

 .کند می

قاشق غذاخوری سولفات منیزیم را با یک فنجان آب مخلط کرده و بر روی محل آسیب دیده  2فی است تنها در این راه درمانی کا

 .دقیقه محل را با آب بشویید الزم است چندین بار این کار را در طی هفته انجام دهید 41اسپری کنید پس از 

و ( چند قطره از اسانس اسطوخودوس به آن بیافزایید)رده گرم اضافه ک  توانید یک فنجان از این نمک را به یک وان آب همچنین می

 .دقیقه در آن قرار بگیرید 21به مدت 

 کنترل آفت و حشرات موذی

توانند بدون آسیب رساندن به چمن از آن  رود که باغبانان می سولفات منیزیم یک راه عالی برای از بین بردن حشرات به شمار می

 .استفاده کنند

 اسکراب بدن
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ترین راهی است که  شود پس از دوش گرفتن مقداری نمک سولفات منیزیم را بر روی پوست خود بمالید این عالی می توصیه

 .های مرده پوست را از بین برده و باعث لطافت پوست شود تواند سلول می

 درمان سرماخوردگی و آنفوالنزا

 .برد رده و عفونت را از بین میحمام آب داغ به همراه سولفات منیزیم به بهبود سرماخوردگی کمک ک

 خواب راحت

دوش گرفتن با آب داغ و سولفات منیزیم یک ساعت پیش از خواب باعث ایجاد آرامش در افراد شده و خوابی آرام را به ارمغان 

 .کند های قلبی مقابله می آورد، چرا که با این کار سطح منیزیم افزایش یافته و با خستگی، استرس و بیماری می

 شر بوی بد خالص شوید از

 .کافی است پاهایتان را با آب ولرم و مقداری سولفات منیزیم شستشو داده و با خستگی و بوی بد پاهایتان را بهبود بخشید

 .کند ای پا به این روش باعث بهبود گردش خون، کاهش التهاب شده و پوست را نرم می دقیقه 21تا  47وشوی  شست

http://www.foodpress.ir/Post 
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 سالمت
 فودپرس 1061خرداد ماه  23چهار شنبه 

 نوشیدن آب  چهار باور غلط درباره

طبیعی اعضای مختلف بدنمان کامالً به آن ی حیات ما و کارکرد  ای است که ادامه آب نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد و ماده

ها بسیار هم سرسخت به نظر  ی حیاتی وجود دارند که بسیاری از آن اما باورهای غلط بسیاری در مورد این ماده. وابسته است

 !رسند و گویا قصد از بین رفتن ندارند می

شنویم اما تحقیقات و  سالیان سال است آن را میهایی است که  این جمله یکی از توصیه! باید روزانه هشت لیوان آب بنوشید

اند که ممکن است بدن انسان گاهی به کمتر از هشت لیوان آب و گاهی به بیشتر از آن نیاز داشته  مطالعات بسیاری نشان داده

نند قد، وزن، دمای باشد؛ در واقع هیچ رقم ثابتی برای این نیاز وجود ندارد و مقدار آب مورد نیاز هر فرد به عوامل مختلفی ما

  .تر از همه به غذای مصرفی او وابسته است های روزانه و مهم محیط، فعالیت

ی اول در اثر کم شدن آب بدن  این جمله اساساً صحیح است چرا که تشنگی در درجه! تشنگی به معنای تمام شدن آب بدن است

دهد  درصدی آب بدن رخ می 1تا  2ادی معموالً در اثر کاهش تشنگی ع! دهد؛ اما وضعیت معموالً اینقدرها هم وخیم نیست رخ می

درصد آب بدن کم کم  3تا  7از دست دادن . و در صورتی که به مشکالت کلیوی دچار نباشید به مشکل خاصی برنخواهید خورد

 .ساز باشد تواند مشکل شود و می موجب به وجود آمدن حاالت سرگیجه و خستگی می

. این توصیه کامالً غلط نیست و بستگی به شرایط دارد! های ورزشی استفاده کنید حتماً از نوشیدنی کنید باید وقتی ورزش می

چه بدن در اثر تعریق حین ورزش از دست  توانند آن هستند که می( های نمک یون)ها  های ورزشی سرشار از الکترولیت نوشیدنی

اما مگر در زمانی که مدت . مفید هستند …خون و  pH صاب، تثبیتها برای عملکرد اع این الکترولیت. داده را جایگزین کنند

ها نخواهید داشت و آب به تنهایی برای  اید، نیازی به آن اید یا زیر آفتاب سوزان فعالیت کرده بسیار طوالنی را مشغول ورزش بوده

 .بازگشت بدنتان به حالت اولیه کفایت خواهد کرد

تواند به پاکسازی بدن کمک کند  عاً این طور نیست و این که نوشیدن مقادیر عظیمی از آب میواق! کند آب سموم را از بدن دفع می

تواند کارکرد صحیح متابولیسم بدن را تضمین کند که بخشی از آن شامل  نوشیدن آب به مقدار کافی می. یک باور کامالً غلط است

فی آب بخورید این اعضا به فعالیتشان ادامه خواهند داد و نوشیدن تا وقتی که به میزان کا. هاست زدایی بدن توسط کبد و کلیه سم

های خون موجب آسیب زدن به این اعضا شده و کارکردشان را مختل  آب اضافه حتی ممکن است از طریق کاهش غلظت نمک

  .کند
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 درختیسیب 
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 سیب زمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931سوم خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

117 
 

 شیالت

 آیانا 1061خرداد  23, چهارشنبه

 بررسی قابلیت های منطقه ای مبتنی بر اقتصاد دریا محور در شیالت و آبزیان 

بخش شیالت و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، قابلیت های منطقه ای مبتنی بر اقتصاد دریا محور در 

 .آبزیان را بررسی کرد

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی دفتر مطالعات ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

فعالیت های شیالتی در ایران توسط روس ها رونق یافت و عایدات آن به ویژه در بخش ماهیان : زیربنایی این مرکز اعالم داشت

از وزارت منابع طبیعی منفک شد و زیر نظر وزارت دفاع قرار  4871بخش شیالت در سال . یاری نیز در ابتدا نصیب روس ها شدخاو

شرکت سهامی شیالت و شرکت سهامی شیالت جنوبی در هم ادغام شدند و از  4801این روند ادامه داشت تا اینکه در سال . گرفت

به فرمام  4800به وجود آمد که زیر نظر وزارت کشاورزی فعالیت می کرد تا اینکه در سال ترکیب آنها شرکت سهامی شیالت ایران 

شرکت سهامی شیالت ایران از وزارت کشاورزی منتزع شد و تحت نظر وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت که ( ره)امام خمینی 

به سازمان شیالت تغییر نام یافته و در قالب وزارت  بعدها با ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی، شرکت سهامی شیالت

 .جهاد کشاورزی قرار گرفت

عمده فعالیت های شیالت در دو بخش صید و صیادی و پرورش آبزیان است که در بخش اقتصاد دریامحور پرورش آبزیان در قفس 

الیت های شیالتی در آب های ساحلی و در این گزارش سعی شده است به وضعیت ذخایر و فع. نیز مورد توجه قرار گرفته است

همچنین به میزان تولید محصوالت شیالتی از منظر صید و صیادی و انواع گونه های خوراکی و . فراساحلی ایران اشاره شود

 .غیرخوراکی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان تا اقیانوس هند نیز اشاره شده است

یادان کشور و معضالتی نظیر پدیده کشند قرمز در خلیج فارس و شانه دار مهاجم در دریای در ادامه گزارش به مشکالت عمومی ص

 .خزر نیز پرداخته شده و در پایان نیز راهکارهای مربوط به هریک از موارد یاد شده نیز ارائه شده اند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22031-4.html 
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 شیالت

 آیانا 1061خرداد  16, سه شنبه

 کنسرو ساردین در سبد غذایی مردم جای گرفت 

دار، روغنی و دودی در  صورت سس های مستطیل به بندی شده ماهی ساردین در بسته عرضه کنسرو سر و دم گرفته

 .آغاز شدای سراسر کشور  های زنجیره فروشگاه

سه نوع : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ای وجود دارد های زنجیره فرآورده جدید کنسروی به تولید انبوه رسیده است و در حال حاضر در فروشگاه

در راستای افزایش ماهیان در سبد : ز ماهیانی است که مصارف انسانی آن کمتر بوده، افزودعیسی گلشاهی با بیان اینکه ساردین ا

 .غذایی مردم و با توجه به خواص این ماهی، سه نوع کنسرو جدید ساردین به تولید تجاری رسیده است

های  بار در بسته بندی صورت ساردین در سس، روغن و نوع دودی شده، برای نخستین کنسرو ساردین به: وی خاطرنشان کرد

 .گرم تولید شده است 471چهارگوش و به وزن 

تومان است که با  471هزار و  ای پنج های زنجیره در حال حاضر قیمت هر قوطی کنسرو ساردین در فروشگاه: گلشاهی ادامه داد

 .شود درصد از قیمت آن کاسته می 41افزایش تولیدات از مرز یک میلیون تن، 

های  بندی های چهارگوش در بخش کنسرو ماهی در ایران وجود نداشته، اما کنسرو فوق در بسته بندی بسته :وی تصریح کرد

 .شود مستطیل عرضه می

 .هزار قوطی تولید کنسرو ساردین داریم که به تدریج به یک میلیون تن خواهد رسید 871در حال حاضر : گلشاهی یادآور شد

 یافتهای طرح ض عرضه آبزیان در نمایشگاه

های طرح ضیافت،  همزمان با آغاز نمایشگاه: مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت درباره بازار آبزیان در ماه رمضان نیز تأکید کرد

آال و میگو قابل  ای که بر اساس تقاضا، انواع مختلف آبزیان دریایی، ماهیان جنوب، قزل گونه بخش آبزیان نیز حضوری فعال دارد، به

 .عرضه است

 .های عیدانه از تخفیف برخوردار است شده در نمایشگاه طرح ضیافت همچون نمایشگاه قیمت ماهیان عرضه: وی اظهار داشت

عرضه آبزیان در کنار سایر مایحتاج مردم در ماه مبارک رمضان برای آن است که عادت غذایی مرم تغییر : گلشاهی همچنین گفت

 .دهد م سال نباید ماهی مصرف کرد، زیرا تشنگی را افزایش میای معتقدند که در فصل گر کند، زیرا عده

یابد که امیدواریم تمامی مردم برای حفظ  ها مصرف ماهی افزایش می در ماه مبارک رمضان در تعدادی استان: وی در پایان افزود

 ./سالمتی خود از این فرآورده پروتئینی استفاده کنند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22070-4.html 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 عرضه شکر سفید با نرخ مصوب 

بازار  سازی شده، به مناسبت فرا رسیدن ماه ضیافت الهی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، با عرضه شکر سفید ذخیره

 .کند داخلی را در ماه مبارک رمضان تنظیم می

، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان ضرورت تنظیم بازار کاالهای اساسی از (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

دن ماه مبارک رمضان، حسب تصمیم ستاد تنظیم بازار، به مناسبت فرا رسی: های اوج تقاضا گفت طریق عرضه مناسب در زمان

رویه قیمت، شکر  منظور جلوگیری از افزایش بی تنظیم بازار کاالی شکر به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار شده که به

 .شود سازی شده این شرکت از امروز با نرخ مصوب در بازار عرضه می ذخیره

کنندگان و  تومان است که از امروز در اختیار مصرف 411و قیمت مصوب برای هر کیلوگرم شکر سفید دوهزار : علی قنبری افزود

 .صنف و صنعت قرار خواهد گرفت تا نیاز مصرفی مصرفی و اصناف تأمین شود

ویژه شکر موجودی باالیی داریم  خوشبختانه در تمامی کاالهای اساسی به: وی با اشاره به ذخایر مطمئن شکر کشور خاطرنشان کرد

 ./ها و تأمین نیاز مصرفی کشور مشکلی وجود نداردو برای تنظیم بازار کاال

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22020-4.html 
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 شکر
 فودپرس 1061خرداد ماه  19شنبه 

هزار تنی شکر در 09۵ذخیره / واردات شکر نیست نیازی به:دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر;
 <خردادماهصنایع غذایی

هزار تن شکر در کشور تا فرا رسیدن فصل 347با توجه به ذخیره سازی : دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر کشور گفت 

بهمن .ت شکر در کشور وجود نداردآینده و ازسرگیری تولید این محصول توسط تولید کنندگان داخلی ، هیچ گونه نیازی به واردا

دانایی با اشاره به نشست اخیر خود با قائم مقام و برخی معاونان وزیر جهادکشاورزی در خصوص تامین نیاز مصرف کنندگان شکر 

از هزار تن شکر دیگر 111هزار تن شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و 147در این نشست مقرر شد با تامین : در کشور افزود

سوی انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر با حذف دالالن و واسطه گران نیاز تولیدکنندگان شیرینی، شکالت و نوشابه و همچنین 

وی با اشاره به تعیین قیمت هر کیلوگرم شکر به میزان .دیگر مصرف کنندگان با مراجعه مستقیم آنها به این دو مرجع تامین شود

بیش از این رقم از مصرف کنندگان دریافت شود تخلف است و با متخلفان برخورد جدی خواهد  اگر: هزار ریال ادامه داد24

اگرچه با وجود تولید مناسب ، پارسال بازار شکر در کشور با مصائب بسیاری همراه بود اما امسال از بهره وری : دانایی اضافه کرد.شد

کشاورزی و مجموعه معاونان وی با کنترل واردات، بازار شکر کشور مطلوبی برخوردار بودیم و به دلیل حمایت های وزیر جهاد 

در ماه های دی، بهمن و اسفند پارسال و نیز فروردین امسال حتی یک کیلوگرم : وی گفت.وضعیت امیدوارکننده تری یافته است

ن شکر سفید از کشورهای حوزه ت111شکر وارد کشور نشده و تنها در ماه اردیبهشت آن هم توسط تعاونی مرزنشینان پنج هزار و 

هزار تن شکر چغندری و نیشکری در کشور تولید شد که 827پارسال یک میلیون و : وی ادامه داد.خلیج فارس وارد کشور شد

ساله صنعت قند و شکر کشور است و امسال پیش بینی می شود این رقم به یک میلیون و 421باالترین میزان تولید در عمر 

هزار تن شکر نیشکری 031هزار تن شکر چغندری و 012پارسال از مجموع تولید شکر، : دانایی افزود.افزون شودهزار تن شکر 111

دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر کشور اظهار .هزار تن پیش بینی می شود511بود که تولید امسال هر کدام از این ها 

هزار تن در سال 251د؛ بیشترین میزان تولید تاکنون یک میلیون و این رقم رونق صنعت شکر در کشور را نشان می ده: کرد

وی درباره مطالبات تولید .هزار تن رسید771به دلیل واردات بی رویه به  4833و  4835بود که این رقم در سال های  4832

ار شد تولید کنندگان به هزار ریال برای هر کیلوگرم تعیین شده بود که قر28پارسال قیمت : کنندگان شکر در کشور هم گفت

هزار ریال به کارخانجات بفروشند و مابه التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود تا زمان حاضر ریالی از این بابت به دست 24قیمت 

 تولید کنندگان نرسیده است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 فراوردههاشیر و 

 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  17: تاریخ

 افزایش خودسرانه برخی محصوالت لبنی

 .های واقعی اختالف زیادی دارند هستیم ها که البته با قیمت ضعف بر نظارت و کنترل بازار سبب افزایش خودسرانه قیمت

گروه اقتصادی باشگاه  خبرنگار تجارتناصر عاشوری قلعه رودخانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

که افزایش خودسرانه قیمت محصوالت لبنی را داشتند  ، در خصوص این موضوع که چرا با برخی واحدهای متخلفخبرنگاران

در واقع این مسئولیت به عهده سازمان : شود و همچنان شاهد گرانی محصوالت از سوی آن ها هستیم، اظهار داشت برخورد نمی

هزار نفر بازرس  8از تعزیرات است که از طریق اتحادیه ها به اصناف بازرسی دارند و از طرفی سازمان صنعت، معدن، تجارت با بیش 

 . متولی این کار هستند

های واقعی اختالف زیادی  ها که البته با قیمت اما متاسفانه به دلیل ضعف بر نظارت و کنترل بازار سبب افزایش خودسرانه قیمت

 . دارند هستیم

گیرند اما عرضه کم محصوالت  می بنابراین گاهی اوقات برای کاالها قیمتی در نظر: عاشوری قلعه رودخانی در پایان تصریح کرد

فروشند که باید وزارت  های متفاوت می صورت می گیرد که خود موجب تقلب و تخلف است و از طرفی گاهی کاال را با قیمت

صنعت، معدن و تجارت باید ساماندهی و نظارت خود را در زمینه کم فروشی گران فروشی باال برده و با واحدهای متخلف برخورد و 

 . ه پرونده آنها کنندضمیم

http://www.yjc.ir/fa/news/7228101 
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 صادرات و واردات

 - 61/30/17فارس

 عدم صدور مجوز صادرات و واردات با عنوان امضای طالیی
هیچ مجوزی در مباحث صادرات و واردات برای فرد و قشر امروز : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت

 .شود، بلکه این امر برای همه یکسان است خاصی به عنوان امضای طالیی در وزارت جهاد کشاورزی صادر نمی

د های وزارتخانه جها وگو با خبرنگار فارس در تویسرکان، بحث مکانیزاسیون کشاورزی را از اولویت خلیل آقایی امروز در گفت

میلیارد تومان برای مکانیزاسیون  711هزار و  2از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون بیش از : کشاورزی دانست و اظهار کرد

 .کشاورزی از منابع داخلی بانک کشاورزی بدون اینکه نیازی به اعتبارات دولتی باشد، تخصیص داده شده است

نیاز بخش کشاورزی ما بیش از : ارد تومان از این اعتبارات هزینه شده است، افزودمیلی 011هزار و  وی با اشاره به اینکه حدود یک

 .هاست، این خط اعتبارات تا افزایش مکانیزاسیون در کشور ادامه دارد این

 711هزار و  2با حساسیت و توجه مجلس و دولت طی دو سال گذشته بیش از : معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .ارد تومان به آبیاری نوین تخصیص داده شدمیلی

 311امروز نزدیک : وی با اشاره به اینکه اوایل تشکیل دولت ما در خصوص بذر و کود شیمیایی دچار مضیقه بودیم، خاطرنشان کرد

 .ای نداریم هزار تن کود در سطح کشور توزیع شده و ما برای تأمین کود و بذر هیچ دغدغه

سال گذشته با وجود کارشکنی که : ایم، تصریح کرد نکه ما امروز تأمین بازار را مبتنی بر تولیدات داخلی قرار دادهآقایی با تاکید بر ای

 .دیدند، نیازهای شب عید را با تولیدات داخلی سپری کردیم از سوی برخی افراد که منافع خود را در خطر می

ی فرد و قشر خاصی به عنوان امضای طالیی در وزارت جهاد امروز هیچ مجوزی در مباحث صادرات و واردات برا: وی گفت

 .شود، بلکه این امر برای همه یکسان است کشاورزی صادر نمی

هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه صندوق کشاورزی در سال جاری خبر داد و  معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی از تصویب یک

 .ی چون تأمین خسارت به منظور استقبال کشاورزان برای استفاده از بیمه را به کار ببریمالبته ما نیز باید تمهیدات: افزود

امیدواریم امسال با توجه به اعتبارات اختصاص یافته با همراهی و مشارکت مردم شرایطی بهتر از سال گذشته داشته : وی افزود

 .باشیم

برای بخش آبیاری تحت فشار : د تومان در سال جاری اعالم کرد و گفتهزار میلیار 7آقایی در پایان اعتبارات جهاد کشاورزی را 

 .میلیارد تومان در نظر گرفته شده است 01استان همدان 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011845111731 
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وارداتصادرات و   

 - 61/30/19فارس

 نشد  امسال مجوز واردات یک کیلوگرم میوه هم داده/ های قاچاق پیامدهای ناشی از واردات میوه

شود،  ای به کشور می های قاچاق باعث ورود آفات قرنطینه رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه واردات میوه

لحاظ بهداشتی مورد تایید کشور مبدأ نباشد و به همین دلیل این  های وارداتی از ممکن است بخشی از میوه: گفت

 .شود  محصوالت صادر می

در مورد پیامدهای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   علی باغستانی میبدی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در گفت محمد

اخیر واردات قاچاق میوه به وفور مشاهده شده که این امر منجر به ورود آفات   طی چند ماه: های قاچاق، گفت ناشی از واردات میوه

 .شود ای به کشور می قرنطینه

قانونی برای ورود کاال و یکی از وظایف سازمان حفظ نباتات، قرنطینه آفات است و طبق قانون هر جا که گمرک و محور : وی افزود

سازمان حفظ نباتات هم وجود دارد و اقدام به کنترل محصوالت به لحاظ   یا محصوالت کشاورزی وجود داشته باشد پست قرنطینه

 .کند بهداشتی و آفات می

: اظهار داشت کند، ای خسارت بیشتری نسبت به آفات مرسوم در کشور وارد می باغستانی میبدی با بیان اینکه آفات قرنطینه

رود، اما  دشمنان طبیعی آفات مرسوم در طبیعیت وجود دارد، بنابراین با شیوع این آفات بخشی توسط دشمنان طبیعی از بین می

 .کنند ای دشمن طبیعی وجود ندارد و این آفات به صورت هجومی عمل کرده و خسارت وارد می در مورد آفات قرنطینه

اند که با ورود آنها به کشور خسارت  ای بوده های قرنطینه ای جزء آفت ترش و مگس مدیترانهآفت جاروک لیمو: وی تصریح کرد

 .زیادی به محصوالت کشاورزی وارد شده است

آفت جاروک لیموترش بخش زیادی از باغات لیموترش را از بین برده و در صورت گرفتار شدن محصول به : باغستانی اظهار داشت

 71خوار برنج از حدود  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه آفت کرم ساقه.درخت وجود ندارد ای جز قطع این آفت چاره

بنابراین : های قرنطینه ای کشور بوده، تصریح کرد ها این آفت جزء آفت سال پیش به کشور وارد شده، در حالی که پیش از این سال

 .هستیم برای مبارزه با این آفت مجبور به مبارزه شیمیایی

های وارداتی به کشور  اما با این حال شاهد وفور میوه: نشده ،افزود  وی با بیان اینکه امسال مجوز ورود حتی یک کیلوگرم میوه داده

 .هستیم و برای جلوگیری از این مسئله الزم است تا ستاد مبارزه با قاچاق به صورت جدی وارد عمل شود

های متولی باید نظارت را بیشتر کنند،  دستگاه: های قاچاق بسیار زیاد است، بیان داشت میوه باغستانی با بیان اینکه حجم واردات

ضمن اینکه استانداران مناطق مرزی به عنوان نمایندگان دولت نظارت بیشتری نسبت به واردات محصوالت کشاورزی قاچاق داشته 

ای مشاهده شده  های قاچاق وارداتی آفت مگس مدیترانه اخیر در میوههای  رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه در ماه.باشند

های قاچاق در مناطق مختلف ممکن است این  ای نیست، اما با توزیع میوه های قرنطینه اگرچه این آفت دیگر جزء آفت: است، گفت

 .آفت به مناطقی از کشور که این آفت شیوع ندارد، گسترش یابد

های وارداتی از لحاظ بهداشتی  ممکن است بخشی از میوه: های قاچاق دقت شود، گفت ید در مصرف میوهوی با اشاره به اینکه با

مورد تایید کشور مبدا نباشند و به همین در کشور مبدا به مصرف نرسد و آن را صادر کنند و یا اینکه ممکن است، از سمومی در 

معموال پیامدهای حاصل از واردات : ازمان حفظ نباتات اظهار داشترئیس س.آن استفاده شود که در کشور ما مورد تایید نیست

 .شود های آینده آشکار می های قاچاق در سال بدون نظارت میوه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840111811 

http://www.farsnews.com/
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 صادرات و واردات
 - 61/30/23فارس

 درصدی قیمت زعفران در داخل تهدید از دست رفتن بازار صادرات ۵2افزایش 

های اخیر، اظهار  درصدی قیمت زعفران در ماه ۵2عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران ایران با اشاره به افزایش 

 .دهیم از دست میبا افزایش افسارگسیخته قیمت زعفران بازارهای جهانی و قدرت رقابت را : داشت

در مورد افزایش قیمت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی حسینی عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران ایران در گفت

کامال به ضرر صادرات  ماه گذشته 2درصدی قیمت زعفران در  71تا  11افزایش : زعفران و اثر آن بر صادرات این محصول، گفت

 . دهیم المللی خود را از دست می است و در صورت ادامه این روند قطعا مشتریان بین

این افراد فقط به : اند، افزود های سرگردانشان را وارد این بازار کرده جو سرمایه جو و سود ای دالل، فرصت وی با اشاره به اینکه عده

 .ر تیشه به ریشه صادرات زعفران می زنندهای آنی هستند و با این کا فکر سود

هزار تومان است  711میلیون و  1میلیون تا  1قیمت واقعی زعفران بین : عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران ایران اظهار داشت

 .سپاریم ها قطعا قدرت رقابت در بازارهای جهانی را از دست داده و به رقیبان می و با افزایش افسار گسیخته قیمت

افغانستان، هند، یونان، : شود اظهار داشت تن زعفران در کشور تولید می 811حسینی با بیان اینکه ساالنه بطور متوسط حدود 

 .ایتالیا، مراکش، آذربایجان، اسپانیا از جمله کشورهای تولید کننده زعفران دنیا هستند

این سیاست در راستای کاهش : در افغانستان، اظهار داشت المللی برای کشت زعفران وی با اشاره به حمایت برخی نهادهای بین

 .تن در سال رسیده است 1کشت خشخاش در این کشور اتخاذ شده و در حال حاضر تولید این کشور به 

،  3، 41کشورهای هند، یونان، مراکش و اسپانیا با تولید ساالنه به ترتیب : عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران ایران اظهار داشت

 .روند کنندگان زعفران جهان به شمار می ترین تولید و یک تن از عمده 8.7

 241در دو استان خراسان رضوی و جنوبی حدود  08سال : هزار هکتاری کشت زعفران در کشور، افزود 31وی با اشاره به سطح 

 .تن صادر شد 411تن زعفران تولید و حدود 

شود در  کیلوگرم زعفران تولید می 1تا  8.7بطور متوسط از هر هکتار در کشور : کردعضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران تصریح 

 .کیلوگرم رساند 7توان به  های الزم تولید در هر هکتار را می حالیکه با فراهم آوردن زیر ساخت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840111315 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 هزار تن مرکبات به روسیه  922صادرات / استمداد خانه کشاورز از رئیس جمهوری برای مهار قاچاق میوه
بندی آنها نشان از ورود با  بستهدنبال ورود گسترده انواع میوه به کشور در حالی که تازگی و  خانه کشاورز به

های ویژه است، باعث استمداد از دفتر رئیس جمهوری برای توقف قاچاق  دار و با استفاده از رانت کانتینرهای یخچال

 .میوه خواهد شد

گسترده ورود حجم : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس خانه کشاورز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  نایب

دهنده سرعت ورود میوه به کشور و  شود، نشان های شکیل به بازار عرضه می بندی صورتی که کامالً تازه و در بسته انواع میوه به

 .های مختلف است که جز با دخالت رئیس جمهوری و کنترل بیشتر مرزها محقق نخواهد شد استفاده از رانت

های مختلف جهت جلوگیری از ورود انواع میوه به کشور  ای به ارگان صورت مکتوب نامه ورز بهخانه کشا: اهلل بیابانی افزود عنایت

جز  ای به گیر ورود انواع میوه است، واردات هیچ میوه ارسال کرده است، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی که متولی و تصمیم

 .های گرمسیری نظیر موز را مجاز اعالم نکرده است میوه

ای از سوی خانه کشاورز به دفتر رئیس  ای که با دبیرکل خانه کشاورز صورت گرفته، بنا شد نامه در جلسه: شان کردوی خاطرن

 .جمهوری ارسال شود و از شخص رئیس جمهور خواسته شود برای توقف قاچاق میوه به کشور و کنترل مرزها ورود پیدا کند

 فروشان کپههای قاچاق بدون محدودیت توسط  فروش میوه

در حال حاضر حجم قابل توجهی انواع هلو، شلیل، لیموترش، آلبالو، انبه و پرتقال از کشورهایی نظیر مصر، ترکیه، پاکستان و 

 .کدام مجوز ورود ندارند شود که به گفته مسئوالن کشور هیچ هندوستان وارد کشور می

واردات انبه در حالی که امکان آلودگی آن به انواع بیماری وجود دارد، حجم قابل توجه : مدیرعامل اتحادیه مرکبات کشور ادامه داد

های قاچاق  راحتی انبه فروشان داخل سطح شهر تهران به با این وجود، کپه. زنگ خطر را برای مسئوالن کشور به صدا درآورده است

 .کنند را عرضه می

های  زودی میوه یران خود یکی از تولیدکنندگان این دو محصول بوده و بهورود آلبالو و انجیر ترکیه در حالی که ا: بیابانی تصریح کرد

 .شود، چه توجیهی خواهد داشت صورت انبوه وارد بازار می شوند، به تابستانه که شامل آلبالو و انجیر می

اقتصادی بازار را تغییر گیرد، فرمول  کنندگان قرار می های گزاف در اختیار مصرف های وارداتی که به قیمت میوه: وی یادآور شد

 .وجود آورد که در هر صورت به زیان ملی منجر خواهد شد تواند توقعات کاذب برای اصناف مختلف به دهد و می می

 های شمال به گوگرد پشتوانه علمی ندارد ادعای آلودگی خاک

مال کشور به گوگرد و اثرگذاری آن در طعم های ش هرگونه اظهار نظری درباره آلوده بودن خاک: رئیس خانه کشاورز تأکید کرد نایب

 .صورت غیرکارشناسی و بدون ارائه آنالیز آزمایشگاهی ارزش علمی نداشته و قابل توجه نیز نیست و مزه مرکبات به

ی مشتر های شمال به گوگرد خبر داده و مدعی بی در حالی برخی از فعاالن صنعت آبمیوه از آلوده بودن خاک: بیابانی اظهار داشت

صورت محدود، اما به  های تولیدشده شمال کشور هرچند به اند که باید گفت اکنون پرتقال های تولیدی پرتقال ایران شده بودن آب

 .ای برخوردار هستند شوند که از استانداردهای سختگیرانه کشورهای منطقه نظیر روسیه صادر می

نتره در شمال کشور وجود دارد که مرکبات تولیدی شمال کشور را کارخانه تولید آبمیوه و کنسا 44بیش از : وی همچنین گفت

کنند و چنین اظهار نظر بدون پشتوانه علمی که توسط هیچ مرکز و نهاد بهداشتی  جذب کرده و مبدل به انواع میوه و کنسانتره می

 .ورزی شخصی با تولیدات داخلی کشور نیست و رسمی تأیید نشده است، چیزی جز غرض
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کنند با جوسازی محصوالت داخلی را معیوب جلوه  ای که همواره دنبال واردات هستند و تالش می همان عده: ر ادامه افزودبیابانی د

های ایرانی هستند که کیفیت آن و مطلوبیت مزه  اندازی برای طعم و مزه میوه دنبال شبهه داده یا تولید آنها را کافی ندانند، اکنون به

 .ن حوزه میوه در داخل و خارج کشور استآن مورد اجماع همه فعاال

 هزار تنی مرکبات به روسیه 922صادرات 

هرچند هنوز : مدیرعامل اتحادیه مرکبات کشور از شروع صادرات انواع مرکبات و کیوی به کشور روسیه خبر داد و خاطرنشان کرد

نی و همچنین هواپیمایی کشور صورت نگرفته است، های الزم برای افزایش صادرات به روسیه نظیر تجهیز ناوگان کشتیرا زیرساخت

 .هزار تن انواع مرکبات و کیوی به این کشور صادر شده است 411اما سال گذشته حدود 

تواند حجم قابل توجهی از مرکبات ایرانی را به این کشور  رود که می شمار می روسیه یکی از واردکنندگان مرکبات به: وی ادامه داد

 .فرستاد

های مرکبات ایرانی بازدید کردند، اما برای توسعه  هایی از کشور روسیه به ایران آمده و از باغ سال گذشته هیئت: تصریح کرد بیابانی

 .گذاری صورت گیرد که بخش خصوصی فاقد چنین توان مالی است صادرات به این کشور باید سرمایه

 توسعه صادرات میوه نیازمند فاینانس

ها فراهم  ها در همه حوزه گذاری و ایجاد زیرساخت ویژه روسیه باید سرمایه درات میوه به کشورهای منطقه بهبرای صا: وی یادآور شد

ترین آنها  دار و تجهیز ناوگان حمل و نقل مهم بندی و سورت، استفاده از کانتینرهای یخچال شود که عالوه بر ارتقاء سیستم بسته

 .است

برداری کند، چرا که برخی  های خارجی بهره گذاری رای توسعه صادرات میوه از فاینانس و سرمایهتواند ب دولت می: بیابانی تأکید کرد

 .اند کشورها نظیر کشور چین برای کمک به صادرات انواع میوه ایران اعالم آمادگی کرده

 گیر نیاز به انسجام دارند ها برای ورود به مجامع تصمیم تشکل

: اند، اظهار داشت گیر ورود پیدا نکرده ها در میزهای مؤثر و تصمیم ه این پرسش که چرا تشکلرئیس خانه کشاورز در پاسخ ب نایب

کنند، این در  سازی می های بازرگانی، اقدام به تشکل های مختلف مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار و اتاق اکنون وزارتخانه

سازی کند و اجازه دهند  ید یک سازمان و یک مرجع اقدام به تشکلگیر با های تصمیم ها به حوزه حالی است که برای ورود تشکل

 .صورت واقعی خلق شوند ها به تشکل

های متعدد در یک حوزه خلق شوند،  های موازی وجود ندارد و اساساً وقتی تشکل اعتمادی بین تشکل: وی همچنین گفت

گیر حضور  از حقوق صنفی خود اقدام کنند و در مجامع تصمیم دست آورند و برای دفاع دهد قدرت الزم را به کاری اجازه نمی موازی

 .پیدا کنند

 ها واگذار کنید تنظیم بازار مرکبات را به تشکل

دست  های پایانی سال نشان داد که دولت نمره قابل قبولی در تنظیم بازار به نگاهی به تنظیم بازار شب: بیابانی در ادامه افزود

 .ه بارها اتحادیه مرکبات کشور پیشنهاد تنظیم بازار مرکبات را ارائه کرده بودآورد، این در حالی است ک نمی

های صنفی با شناخت صحیح از وضعیت بازار و میزان تولید و با در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب  اتحادیه: وی خاطرنشان کرد

ها نیز به حوزه توزیع جلوگیری  ر گسترده داللکنند، از حضو های کمتری به دولت تحمیل می برای تولیدکننده، ضمن آنکه هزینه

 .ها واگذار نکرده است های تولیدی، دولت تنظیم بازار را به تشکل کند؛ این در حالی است که با وجود تشکل می
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درباره گیری  ها هستند و زمان مناسب برای تصمیم های درختان مرکبات در حال رفتن از روی شاخه اکنون شکوفه: بیابانی ادامه داد

های  کند آمادگی کامل را برای تنظیم بازار شب وسیله این تشکل اعالم می های پایانی سال و عیدانه است؛ بدین تنظیم بازار شب

 .ها اعتماد کند پایانی سال دارد، در صورتی که دولت به تشکل

 اتاق بازرگانی پذیرای تولیدکنندگان نیست

: پرسش که چرا این تشکل در پارلمان بخش خصوصی نیز جایگاهی ندارد، تصریح کردرئیس خانه کشاورز در پاسخ به این  نایب

عنوان پیروز  عنوان یکی از فعاالن حوزه تولید، بارها در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت کرده و با وجود آوردن رأی به اینجانب به

 .نی استدهنده تخلفات گسترده در اتاق بازرگا این نشان. ام میدان معرفی نشده

گیری کنند، پذیرای  توانند برای صادرات انواع میوه تصمیم ویژه اتاق تهران که می های بازرگانی به اتاق: وی در پایان یادآور شد

 ./تولیدکنندگان نیست و کمیسیون کشاورزی اتاق عمالً در اختیار بازرگانانی است که دستی بر تولید ندارند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22014-4.html 
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 صادرات و واردات

 آیانا 1061خرداد  23, چهارشنبه

 کشورهای اروپایی مشتری سیب و خیار ایران / ورود نخستین محموله کشاورزی به اتحادیه بین بورسی، در مهرماه

شود که نخستین محموله که شامل معامله پتاس کشور بالروس از روی تابلو و در مقابل عرضه خشکبار و  بینی می پیش

 .پلیمر ایرانی در اتحادیه بین بورسی طی مهرماه امسال عملیاتی شود

رباره عضویت ایران در اتحادیه د( ایانا)معاون مطالعات اقتصادی بورس کاال امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اندازی معامالت اولیه  درآمده و در حال تکمیل و راه CISایران به عضویت اتحادیه بین بورسی کشورهای عضو : بین بورسی گفت

 .این بخش هستیم

محصولی همچون پتاس در عنوان پایلوت،  اندازی شود که به تا مهرماه امسال تالش خواهد شد که یک محموله راه: علی پناهی افزود

 .ارجحیت است که از کشور بالروس وارد شده و به جای آن پلیمر یا خشکبار به آن کشور فرستاده شود

دنبال ایجاد یک بورس مشترک هستیم تا بتوانیم کاالهای خود را در این اتحادیه روی تابلو ببریم و در مقابل  به: وی خاطرنشان کرد

 .در آن کشور بهره ببریمبتوانیم از کاالهای موجود 

ترتیب  شود، در این بخش قابل دیدن است و بدین شود و آنچه که سفارش گرفته می آنچه که سفارش داده می: پناهی ادامه داد

 .صورت آنالین ثبت سفارش کنیم توانیم به می

که در چهار فصل نیز در کشور کشورهای اروپایی خواهان برخی محصوالت کشاورزی همچون سیب و خیار هستند : وی تصریح کرد

 .کنیم تا محصوالت فوق را استاندارد کنیم و روی تابلو ببریم موجود است و در این راستا تالش می

در حال حاضر : ها برشمرد و یادآور شد ترین مشکل نقل و انتقال محصوالت روی تابلوی اتحادیه بین بورسی را تحریم پناهی بزرگ

ها  تر تحریم ها عملیاتی کنیم، اما امیدواریم هرچه سریع ا را از طریق نقل و انتقاالت و با استفاده از صرافیه کنیم که برنامه تالش می

 .برداشته شود و بتوانیم اقدامات مؤثری را از طریق سیستم نظام بانکی عملیاتی کنیم

 گذاران کشاورزی از قراردادهای آتی بهره ببرند سیاست

س کاال درباره قرارداد کنجاله سویا که برای تحویل در شهریورماه، نخستین قرارداد آن معقد شد، معاون مطالعات اقتصادی بور

کنندگان کاهش یافته و عالوه بر آن،  اندازی چنین تابلویی، پوشش ریسک تولیدکنندگان و مصرف رود با راه انتظار می: تأکید کرد

 .های خود بهره ببرند و برنامهگذاران بتوانند از ابزار فوق برای پوشش ریسکی  سیاست

ای که در  گونه تنی و حداقل دارای پنج قرارداد تنظیم شده است، به 41قراردادهای موجود در بخش کنجاله سویا : وی اظهار داشت

صرفه ای در نظر گرفته شود که  گونه تن محموله روی تابلو قرار گیرد که البته هزینه حمل و نقل نیز باید به 71مجموع باید 

 .اقتصادی داشته باشد

 ./توانند از فرصت فراهم شده استفاده کرده تا محصوالت خود را عرضه کنند تمامی فعاالن عرصه می: پناهی در پایان گفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22037-4.html 
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و وارداتصادرات   
 آیانا 1061خرداد  23, چهارشنبه

 میلیون دالری چیپس و اسنک در سالی که گذشت  23صادرات 
 .میلیون دالر چیپس و اسنک به کشورهای منطقه صادر شد 23سال گذشته بیش از 

با ( ایانا)رزی ایران دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیپس و اسنک ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاو

شود، باید گفت  بار توصیف می ها زیان شود که با وجود آنکه برای بچه وعده غذایی محسوب می اسنک یک میان: اعالم این خبر گفت

 .شود های زیر سه سال توصیه نمی عنوان وعده غذایی ممکن است مشکالتی را ایجاد کند و عالوه بر آن برای بچه که به

بار توصیف شده است، در حالی که اسنک در  ها زیان ها مصرف چیپس و پفک برای بچه در فرهنگ ایرانی: زودعلی شریعتی اف

شود، زیرا خواص  وعده مناسب استفاده می عنوان میان شود و به کشورهای آمریکایی و اروپایی به مقدار بسیار زیاد تولید می

 .ها توصیه شده است زمینی برای بچه سیب

بار است  وعده سالم دیگری همچون دوغ و شیر بخواهد جای غذای اصلی را بگیرد، زیان اگر هر نوشیدنی و میان: کرد وی خاطرنشان

 .و اسنک و چیپس نیز از این فرضیه مستثنی نیست

ز تولیداتش به ها در کشور بود و ایران نی ترین صادرکنندگان این فرآورده سال گذشته اتحادیه اروپا یکی از بزرگ: شریعتی ادامه داد

 .میلیون دالر صادرات به کشورهای همجوار را تجربه کرده است 28ای است که  اندازه

ها در این  شود که به برچسب موجود روی محصوالت غذایی توجه ویژه شود و ممنوعیتی برای بچه توصیه می: وی تصریح کرد

 .بخش قائل نشویم

ترین مواد  عنوان یکی از مقوی طور که عسل به همان: و اسنک ایران یادآور شددبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیپس 

چیپس و اسنک نیز . های زیر یک سال داده شد شود به جای غذا مصرف شده یا به بچه شود، اما توصیه نمی غذایی محسوب می

 .های زیر سه سال به مصرف برسد نباید به عنوان غذای اصلی و برای بچه

از آنجا که چیپس و اسنک همچون سایر محصوالت غذایی : ها تأکید کرد درباره وجود مواد نگهدارنده در این خوردنیشریعتی 

توانند با اطمینان این  بندی دارای تاریخ انقضاء است، لزومی به استفاده از مواد نگهدارنده وجود ندارد؛ بنابراین مردم می بسته

 .فرآورده را مصرف کنند

 ./هایی چون چیپس و اسنک را سه ماه عنوان کرد تاریخ انقضای فرآورده وی در پایان

http://www.iana.ir/food/item/22031-4.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 وسیه به ایران هزار تنی غالت ر 922آغاز صادرات محموله 
 .هزار تنی، صادرات غالت به ایران را آغاز کرده است 922روسیه با ارسال یک محموله 

بودند، روسیه در قالب  ، مقامات روسی در ماه آوریل گفتهاسپوت نیک نیوز به نقل از( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

این اولین گام مسکو در محکم کردن جای . قرارداد نفت در برابر کاال، به ایران غالت، تجهیزات و مصالح ساختمانی صادر می کند

 .پای خود در یک بازار جدید از زمان تحمیل تحریم های غرب بر روسیه در قضیه اوکراین است

آغاز صادرات نفت ایران به روسیه طی هفته جاری و در چارچوب قرارداد مبادله نفت در برابر  پیش تر نیز وزیر نفت ایران از احتمال

 .کاال بین دو کشور خبر داده بود

بله تحویل ها از چند روز پیش شروع شده »: الکسی الکسینکو، یکی از مسئوالن نهاد نظارت بر سالمت مواد غذایی روسیه گفت

 «.ارسال شده استهزار تن  411در حال حاضر . است

برای پایان دادن به اختالفات دو طرف به مراحل پایانی خود نزدیک می  7+4در حالی که مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 

. شود، روسیه از زمان انعقاد تفاهم موقت هسته ای در ماه آوریل تالش دارد تا به سرعت روابط خود با تهران را تحکیم بخشد

 .امیدوارند بتوانند تا پایان ماه جاری میالدی به توافق نهایی دست یابندمذاکره کنندگان 

http://www.iana.ir/food/item/22072-4.html 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - 106۱خرداد  18: تاریخ

 وزارت جهاد و گمرک واردات را کنترل کنند/ خالف موازین اقتصاد مقاومتیواردات میوه بر 

هایی مواجه هستیم، ناهنجارهایی از این جهت که  متاسفانه در زمینه کشاورزی با ناهنجاری: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .شعار اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی و اشتغال را مد نظر ندارد

ها  که برخی از آن  ، در خصوص قاچاق میوهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران خبرنگار کشاورزیا موسوی در گفتگو با سید شکرخد

در واردات میوه اگر دقت کافی نداشته باشیم دچار مشکالتی : کنند، اظهار داشت با ورود خود، آفاتی را به باغات کشور وارد می

کند  هایی را با ورود خود به کشور وارد می ایم، به عنوان مثال انبه وارداتی که مگس ها روبرو بوده های گذشته با آن شویم که سال می

شود و  برخورد با واردات و قاچاق میوه میهای وارداتی مبتال به سموم که موجب  شود و یا بعضی از میوه و سبب آلودگی باغات می

 .وزارت جهاد کشاورزی و گمرک نیز باید این مسئله را کنترل کند

هایی مواجه هستیم، ناهنجارهایی از این جهت که شعار اقتصاد مقاومتی،  متاسفانه در زمینه کشاورزی با ناهنجاری: وی افزود

ایم و عالوه بر اینکه  در حالی که بعضی از باغات و کشاورزان خود را رها کرده حمایت از تولید داخلی و اشتغال را مد نظر ندارد

 .پردازیم کنیم به حمایت از واردات می ها را پرداخت نمی خسارت خشکسالی و وارده به آن

ها  ی از میوهتوجه به اقتصاد مقاومتی را باید از مرکبات خود شروع کنیم چنانچه برخ: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد

همانند پرتقال به اندازه کافی در کشور وجود دارد اما به دلیل ضعف در نظارت و کنترل افراد اقدام به واردات این محصوالت که 

کنند لذا جهاد کشاورزی و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باید روی این مسئله با جدیت کار  سبب آسیب به کشاورزان است می

 .کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/7221180 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 1061خرداد ماه  17نبه یک ش

 <عدم صدور مجوز صادرات و واردات با عنوان امضای طالییمواد غذایی 
هیچ مجوزی در مباحث صادرات و واردات برای فرد و قشر خاصی به امروز : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت 

خلیل آقایی بحث مکانیزاسیون .شود، بلکه این امر برای همه یکسان است عنوان امضای طالیی در وزارت جهاد کشاورزی صادر نمی

هزار و  2یر و امید تاکنون بیش از از ابتدای دولت تدب: های وزارتخانه جهاد کشاورزی دانست و اظهار کرد کشاورزی را از اولویت

میلیارد تومان برای مکانیزاسیون کشاورزی از منابع داخلی بانک کشاورزی بدون اینکه نیازی به اعتبارات دولتی باشد،  711

نیاز : میلیارد تومان از این اعتبارات هزینه شده است، افزود 011هزار و  وی با اشاره به اینکه حدود یک.تخصیص داده شده است

معاون پارلمانی وزیر جهاد .هاست، این خط اعتبارات تا افزایش مکانیزاسیون در کشور ادامه دارد بخش کشاورزی ما بیش از این

میلیارد تومان به آبیاری نوین  711هزار و  2با حساسیت و توجه مجلس و دولت طی دو سال گذشته بیش از : کشاورزی ادامه داد

: ه به اینکه اوایل تشکیل دولت ما در خصوص بذر و کود شیمیایی دچار مضیقه بودیم، خاطرنشان کردوی با اشار.تخصیص داده شد

آقایی با تاکید بر اینکه .ای نداریم هزار تن کود در سطح کشور توزیع شده و ما برای تأمین کود و بذر هیچ دغدغه 311امروز نزدیک 

سال گذشته با وجود کارشکنی که از سوی برخی افراد : ایم، تصریح کرد قرار دادهما امروز تأمین بازار را مبتنی بر تولیدات داخلی 

امروز هیچ مجوزی در مباحث : وی گفت.دیدند، نیازهای شب عید را با تولیدات داخلی سپری کردیم که منافع خود را در خطر می

شود، بلکه این امر برای همه  کشاورزی صادر نمیصادرات و واردات برای فرد و قشر خاصی به عنوان امضای طالیی در وزارت جهاد 

هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه صندوق کشاورزی در سال  معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی از تصویب یک.یکسان است

اده از بیمه را به کار البته ما نیز باید تمهیداتی چون تأمین خسارت به منظور استقبال کشاورزان برای استف: جاری خبر داد و افزود

امیدواریم امسال با توجه به اعتبارات اختصاص یافته با همراهی و مشارکت مردم شرایطی بهتر از سال گذشته : وی افزود.ببریم

برای بخش آبیاری : هزار میلیارد تومان در سال جاری اعالم کرد و گفت 7آقایی در پایان اعتبارات جهاد کشاورزی را .داشته باشیم

 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است 01ت فشار استان همدان تح

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صادرات و واردات

 فودپرس 1061خرداد ماه  21ج شنبه پن

 ها چرا واردکننده بزرگ برنج شدند؟مواد غذایی بانک 
های  های مالی که در سال ها به عنوان بنگاه بانک.ها را به سمت واردات محصوالت غذایی کشاند ای، بانک ارز مبادلهدسترسی به  <

ای رو به واردات  های مبادله به دلیل دسترسی آسان به ارز 04داری در آنها به مسد تبدیل شده است، از سال  اخیر شرکت

های  برنج و شکر از محصوالتی است که در چند سال گذشته در لیست فعالیت.االستمحصوالتی آوردند که پرتقاضا و با سودآوری ب

ها باال  شد و با برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا قیمت هر زمان بازار محصولی دچار تنش می. ها قرار گرفته است وارداتی بانک

باز می گردد که  04ها در بازار برنج به سال  انکاوج حضور ب.شدند ها برای حضور در این بازار دست به کار می رفت، بانک می

کاالهای : مرتضی شاه حسینی نایب رئیس انجمن برنج در این باره گفت.درصد از بازار را در اختیار گیرند 21توانستند سهمی حدود 

ای دسترسی  به ارزهای مبادلهتر از دیگران  هایی بود که راحت اساسی به دلیل قدرت نقدشوندگی باال بازاری وسوسه انگیز برای بانک

به گفته او، اقدام به واردات از سوی این افراد .از این رو، این کاالها و از جمله برنج در لیست واردات فعاالن بانکی قرار گرفت. داشتند

ای بازار به ه اما سودی عاید آنها نکرد، چرا که واردات کاالهای اساسی موضوعی تخصصی است و در صورت عدم آشنایی با عالمت

ها برای حضور در بازار برنج وارداتی،  به رغم تمایل اولیه بانک 08و  02به همین دلیل در دو سال .جای سود، زیان به بار خواهد آمد

های  از آیتم... های پر تقاضا، کیفیت محصوالت و  زمان مناسب برای واردات، نوع برنج.درصد کاهش یافت 8سهم آنها از واردات به 

 بر بازار هستند که فرد تاجر برای موفقیت در تجارت خود باید از آنها اطالعات کافی داشته باشد موثر

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی

 فودپرس 1061خرداد ماه  17شنبه  یک

شود  صنایع روغن نباتی اهمال کنند، دولت برای خرید وارد می:/روستایی کشورمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون  

 <صنایع غذایی
طور قطع دولت جایگزینی را برای آن معرفی  رو شود، به های روغنی توسط صنایع روغن نباتی با وقفه روبه اگر خرید دانه 

: دازی قرارداد آتی کنجاله سویا در جمع خبرنگاران گفتان مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در حاشیه راه.کند می

یکی از مشکالت معامالت محصوالت کشاورزی، نداشتن قراردادهای آتی بود که در حال حاضر سازوکار آن فراهم شده است و 

در سازمان : ایی افزودحسین صف.توانند در شرایطی آرام و با نوسانات کم نسبت به معامله آن اقدام کنند فروشندگان و خریداران می

هایی که با بورس انجام شد،  تعاون روستایی کشور، سازوکار معامالت آتی یا سلف برای محصوالت کشاورزی فراهم نبود و با همکاری

سازی و ایجاد فضای رقابتی  شفاف: وی خاطرنشان کرد.امکان تبادل سریع و با حجم گسترده محصوالت کشاورزی فراهم شده است

شوند و این سازمان  انحصار موجود خارج می های کشاورزی از حالت شبه ترتیب نهاده وجود آمده است و بدین الن بازار بهبرای فعا

ذرت و سایر محصوالتی که در حجم باال تولید : صفایی ادامه داد.کند حجم باالیی از کاالها را روی تابلوی بورس ببرد تالش می

های روغنیمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون  تعاون روستایی جایگزین احتمالی خرید دانه.امله شودتواند در این بازار مع شود، می می

های روغنی  امسال انجمن دانه: های روغنی در سال جاری تصریح کرد روستایی کشور در پاسخ به ایانا درباره مسئولیت خرید دانه

وجود آید، وزارت جهاد کشاورزی ارگانی جایگزین را  در آن بهای  موظف شده است که این محصول را خریداری کند و اگر وقفه

های  در حال حاضر هیچ محصولی از دانه: وی یادآور شد.طور قطع سازمان مرکزی تعاون روستایی خواهد بود کند که به معرفی می

ه بازار ماه رمضان نیز تأکید صفایی دربار.روغنی توسط این سازمان خریداری نشده و تمامی آن را انجمن مربوطه خرید کرده است

کند که به چه صورتی محصوالت مورد نیاز ایام رمضان تأمین شود و در صورت نیاز، سازمان  گیری می ستاد تنظیم بازار تصمیم: کرد

: داشت وی اظهار.دهند های الزم را برای تأمین محصوالت مورد نیاز مردم انجام می های مربوطه، همکاری تعاون روستایی و اتحادیه

شود در ماه مبارک رمضان جهش قیمتی در محصوالت اساسی نداشته باشیم، نیازی به مداخله دولت  بینی می از آنجا که پیش

امسال برای ماه مبارک رمضان ذخیره انباری : صفایی همچنین گفت.شود، اما در صورت لزوم حاضر به همکاری هستیم احساس نمی

هیچ نگرانی از لحاظ : وی در ادامه افزود.شود داد، زیرا بعد از این ماه، خرمای تازه وارد بازار می داران را خواهد کفاف خرمای روزه

اند محصول را دپو  کمبود و افزایش قیمت خرما در ماه رمضان نداریم، زیرا بازار خوبی وجود دارد و کشاورزان خود توانسته

ندهمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور ادامه خرید تضمینی گیری برای ادامه خرید تضمینی شیر هفته آی تصمیم.کنند

شود که برای ادامه خرید تضمینی شیر  ای برگزار می جلسه: گیری هفته آینده عنوان کرد و ادامه داد شیرخام را منوط به تصمیم

است و مابقی نیز به مرور به  درصد شیرخشک تولیدشده برای صادرات آماده 81: صفایی خاطرنشان کرد.شود گیری می تصمیم

اند، اما باید به  کشاورزان توقع باالیی برای قیمت محصول داشته: وی درباره خرید تضمینی گندم تصریح کرد.شود چرخه وارد می

تن میلیون  4.7تا سقف : صفایی یادآور شد.توان بیش از این قیمت را باال برد های قیمت جهانی نیز توجه کنیم، زیرا نمی شاخصه

 موقع پرداخت شد و امیدواریم که مابقی آن نیز پرداخت مناسبی داشته باشد پول کشاورزان گندمکار به

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1061خرداد ماه  17ک شنبه ی

فرمول / روغن نباتیچه کسانی از گرانی روغن نباتی سود می برند؟گزارش روزنامه جهان صنعت از وضعیت بازار 
 محاسبه قیمت اعالم رسمی شود

و در حالی که اوایل امسال اسحاق جهانگیری، معاون اول  01همزمان با موج افزایش قیمت اجناس در سال  -روزنامه جهان صنعت 

تنظیم بازار اعالم کرده بود، صنایع روغن نباتی نیز درخواست  جمهور هرگونه افزایش قیمتی را منوط به هماهنگی با ستاد رییس

 21چندی پیش کارخانجات روغن نباتی که بر خالف انتظار و با وجود کاهش . خود را برای افزایش قیمت روی میز دولت گذاشتند

ای به سازمان حمایت  مهدرصدی قیمت جهانی انواع روغن در دو سال اخیر، قیمت محصوالت خود را کاهش نداده بودند طی نا

ها شدند اما با توجه به اینکه بررسی سازمان حمایت از نظرانجمن روغن  کنندگان خواستار افزایش قیمت تولیدکنندگان و مصرف

پاسخ مانده آنها طی اقدامی برای به کرسی نشاندن درخواست غیر منطقی خود در اقدامی اعالم  نباتی طوالنی شده و تاکنون بی

از قرار معلوم انجمن صنایع روغن نباتی در پی پاسخ ندادن ستاد . کنند دیگربه وظایف تنظیم بازاری خود عمل نمی کردند که

سازی  ، همه وظایفی را که دولت سال گذشته در قالب خصوصی«افزایش قیمت روغن نباتی»شان مبنی بر  تنظیم بازار به درخواست

به دلیل رفتار مسووالن تنظیم بازار، از »وزارت جهاد کشاورزی برگرداندند و اعالم کردند به این انجمن واگذار کرده بود، دوباره به 

اگرچه درهمین میان معاون وزیر صنعت از احتمال تغییر در قیمت «. دهند این پس وظایف تنظیم بازاری خود را دیگر انجام نمی

ص نیست که مبنای آنها از افزایش قیمت چه چیزی است و با چه روغن نباتی با مصوبه کارگروه کنترل بازار خبرداده اما هنوز مشخ

در حالی که محمد قبله، دبیر . اما این تنها نکته سوال برانگیز ماجرا نیست.برهان و فرمولی به دنبال گران کردن روغن هستند

های سنگین به ازای خرید  انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن نباتی گفته است که قیمت فعلی روغن منطقی نیست، اعمال تخفیف

ها عنوان کرده و  از طرف دیگر، قبله تغییرات نرخ ارز را موجب باال رفتن هزینه. ها چنین چیزی را تایید نمی کند روغن در فروشگاه

تومان و  2071با نرخ  08تومان، در سال  2111بالغ بر  02بر این اساس نرخ ارز برای این صنعت از شش ماهه دوم : گفته است

تومان رسیده و به عبارتی این افزایش نرخ ارز فرصت مهم کاهش قیمت جهانی روغن خام را به یک تهدید  2371امسال نیز به 

رو  ها در سال گذشته باید با کاهش قیمت روبه این در حالی است که با محاسبات کارشناسی قیمت. تبدیل کرده است

طی تفاهمی بین سازمان حمایت از ( 2148مارس ) 02ماه سال  یست؟در اردیبهشتمبنای درخواست افزایش روغن چ.شدند می

این قیمت . دالر تعیین شد 4471حقوق مصرف کنندگان و انجمن روغن نباتی قیمت مصوب روغن نباتی بر مبنای قیمت جهانی

 81تومان و  4220درصد مرجع با نرخ  51های محمد قبله، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی بر پایه ارز ترکیبی  براساس گفته

های وی ارز مرجع از  براساس گفته. داد تومان را تشکیل می 4011تومان بود که در نهایت نرخ پایه  2171ای با نرخ  درصد مبادله

 02شش ماهه دوم سال قطع شد و این در حالی است که نرخ پایه ارز برای تولیدکنندگان روغن نباتی از شش ماهه دوم سال 

ماه اخیر قیمت روغن نباتی باید کاهش پیدا  43دهد در  ها نشان می بررسی. ای محاسبه شده است تاکنون با نرخ مبادله

عضو با ظرفیت تولید اسمی چهار  23های روغنیبر اساس این گزارش، انجمن روغنکشی متشکل از  کمبود کشت دانه.کرد می

روغن خام و )از قبیل کمبود مواد اولیه و واردات بی رویه محصوالت نهایی  هزار تن است که به دلیل مشکالتی 011میلیون 

کارخانجات روغنکشی کمی از ظرفیت تولید خود  08در سال . تنها با هشت درصد ظرفیت خود کار کرده است 02در سال ( کنجاله

. ن باز هم میزان تولید افزایش چشمگیری نداشتبنابرای. درصد ظرفیت تولید به کار خود ادامه دهند 42را احیا کرده و توانستند با 

های  هزار تن انواع دانه 811تنها  08و  02های گذشته نیز توفیق چشمگیری نداشته و در سال  های روغنی در سال تولید دانه

ا افزایش اجرای این طرح ب. طرح خود اتکایی در زمینه تامین روغن کلید خورد 4831در سال .روغنی در کشور تولید شده است

برساند که نشان  37هزار تن در سال  021هزار تن به  811تعرفه واردات برای کنجاله سویا همراه بود و توانست میزان تولید را از 



 4931سوم خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

199 
 

اما این روند . توان وضعیت را بهبود داد ریزی بلندمدت برای تولید و تعریف یک مکانیسم مشخص می دهنده این است که با برنامه

ها، وضعیت تولید دوباره به حالت اول برگشت، به این صورت که با  با حذف تعرفه 37لی طول نکشید و در سال رو به رشد خی

در همین ارتباط . هزار تن بازگشت 811دوباره به همان تولید 08برداشته شدن تعرفه روند تولید شیب نزولی گرفت و در سال 

زنجیره ارزش تولید و شرایط دشوار .م را کامال غیرکارشناسی عنوان کردهای مجلس گزارشی ارایه داد و این اقدا مرکز پژوهش

ها و ستاد تنظیم بازار،  با توجه به اقدامات مراکز پژوهشی و مراکزی مانند دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه 01تنظیم بازاردر سال 

شود با افزایش سه  بینی می ت درصد رسید که پیشبر این اساس تعرفه روغن خام و کنجاله به هف. ها کمی افزایش پیدا کرد تعرفه

توان در زنجیره ارزش تولید روغن  علت این امر را می.ها چندان وضعیت تولید بهبود پیدا نکند و چنگی به دل نزند درصدی تعرفه

کننده  ده و به مصرفتواند تاثیری بر زنجیره تولیدی که از کشاورز شروع ش در واقع افزایش تعرفه سه درصدی نمی. نباتی دانست

کشی پیشنهاد داده بود که اگر دولت تعرفه  بر همین اساس انجمن روغن.های آن را اقتصادی کند رسد، داشته باشد و تمام حلقه می

رویه قیمت جلوگیری  کشی در داخل تامین و از افزایش بی درصد لحاظ کند تمامی کنجاله مورد نیاز از طریق روغن 21واردات را 

های با کیفیت تولید  کیفیت شده و کنجاله های بی این امر باعث واردات کنجاله. این درخواست مورد قبول دولت واقع نشد کند اما

« ه»، بند «410»واردات محصول نهایی به جای مواد اولیهدر ماده .داخل در حال حاضر با مشکل جذب و فروش مواجه هستند

دولت موظف است به جای واردات روغن و کنجاله در جهت ایجاد اشتغال و : قانون سوم برنامه توسعه اقتصادی آمده است

در واقع اگر این ماده از برنامه . جویی ارزی دانه روغنی وارد کند اما در عمل چنین اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است صرفه

های  در کشور. رو نبود مشکالتی روبهکشی کشور با چنین  شد در حال حاضر صنعت روغن سوم توسعه در زمان خود اجرا می

اما در .شود پیشرفته برای ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور مواد اولیه از دیگر کشورها خریداری شده و محصول نهایی صادر می

ود اتکایی میلیارد دالر ارز برای واردات روغن خام و کنجاله از کشور خارج شده است در صورتی که در طرح خ 0/8بالغ بر  02سال 

 41های پنج و  های روغن را با میانگین در زمینه تامین روغن به طور دقیق محاسبه شده است که اگر به جای محصول نهایی دانه

زنجیره کارآمد تولید روغن وجود ندارددولت .جویی ارزی داشتیم کردیم حدود سه هزار میلیارد ریال در هر سال صرفه ساله وارد می

این . کند و قرار است این روند تا آخر سال ادامه پیدا کند تومان دریافت می 51از هر واردکننده روغن خام کیلویی  از ابتدای امسال

. تومان به ازای هر کیلو محل تامین مالی خرید تضمینی دولت است و همین روند اکثر زنجیره تولید را دچار مشکل کرده است 51

از طرف دیگر . التفاوت و تعرفه که در صندوقی ذخیره شود بسیار بهتر از روند فعلی است بهکارشناسان معتقدند که روند دریافت ما

التفاوت  به شود ما های روغنی که باعث ایجاد ارزش افزده می ای قصد داشتند از دانه نکته قابل تامل در این زمینه این است که عده

البته این طرح تصویب نشد اما این . رود لحاظ نکرد حصولی نهایی به شمار میالتفاوت را برای کنجاله که م دریافت کنند اما این مابه

تولیدکنندگان صنایع روغنی شامل دو بخش کشاورز و صنعتگران هستند که اگر هر کدام .اقدام دولت به یاد تولیدکنندگان ماند

ال یک زنجیره کارآمد متشکل از کشاورزان و آسیب ببینند، کل زنجیره تولید دچار مشکل خواهد شد این در حالی است که تا به ح

کاهش قیمت جهانی روغن داخلی را ارزان نکردبا وجود اینکه از ماه .صنعتگران برای تولید روغن در کشور به وجود نیامده است

به کشور قیمت جهانی انواع روغن خام که جزو اقالم عمده وارداتی ( حدود دو سال گذشته) 2147میالدی تا مارس  2148جوالی 

درصد هزینه تمام شده روغن نباتی تولید شده در کشور  51شود، همواره رو به کاهش بوده است اما این ماده اولیه که  محسوب می

درصد  21های جهانی روغن حدود  در واقع قیمت. دهد، نتوانسته قیمت روغن نباتی داخلی را کاهش دهد را به خود اختصاص می

فرمول محاسبه قیمت اعالم رسمی شودبر همین .ی آن کاهش پیدا نکرد که بسیار سوال برانگیز استکاهش داشت اما قیمت داخل

رسد یکی از  اساس مشخص نیست بر چه اساس انجمن صنفی صنایع روغن نباتی درخواست افزایش قیمت داشته است ، به نظر می

طبیعی این اگر تولیدکنندگان روغن با توجه به کاهش  به طور.های برطرف شدن ابهامات شفافیت و ارایه مدارک مستند است راه

توانند به فضای ابهام پایان دهند اما  های جهانی قصد افزایش قیمت را داشته باشند با انتشار فرمول محاسبه قیمت خود می قیمت
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درخواست افزایش قیمت را  محمد قبله، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی تاکنون فرمول مشخصی را ارایه نداده است تا دالیل

های جهانی در حال حاضر حتی با  توان گفت با کاهش قیمت در واقع می.مشخص کند و تنها به افزایش قیمت ارز اکتفا کرده است

 های نباتی در کشور نیست افزایش حداقلی تعرفه و اخذ مابه التفاوت نیازی به افزایش قیمت روغن

http://www.foodpress.ir/Post 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1061خرداد ماه  18دو شنبه 

 <سه برند آبلیموی غیر استاندارد معرفی شد صنایع غذایی;9 
عدد انواع آبمیوه طی دو سال اخیر خبر داد و هزار  41هزار بطری آبلیمو و  05مدیر اداره استاندارد استان تهران از توقیف بیش از  

مسلم بیات با تاکید بر .باطل شد "حاسب"و  "دستچین"، "شط"های تجاری  پروانه استاندارد سه واحد تولیدی متخلف با نام: گفت

و سال گذشته، در د: های غذایی مشمول استاندارد اجباری گفت نظارت جدی بازرسان استاندارد بر روند تولید و توزیع فرآورده

ها، از مراکز عرضه و تولید آبمیوه و آبلیمو در استان بازرسی کردند و در پی آن  بازرسان و کارشناسان استاندارد، مطابق روال و برنامه

دی های کارشناسان استاندارد، سه واحد تولی در بازرسی: وی در خصوص نظارت بر تولید آبلیمو اظهار کرد.اند گیری انجام داده نمونه

همچنین . شان ابطال شد بودن کیفیت، پروانه استاندارد های ملی و در نتیجه پایین ها با استاندارد به دلیل مغایرت نتایج آزمون نمونه

براساس این گزارش، تنها دو : بیات افزود.نمونه گرفته شده از بازار استان، هشت نمونه در آزمون نتیجه مردود داشتند 20از مجموع 

مدیر اداره استاندارد استان .های مردود مربوط به استان تهران بوده که متعاقب آن، اقدامات قانونی الزم انجام شد مونهمورد از ن

در طرح اجرای هماهنگ استاندارد طی دو سال اخیر هشت واحد متخلف پروانه استانداردشان : ها نیز گفت تهران در خصوص آبیموه

هزار عدد انواع آبمیوه  41گرفته شده از بازار، تنها یک نمونه در نتایج آزمون مردود شد و حدود نمونه  15به گفته وی از .ابطال شد

 آوری شد غیراستاندارد و بدون مجوز توقیف و جمع

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی

 فودپرس 1061خرداد ماه  17شنبه  یک

؟ صنایع !شود این خمیرها برای صنایع گوشتی نان می!/ زنی خمیر مرغ صنایع گوشتی، همچنان در خوان چانه;9 

 غذایی
مرغی که خمیر آن این روزها جنجال بزرگی در کشور به راه انداخته و سازمان دامپزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و  <

راهه رفته و  ها را درگیر خود کرده است، به بی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، صنایع مختلف و حتی رسانه آموزش پزشکی،

های ذیصالح  ها، تولید زیرزمینی آن از کانالی دیگر که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد، آغاز شده است، اما ارگان بر اساس شنیده

کاربردی واحد تعاونی فرآورده گوشتی سراسر کشور  -رئیس مرکز علمی .اند اق نرسیدههمچنان بر سر این مسئله به همدلی و وف

عنوان متولی نظارت بر محصوالت و  دلیل آن که سازمان دامپزشکی کشور به استفاده از خمیر مرغ در صنایع مختلف به: گوید می

ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که خود را متولی شود و در مقابل وز تولید می "سالم"های خام دامی معتقد است که  فرآورده

داند؛  می "فاقد استانداردهای الزم"های گوشتی، محصول نهایی را  عنوان دستگاه ناظر بر تولید فرآورده داند، به سالمت جامعه می

حقیقات صنعتی نیز وجود دارد اما دستگاه سومی به نام سازمان استاندارد و ت: افزاید إنعام شکری می.هاست محل مناقشه است مدت

آوری کرده و استاندارد درست و متقنی در این  عنوان نویسنده قانون در این زمینه نتوانسته رضایت دو وزارتخانه فوق را جمع که به

شماری است که گاهی برخی از صنایع  در این بین، بخش صنعت نیز دارای مشکالت بی: کند وی خاطرنشان می.بخش ارائه دهد

حلیم و کباب پزی های متفرقه، مشتری خمیر مرغ کارگاه .های دیگری اقدام کنند گزیرند، برای حل مشکل تأمین مواد اولیه از راهنا

رسد، در  خمیر مرغ عالوه بر آنکه در صنایع به مصرف می: دهد های زیرزمینیاین کارشناس بهداشت ایمنی مواد غذایی ادامه می

شود، اما متأسفانه اتحادیه و دستگاه نظارتی خاصی بر سالمت  و کباب کوبیده استفاده میتولید غذاهای خاصی چون حلیم 

محصوالت فوق وجود ندارد و تنها مرکز بهداشت سالمت محیط کار از سوی وزارت بهداشت بر اماکن عرضه این مواد اندک 

شکری تصریح .شود مند دیده نمی صورت نظام به دهد، در حالی که کنترل کیفیت مواد غذایی تولیدشده هایی را انجام می نظارت

اند که البته در ابتدای راه است و باید  تازگی اقداماتی را برای تضمین سالمت جامعه انجام داده اتحادیه محصوالت فوق به: کند می

گرم خمیر مرغ در حال متأسفانه هر کیلو: شود وی یادآور می.حلی برای تأیید سالمت محصوالت فوق پیدا شود تر راه هرچه سریع

هزار تومان  ترین زمان سال حدود پنج تومان دارد، در حالی که قیمت یک مرغ کامل در ارزان 011تا  311حاضر قیمتی معادل 

نماینده سازمان جهانی غذا در ایران با اشاره به فرمایشات مقام .است، لذا منطقی نیست خمیر فوق از مواد کیفی تهیه شده باشد

الزم است در ابتدا : کند زبانی مردم با دولت عنوان شده است، تأکید می دلی و هم ی درباره شعار سال جاری که هممعظم رهبر

شکری معتقد .های کشوری فراهم آید تا پس از آن بتوانیم مشکالت موجود را مرتفع کنیم زبانی بین مسئوالن و ارگان دلی و هم هم

ای حل و فصل  گونه های فوق حاضر شود تا مشکالتی که بین دو وزارتخانه دارد را به و ارگانها  باید مرجعی باالتر از سازمان: است

مندانه نسبت به تدوین استاندارد مرغ عمل کنددر این بین،  سازمان استاندارد قانون.کند که صنایع و مردم بیش از این آسیب نبینند

ای که با عنوان  اوایل این هفته در سازمان استاندارد در جلسه: گوید میهای گوشتی ایران  مدیره انجمن صنایع فرآورده رئیس هیات

برگزار شد کمتر صحبتی درباره استاندارد شد و فقط مقرر گردید که استاندارد فعلی لغو نشود، بلکه  "ابقای استاندارد خمیر مرغ"

متأسفانه در حال حاضر : افزاید مضان فالحتی میر.اش، استاندارد خاص خود را رعایت کند هر محصولی با توجه به دامنه کاربردی

های  شود که با قیمت بسیار نازل از کشورهایی همچون ترکیه وارد شده و در استان خمیر مرغ جزو محصوالت قاچاقی محسوب می

ر حالی که در د: کند وی خاطرنشان می.شود های خاصی دپو می صورت حمل و نقل با ماشین شمالی، غربی و تهران به فراوانی و به

درصدی از امولسیون پوست مرغ نیز در آن قید شده است،  11شود و روی برچسب آن استفاده  کشور ترکیه این محصول تهیه می
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شده در کشورمان نباید اثراتی از پوست مرغ مشاهده  اما باز هم از نظر مقامات ایرانی سالمت است، در حالی که در خمیر مرغ تهیه

مشکل بزرگ ما آن است که به جای آنکه تولیدات داخل را استانداردسازی کنیم و بتوانیم با مسئوالن : دهد می فالحتی ادامه!شود

در حال حاضر اجناس : کند وی تصریح می.ایم دلی برسیم، راه را برای ورود کاالهای خارجی و قاچاق باز کرده در این زمینه به هم

گیرد، در حالی که  شود و در صنایع مورد استفاده قرار می راحتی وارد می ر کشورمان بهقاچاق بدون توجه به استانداردهای موجود د

های گوشتی ایران یادآور  مدیره انجمن صنایع فرآورده رئیس هیات.برای حل و فصل استاندارد ایرانی هنوز کاری انجام نشده است

رد شده است، در حالی که در کشور ایران پنج کیلوگرم کیلوگرم برآو 01سرانه مصرف سوسیس و کالباس هر آمریکایی : شود می

ها  شود که عامل بسیاری از سرطان بوده و این مقدار نیز همیشه از سوی کمیسیون بهداشتی مجلس مورد پرسش بوده و گفته می

انه، همسرش را از در حال پخش است که خانم خ "شمعدانی"عنوان  تازگی سریالی از تلویزیون به به: کند فالحتی تأکید می.است

کند و باید گفت اگر این محصول به این اندازه  دلیل آنکه مواد متشکله آن مشخص نیست، منع می خوردن سوسیس و کالباس به

شود و چرا کشورهای خارجی با دارا بودن بیشترین سهم و سرانه مصرف، به  خطرزا است، چرا به صنایع آن مجوز داده می

وی .خوانی دارد شوند؟ در حالی که استانداردهای موجود در کشورمان با استانداردهای جهانی هم میهای مختلف دچار ن بیماری

جویی دربر داشته باشد، از ضایعات پروتئین  تواند ضمن آنکه صرفه کند می استفاده از دستگاهی که اسکلت مرغ را جدا می: گوید می

توانند در داخل کارخانه اقدام به جداسازی گوشت مرغ  یع تولیدکننده میاکنون تنها صنا مرغ نیز جلوگیری کند، در حالی که هم

های گریس خوراکی و سایر موارد استفاده  سازی، روغن کرده و مابقی مواد نیز به مواد دیگری تبدیل شود که در صنایع صابون

مندانه نسبت به تدوین استانداردی  ید قانونسازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، ارگانی مستقل است که با: افزاید فالحتی می.شود

ضرورت انفصال حقوق ناظران از کارفرمایان برای تولید محصول .ترتیب مشکالت موجود مرتفع شود مصوب اقدام کند تا بدین

عنوان ها از کارفرمایان یکی از عوامل مشکالت موجود  ها و کشتارگاه سالمدر حالی که گرفتن حقوق ناظران موجود در کارخانه

ای که رئیس انجمن صنفی  گونه شود، باید گفت که این معضل تنها در مرغ نبوده، بلکه سایر محصوالت را نیز دربر دارد، به می

زودی انفصال حقوق ناظران از کارفرمایان اتفاق بیفتد  باید به: مسئوالن فنی و ناظران بهداشتی دامپزشکی استان تهران معتقد است

حدود : کند مهرداد تشکری خاطرنشان می.ر فشار و جبری برای تأیید هر محصول تولیدشده وجود نداشته باشدترتیب دیگ تا بدین

نفر آنها در حوزه بهداشتی و  711کنند که حدود  هزار نفر مسئول فنی در حوزه دارویی و بهداشتی استان تهران فعالیت می یک

شوند که یا باید ترک شغل  رو می ای از آنها با تهدیدهایی روبه و گاهی عدهنفر دیگر نیز در بخش دارو مشغول فعالیت هستند  111

های  امید است سرانجام برای خمیر مرغ که چندی است درگیر بگیر و نگیرهای وزارتخانه.کنند، یا به خواسته کارفرمایان تن دهند

و مردم نیز از نعمت توأمان سالمتی و  "بابنه سیخ بسوزد، نه ک "حل منطقی اتخاذ شود که به قول معروف  مختلف شده، راه

های  کنند، بدون هیچ نظارتی و با کامیون هایی که خمیر مرغ تولید می خواص پروتئینی محروم نباشند، زیرا در شرایط حاضر کانال

 گیردکنند، بدون آنکه تابلوی ورود ممنوعی پیش روی آنها قرار ب جا می راحتی در شهر جابه بزرگ این محصول را به
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1061داد ماه خر 23چهار شنبه 

 <شود، آبمیوه نیستند صنایع غذایی ارائه می "ای نوشیدنی میوه"محصوالتی که تحت عنوان  
درج تصویر میوه طبیعی روی محصوالتی که حاوی میوه طبیعی : و دارو گفتگذاری سازمان غذا  سازی و برچسب مسئول غنی 

به طور کلی پروانه های بهداشتی : اطفه فوالدی مقدم در خصوص کیفیت آب میوه های موجود در بازار، گفت.نیستند خالف است

دسته ای که از آب میوه . است تولید آب میوه های بسته بندی شده که از سوی سازمان غذا و دارو صادر می گردد، چند نوع

طبیعی در فرموالسیون ساخت استفاده می کنند بر حسب درصد آن و بر اساس ضوابط برچسب گذاری بر روی برچسب محصول 

عنوان آب میوه قید می گردد و دسته دیگر مربوط به محصوالتی است که تحت عنوان نوشیدنی میوه ای بوده و آب میوه محسوب 

وی در مورد آب لیمو .این مصرف کنندگان در هنگام خرید به درصد میوه درج شده بر روی برچسب دقت نمایندبنابر. نمی شوند

تولید این نوع محصوالت بر اساس پروانه ساخت بوده هر چند که احتمال تقلب نیز : ترش که حاوی آب لیموی طبیعی نیست، افزود

ن به صورت مستمر از واحدهای تولیدی بازدید بعمل آورده و از محصوالت در همین راستا نیز بازرسا. در این زمینه وجود دارد

با . تولیدی نمونه برداری نموده و برای تعیین سطح کمی و کیفی آنها به آزمایشگاه کنترل موادغذایی و بهداشتی ارسال می گردد

تند بر خالف ضوابط برچسب گذاری این وجود درج تصویر میوه طبیعی بر روی بر چسب محصوالتی که حاوی میوه طبیعی نیس

با توجه به نظارتی که بر محصوالت بسته بندی : فوالدی مقدم خاطر نشان کرد.بوده و موجب گمراهی مصرف کننده خواهد شد

شده دارای پروانه های بهداشتی صورت می گیرد، توصیه می کنیم از مصرف آب میوه های فله به دلیل احتمال تقلب، وجود 

 م نظارت بر نحوه تولید، خودداری شودآلودگی و عد

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی

 فودپرس 1061خرداد ماه  16شنبه  سه

 <آبلیموی بدون تاریخ و برچسب نخریدصنایع غذایی:/فرماندار جهرم 
به .خودداری کنند  و تاریخ  از خرید آبلیموهای بدون برچسب: شهرستان جهرم به مصرف کنندگان تاکید کردفرماندار  -اقتصاد غذا  

: گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا علیرضا صحرائیان در مورد تولید آبلیموهای غیربهداشتی و غیراستاندارد در شهرستان جهرم گفت

از : صحرائیان خاطرنشان کرد.کنند دارد و علوم پزشکی با متخلفان برخورد میای در این زمینه تشکیل شده و اداره استان کمیته

خودداری کرده و موارد مشکوک در تولید آبلیموی غیربهداشتی را به دانشگاه علوم   و بدون تاریخ  خرید آبلیموهای بدون برچسب

 پزشکی جهرم و اداره استاندارد گزارش دهند

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی 

 فودپرس 1061خرداد ماه  16شنبه  سه

 <کشمکش روغنی و مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با افزایش قیمت صنایع غذایی 
های جهانی این  به مراتب بیشتر از کاهش قیمتنباتی معتقدند افزایش نرخ ارز برای واردات روغن خام  در حالی که صنایع روغن 

نباتی موافقت کند، معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است افزایش قیمت این  محصول بوده و دولت باید با افزایش نرخ روغن

ه در درصد قیمت جهانی روغن خام کاهش یافت 27که طی دو سال گذشته حداکثر  محمد قبله با بیان این.محصول غیرمنطقی است

ها کاهش ریال در برابر دالر که همه  نظر از رشد سایر هزینه صرفه: درصد افزایش داشته است، گفت 31حالی که نرخ پایه ارز تا 

توان انتظار داشت که با  گیرد تا حدود زیادی در قیمت تمام شده کاالی وارداتی موثر است و زمانی می ساله طبق قانون صورت می

این اظهارات در .های داخلی هم کاهش یابد که حداقل نرخ ارز در دو زمان مورد مقایسه ثابت باشد متکاهش قیمت جهانی، قی

های جهانی روغن خام روند باثبات و رو  قیمت: حالی مطرح شده که علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در این باره اظهار کرد

این بازه زمانی ثابت بوده است که با توجه به این شرایط نیازی به افزایش  های اخیر داشته و نرخ ارز نیز طی به کاهشی را طی سال

در چنین شرایطی که در بازار روغن خام و روغن : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود.قیمت روغن نباتی در بازار نیست

های خود ادعای دیگری  برای اثبات صحبتالبته قبله .نباتی حاکم است افزایش قیمت این محصول برای مردم غیرمنطقی است

که اگر قیمت جهانی روغن خام کاهش یافته و باید بر بهای تمام شده روغن نباتی تاثیر بگذارد، چرا شرکت  مطرح کرد و آن این

خ فروش فروخت امروز نر هزار ریال می 21به قیمت کیلویی  4802ماه سال  بازرگانی دولتی ایران که روغن خام را در اردیبهشت

البته شرکت بازرگانی دولتی ایران در این زمینه توضیحی ارائه نداده است اما در .ریال افزایش داده است 081هزار و  20خود را به 

هر حال مسووالن وزارت جهاد کشاورزی که متولی تنظیم بازار داخلی و خارجی محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی 

افزایش قیمت روغن نباتی در شرایط کنونی غیرمنطقی است و با توجه به کاهش نرخ جهانی روغن خام  آن هستند، معتقدند که

چرا که عبدالمهدی .یافت درصد آن وارداتی است باید کاهش می 01طی دو سال اخیر، قیمت روغن نباتی در بازار داخلی نیز که 

های جهانی  رغم کاهش قیمت علی: در این باره به ایسنا گفته بودریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نیز  بخشنده معاون برنامه

های روغنی  روغن خام قیمت روغن نباتی در بازار داخلی کاهش نیافته و با وجود واردات چهار میلیارد دالری روغن خام و دانه

یمت روغن نباتی در بازار داخلی از نظر و افزایش ق البته صنایع روغن نباتی همواره بر تجدید.محصول روی دست صنایع مانده است

ندادن ستاد تنظیم بازار به درخواست آنها مبنی  ای اعالم کردند که به علت پاسخ سوی ستاد تنظیم بازار اصرار دارند و حتی طی نامه

د، مجددا بر افزایش قیمت روغن نباتی، همه وظایفی که دولت سال گذشته در قالب خصوصی سازی به این انجمن واگذار کرده بو

گردانند و به دلیل رفتار مسووالن تنظیم بازار، از این پس وظایف تنظیم بازاری خود را انجام  به وزارت جهاد کشاورزی بر می

اگر صنایع روغن نباتی : اما حسین صفایی مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در این زمینه به ایسنا اعالم کرد.دهند نمی

شان  های روغنی تولید داخل را انجام ندهند و در اجرای صحیح وظایف های مختلف از جمله خرید دانه مینهوظایف خود را در ز

های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی  کند که مسلما یکی از شرکت طور قطع دولت جایگزینی برای آن معرفی می کوتاهی کنند، به

حال باید دید که این کشمکش برای .دولتی و غیره جایگزین خواهند شدمانند سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت بازرگانی 

رغم مخالفت با افزایش قیمت روغن نباتی به خواسته صنایع  رسد و آیا دولت علی افزایش قیمت روغن نباتی تولید داخل به کجا می

 دهد تن می

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

 فودپرس 1061خرداد ماه  21پنج شنبه 

 گشت نان در تهران 

 .گشت های تعزیرات تهران با هدف پیشگیری از تخلفات نانوایان در ماه مبارک رمضان صبح امروز آغاز شد <مواد غذایی

ا بازرسان صنعت و معدن تهران خبرداد امید شهرآبادی در گفتگو با مهر از آغاز طرح گشت های مشترک تعزیرات حکومتی تهران ب

گشت هم عصر اجرا می شود و چندین پرونده تخلفاتی در این ارتباط  42گشت مشترک صبح انجام شده است و  41امروز : و گفت

 .تشکیل شده است

پاشیدن مقداری کنجد در این گشت ها بیشترین تخلفات کم فروشی و فروش اجباری نان بود به نحوی که نانوایان با : وی افزود

 .روی نان قیمت فروش را باالتر محاسبه می کنند در حالی که بیشتر مشتریان نان کنجدی نمی خواهند

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 عسل

 آیانا 1061خرداد  21, پنجشنبه

کالس های تخصصی پرورش ملکه زنبور عسل برگزار می /تولید و میان زنبورداران توزیع می گردد F4نسل ملکه های 

 شود 
ایستگاه پرورش و اصالح نژاد ملکه زنبور عسل استان اردبیل از مراکز علمی مهم کشور درحال تولید نسل سوم ملکه 

 .خواهد شدزنبورعسل است که البته به زودی نسل چهارم نیز تولید و توزیع 

از اردبیل، ماشاهلل جمشیدی در سفر به این استان و بازدید از ایستگاه پرورش و اصالح ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

عسل تولیدی استان اردبیل با نام عسل سبالن که : نژاد ملکه زنبور عسل اردبیل که جزو هفت ایستگاه برتر کشور است؛ گفت

 .ر کشور از لحاظ تولید استان اردبیل را در رتبه بندی عملکرد جزو سومین استان قلمداد کرده استشهرت جهانی دارد د

در این بازدید که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل سروی و معاون بهبود تولیدات دامی؛ مدیر و کارشناسان اداره 

نبوران عسل که در دو بخش حائز اهمیت است، یعنی در تولید عسل زنبورعسل او را همراهی می کردند، با اشاره به نقش اساسی ز

ملکه رکن و اساس کلنی های زنبور عسل بوده و ما در سطح کشور : و فعالیت عملیات گرده افشانی محصوالت زراعی و باغی افزود

وجود استعداد های باال و پتانسیل قوی برای اصالح نژاد آن اقدام به احداث ایستگاه های علمی نموده ایم که این استان با توجه به 

در تولید عسل و نیز جمعیت و کلنی های زنبور عسل ایستگاه هدف در این پروسه اصالحی تعیین گردید که خوشبختانه نسل دوم 

 .تولید و نسل سوم آن در حال مطالعه و استحصال است 08آن در سال 

د کشاورزی استان اردبیل و همکارانش در راستای توسعه صنعت زنبورداری جمشیدی با قدردانی از نگاه حمایتی رئیس سازمان جها

در مقابل . هزار کلنی می رسد 071میلیون کلنی زنبور عسل و جود دارد که در کشور این رقم به یک میلیون و  34در دنیا : گفت

تولیدی جهان را به خود اختصاص  درهم درصد از کل عسل 1/1هزار تن عسل می شود و ایران در حال حاضر  551آن در کشور 

 .داده است

تشکل آنها را مدیریت می  210نفر در بخش صنعت زنبور عسل شاغل داریم که  711هزار و  58در حال حاضر در کشور : وی افزود

 .نماید

اما امیدوارم متولیان متاسفانه در کلیات اعتبارات و تسهیالت اختصاصی به زنبور داری در کشور بسیار ناچیز است، : جمشیدی افزود

تسهیالت بانکی نگاه خود را به این بخش مهم که نگاه حمایتی است تقویت نمایند؛ کما اینکه در کشور صندوق حمایت از 

زنبورداران تشکیل یافته که هم باید میزان تزریق اعتبارات را افزایش دهیم و همچنین میل و رغبت زنبورداران را برای بهره مندی 

 .میلیارد تومان است 21دوق ارتقاء بخشیم که در حال حاضر میزان سرمایه این صندوق افزون بر از این صن

 هزار تن عسل سبالن در استان اردبیل ۰پیش بینی تولید بیش از 

بنابر این گزارش، عدیل سروی که در دیدار با هیئت اعزامی وزارت جهاد کشاورزی و متخصصین صنعت زنبور عسل؛ ماشاهلل 

ی، رئیس گروه زنبور وزارت جهاد کشاورزی و عبادی؛ مشاور طرح های اصالح پرورش و اصالح نژاد ملکه زنبور عسل کشور جمشید

با توجه به وجود پتانسیل موجود در اردبیل و تنوع گیاهان شهد زا و گردزا در مراتع و مزارع و باغات این : سخن می گفت، افزود

 .در سطح کشور از جایگاه واالئی برخوردار استاستان، پرورش زنبور عسل این استان 

هزار تن عسل  0هزار کلنی با تولید بالغ بر  847استان اردبیل بر اساس آخرین آمارگیری دارای : این مقام مسئول اضافه کرد

 .هزار نفر اشتغال ایجاد می کند 1مشهور سبالن است که همه ساله برای تعداد بیش از 
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دارای ایستگاه مجهز پرورش و اصالح نژاد ملکه زنبور عسل است که متخصصین این ایستگاه موفق شدند  استان اردبیل: وی افزود

ملکه اصالح شده بومی استان و شمال غرب کشور را با استفاده از دو روش جفت گیری طبیعی در منطقه  F2در سال گذشته نسل 

تولید  08خش دولتی در ایران و ایستگاه اردبیل صورت گرفته در سال ایزوله زنبورداری و تلقیح مصنوعی که برای نخستین بار در ب

هستند و در مرحله نسل چهارم و پنجم ملکه های  F1کنند و اکنون متخصصین ایستگاه در حال مطالعه و در شرف تولید نسل 

 .زنبور عسل اصالح شده بین زنبور داران استان و شمال غرب کشور توزیع خواهد شد

باید برنامه ریزی مدون و دقیقی با سایر استان های مهاجر پذیر صورت بگیرد تا مهاجرت و اسکان زنبور داران با : سروی افزود

 .سهولت و آرامش کامل انجام گیرد

وزارت جهاد کشاورزی باید در برنامه پنج ساله ششم به صورت شاخص اعتبارات بسیار چشمگیری : وی در آخر سخنان خود گفت

 .صنعت زنبورداری کشور پیش بینی نماید تا شاغالن این بخش با امیدواری هرچه تمام به تولید ادامه دهندرا برای تقویت 

 برگزاری کالس های تخصصی پرورش ملکه زنبور عسل در مرداد ماه

: اعالم کرد رحیم عبادی، مشاور طرح های اصالح پرورش و اصالح نژاد ملکه زنبور عسل کشور نیز در سفر اخیر خود به این استان

هدف از سفر ما به استان اردبیل بازدید از ایستگاه پرورش و اصالح نژاد زنبور عسل است که حدود سه سال است تجهیز و راه 

لذا برای بررسی چگونگی پیشرفت روند کار و وجود مسائل و مشکالت مربوطه . اندازی شده است و درمرحله تولید نسل سوم است

 .د که همه چیز مطابق برنامه در حال انجام است و مورد نگرانی کننده ای مشاهده نشداین بازدید انجام گردی

هماهنگی های الزم در خصوص برگزاری کالس های تخصصی پرورش ملکه زنبور عسل بر اساس : این مقام مسئول اضافه کرد

کشاورزی و ایستگاه پرورش زنبور عسل برگزار آخرین یافته های تحقیقاتی و مطالعاتی در مرداد ماه با همکاری مرکز آموزش جهاد 

خواهد شد که طی آن متخصصین و کارشناسان سراسرکشور ضمن شرکت در این کالس تخصصی از نزدیک با نحوه فعالیت این 

 .مرکز آشنا خواهند شد

ای که در سایه فعالیت های بسیار چشمگیر و گسترده ای در جهت گسترش این صنعت صورت گرفته؛ به گونه : عبادی افزود

هزار تن عسل تولید می شود که شایسته است از زحمات  0زحمات دست اندکاران این بخش، در استان اردبیل ساالنه بیش از 

سروی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، بهلول تکلوی، معاون بهبود تولیدات دامی این سازمان و کلیه دست اندرکاران نهایت 

 ./تشکر کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22002 
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 علوفه

 - 61/30/19فارس

 چشم خیره تولید کنندگان شیر به بورس کاال/ منفعت قرارداد آتی کنجاله سویا برای صنعت دامداری
شده  صنعت کشاورزی و دامپروری معتقد است چنانچه قرارداد آتی کنجاله سویا به کاهش قیمت تمامکارشناس 

 .کننده و تولیدکننده را در بر داشته باشد تواند منافع مصرف محصول منتهی شود، می

در آستانه راه اندازی معامالت قراردادهای آتی  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بورس  مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در گفت

. شود افزایش شفافیت برای دو طرف عرضه و تقاضا همواره به تسهیل معامالت منتهی می: کنجاله سویا در بورس کاال عنوان کرد

در پی داشته نوسان های شدید  آنچه که طی سال های گذشته بیش از هر چیز باعث رنج کشیدن دامدار و مرغدار برای تولید

 .قیمتی و عدم شفافیت قیمت ها در بازار آزاد بوده است

این قانون به صراحت عنوان شده که تولید کننده  88در ماده : سعید سلطانی سروستانی با اشاره به قانون افزایش بهره وری گفت

ه محصول خود نماید که در صورت کشف قیمت به رقمی محصوالت کشاورزی و دامی می تواند از طریق بورس کاال اقدام به عرض

بورس به عنوان نهادی متشکل و . کمتر از قیمت تضمیمی اعالمی از سوی دولت می تواند ما به التفاوت آن را از دولت مطالبه کند

تی آنها حساسیت تحت نظارت تنها مرجع کشف قیمت شفاف کاالها و محصوالتی است که بازار مصرف همواره نسبت به نوسان قیم

 .نشان می دهد

در این ارتباط دامدار یا تولید . در این زمینه می توان به قیمت گذاری شیر خام از طریق بورس کاال اشاره کرد: وی خاطرنشان کرد

 کننده می تواند پس از کشف قیمت محصول خود در بورس کاال چنانچه با اختالف قیمتی با قیمت تضمینی دولت مواجه شد تفوت

 .آنرا از دولت مطالبه کند درعین حال دسترسی کارخانجات تولید شیر نیز به محصول تسهیل می شود

سلطانی با بیان اینکه راه اندازی قراردادهای آتی بر سایر کاالهای کشاورزی و دامی می تواند به شفاف تر شدن قیمت ها در بازار 

توان امیدوار بود در بلند مدت بازار محصوالت دامی و کشاورزی سالم و  با شفاف شدن واقعی بازار می: آزاد بیانجامد، افزود

در عین حال با آنالیز دقیق کیفی محصوالت کشاورزی و دامی جای بهانه برای واسطه گران در تخریب . منسجمی را شاهد باشیم

 .قیمت ها وجود نخواهد داشت

ادهای آتی کنجاله سویا در دوره ای که اغلب دامداران و سرمکایه وی در برابر این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه قرارد

آنچه باعث کاهش : گذاران با مشکل کنمبود نقدینگی مواجه هستند، تا چه حد می تواند به حل مشکالت آنها بیانجامد؛ پاسخ داد

 . نقدینگی برای دامدار شده پرداخت بهای محصول وی از سوی خریدار در دوره های سه ماهه است

مدیر عامل اتحادیه دامداران ایران، چنانچه قراردادهای آتی کنجاله سویا منجر به کاهش قیمت ها در بازار آزاد شود و به تبع آن به 

کاهش قیمت تمام شده تولید برای دامدار منتهی شود می توان منافع تولید کننده و مصرف کننده را از این بابت انتظار داشت، اما 

باید منتظر . امالت با افزایش قیمت به نوسانی شدن نرخ ها در بازار نقد بیانجامد به هیجان کاذب تبدیل خواهد شدچنانچه این مع

 .ماند و دید که این معامالت به چه نحو و با چه بازیگرانی به پیش خواهد رفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840111043 
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 علوفه
 آیانا 1061خرداد  19, شنبه

 قرارداد آتی کنجاله سویا امروز کلید خورد 

های جهاد کشاورزی، بورس کاال، کارگزاران، تنی چند از نمایندگان مجلس و تعدادی  امروز با حضور مقامات وزارتخانه

 .اندازی شد تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرارداد آتی کنجاله سویا با مهلت تحویل شهریورماه راهها و  از اتحادیه

، در مراسمی که امروز با حضور مقامات ارشد بازار سرمایه، وزارت جهاد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

صورت رسمی افتتاح  ویا در بورس کاال برای تحویل در شهریورماه بهکشاورزی و کارگزاران بورس انجام شد، قرارداد آتی کنجاله س

هدف اصلی بورس کاالی ایران کاهش حجم و ارزش معامالت فیزیکی و انتقال آن بازار : شد، مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت

 .مشتقه است تا نقش اصلی بورس کاالی ایران در اقتصاد ملی بیش از پیش نمایان شود

یکی از آرزوهای دیرینه فعاالن اقتصادی کشور، رسیدن به نقطه تکامل در بازار کاال از طریق کشف قیمت : ان افزودعلی پناهی

 .های اخیر بر اساس همین اصل گام برداشته است محصوالت براساس عرضه و تقاضا بوده که بورس کاالی ایران در سال

یافته دنیا،  های کاالیی کشورهای توسعه ت محصوالت کشاورزی در بورسپس از مطالعات عمیق بر روند معامال: وی خاطرنشان کرد

از حدود سه سال پیش بر توسعه بازار کشاورزی متمرکز شدیم که آغاز این تحوالت را در حجم و ارزش معامالت از ابتدای امسال 

 .کنیم در تاالر کشاورزی بورس کاال مشاهده می

اندازی ابزارهای مشتقه دارای  راه: موزش در حوزه قراردادهای آتی اشاره کرد و ادامه دادمدیرعامل بورس کاالی ایران به لزوم آ

پیچیدگی ذاتی فراوانی است که به همین منظور پس از بررسی بازارهای کشاورزی در آمریکا، برای آموزش فعاالن بازار کاالی کشور 

 .یابد ها قطعاً افزایش می آموزش هزار نفر ساعت برنامه آموزشی تدارک دیدیم که این 22بیش از 

پذیری این دو محصول  دلیل وجود حساسیت باال و نوسان در بخش بازار مشتقه، کنجاله سویا و ذرت را به: پناهیان تصریح کرد

 .انتخاب کردیم تابه فعاالن بازار کشاورزی امکان مدیریت ریسک و نوسانات قیمت را ارائه کنیم

بورس کاالی ایران الکترونیکی شدن کل : در راه توسعه بازار مشتقه راه طوالنی در پیش داریم، یادآور شد وی در پایان با بیان اینکه

معامالت را در دستور کار خود دارد و پس از فراهم شدن امکان معامالت آنالین در بازار مشتقه در سال گذشته، تا پایان امسال 

 .الین انجام خواهد شدکلیه معامالت در بازار فیزیکی نیز به صورت آن

 ترین مشکالت اقتصاد، عدم شفافیت است بزرگ

عضو شورای عالی بورس و نماینده مجلس شورای اسالمی در این مراسم با بیان اینکه اقدامات بورس کاالی ایران در راستای 

معامالت آتی اطالعی نداشت،  سال پیش هیچ کس از بازار مشتقه و 41: گیریم، اظهار داشت شفافیت اقتصادی را به فال نیک می

عنوان یکی از ملزومات  اما امروز به لطف وجود بورس کاالی ایران در اقتصاد ملی شاهد گسترش و توسعه بازار مشتقه کاالیی به

 .اقتصادی هستیم

: رخداد تأکید کرد های گذشته و سوءاستفاده بدخواهان نظام از این باره قیمت مرغ در سال نژاد با اشاره به گرانی یک محمد حسن

عنوان یکی از  اندازی قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کاالی ایران که ابزاری برای مدیریت ریسک قیمتی کنجاله به راه

گونه ابزارها در بازار  رود، جای خوشحالی دارد که مجلس نیز حمایت کامل خود را از طراحی این شمار می های استراتژیک به نهاده

 .کند اعالم می سرمایه
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یکی از مشکالت بزرگ اقتصاد ما در شرایط کنونی، عدم شفافیت است؛ مسئوالن اقتصادی باید به این باور برسند که : وی ادامه داد

عنوان یکی از ارکان بازار  یکی از بهترین ابزارها برای رسیدن به شفافیت اقتصادی، بازار سرمایه است که بورس کاالی ایران نیز به

 .های اخیر خدمات زیادی به بازار کاالی کشور ارائه دهد ایه توانسته در سالسرم

به وضوح نشانگر پیشرفت و  38مقایسه امروز بورس کاال با سازمان کارگزاران بورس کشاورزی سال : نژاد خاطرنشان کرد حسن

های دولت و  د کشاورزی و بورس کاال و حمایتتوسعه روزافزون بورس کاالی ایران است و ما امیدواریم با همکاری منظم وزارت جها

 .مجلس از این بازار، شاهد شفافیت و رانت زدایی از بخش کشاورزی باشیم

روری بخش کشاورزی با همکاری بورس کاال و وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد  قانون افزایش بهره 88نامه ماده  وی به اجرای آیین

طوری که در قیمت، هزینه  در حوزه کشاورز، خرید تضمینی محصوالت ازجمله گندم است، به امروز یکی از معضالت دولت: و افزود

انبارداری و فروش محصوالت مشکالت زیادی وجود دارد که در این زمینه قرار است با اجرای سیاست قیمت تضمینی بجای خرید 

لت ما به تفاوت آن را به کشاورز پرداخت کند؛ تضمینی، محصوالت کشاورزی بر روی تابلوی بورس کاال کشف قیمت شوند و دو

 .اتفاقی مثبت که هم به سود دولت و کشاورز خواهد بود

 بورس کاال برای پوشش ریسک نرخ ارز، اوراق مشتقه طراحی کند

ریسک نرخ با توجه به اینکه دولت اعالم کرده است، درباره پوشش : در ادامه، عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت

کنم، قراردادهای آتی و اوراق مشتقه در بازار ارزهای عمده همچون دالر و یورو از  توان راهکارهایی ارائه داد، پیشنهاد می ارز، می

 .سوی بورس کاال بررسی شود

اندازی  ت، راهدر آینده نزدیک گواهی سپرده در بورس کاالی ایران که نوع جدیدی از اوراق بهادار اس: قاسم محسنی تصریح کرد

 .کنم عالوه بر کنجاله سویا، قراردادهای آتی محصوالت دیگر هم بررسی شده و معرفی شوند خواهد شد و پیشنهاد می

برداری و برداشت محصوالت کشاورزی، حجم برداشت  همواره در زمان بهره: وی به معضالت بخش کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد

سازد، اما با توسعه قراردادهای آتی  ها اثرگذار بوده و موجبات ضرر و زیان تولیدکنندگان را هموار می و شرایط بازار در تعیین قیمت

ها را به حداقل  توان بر قیمت محصوالت در زمان برداشت اثرگذار بود و دغدغه تولیدکننده کاالهای کشاورزی در بورس کاال می

 .رساند

بهترین راه پوشش ریسک بازار محصوالت کشاورزی، استفاده از : ار تأکید کردعضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهاد

کنندگان از ابتدا بر سر قیمت نهایی به نتیجه برسند و سپس اقدام به  طوری که تولیدکنندگان و مصرف قراردادهای آتی است، به

 .خرید کنند

رو باشد،  ع داشته و بازار آن هم با نوسان قیمتی روبهکننده خرد و متنو به گفته محسنی، محصوالتی که تولیدکننده و مصرف

 .تواند گزینه مناسبی برای قراردادهای آتی بوده که کنجاله سویا تمامی این خصوصیات را دارا است می

ی شود و بازار کنجاله همیشه با نوسان قیمت درصد نیاز کشور برای کنجاله سویا از خارج از کشور وارد می 01: وی اظهار داشت

تواند در بورس کاالی ایران بسیار موفق باشد و امیدوار هستیم که این  همراه بوده است، بنابراین قراردادهای آتی کنجاله می

 ./کنندگان همراه شود قراردادها با استقبال از سوی واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22018-4.html 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا 1061خرداد  19, شنبه

 شود  شهرستان بردسیر کرمان، میزبان برگزاری جشنواره گل محمدی می

 . شود زار بردسیر برگزار می خردادماه، در سایت گردشگری الله 22جشنواره گل محمدی در روز جمعه هفته جاری 

هزار هکتار گل محمدی، رتبه  ، شهرستان بردسیر با سطح کشت بیش از سه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گیری در این شهرستان، اسانس گل  همچنین با وجود پنج کارخانه گالب. استدوم کشور را بعد از کاشان به خود اختصاص داده 

هزار لیتر گالب تولید  از هر تن محصول یک. شود دلیل کیفیت و مرغوبیت باال به کشورهای اروپایی صادر می محمدی بردسیر به

 .شود تن گالب یک کیلوگرم اسانس تولید می 41شود، همچنین به ازای هر  می

این جشنواره هر سال . رداشت گل محمدی از اوایل سال جاری در بردسیر آغاز شده است و تا پایان خردادماه ادامه داردعملیات ب

 .های الزم صورت گرفته است ریزی گیرد و امسال نیز برای حضور بیشتر مردم برنامه مورد استقبال مردم قرار می

اندازی بازارچه عرضه محصوالت دامی، کشاورزی و صنایع دستی ازجمله  هچادر، کوچ و عروسی نمادین عشایر و را  برپایی سیاه

 .شود هایی است که در این جشنواره برگزار می برنامه

هزار و  هکتار بارور است و تا پایان فصل برداشت شش 771گفتنی است، سطح زیر کشت گل محمدی در این شهرستان دوهزار و 

 .شود د میتن گل محمدی در این شهرستان تولی 857

 ./شود زار بردسیر برگزار می خردادماه در سایت گردشگری الله 22امسال نیز، جشنواره گل محمدی در روز جمعه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22330-4.html 
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 گندم

 - 61/30/19فارس

 هزار تن گندم دوروم خریداری شد 322/ درصد از کل خرید گندم سال گذشته محقق شد 32
از آغاز خرید : استان کشور گندم در حال خریداری است، گفت 22معاون شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه در 

درصد از کل خرید سال گذشته محقق شده  32میلیون تن رسیده، یعنی  2تاکنون، مقدار گندم خریداری شده به 

 .است

به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل این  خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد تومان از  2811روم با ارزشی بالغ بر هزار تن از نوع دو 811میلیون تن گندم معمولی و  4.5تاکنون : شرکت، گفت

 .است استان خریداری و ذخیره شده 21کشاورزان 

هم اکنون با خرید این مقدار، : میلیون تن خریداری شده بود، افزود 0.5قنبری با بیان اینکه در پایان فصل خرید سال گذشته 

میلیون  5.5رود، با افزایش یک میلیون تنی، خرید امسال به  درصد از کل خرید سال گذشته محقق شده است و امید می 81حدود 

 .تن برسد

استان ادامه دارد و با برداشت گندم در شمال، شمال غرب و غرب کشور به ویژه  21خرید گندم هم اکنون در : وی تاکید کرد

ها رکورد خرید سال گذشته شکسته  سانکردستان، کرمانشاه، آذربایجان و اردبیل و سرعت گرفتن خرید در گلستان، مازندران و خرا

 .خواهد شد

هزار تن گندم  005طی سال گذشته در این استان : وی از خوزستان به عنوان قطب اصلی تولید گندم کشور نام برد و اظهار کرد

گندم، خرید سال هزار خریداری شده که انتظار می رود با توجه به تداوم عرضه  081خریداری شده بود و در این فصل نیز تاکنون 

های تولید گندم کشور طی روزهای آتی به اوج فروش  های فارس و گلستان به عنوان دیگر قطب همچنین استان. قبل محقق شود

 .رسند گندم به شرکت بازرگانی دولتی ایران می

گندمی است که مورد استفاده  گندم دوروم: معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید قابل توجه گندم دوروم تولید داخلی گفت

ماکارونی، بیسکویت و شیرینی بوده و به دلیل بازار خوب جهانی، قابلیت باالی صادراتی دارد و چنانچه باکیفیت : صنایع از جمله

 .مطلوب در بازار جهانی عرضه شود، ایجاد ارزش افزوده برای کشور دارد

 .در سالجاری از مراکز عمده تولید گندم دروم برشمرد قنبری استانهای خوزستان، ایالم و کرمان را تاکنون

های کشاورزان، تعاملی خوبی با این شرکت و  بانک کشاورزی در پرداخت بهای گندم: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ریز شده استروز به حساب کشاورزان وا های تحویلی، به هزار میلیارد ریال بابت بهای گندم 21کشاورزان داشته و تاکنون 

وی همچنین از بانک عامل، سازمان تعاون روستایی و بخش خصوصی به عنوان مباشر فعال شرکت بازرگانی دولتی ایران در امر 

 .خرید تشکر کرد

ها برای افزایش کمی و  ها که یکی از بهترین مشوق پرداخت بهای به روز گندم: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد

یفی تولید داخلی گندم است، منوط به تامین اعتبارات خرید است که ضرورت دارد دستگاههای ذیربط براساس مصوبه دولت ک

 .محترم در تخصیص و تامین اعتبار مورد نیاز اقدام عاجل انجام دهند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840111010 
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 گندم
 - 61/30/23فارس

 درصدی بارندگی 92درصدی برداشت گندم به رغم کاهش  2۳۵رشد 

: میلیون تن گندم برداشت شده است، گفت 2مجری طرح گندم با بیان اینکه از آغاز فصل برداشت تاکنون بیش از 

 .دهد درصد رشد را نشان می 2۳۵میزان برداشت گندم امسال در مقایسه با سال گذشته 

با بیان اینکه روند برداشت گندم  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم در گفت

 .استان کشور برداشت شده است 22میلیون تن گندم از  2از آغاز فصل برداشت بیش از : خوب گزارش شده است، گفت

بیشترین : دهد، افزود درصدی را نشان می 2.7وی با بیان اینکه میزان برداشت گندم در مقایسه با سال گذشته تا به امروز رشد 

 .های خوزستان، گلستان، فارس و جنوب کرمان بوده است اشت گندم از استامیزان برد

 .اند ه های دریافتی گندم دچار سن زدگی بود کمتر از نیم درصد محموله: مجری طرح گندم تصریح کرد

، 01خرداد  41تا  08میزان بارندگی در سال زراعی جاری از ابتدای مهر : اسفندیاری پور با اشاره به میزان بارندگی اظهار داشت

 .میلیمتر بوده است 244.7متر و در مدت مشابه سال زراعی گذشته  میلی 430

متر بارندگی امسال نسبت به سال  میلی 22.5میلیمتر و بنابراین  225میانگین بلند مدت بارندگی در همین تاریخ : وی افزود

 .استمیلیمتر نسبت به دوره بلند مدت امسال کمبود داشته  83گذشته و 

درصد و نسبت به میانگین بلند مدت  42بنابراین میزان بارندگی سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته : مجری طرح گندم گفت

 .درصد کاهش داشته است 21

درجه و همچنین بادهای  1گندم دیم برخی مناطق سرد در اثر عدم بارندگی اردیبهشت ماه و سرمای منهای : وی بیان داشت

های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، گلستان، خراسان رضوی و شمالی نسبت به پارسال بهتر  ید اما در مقابل استانخشک صدمه د

 .بوده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011821111100 
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 گندم
 فودپرس 1061خرداد ماه  18شنبه  دو

 برای تولید گندم چقدر سم مصرف می شودمواد غذایی/ میزان آلودگی برنج اعالم شد 
رییس سازمان حفظ نباتات کشور ضمن تاکید بر اینکه میزان ماده مصرفی سم در تولیدات کشاورزی نصف میانگین جهانی است،  <

ترین محصول کشاورزی بوده و بیشترین مبارزه  خیار با سه درصد آلودگی پرمخاطره: میزان آلودگی برنج را اعالم کرد و گفت

از هیچ سمی ... ندم است و در روند تولید برخی محصوالت مانند انار، کیوی، انجیر وشیمیایی و استفاده از سم برای محصول گ

محمدعلی باغستانی ضمن بیان اینکه وزرات بهداشت مسئول برخورد با محصوالت کشاورزی آلوده است، .شود استفاده نمی

به صورت سموم آماده مصرف یا ماده  درصد سموم وارد شده به کشور 01های غرب  به دلیل مسائل ناشی از تحریم: اظهارکرد

شود که البته از نظر سالمت و کیفیت همه سموم وارداتی به کشور در هیات نظارت بر  تکنیکال سم از مبدا هند و چین تامین می

ات وی که پیش از این به عنوان محقق گیاه پزشکی و عضو هی.گیرد های متولی مورد تایید قرار می سموم با عضویت همه دستگاه

امسال شعار سازمان ملل غذای سالم از مزارع تا سفره است که : کرد، گفت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور فعالیت می

تواند روی سالمت این  الزمه غذای سالم سموم، کودها و عناصر سنگین و مسائل پس از برداشت محصوالت کشاورزی است که می

کود و عناصر سنگین در حوزه موسسه تحقیقات خاک و آب و : حفظ نباتات کشور افزودرییس سازمان .محصوالت تاثیر بگذارد

: باغستانی خاطرنشان کرد.گردد معاونت زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی است اما سموم به سازمان حفظ نباتات برمی

 4810اند که در سال  بینی کرده کشور پیشی سم قوانین محکم و خوبی را به عنوان قانون حفظ نباتات  گذشتگان ما در زمینه

مصوب شد، چراکه در این قانون تاکید شده هیاتی به نام هیات نظارت بر سموم باید تشکیل شود و اگر قرار باشد سمی به کشور 

وزارتخانه در وارد شود تنها وزارت جهاد کشاورزی در نظارت آن نقش داشته ندارد بلکه سازمان حفظ نباتات به عنوان نماینده این 

در حال حاضر هیات نظارت بر سموم در کشور فعال : شود؟وی ادامه داد سم چگونه به کشور وارد می.زمینه کنترل آفت نقش دارد

های ذیربط در این هیات  بوده و سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان حفاظت از محیط زیست، پزشکی قانونی و دیگر دستگاه

طور قاطع آن را تایید کنند و حتی اگر یک نفر به عنوان  سمی که وارد کشور می شود، ابتدا این اعضاء باید به عضویت دارند و هر

یعنی اگر یک رای درباره سمی منفی باشد همان یک . نماینده دستگاهی آن را از یک منظر رد کند واردات آن منتفی خواهد شد

کثریت معنا نخواهد داشت، چراکه سالمت جامعه، حفاظت از محیط زیست و غیره از رای آرای بقیه را وتو خواهد کرد و در اینجا ا

تاکنون : رییس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد.شدن به کشور است  ی انتخاب سموم برای وارد جمله مسائل مهم در زمینه

ها  ود دارد و موارد استفاده هر یک از آنقلم سم مجاز به کشور وارد شده که لیست آن روی سایت سازمان حفظ نباتات وج 841

های متولی ناظر نه تنها در ثبت سموم بلکه در اجرای  در واقع این سازمان و دستگاه. برای مبارزه با آفات مختلف نیز ذکر شده است

راین شورا عضویت دارند های مدیریت آفات در کشور نیز نقش دارند، چرا که شورایی به نام حفظ نباتات وجود دارد که آنها د برنامه

در این شورا نماینده . های کاری سازمان حفظ نباتات در زمینه مدیریت و مبارزه با آفات باید به تصویب این شورا برسد و برنامه

وزارت بهداشت، نماینده وزارت کشور، نماینده وزارت اقتصاد، رییس سازمان حفظ نباتات و غیره عضو این شورا بوده و وزیر جهاد 

میلیون هکتار مبارزه شیمیایی در اراضی  40ساالنه حدود : باغستانی گفت.کشاورزی نیز رییس شورای حفظ نباتات کشور است

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی  40شود اما ممکن است این تصور ایجاد شود که مبارزه شیمیایی در سطح  باغی و زراعی انجام می

بندی  چرا که ممکن است در جمع. رصه های کشاورزی است، که البته این تصر درستی نیستبه معنی مبارزه شیمیایی در همه ع

های  به عنوان مثال امسال قرار بود که مبارزه شیمیایی با علف. شود اینگونه محاسبه می  استفاده از سموم مختلف برای یک نوع آفت

هزار هکتار از اراضی  811میلیون و  8کنون در سطح بیش از هرز در سطح حدود چهار میلیون هکتار از اراضی انجام شود که تا

مصرف .شوند کشاورزی انجام شده و در همین سطح مورد نظر مبارزه با آفت سن نیز انجام شده است که این دو عدد با هم جمع می
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جوز آن را سازمان حفظ خواهد به صورت رسمی تولید یا وارد شود، م سم در ایران نصف جهانوی با بیان اینکه هر سمی که می

های گذشته وارد شده است که البته میزان ماده  هزار تن سم آماده مصرف در سال 22تا  24بنابراین : نباتات صادر کند، اظهارکرد

درصد است و اگر بخواهیم این میزان را در کل سم آماده  11تا  87است، چرا میزان ماده موثر سم حدود   تر از آن موثر سم مهم

میلیون هکتار سطح زیر  40رسیم که اگر این عدد را تقسیم بر  ف در کشور محاسبه کنیم به عددی حدود هشت هزار تن میمصر

رسد که این میزان نصف یک کیلوگرم  گرم می 702کشت اراضی کشاورزی کنیم میزان مصرف ماده موثر سم در هر هکتار به حدود 

شود سموم غیرمجاز مصرفی در  بعضا گفته می: ان حفظ نباتات کشور تصریح کردرییس سازم.ماده موثر مصرفی سم در جهان است

هایی که در لیست سازمان حفظ نباتات وجود دارد در کشور  کشور بسیار زیاد است اما سوال اینجاست که واقعا چند سم غیر از آن

از سموم مصرفی در کشور غیرمجاز بوده و قاچاق  در حالی که براساس آمار موجود کمتر از پنج درصد. گیرد مورد استفاده قرار می

قاچاقی پیدا کند، سازمان حفاظت نباتات به عنوان متولی   طور معمول ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اگر محموله شود، البته به می

فی در کشور است که باید گفت شود کیفیت سموم مصر سوال دیگری که ایجاد می: باغستانی افزود.برد آن را امحا کرده و از بین می

شود و مابقی آن  درصد سموم وارد شده به کشور به صورت سموم آماده مصرف یا ماده تکنیکال از مبدا هند و چین تامین می 01

ه عنوان ب. دهند های اروپایی دیگر به ایران سم نمی گذار بوده است چرا که کشور ها اثر های اروپایی، در این زمینه تحریم نیز از کشور

رود ایران را  کننده سم در جهان به شمار می که بهترین تولید رغم این کننده سم در آمریکا و اروپا علی مثال یک شرکت معتبر تولید 

های معتبر هندی هم تا چندی  ها سم خریداری کرد، حتی یکی از شرکت توان از آن در لیست سیاه خود قرار داده و بنابراین نمی

های  بسیاری از شرکت: وی ادامه داد.داد که البته مجددا این ارتباط برقرار شد تحریم کرده بود و به ایران سم نمی پیش ایران را

توان گفت همه سموم تولید شده در  کنند بنابراین نمی معتبر دنیا امروزه ماده تکنیکال تولید سم خود را از هند و چین تامین می

باز هم کسانی معتقدند کیفیت سموم مصرفی در کشور پایین است به صورت دقیق به سازمان کیفیت هستند و اگر  هند و چین بی

ها برخورد شود، چرا که این سازمان به صورت هفتگی و ماهانه با یکی دو مورد تخلفات  رسانی کنند تا با آن حفظ نباتات اطالع

رییس سازمان حفظ نباتات کشور .مه یا تعطیل شدندکند و خطوط بسیاری تاکنون جری صورت گرفته در این زمینه برخورد می

معیار و شاخص را باید  41المللی تایید سموم برای واردات و مصرف در هر کشوری  که براساس استاندارد بین غیر از این: اعالم کرد

به گفته .کند ی میآیتم را بررس 41داشته باشد سازمان حفظ نباتات کشور نیز از طریق آزمایشگاه مرجع و همکار خود این 

های سازمان حفظ نباتات عمدتا به شکایت واصله اختصاص دارد و اگر شکایتی در مورد سمی به سازمان برسد  باغستانی آزمایشگاه

البته در . رسد مورد می 4111تا  711گیرد که میزان شکایات در هر سال به بیش از  ها مورد بررسی قرار می در این آزمایشگاه

وارد شکایات صورت گرفته درست نبوده و عدم اثرگذاری سموم مصرفی از سوی کشاورزان به دلیل بد مصرفی یا بسیاری از م

گذاری  اند از اثر به عنوان مثال در دشت مغان هنگامی که باغداران از سم مورد تایید و مجاز استفاده کرده.شرایط اقلیمی خاص است

گذاری خود را روی محصول نداشته  در آن منطقه آمده است و باعث شده که اثرپاشی شدیدی  آن رضایت نداشتند که پس از سم

درصد بوده است و دو میلیون هکتار سطح مبارزه با این آفت  1.0زدگی مزارع  پارسال متوسط میزان سن: وی خاطرنشان کرد.باشد

زارع کشور نیز از نظر عاری بودن علف هرز زدگی مزارع نشان از کیفیت سموم مصرفی است و از سوی دیگر نیز م بود و میزان سن

ای آفتی  البته ممکن است به صورت لکه. های در کشور است کش بودن کیفیت علف بسیار تمیز و بدون مشکل است که نشان از باال

ییدیه وزارت شود تا رییس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه سمومی که در کشور استفاده می.ای وجود داشته باشد در مزرعه

سازمان حفظ نباتات در این زمینه بسیار : بهداشت درمان و آموززش پزشکی دارد و در هیات نظارت بر سموم ثبت شده است، گفت

کش در هیات  بهتر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمل کرد چرا که به عنوان مثال سم سوین به عنوان یک حشره

رغم فشار کشاورزان برای صدور مجوز استفاده از آن، این سم را حذف کردیم در حالی که در  و علی نظارت سموم به تایید نرسید

گیرد و البته همین عامل سبب  وزارت بهداشت همچنان این سم مورد تایید بوده و به عنوان سموم خانگی مورد استفاده قرار می
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که  تر این ع کشاورزی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد و جالبشده تا واردات این سم به کشور صورت گرفته و بعضا در مزار

سال  21کاهش یک سومی مصرف سم طی .دانند مسووالن وزارت کشاورزی را مسوول استفاده غیرمجاز از این سم می

شد اما امروز  ده میهزار تن سم برای تولیدات کشاورزی به مراتب کمتر از امروز استفا 81بیش از  51در دهه : اخیرباغستانی افزود

هزار تن رسیده است که مسلما تحت  24رغم افزایش سطح زیرکشت و تولید محصوالت کشاورزی میزان مصرف سم به حدود  علی

چرا که در زمینه آموزش عالوه بر نیروهای در اختیار . رسانی ناظران سازمان حفظ نباتات بوده است آگاهی، ترویج و اطالع تاثیر پیش

کلینیک با یک تا چند کارشناس در کشور  4411های مراقبتی و بیش از  نفر کارشناس شبکه 1711نباتات بالغ بر  سازمان حفظ

رسید و متوسط ماده  شد که به حدود هفت لیتر در هکتار می زمانی یک نوع سم در ذرت استفاده می: وی اظهارکرد.فعال هستند

لیتر برای هر  4.7گزین آن شده که متوسط ماده موثره آن دو درصد است و درصد بود در حالی که امروز سمی جای 51موثره آن 

های زیادی وجود دارد براساس  خوار برنج که دغدغه شود یا برای مبارزه شیمیایی با آفت کرم ساقه هکتار ذرت استفاده می

زمانی برای : حفظ نباتات کشور ادامه دادرییس سازمان .به کشور وارد شد نیز همین اتفاق افتاد 4872های بسیار در سال  توجهی بی

شد که برای دو تا سه نسل از آفت در  درصد در هر هکتار توصیه می 01لیتر سم دیازینون  2تا  4.7خوار برنج از  مقابله با کرم ساقه

ای کشور تحت پوشش هزار هکتار از شالیزاره 711رغم استفاده از این سم قوی حدود  شد که در آن زمان علی شالیزار استفاده می

ای که در دهه  تر و با ماده موثره کمتر به کشور وارد شد به گونه گرفتند، اما در ادامه هرچه جلوتر آمدیم سم موثر سمپاشی قرار می

پاشی در طول هر  درصد ماده موثره در هر کیلوگرم وجود دارد که البته یکبار سم 1.2سمی جایگزین این سموم شد که تنها  31

پاشی در شالیزارهای  شود و این یعنی با استفاده از این سم جدید در طول یک فصل زراعی برای برنج دوبار از سم ذف میفصل ح

گرم در  11شود و همین موضوع سبب شد تا میزان مصرف این ماده در برنج از حدود یک کیلوگرم درهکتار به  کشور استفاده می

میزان آلودگی برنج اعالم شدبه .رسد هزار هکتار می 451مصرف سم در شالیزارها به حدود هر هکتار برسد و البته این کاهش میزان 

مانده سموم، نیترات و فلزات  گفته باغستانی برهمین اساس در آخرین گزارش وزارت بهداشت در آموزش پزشکی کشور میزان باقی

مانده مذکور در برنج تولید داخل  ین عدد جمع سه باقیدرصد رسیده است که البته ا 2.5سنگین در برنج تولید شده در کشور به 

گرچه حساسیت نشان دادن وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور در پایش سالمت قابل تقدیر است اما این : وی تصریح کرد.است

آزمایش کرده است در های برنج استخراج و  بندی انتقاد وارد است که چرا برای پایش برنج، این محصول را به صورت خشک از بسته

شود بنابراین میزان بقایای سم باید در برنج پخته  بار قبل از پختن شسته می حالی که مصرف برنج به صورت خشک نبوده و چندین

کننده سم است؟رییس سازمان حفظ نباتات کشور  کدام محصول کشاوزری کمترین و بیشترین مصرف.شده محاسبه و ارزیابی شود

بیشترین محصولی که برای مبارزه با آفات این محصول : رف سموم شیمیایی در محصوالت کشاورزی گفتدرباره میزان مص

کند و برنج پس از گندم در ردیف  شود، گندم است و سازمان حفظ نباتات بسیار به این محصول استراتژیک تاکید می پاشی می سم

پاشی وجود ندارد و در مناطق کوهستانی محصوالتی مانند  ر اصال سمهای برنج است ام به عنوان مثال در انا کننده بیشترین مصرف

شود، این محصوالت  شوند به عنوان مثال در برخی مناطق ارومیه که تولید محصول ارگانیک می پاشی نمی انجیر، گردو و سیب سم

ه ویژه مرکبات تولید شده در جنوب کشور ها، مرکبات ب را نتوانسته آنطور که باید به بازار معرفی کنیم و به عنوان مثال در میوه

ترین محصول کشاورزیباغستانی  خیار با سه درصد آلودگی پرمخاطره.گیرد پاشی قرار می ها مورد سم بسیار کمتر از دیگر میوه

ان ای که به حق است موضوع بقایای سموم در محصوالت کشاورزی است که در گزارش اخیر وزارت بهداشت، درم دغدغه: اظهارکرد

درصد آن سالم بوده و تنها سه درصد از تولید این  05ترین محصول از این نظر خیار بوده که  و آموزش پزشکی کشور پرمخاطره

های باالست  مانده البته سه درصد از تولید خیار در کشور که دارای باقی. های باالتر از حد استاندارد است مانده محصول دارای باقی

: وزرات بهداشت مسئول برخورد با محصوالت کشاورزی آلوده استوی افزود.رود شمار می ندگان این محصول بهکن جزو تخلفات تولید

های شیمیایی در محصوالت کشاورزی برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش  مانده براساس قانون وظیفه پایش و ارزیابی باقی
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و   جات جات، صیفی های هر منطقه موظفند میوه بهداری"ده است که پزشکی است که البته در قانون حفظ نباتات کشور نیز آم

شده را قبل از عرضه به بازار معاینه کنند و در صورت موجود بودن بقایای سم موضوع را به   پاشی بار و سایر مواد خوراکی سم تره

با طرح   :ن حفظ نباتات کشور عنوان کردرییس سازما".های مربوطه اعالم و از فروش آن جلوگیری کنند شهرداری یا سایر دستگاه

ارتقاء سالمتی که وزارت بهداشت در دستور کار خود قرار داده، بهتر است بخشی از اعتبار در این زمینه را به سمت تجهیز 

های پایش و ارزیابی محصوالت سوق دهند و در حال حاضر در کشور زیرساخت های پایش سم که وظیفه وزارت  آزمایشگاه

ای باشد که وزارت بهداشت محصوالت  ت، درمان و آموزش پزشکی است در کشور به وجود آمده وضعیت باید به گونهبهداش

های  مانده بودن باقی کشاورزی را قبل از عرضه به بازار مصرف و در هنگام ورود به میادین مرکزی، پایش کند و در صورت باال

شود کشاورز  این اقدام باعث می. کنندگان نرسد ت امحاء شوند و به دست مصرفشیمیایی، به شهرداری اعالم کند تا این محصوال

اما اگر . خود از مصرف بیش از حد سموم در تولیداتش مطلع شود و بتواند زمینه ارتقاء سالمت محصوالت کشاورزی را فراهم کند

کننده رسید مقصر آن وزارت بهداشت، درمان  های سم و کود در آن باالست به دست مصرف مانده محصول کشاورزی که میزان باقی

های سموم و کودهای شیمیایی  مانده بودن باقی اگر محصول کشاورزی به دلیل باال: باغستانی اضافه کرد.و آموزش پزشکی است

امحاء شد و از بین رفت باید بیمه تضمین کیفیت تولید و خسارت کشاورز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

نامه اجرای آن را تهیه نکرده  پرداخت شود که تاکنون این قانون از سوی وزارت بهداشت اجرایی نشده و این وزارتخانه هنوز آیین

اکنون که  به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی محول شد اما هم( 4801سال )است چرا که این وظیفه در قانون برنامه پنجم 

یارانه بخش سالمت به صورت کامل : وی تاکید کرد.نامه نوشته نشده است جم قرار داریم هنوز این آییندر سال آخر قانون برنامه پن

به وزارت بهداشت پرداخت می شود اما اگر بخواهیم در کشور به سمتی حرکت کنیم که محصول سالمی تولید و به جامعه عرضه 

ت دیده شود و سهمی از یارانه سالمت برای پیشبرد اهداف شود باید نقش سازمان حفظ نباتات در تضمین سالمت این محصوال

 سازمان در این زمینه پرداخت شود

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 گوشت قرمز

 گوشت قرمز
 - 61/30/22فارس

 شود تیرماه اجرا می ۵سرد کردن گوشت از   طرح پیش/ ثبات قیمت گوشت قرمز در ماه رمضان

افزایش قیمت : تیرماه خبر داد و گفت ۵سرد کردن گوشت از  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از اجرای طرح پیش

 .ناشی از تقاضا در ماه مبارک رمضان نداریم

در مورد میزان مصرف گوشت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

های   میزان مصرف این محصول در ایام رمضان تغییر چندانی نخواهد داشت زیرا در فصل: گوسفند در ایام ماه مبارک رمضان، گفت

 .گرم تمایل کمتری به مصرف گوشت قرمز وجود دارد

ها  سازمان دامپزشکی به کشتارگاه: وی با تأکید بر اینکه دام سبک در حد اشباع وجود دارد و کمبودی در این زمینه نیست، گفت

حدودی باعث افزایش تیرماه اجرایی کنند و ممکن است این موضوع تا  7سرد کردن گوشت قرمز را از  اعالم کرده تا طرح پیش

 .قیمت گوشت گوسفند شود

ساعت منجمد  21در طرح پیش سرکردن گوشت گوسفند پس از ذبح دام در کشتارگاه، الشه گوسفند به مدت : ملکی بیان داشت

 .شود کننده به بازار ارسال می شود و بعد برای عرضه به مصرف می

تواند قیمت گوشت  شود و همین موضوع می کمی از وزن الشه کم می در اثر انجماد: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد

 .قرمز را افزایش دهد

هزار و  27تا  711هزار و  21قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند تحویل به مغازه : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بیان داشت

 .هزار تومان است 23تا  711و  هزار 25تومان و قیمت هر کیلو گوشت شقه بدون دنبه تحویل به مشتری بین  711

** 

در ماه رمضان افزایشی در میزان مصرف گوشت : وگو با فارس گفت در ادامه علی خندان رو رئیس اتحادیه گوشت گوساله در گفت

 .گوساله نداریم و قیمت این محصول هم تغییری نخواهد داشت

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله مخلوط برای مصرف : ، افزودیابد وی با بیان اینکه در فصل گرم تقاضا گوشت قرمز افزایش نمی

 .هزار تومان است 81کننده 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011824111257 
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 گوشت قرمز

 فودپرس 4801خرداد ماه  45یک شنبه 

 <مواد غذایی  هزار تومانی قیمت گوشت از دامداری تا قصابی 92افزایش  
برای تامین گوشت مورد نیاز در ماه رمضان هیچ مشکلی وجود ندارد اما همچنان قیمت : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت 

هزار تومان از  41فند و گوساله کیلویی ای که الشه گوس درصد فاصله دارد؛ به گونه 71این محصول از تولید تا بازار بیش از 

شود که  هزار تن گوشت در کشور تولید می 011ساالنه حدود : سعید سلطانی اظهار کرد.دامداری تا قصابی افزایش قیمت دارد

 هزار تن به 411درصد نیاز داخلی است و روند کاهشی واردات گوشت قرمز طی دو سال اخیر از حدود  01کننده بیش از  تامین

برای تامین گوشت قرمز : وی افزود.دهنده کاهش وابستگی به واردات این محصول است هزار تن در سال گذشته نشان 21حدود 

های پیش رو به ویژه ماه رمضان هیچ مشکلی وجود ندارد و با توجه به میزان تولید این محصول و  کنندگان در ماه مورد نیاز مصرف

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران با .امسال هیچ نیازی به واردات گوشت قرمز نداشته باشیم رسد روند افزایشی آن، به نظر می

در حال حاضر الشه گوسفند و : اشاره به فاصله غیرمنطقی هر کیلوگرم الشه گوسفند و گوساله از مبادی تولید تا بازار ادامه داد

رسد  کننده می هزار تومان به دست مصرف 81شود و در بازار حدود  یهزار تومان خریداری م 21گوساله در دامداری کیلویی حدود 

های مختلف به مراتب بیشتر  بندی درصدی، قیمت گوشت قرمز در قطعات و بسته 71رغم غیرمنطقی بودن این فاصله  که البته علی

ی پرمصرف، قیمت محصوالت مورد ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در ماه: سلطانی اعالم کرد.از الشه است

در حالی که در کشور ما در . تر به این محصوالت دسترسی پیدا کنند کنندگان بتوانند راحت کند تا مصرف نیاز مردم کاهش پیدا می

سازی، قیمت انواع محصوالت مانند گوشت قرمز به میزان چشمگیری  ایامی مانند ماه رمضان، محرم و غیره با ایجاد جو و فضا

 یابد که منطقی نیست افزایش می

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 .گوشت مرغ

 - 61/30/19فارس

 نصیب ماند تهران امروز از ماهی صید شده بی/ تومان ۰422قیمت هر کیلو مرغ در بازار تهران 
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با بیان اینکه قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است، 

 .تومان است ۰422قیمت هر کیلوگرم مرغ امروز در بازار تهران : گفت

قیمت : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفت مهدی یوسف

 .تومان است 0111هر کیلوگرم مرغ امروز در بازار تهران برای مصرف کننده بدون تغییر نسبت به هفته گذشته حدود 

یدواری کرد، با نزدیک هزار تومان است، اظهار ام 5وی با بیان اینکه قیمت منطقی مرغ طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی حدود 

 .شدن به ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا قیمت این محصول به قیمت منطقی نزدیک شود

االن : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با بیان اینکه امروز هیچ ماهی حاصل از صید به بازار تهران نیامده است، گفت

وجود در بازار پرورشی و صنعتی است، ضمن اینکه تعطیالت چند روز اخیر نیز این ها م فصل صید نیست و بخش اعظمی از ماهی

 .موضوع را تشدید کرده است

ماهی کفال و سفید که از شمال به : خانی با بیان اینکه فصل صید ماهی از اواخر مهر تا اواخر فروردین است، تصریح کرد یوسف

 .شود و فصل صید ماهی سفید هم معموال اواخر اسفند و اوایل فروردین است میآید، بیشتر در بازه زمانی مذکور صید  تهران می

آال در بازار  امروز قیمت هر کیلوگرم ماهی پرورشی قزل: وی با بیان اینکه از ابتدای امسال قیمت ماهی افزایش نداشته است، گفت

 .تومان است هزار 24تومان، و هر کیلوگرم ماهی وارداتی تیالپیا  711هزار و  47تهران 

همچنین قیمت هر کیلوگرم ماهی آزاد با اندکی افزایش در روز جاری به : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تصریح کرد

 .تومان رسیده است 711هزار و  0حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840111078 
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 گوشت مرغ  
 - 61/30/18فارس

 هزار تن مرغ 992سازی  ذخیره

این : های شرکت موجود است، گفت هزار تن مرغ در سردخانه 992معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه حدود 

شرکت در قالب طرح ضیافت و برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان از آمادگی کامل برای توزیع مرغ منجمد بین 

 .کنندگان برخوردار است توزیع

از آمادگی کامل این شرکت برای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس والوزی معاون شرکت پشتیبانی امور دام در گفت

ها  در قالب طرح ضیافت سهمیه مرغ منجمد کلیه استان: توزیع مرغ منجمد برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت

 .ابالغ شده است

شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی کامل برای توزیع : است، افزودهزار تن  441وی با بیان اینکه ذخایر مرغ منجمد شرکت حدود 

 .ها که دارای معرفی نامه و مجوز باشند را دارد مرغ منجمد به نمایندگان قانونی توزیع در استان

صدور مجوز به مراجع دیگر از قبیل واحدهای صنعت، معدن، تجارت و واحدهای : معاون شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد

 .ها دارد و طی آنها توزیع مرغ منجمد بدون محدودیت انجام خواهد شد کشاوری استان

 711هزار و  7تا  411هزار و  7هنوز قیمت توزیع مرغ منجمد تعیین نشده، ولی احتماال با قیمتی حدود : والوزی اظهار داشت

 .تومان توزیع شود

هزار تن گوشت قرمز وارداتی برزیلی برای تنظیم  8ضیافت همچنین  در قالب طرح: معاون شرکت پشتیبانی امور دام بیان داشت

 .ها توزیع شده است بازار گوشت ماه مبارک رمضان در استان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011843111434 
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 گوشت مرغ
 آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 تکذیب توزیع مرغ ارگانیک درب منازل / تومانی برای هر کیلوگرم مرغ در ایام رمضان 0222بینی قیمت  پیش
هزار تومان  شود در ماه رمضان قیمت مرغ از هشت بینی می برای آنکه توان تولیدی تولیدکنندگان حفظ شود، پیش

 . باالتر نرود

دهندگان مرغ گوشتی در حاشیه  مدیره انجمن صنفی پرورش ، رئیس هیئت(ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش 

خریداری مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام در ایام عید با نقایصی : اندازی قرارداد آتی کنجاله سویا در جمع خبرنگاران گفت راه

 .رو شوند ان با ضرر و زیان روبههمراه بود و این امر باعث شد که مرغدار

آید، باال رفتن آن به زمان زیادی نیاز دارد و در این فاصله  زمانی که قیمت محصولی همچون مرغ پایین می: محمد یوسفی افزود

 .آورد وجود می مشکالتی را برای تولیدکننده به

ای که قیمت مرغ زنده درب مرغداری  گونه و هستند، بهر در حال حاضر نیز تولیدکنندگان با ضرر و زیان روبه: وی خاطرنشان کرد

 .تومان است 511شده برای مرغدار چهارهزار و  تومان است، در حالی که قیمت تمام 311هزار و  سه

هزار تومان باال رود و در حال حاضر نیز در میدان  وزیر جهاد کشاورزی تأکید داشته که قیمت مرغ نباید از هفت: یوسفی ادامه داد

های متفاوتی را  ها بسته به منطقه، قیمت فروشی شود که البته در خرده تومان فروخته می 711هزار و  بهمن تهران مرغ به قیمت پنج

 .شاهد هستیم

 تولید مرغ ارگانیک در کشور زیاد نیست

درب منزل را تکذیب  هزار تومان 47دهندگان مرغ گوشتی عرضه مرغ ارگانیک با قیمت  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت

کنند تولیدکننده مرغ ارگانیک هستند، باید از سازمان دامپزشکی کشور مجوزهای الزم را دارا  کسانی که ادعا می: کرد و یادآور شد

 .صورت درب منزل پخش شود باشند؛ عالوه بر آن، تولید مرغ ارگانیک در کشور به این اندازه زیاد نیست که با فراوانی بدین

هزار  طور قطع، قیمت مرغ در ماه رمضان از هشت به: بینی قیمت مرغ در ماه رمضان تصریح کرد پاسخ به ایانا درباره پیشوی در 

 .تومان باالتر نخواهد رفت

اگر بخواهیم توان تولیدی تولیدکننده : کننده باال است، تأکید کرد هزار تومان برای مصرف یوسفی در پاسخ به این پرسش که هشت

 .ها قیمت را باال ببریم د و حاشیه سود و زیان آنها جبران شود، مجبور هستیم در برخی دورهحفظ شو

مسئوالن : وی درباره اینکه چرا باید تاوان افزایش قیمت را مردم و تاوان کاهش قیمتی را تولیدکنندگان پرداخت کنند، اظهار داشت

ای از موارد،  های یکسانی را نشان دهد، اما متأسفانه در پاره و همچنان اندازههای تراز ای عمل کنند که کفه گونه تنظیم بازار باید به

 ./کنند کنندگان پرداخت می های دیگر، مصرف این تاوان را تولیدکنندگان و در زمان

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22043-4.html 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان – 106۱خرداد  22: تاریخ

 ضرر تولیدکنندگان در پی کاهش قیمت/ هزار تومان است  7قیمت منطقی مرغ کیلویی 

تومان در واحدهای صنفی عرضه  011هزار و  0اکنون هر کیلو مرغ  رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با اشاره به اینکه هم

تومان  211هزار و  5تا  5طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران قیمت منطقی برای فروش مرغ بین : شود، گفت می

 .است

گروه اقتصادی باشگاه  حوزه تجارتخانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفتگو با خبرنگار  مهدی یوسف

میانگین فروش مرغ در واحدهای صنفی در سطح شهر کیلویی : تومانی قیمت مرغ گفت 211، با اشاره به افزایش خبرنگاران جوان

 .تومان است 011هزار و  0

تومان برسد تا  211هزار و  5تا  5د به میانگین کیلویی قیمت مرغ طبق نظر جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران بای: وی افزود

 .مرغداران ضرر نکنند و امیدواریم که در هفته آینده به این رقم افزایش یابد

قیمت ماهی تغییر چندانی پیدا نکرده و با توجه به : یابد، گفت خانی با اشاره به اینکه در فصل گرما مصرف ماهی کاهش می یوسف

 .اهش قیمت آن نسبت به شب عید بودیمکاهش مصرف شاهد ک

 .کند وی به این نکته نیز اشاره کرد؛ که در ماه رمضان ماهی مصرف زیادی ندارد و در این راستا قیمت آن تغییری پیدا نمی

یکی از مشکالت ما تعزیرات است که واحدهای : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با اشاره به مشکالت این صنف گفت

 .فروشی وجود ندارد کنند در حالی که در این صنف به هیچ وجه گران فروشی جریمه می فی ما را به دلیل گرانصن

ممکن است در برخی از واحدهای بدون پروانه کسب، کم فروشی انجام شود اما فروشندگان دارای جواز : خانی ادامه داد یوسف

 .رسانند کننده می درصد سود به دست مصرف 3تا  7ت خود را تنها با کسب به دلیل رقابت با یکدیگر و برخی مشکالت، محصوال

 .کشاند ترین دغدغه این صنف است که آن را به چالش می نگاه منفی تعزیرات به اصناف مهم: وی ادامه داد

http://www.yjc.ir/fa/news/7223501 
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 ماشین آالت

 آیانا 1061خرداد  23, چهارشنبه

 آالت کشاورزی برتر شد  آذربایجان شرقی در جذب اعتبارات و تجهیز ناوگان ماشین

در راستای تحقق و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، استان آذربایجان شرقی رتبه برتر کشوری را در جذب اعتبارات و 

 .به خود اختصاص داده است 13آالت کشاورزی در سال  تجهیز ناوگان ماشین

از آذربایجان شرقی، کریم مهری رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

دیدار با نماینده مردم هشترود و چاراویماق و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در اشاره به افتخاراتی که این سازمان در عملکرد 

های چاراویماق، هشترود و میانه در جهت جذب  در این میان شهرستان: به آن نائل شده است، ضمن اعالم این خبر افزودخود 

های اول تا سوم استان را کسب  اعتبارات از خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی و فراهم شدن امکانات کشت مکانیزه به ترتیب رتبه

 .اعتبار شده است درصد جذب 442اند که در مجموع  کرده

در بحث تنظیم بازار میوه شب عید، سازمان جهادکشاورزی موفق شد تا دورترین نقاط استان سهم : وی در ادامه خاطرنشان کرد

 .اختصاصی را ارسال کند

افع و این سازمان در رابطه با تولید محصول سالم، اقتصادی و رقابتی اهداف خاصی را در راستای تامین من: مهری اضافه کرد

 .کند که خوشبختانه نتایج خوبی داشته است برداران و مصرف کنندگان دنبال می های بهره خواسته

ها در این  ال در بحث تولیدات کشاورزی باید نسبت به ایجاد زنجیره تولید اقدام و تشکل به گفته وی، برای دستیابی به نتیجه ایده

 .دهندهای خود را ارایه  راستا پیشتاز شده و برنامه

این فرآیند در : رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به طرح استانداردسازی وزن مرغ پرورشی، اظهار داشت

رود تا ابزار قانونی الزم را در راستای اجرای  حال حاضر به صورت ترویجی در حال اجراست و از نمایندگان مجلس انتظار می

 .ختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهندسراسری این طرح ترویجی در ا

با به کارگیری نیروی متخصص و کافی در مراکز : های مراکز جهادکشاورزی تاکید کرد بندی در مدیریت وی با اشاره به اجرای پهنه

شاهد های زیربخش کشاورزی نهادینه کرده و  بندی، فرهنگ و مدیریت جهادی را در طرح  جهادکشاورزی و با اجرای طرح پهنه

 ./شکوفایی بیش از پیش بخش کشاورزی در استان خواهیم بود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22050-4.html 
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 متفرقه

 آیانا 1061خرداد  19, شنبه

 ! سال دیگر زندانیانی خواهیم داشت که جرم آنها کشاورزی است 9۵

ها هستیم که برای حل بحران آب باید  کن شیرین در حالی هنوز برای تامین آب مورد نیاز جامعه به دنبال نصب آب 

 .اقل شوندای متقاعد شوند که دست از رفتارهای شکارگرانه بردارند و ع افراد زیادی از اقتصاددان تا بچه مدرسه

های آب، فرهنگ و جامعه با  ، محمد بهشتی در دوازدهمین نشست از سلسله نشست(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

خورشیدی در بحران آب  4121بر اساس آمارها تا سال : که در کاروانسرای سریزد برگزار شد، بیان کرد« قنات برای آینده»عنوان 

 .شود ذشت زمان نیز وضعیت بحران آب شدیدتر میبه سر خواهیم برد و با گ

های زیستی در آن بالقوه بوده و برای  ایران سرزمینی است که همه ظرفیت: وی با تشریح وضعیت زیستی در ایران گذشته، گفت

 .ها را به فعلیت رساند ادامه زندگی در این سرزمین، باید با تالش، بالقوه

های بالقوه نبود، در  اگر خالقیت و تالش جامعه ایرانی برای به فعلیت درآوردن ظرفیت: داد رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی ادامه

 .ها را به سمت محل رویش علوفه هدایت کنیم توانستیم چوپانی کنیم و مجبور بودیم دام ایران فقط می

های زیستی آن بالقوه است، در اروپا تمام  بر خالف ایران که تمام ظرفیت: وی با مقایسه تفاوت شرایط زیستی کشور با اروپا، گفت

 .اند ها بالفعل بوده و اروپاییان برای ادامه حیات نیازی به نبوغ و خالقیت نداشته ظرفیت

رفتند و تا قرون وسطی، جنگل بزرگ ترین  از جهتی در اروپا موانع زیستی برای ادامه حیات تهدید به شمار می: بهشتی اضافه کرد

 .رفت ر آن جا به شمار میدشمن زیست انسان د

. برای زیستن در اروپا نیازی به عضویت در سامانه زیستی وجود ندارد، بلکه به عکس نیاز است که شکارگر باشید: وی تاکید کرد

یعنی در محیط دخل و تصرف اساسی کنید تا با برداشتن موانع زیستی نظیر درختان و تراشیدن جنگل، امکان بسط زیست بیابید، 

ر ایران برای ادامه حیات الزاماً باید جزئی از سامانه زیستی بود، به حضور آن رفت و با کشف استعدادهایش و تعالی بخشیدن به اما د

 .آن امکان پهن کردن سفره زندگی را پیدا کرد

و ورود فرهنگ خام  رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی، کشف نفت توسط اروپاییان در ایران را سرآغاز تغییر رفتار مردم این سرزمین

 .فروشی به اقتصاد این کشور اعالم کرد

تا پایان دوره قاجار خام خواری و خام فروشی در ایران قبیح بود، اما با اکتشاف نفت، نه تنها خام فروش شدیم، بلکه : وی ادامه داد

 .ری شدیمایم و با پیدایش نفت در ایران، دچار احوال شکارگ به این شیوه اعتیاد مفرط پیدا کرده

ها این بحران بسیار  البته خوشبختانه ایران دچار بحران آب شده و بر اساس تخمین ":رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی عنوان کرد

سال  47. میلیون نفر از جمعیت ایران دچار مشکل آب شوند 71شود در بحران آب پیش رو،  کما این که گفته می. شدید است

در نتیجه همه . اند  های زراعی، راهی زندان شده ت که جرم آنها کشاورزی بوده و به خاطر کشت در زمیندیگر زندانیانی خواهیم داش

 ".ما ناگزیریم رفتارهای خود را تغییر دهیم

هزار روستا  01تا  11امروز آن تعداد به : هزار عدد اعالم کرد و افزود 487خورشید را  4887وی تعداد روستاهای ایران در سال 

 .خانوار ساکن دارد؛ و این امر ناشی از رفتارهای ما است 21یافته که نیمی از آن تنها  تقلیل

هزار روستا برسد، یعنی کمتر از زمانی که قنات تکوین نیافته  21تا دهه آینده تعداد روستاهای کشور به : بهشتی پیش بینی کرد

 .بود و بدان واسطه هنوز بسیاری نقاط کشور قابل زیست نبود

 ها، نقاط بالقوه زیست تا دوره قاجار تقنا
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ها نقاط بالقوه زیست را برای مردم ایران  تا دوره قاجار، قنات: وی تکوین قنات در ایران را مربوط به دوره اشکانیان دانست و گفت

قنات هم سخن گفته  شود، بلکه از خطرات شنویم که نه تنها قنات ایجاد نمی اما امروز می. کردند های بالفعل می تبدیل به مکان

 .شود می

آموزد که منابع فرزندان خود را شکار  قنات به ما می: ای نوظهور در فرهنگ ایران نیست، افزود وی با اشاره به اینکه بحران آب پدیده

یرا از منابع آب ز. ایم سال اخیر، از جیب نوادگان خود خورده 51اما در . همانگونه که در طول هزاران سال این کار را نکردیم. نکنیم

 .ایم بیش از حد برداشت کرده

باید . اگر قرار است در ایران زندگی کنیم باید عاقل شده و عضو سامانه زیستی شویم: رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی تاکید کرد

 .البته این کار بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. رفتارهای شکارگرانه را فراموش کنیم

هایی که  اما به دلیل عملکرد بد، قنات. وجود دارد -های انشعابی با در نظر گرفتن شاخه -رشته قنات  4811 در تهران: بهشتی گفت

هنوز جریان دارند، به محلی برای تخلیه فاضالب تبدیل شده و ساکنان محدوده زندان قصر پس از بارش اندکی باران، دچار 

 .شوند مشکالت عدیده می

 محسوب می شوند "شهید"در حین حفر قنات، مقنی های خراسانی کشته شده 

در چنین شرایطی چه کسی باید مواخذه شود؟ کسی که قنات را ایجاد کرده و یا افرادی که آن را به محلی برای : وی ادامه داد

 .اند تخلیه فاضالب تبدیل کرده

قنات . هایمان را تغییر دهیم باید شیوه اگر قصد داریم در این سرزمین زندگی کنیم: رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی تاکید کرد

 .های زیادی برای زندگی در ایران دارد که البته باید به روز شود درس

در . آیند روند و اگر در جریان حفر آن کشته شوند، شهید به حساب می ها با لباس سفید داخل قنات می در خراسان مقنی: وی افزود

 .کنند بیمه هم نمیها را  که در حال حاضر حتی مقنی صورتی

شد، برنامه داشتند و آن را با ترفندهای مختلف مدیریت  پیشینیان ما برای هر قطره آبی که وارد سرزمین می: بهشتی بیان کرد

در شرایط کنونی ما نیز باید از فرصت بحران سی ساله آب، برای تغییر . آوردند های بالقوه را به فعلیت در می آنها ظرفیت. کردند می

 .تارها استفاده کنیمرف

این نشست به همت سه نهاد اندیشکده تدبیر آب، انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن مطالعات فرهنگی با همکاری مرکز 

 ./تحقیقات استراتژیک برگزار شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22308-4.html 
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 متفرقه
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 شود  طغیان مگس سفید با فرافکنی حل نمی
های سفید  تر از سال گذشته خواهد بود؛ این بدان معناست که مگس بینی هواشناسی، تابستان سال جاری گرم با پیش

های متولی،  کرد و این طغیان با فرافکنی دستگاهاند، طغیان خواهند  آبی، پرتعداد شده علت گرمای هوا و کم که به

 .مشکلی از مردم حل نخواهد کرد

های سفید یا سفیدبالکان  پشه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)استاد دانشگاه آزاد امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .اند های اخیر مبدل به یک معضل در سطح شهر تهران شده سالآبی، طی  علت افزایش دما و کم ای نیستند، اما به موضوع تازه

محیطی داشته و عوامل شهری باعث  های سفید علت زیست آمده، افزایش تعداد پشه عمل های به بر اساس پژوهش: آرش پژمان افزود

ن پدیده نظیر وزارت جهاد های مرتبط با ای محیطی باید سازمان افزایش آن نشده است؛ لذا برای از بین بردن یک پدیده زیست

 .کشاورزی و سازمان محیط زیست به میدان بیایند

موقع و  تواند ورود پیدا کرده و به هرچند شهرداری تهران نیز با داشتن ستاد محیط زیست و خدمات شهری می: وی خاطرنشان کرد

ها و انداختن توپ در زمین طرف  ن دستگاهرسد فرافکنی بی نظر می ها وارد عمل شود، به قبل از خارج شدن از شفیره این مگس

 .کشی شده است مقابل مبدل به یک حربه برای وقت

کنند، اما در  هرچند این سفیدبالکان عامل بیماری انسانی محسوب نشده و تنها مزاحمت برای شهروندان ایجاد می: پژمان ادامه داد

ها اقدام شود، از تعداد  آب ساده در مرحله شفیرگی این مگس پاشی یا حتی شستشوی درختان با موقع برای محلول صورتی که به

 .آنها به شکل قابلت وجهی کاسته خواهد شد

 های سفید ها و جنوب تهران محل مانور مگس پارک

ها در مناطقی که آب و درخت وجود دارد تجمع خواهند کرد، به این معنا  شده، این مگس بر اساس مطالعات انجام: وی تصریح کرد

شکل همزمان هستند، در معرض طغیان این  های تهران نظیر پارک ملت، الله و بلوار کشاورز که دارای آب و درخت به پارک همه

 .تر برای شستشوی تنه این درختان اقدام شود ها قرار دارند و باید هرچه سریع مگس

 آزمون و خطا کافی است

صورت  شود، اما تاکنون به های سفید پدیده جدیدی محسوب نمی ن و پشههرچند پدیده سفیدبالکا: این استاد دانشگاه یادآور شد

 .حلی پیدا نشده است علمی و عملی برای از بین بردن آن راه

های مختلف نبوده و اکنون متولی مشخصی  صورت یک معضل برای دستگاه گاه به از سوی دیگر، این پدیده هیچ: پژمان تأکید کرد

تر  های سازمانی برای از بین بردن آن کافی است و باید هرچه سریع رسد آزمون و خطا و تعارف نظر می برای آن وجود ندارد، لذا به

 .اندیشی شود های سفید و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در تابستان گرم تهران چاره برای جلوگیری از طغیان پشه

ان باشد، چه محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، باید از بین بردن سفیدبالکان چه مرتبط با شهرداری تهر: وی اظهار داشت

 .تر برای از بین بردن آن اقدام شود هرچه سریع

عنوان متولی از بین  ماه برگزار گردید، مقرر شده بود سازمان حفظ نباتات و شهرداری به اردیبهشت 40ای که  گفتنی است، در جلسه

 ./قرار دهند که هنوز نتیجه آن جلسه مشخص نیست بردن سفیدبالکان عملیات میدانی را در دستور کار

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22087-4.html 
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 متفرقه
 آیانا 1061خرداد  23, چهارشنبه

 بار از خود دفاع کرد  سازمان میادین میوه و تره
قام  های کشاورزی شهرداری تهران در واکنش به اظهارات قائم بار و فرآورده سازمان میادین میوه و ترهروابط عمومی 

 .ای صادر کرد سازمان تعاون روستایی ایران جوابیه

شهرداری بار  ، در این جوابیه بهنام اکبری، مدیر روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

تعاون روستایی در جستجوی توافق جهاد "با تیتر ( ایانا)ای را در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری کشاورزی ایران  تهران جوابیه

مقام سازمان تعاون روستایی عنوان کرده  که کالته رحمانی قائم "ها برای عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی کشاورزی و شهرداری

 :که به شرح ذیل است بود، ارسال نموده

نامه اجرایی مصوب هیئت محترم وزیران و همچنین  بار به استناد آیین ها در سازمان مدیریت میادین میوه و تره واگذاری غرفه -4

بر )بار، مصوب شورای محترم اسالمی شهر تهران، طی دو مرحله در سال  های میادین میوه و تره دستورالعمل واگذاری اماکن و غرفه

های  های جهاد کشاورزی استان رسانی و هماهنگی با سازمان صورت پذیرفته و ضمن مکاتبه، اطالع( اس فصل و منطقه تولیداس

های ارسالی و  های کثیراالنتشار و پس از بررسی پرونده واجد شرایط و از طریق انتشار آگهی فراخوان عمومی در روزنامه

های محل تولید، توسط شورای  های جهاد کشاورزی استان لیدی صادره از سوی سازمانهای الزم، برابر تأییدهای تو سنجی اولویت

واجدین شرایط پذیرفته شده از سوی شورای )محترم واگذاری به متقاضیان تولیدکننده واجد شرایط و با طرح پیشنهادات قیمت 

، توسط (سالمی شهر و نماینده سازماننمایندگان جهاد کشاورزی، صنعت و معدن وتجارت، شورای ا: محترم واگذاری شامل

 .پذیرد کمیسیون معامالت انجام می

با توجه به وجود مشکالتی اعم از عدم استمرار و تنوع تولیدات یک تولیدکننده و خرد بودن اراضی و حجم تولیدات آنان در  -2

تر از  زمانی برداشت محصول و مهم و هم( ها دوره واگذاری غرفه)طول یک دوره زمانی شش ماهه و با توجه به فصل و منطقه تولید 

ای از محصول یک تولیدکننده در یک محدوده زمانی کوتاه و عدم کشش یک غرفه برای عرضه  آن رسیدن یکباره بخش عمده

هی دلیل عدم توانمندی برای حضور مستمر نیازمند آن است که تولیدکنندگان سازماند و به( خصوصاً در انواع سردرختی)تمامی آن 

شده تا توانمندی الزم را برای حضور مؤثر در بازار رقابتی داشته باشند که این وظیفه خطیر مطابق با احکام پنج ساله پنجم توسعه 

 .باشد عنوان متولی بخش تولید می های آن به بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه

های تعاونی تولید روستایی  های تولیدی و اتحادیه حمایت از تشکلشده در راستای  بینی همچنین با عنایت به تمهیدات پیش -8

متقاضی شرکت در فراخوان و به جهت فراهم نمون شرایط بهتر؛ مجاز به انتخاب و فعالیت در اماکن قابل واگذاری به نسبت و تعداد 

درصدی  71های مختلف و آمار بیش از  دوره ها در باشند که نتایج واگذاری دو برابر در قیاس با سایر متقاضیان و افراد حقیقی می

های تولیدی در هر دوره از واگذاری خود مؤید فراهم نمودن تسهیالت و شرایط  ها و تعاونی ها، اتحادیه اماکن واگذار شده به تشکل

 .باشد منظور حضور حداکثری این بخش می الزم از سوی سازمان به

ها تجربه اختصاص  های تولیدی در فراخوان ها و تعاونی ف عالوه بر حضور تشکلضمناً سازمان مدیریت میادین در مقاطع مختل

ها را از  برداری غرفه اتحادیه نظارت را داشته که بهره: جداگانه غرفه به مجموعه عوامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی ازجمله

 .طریق تصدی افراد خارج از تعاونی اداره نموده است

عنوان  فوق و نظر به اینکه جناب آقای کالته رحمانی قریب به پنج سال در سازمان مدیریت میادین بهحال با توجه به نکات 

ها در زمان تصدی ایشان مصوب و اجرایی  ای غرفه های مذکور بوده و اتفاقا موضوع واگذاری مزایده مقام، مجری تصمیمات طرح قائم

. رسانی مناسب به شهروندان باشد به حل مشکالت تولیدکنندگان و خدماتتواند منشاء کمکی  چنینی نمی شده، عنوان مطالب این
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بار شهرداری تهران مجدداً آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در  رغم این موضوعات سازمان مدیریت میادین میوه و تره علی

زبانی و در جهت  دلی و هم در فضای همچارچوب قوانین و در جهت رفع موانع عرضه محصوالت کشاورزی، با آن نهاد متولی تولید، 

 ./نماید پیشبرد اهداف مشترک اعالم می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22033-4.html 
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 متفرقه
 آیانا 1061خرداد  23, چهارشنبه

 نشان حالل نیاز به متولی واحد دارد 
هایی  شود و عالوه بر آن، صحبت در حال حاضر نشان حالل توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی صادر می

 .نیز برای صدور این نشان توسط نمایندگی ولی فقیه شده است که امیدواریم روزی تمامی این واحدها یکسان شوند

ارائه نشان حالل به : با اعالم این خبر گفت( ایانا)حالل امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران یک کارشناس نشان 

شروع به  4830رسانی اتاق اسالمی و توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از سال  پیشنهاد مرکز تحقیقات و اطالع

 .فعالیت کرد

رسانی اتاق اسالمی در زمینه تدوین و نشر نشان حالل برای محصوالت مختلف  قیقات و اطالعمرکز تح: علیرضا حیدرپور افزود

شرکت این نشان را دریافت کردند و در  71هزار و  ای که در حال حاضر یک گونه غذایی و پروتئینی اقداماتی را انجام داده است، به

 .ایی مورد تأکید استواردات محصوالت مختلف غذ... هایی چون ترکیه، آلمان و شرکت

در : شود، خاطرنشان کرد تازگی از سوی نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور صادر می وی درباره نشان حاللی که به

وجود داشت و پس از آن ( رسانی اتاق اسالمی مرکز تحقیقات و اطالع)هایی بین نمایندگی ولی فقیه و اکریک  نامه گذشته نیز تفاهم

 .د نشان توسط دامپزشکی صادر شد، اما از انسجام الزم برخوردار نبودنیز چن

کنند  های مواد غذایی از اکریک نشان را دریافت می ها و شرکت در حال حاضر تمامی کشتارگاه: این کارشناس نشان حالل ادامه داد

 .د تأیید قرار گیردکه البته این نشان توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید مور

گیرد، شود، باید قانونی  اگر قرار است نشان جدیدی جایگزین آنچه که در حال حاضر مورد استفاده قرار می: حیدرپور تصریح کرد

 .اندرکاران مختلف برسد شود و به تصویب دست

ترتب بتوانیم در کشور یک نشان  بدین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز باید نشان فوق را تأیید کنند تا: وی یادآور شد

 .حالل واحد داشته باشیم

های مختلف شود و در این زمینه مرکز تحقیقات  حیدرپور همچنین پیشنهاد داد که شرکت یا ارگانی مسئول هماهنگی بین دستگاه

 .واهد کردرسانی اتاق اسالمی که با اتاق اسالمی سایر کشورهای جهان در ارتباط است، نیز کمک خ و اطالع

گفتنی است، چندی پیش انجمن حالل از دارندگان نشان حالل تشکیل شد و در آن اتاق بازرگانی این نشان را به ثبت رساند و 

 .توانستند صادرات و واردات داشته باشند محصوالتی که این نشان را داشتند، می

قیه در سازمان دامپزشکی در حال صدور است، تنها به الزم به ذکر است، نشان حاللی که در حال حاضر توسط نمایندگی ولی ف

شود که در ابتدا مجوزهای بهداشتی را داشته باشند و از استانداردهای مدنظر آنها اطاعت کرده  ها و مراکزی داده می کشتارگاه

ایران یک نشان حالل  باشند، اما همچنان افسارگسیختگی بین برندهای حالل مختلف وجود دارد که امید است روزی فرا برسد که

 ./ها و واحدهای مختلف آن را قبول داشته باشند، شود واحد که تمامی ارگان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22038-4.html 
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 متفرقه
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 های پرندگان خانگی در شبکه بازار  بررسی بهداشت و بیماری
های پرندگان خانگی در کشور مورد  در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب موضوع بهداشت و بیماری

 .بررسی قرار می گیرد

های  ماه، موضوع وضعیت بهداشت و بیماری، در برنامه کارشناسی امشب هجدهم خرداد (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و مدرس  پرندگان خانگی توسط دکتر سید احمد مدنی، استادیار گروه بیماری

 .های بازآموزی سازمان نظام دامپزشکی کشور بررسی می شود دوره

ی بازار امشب مزایا و مخاطرات نگهداری از پرندگان خانگی برای براساس این گزارش، در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیون

توصیه می شود؟ و نگهداری از کدام  -اعم از محیط های شهری و روستایی -صاحبان آنها، نگهداری از چه نوع پرنده هایی در خانه 

 .نوع از پرندگان غیرقابل قبول است مورد بررسی قرار می گیرد

مسئولیت های صاحبان پرندگان در برابر حیواناتشان، نوع ارتباط میان صاحبان آن ها و : ر شده استاین گزارش در ادامه یادآو

از دیگر موضوعات امشب برنامه مجله کشاورزی ... پرندگان، چه گونه هایی برای نگهداری در شرایط متنوع توصیه می شود؟ و 

 .شبکه تلویزیونی بازار است

در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب مخاطرات و تهدیدهای : خته استاین گزارش همچنین خاطر نشان سا

بهداشتی ناشی از نگهداری از پرندگان خانگی برای صاحبانشان، عمده ترین مشکالت بهداشتی و بیماریهای پرندگان خانگی و 

 .بررسی خواهد شدراهکارهای پیشگیری و کنترل مشکالت بهداشتی و بیماریها در پرندگان خانگی 

براساس این گزارش، دکتر علی برهانی کیا درمانگر بخش خصوصی پرندگان میهمان پشت خط برنامه مجله کشاورزی شبکه 

 .تلویزیونی بازار امشب است که به پرسش های مجری برنامه پاسخ خواهد گفت

رمی و گاه تولید بسیار محدود مورد استفاده قرار شایان توجه است پرندگان خانگی، به پرندگانی گفته می شود که به منظور سرگ

 .انواع ماکیان، کبوتر، قناری، طوطی سانان با قابلیت ازدیاد نسل در شرایط اسارت می شود: می گیرند و شامل

فزایش در سال های اخیر نگهداری از پرندگان خانگی توسعه یافته است و این موضوع باعث ا: این گزارش در ادامه یادآور شده است

 .تعداد کلینیک های تخصصی ویژه پرندگان خانگی در کشور شده است

براساس این گزارش، کمبود کلسیم و ویتامین ها بیشترین درصد علت بیماری های پرندگان خانگی به شمار می آید و بیماری 

 .آنفوالنزا، نیوکاسل و انگلهای خارجی در رده های بعدی قرار دارند: هایی مانند

در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب تصاویر ضبط شده از کلینیک : گزارش در پایان خاطر نشان ساخته استاین 

 .دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در زمینه موضوع برنامه پخش خواهد شد

نی بازار پخش و تکرار آن روز بعد از از شبکه تلویزیو 40شایان توجه است برنامه کارشناسی مجله کشاورزی همه روزه از ساعت 

 .ساعت هفت صبح تقدیم بینندگان می شود

گفتنی است مجله کشاورزی عنوان بخش ویژه ای است که شبکه تلویزیونی بازار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی با هدف اطالع 

طیور، شیالت، جنگل و مراتع، تجهیزات و  رسانی، آموزش، ترویج و معرفی برترین های کشاورزی مانند زراعت، باغداری، دام و

 .راه اندازی شده و در جدول پخش برنامه های این شبکه قرار گرفته است... ماشین آالت کشاورزی و 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22018-4.html 
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 متفرقه
 آیانا 1061خرداد  16, بهسه شن

 قایق حامل معصومه ابتکار در هورالعظیم واژگون شد 

های حامل هیات اعزامی دولت به خوزستان برای پیگیری اقدامات مقابله با گرد و غبار به ریاست معصومه  یکی از قایق

ابتکار، در تاالب هورالعظیم واژگون شد که خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید و حال معصومه ابتکار نیز 

 . خوب است

نقل از از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، این هیات صبح امروز پس از ورود به اهواز  به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به

های اخیر، عازم منطقه غرب استان و سپس بازدید از  بالفاصله برای بازدید از کانون های شناسایی شده گرد و غبار طی ماه

 .هورالعظیم شد

برای مقابله با گرد و غبار، شاهد حذف موانع ورود آب بوده و هیات اعزامی  ماه دولت یازدهم تاالب هورالعظیم به دنبال مصوبه بهمن

نفر از اعضای هیات اعزامی  0هایی که حامل  خواستار بازدید از مناطقی شد که آبگیری در آن صورت گرفته است اما یکی از قایق

مه سرنشینان از جمله معصومه ابتکار بود، کمی پس از حرکت به داخل آب واژگون شد که خوشبختانه کسی آسیب ندید و ه

 .معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سالم به ساحل برگشتند

ها و مراتع، معاون سازمان مدیریت و  معاونین وزرای نفت، کشور، نیرو، بهداشت، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل

 .اسی در این سفر همراه هیات هستندریزی کشور و رئیس سازمان هواشن برنامه

 .در حال حاضر هیات به اهواز بازگشته و جلسه کمیته ملی گرد و غبار با حضور استاندار در استانداری تشکیل شده است

های امروز سفر یک روزه ابتکار به خوزستان، شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون، کارگروه کاهش آلودگی هوای  در ادامه برنامه

 .استان خوزستان برگزار خواهد شد HSEها و  ها، نمایندگان سمن خوزستان و نشست با اصحاب رسانه، اساتید دانشگاه

http://www.iana.ir/majles/item/22003-4.html 
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 متفرقه
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 اهدای دیپلم افتخار فائو به ایران 
بخاطر کاهش شمار افراد دچار ( فائو)ایران موفق به کسب دیپلم افتخار توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 . سوء تغذیه به زیر پنج درصد شد

، خوزه گراسیانو داسیلوا مدیر کل فائو طی مراسمی در مقر این سازمان در شهر رم، این (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

لم افتخار را به محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی ایران اهدا کرد، که برای شرکت در اجالس دو ساالنه فائو در ایتالیا به سر دیپ

 .می برد

کشوری است که موفق به تحقق نخستین هدف توسعه هزاره ملل متحد پیرامون به نصف رساندن افرادی که از  52ایران از جمله 

 .رنج می برند، شده استگرسنگی و یا سوء تغذیه 

کشور جهان موفق به کاهش نیمی از افراد دچار سوء تغذیه خود شده و بدین ترتیب به اهداف هزاره  420کشور از مجموع  52

دست پیدا کردند، در حالی که برخی از مناطق مانند صحرای آفریقا، با حدود یک چهارم مبتال به سوء تغذیه همچنان در وضع 

 .ندهشدار قرار دار

میلیون نفر کاهش یافته  240میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج می برند که در قیاس با دهه گذشته  507بر اساس این گزارش، 

 .است

فائو عقیده دارد عامل کلیدی برای موفقیت در مبارزه با گرسنگی، رشد اقتصادی و زمانی است که به ضعیفترها امکان بهبود زندگی 

خانواده های روستایی و مکانیزم های حفاظت اجتماعی تقویت شوند در حالی که جنگ ها، بی ثباتی سیاسی و  داده شود و تولید

 .فاجعه های طبیعی به بحران های ادامه دار شده که سبب تشدید آسیب پذیری و ناامنی غذایی منجر می شوند

در شهر رم، از روز شنبه با حضور  'فائو'رزی ملل متحد سی و نهمین کنفرانس بین المللی وزیران کشاورزی سازمان خواربار کشاو

کشور عضو این سازمان از جمله محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران  405وزرای کشاورزی و نمایندگان 

 .آغاز به کار کرده است

امنیت غذایی و راهکارهای مقابله با فقر و پایدارسازی تولیدات کشاورزی در جهان، بررسی و تصویب سیاست های مربوط به ارتقای 

 .گرسنگی در جوامع روستایی از اهداف اصلی این اجالس که تا شنبه آینده ادامه خواهد داشت اعالم شده است 

در این اجالس در مقر فائو در جمع وزیران کشاورزی در ( دوشنبه)محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز قرار است امروز 

 ./چرخه های فقر روستایی و گرسنگی در جهان و لزوم حمایت اجتماعی روستاها سخنرانی کند زمینه

http://www.iana.ir/majles/item/22083-4.html 
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 متفرقه

 فودپرس 1061خرداد ماه  18شنبه  دو

 اند مواد غذایی سنگکی تهران آزادپز شده های درصد از نانوایی 
فعال بحث : درصد از نانوایان سنگکی تهران خبر داد و گفت 81نایب رییس اتحادیه نانوایان سنگکی از آزادپز شدن حدود  <

تجهیزات را از اصغر پابرجا فاکتور نیروی انسانی، مواد اولیه و .که کسی داوطلب این موضوع باشد آزدسازی متوقف شده مگر این

واحد در حال اخذ پروانه  411دار سنگکی و  نانوایی مجوز 071حدود : جمله عوامل موثر در بحث کیفیت نان دانست و اظهار کرد

شود و مردم نیز حق انتخاب دارند که هرجا نان خوبی پخت  داریم و بدون شک بحث آزادپز شدن منجر به افزایش کیفیت می

واحد نان سنگکی  211از : ها بستگی به نانوایان دارد، گفت وی با بیان اینکه آزادپز شدن نانوایی.اجعه کنندشود به آن واحدها مر می

ها مقاومت  ها، با آزادپز شدند نانوایی واحد افزایش یافته است اما در برخی از استان 471در تهران که آزادپز شدند کیفیت 

هزار تومان است، در صورتیکه  88ای برای تهیه نان سنگک  کیلویی آرد یارانه 11 هر کیسه: پابرجا در عین حال بیان کرد.شود می

همچنین .ها موظفند آرد بهتری ارائه دهند کنند؛ بنابراین کارخانه هزار تومان خریداری می 78های آزادپز آن را به قیمت  سنگکی

تومان  8111پزرا  هر کیلوگرم آرد در نانوایی های آزادپیش از این محمدرضا نظرنژاد، رییس اتحادیه نانوایان نان سنگکی قیمت 

عنوان کرده و گفته بود همه واحدهای نان سنگکی باید مجوزهای الزم را بگیرند که اخطارهایی هم در این زمینه داده شده و 

 اقدامات مورد نیاز برای دریافت مجوز در حال انجام است

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 متفرقه
 ایسنا - 106۱خرداد  23چهارشنبه 

 تصاویر+ استقبال از موز قرمز 

 .در بازارهای آمریکای جنوبی طرفدار زیادی پیدا کرده است« موز قرمز»به تازگی 

موز با انواع توت است که کشاورزان با مهارت و هنرمندی آنها را پیوند ، این موز مخلوطی از «باشگاه خبرنگاران»به گزارش ایسنا به نقل از 

 .ای به دست آورند های بسیار خوشمزه ها و طعم اند مزه اند و توانسته زده

 .است C گرم پتاسیم و همچنین سرشار از ویتامین میلی 111این موز به طور متوسط دارای 

 .کشد تا کامال رسیده شود ماه طول می 0کند و تقریبا  گرمسیری رشد می این نوع موز معموال در مناطق گرمسیری و نیمه

 .کشورهایی همچون کاستاریکا، مکزیک و برخی کشورهای آفریقایی مانند تانزانیا و زنگبار محل رشد این موز قرمزرنگ هستند

http://www.isna.ir/fa/news/01182144555 
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 .مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 61/30/18فارس

هزار تن شیر  3/ هزار تن شیرخام 942خرید تضمینی / میلیارد تومانی دامداران کامل توزیع نشده است 22۵یارانه 
 خشک صادر شد

در حالی که دامداران با مشکالت عدیده مالی زیادی دست و پنجه : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد

 .در بین دامداران توزیع نشده است 13میلیارد تومانی بهار سال  22۵کنند، هنوز بخشی از یارانه  نرم می

از : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  داران ایران در گفتسعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام

 .کنندگان خریداری شده است هزار تن شیرخام از تولید 411ابتدای خرید تضمینی شیرخام از اواسط آذرماه سال گذشته تاکنون، 

 8هزار تن شیرخشک استحصال شده و تاکنون  41ده به قیمت مصوب دولت حدود هزار تن شیرخام خریداری ش 411از : وی افزود

 .هزار تن از شیر خشک تولید شده به کشورهای عراق، افغانستان و تاجیکستان صادر شده است

این طرح اگر : شود، گفت مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه خرید تضمینی شیر فقط در هفت استان کشور انجام می

 .شد قطعا اثر بخشی بیشتری داشت ها اجرایی می فراگیر بود و در تمام استان

دارد، بنابراین  8.2هزار و چربی بیش از  411درصد شیرخام تولیدی در کشور بار میکروبی زیر  21: سلطانی سروستانی بیان داشت

 .تومان است 4111قیمت آن بیش از قیمت مصوب یعنی 

خرید این شیر قیمت تمام شده محصول : خرید شیر خام با چنین کیفیتی برای کارخانجات به صرفه نیست، افزودوی با بیان اینکه 

ها وجود داشت،  برد، ولی اگر امکان خرید این میزان شیرخام تولیدی از طریق خرید تضمینی در تمام استان را برای صنایع باال می

 .شد قطعا موجب تعادل بخشی به قیمت خرید شیر می

کنند  در حالی که دامداران با مشکالت عدیده مالی زیادی دست و پنجه نرم می: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد

 .بین دامداران توزیع نشده است 08میلیارد تومانی بهار سال  227هنوز بخشی از یارانه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011843411258 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیاناخرداد  23, چهارشنبه

 شود  ها تشکیل می کمیته دائمی تعیین تعرفه/ تعرفه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی به وزیر ارسال شد
طبیعی کشور، تعرفه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی را جهت تأیید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

 .و ابالغ وزیر به وزارت جهاد کشاورزی ارسال کرد

های تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز در گفتگو با  ریزی، اشتغال و توسعه تشکل معاون برنامه

، تنوع محصوالت کشاورزی و اقلیمی و همچنین مکان و زمان ارائه خدمات را از دالیل (ناایا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های سال قبل، سال جاری و افزایش تورم  بر اساس هزینه: شده دانست و گفت هزار نوع خدمات ارائه های بیش از یک تفاوت در تعرفه

زی پیشنهاد و به دفتر وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده است که برداران بخش کشاور تعرفه خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان و بهره

 .امکان تغییر در آن نیز وجود دارد

تمام تالش ما بر این بوده است که افزایش بیش : سیدجواد قریشی با اعالم اینکه در برخی خدمات افزایش وجود نداشته است، افزود

 .از افزایش نرخ تورم نداشته باشیم

دلیل تفاوت  به: ها و نهایی شدن آن قبل از شروع هر سال خبر داد و خاطرنشان کرد دائمی برای تعیین تعرفه وی از تشکیل کمیته

توان در پایان هر سال تعرفه خدمات را با یک  ای، تنوع زیاد در محصوالت و ارائه برخی خدمات جدید نمی های هزینه در شاخص

 .ها را اعالم کنیم بتوانیم هرساله قبل از شروع سال جدید تعرفه دنبال آن هستیم که ضریب ثابت باال برد، اما به

های تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه سال  ریزی، اشتغال و توسعه تشکل معاون برنامه

امیدواری کرد که در سال جاری تعرفه خدمات ها در اوایل خردادماه پیشنهاد شد و در مهرماه به تصویب رسید، اظهار  گذشته تعرفه

 .تر به تصویب برسد شده هرچه سریع ارائه

ها مبنا و معیاری است تا مراکز موضوع  این تعرفه: ها، ایجاد وحدت رویه است، ادامه داد قریشی با بیان اینکه هدف از ابالغ تعرفه

 .در ازای ارائه خدمات خود هزینه مربوطه را دریافت کنندوری بتوانند با استفاده از آنها  ماده دو قانون افزایش بهره

بخش دولتی ضوابط، : ها مشمول ارائه خدمات در بخش غیردولتی است، تصریح کرد وی در پایان با تأکید بر اینکه این تعرفه

 .های مرتبط با خود را دارد معیارها و تعرفه

برداران  وری، تعرفه ارائه خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان و بهره افزایش بهره قانون( 2)ماده ( 8)الزم به ذکر است، به استناد تبصره 

قانون مذکور توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ( 2)بخش کشاورزی مرتبط با فعالیت مراکز موضوع ماده 

 .پیشنهاد شده تا از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شود

های تخصصی با تشکیل کمیته دائمی تدوین با حضور نمایندگانی از  ریزی، اشتغال و توسعه تشکل نامهبه گزارش ایانا، معاون بر

ریزی و اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و  ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، معاونت برنامه های برنامه مؤسسه پژوهش

گرفته با  اورزی و مجمع ملی خبرگان کشاورزی و با هماهنگی انجامترویج کشاورزی، مرکز نوسازی و تحول اداری، نظام صنفی کش

های تخصصی  ها و معاونت االختیار سازمان ها و همچین نمایندگان تام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

یید و ابالغ وزیر جهاد نظرات اصالحی و تکمیلی درباره تعرفه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی را اخذ و جهت تأ نقطه

 ./کشاورزی ارسال کرده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22035-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1061خرداد  23, چهارشنبه

 دقیق تری مجهز می شود آزمایشگاه های کنترل مواد غذایی به تجهیزات 
تقویت زیر ساخت های آزمایشگاهی برای شناسایی، کنترل : معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو گفت

آالینده ها و تقلب غذایی از برنامه های مهم این سازمان است و آزمایشگاه های موجود در این زمینه به تجهیزات 

 .دقیق تری مجهز می شود

از شیراز، رسول دیناروند شامگاه دیروز سه شنبه درحاشیه افتتاح ساختمان معاونت غذا ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزارش 

برای اعمال این برنامه ضروری است آزمایشگاه های دانشگاه های علوم : و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا در استان فارس گفت

 .رعت و دقت باال مجهز شوندپزشکی کشور نیز به دستگاه هایی با س

یکی از اولویت های اصلی وزارت بهداشت، برای پیشگیری از بیماری ها، توجه به سالمت و ایمنی غذاست و با این : وی افزود

رویکرد، نظارت های این وزارتخانه از امسال بر رستوران ها و مراکزی که غذا طبخ و عرضه می کنند، همچنین نمونه برداری از مواد 

 .غذایی که در این اماکن عرضه می شود، افزایش می یابد

همچنین برای سرعت بخشیدن به اعالم نتایج آزمایش هایی که در این زمینه انجام می شود، آزمایشگاه های : دیناروند ادامه داد

 .ویژه این کار نیز تقویت می شوند

ن تجهیزات تامین شده و برای تامین مابقی آن پیگیری های الزم بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای تهیه ای:این مقام مسوول گفت

 .در حال انجام است

تمرکزامسال سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، بیشتر معطوف به کاهش میزان مصرف نمک و شکر در فرآورده : دیناروند ادامه داد

 .های غذایی به ویژه کنسرو و آب میوه هاست

همچنین برای کاهش اسید چرب ترانس در روغن های کشور که ارتباط مستقیم با ابتالی افراد به : ردمعاون وزیر بهداشت اظهار ک

 .بیماری های قلبی و عروقی دارد تاکنون تالش های زیادی صورت گرفته است

نظارت هایی که  باتوجه به این که میزان اسیدچرب اشباع شده در روغن پالم بیش از سایر روغن هاست با کنترل و: دیناروند گفت

 .هزار تن کاهش یافته است و این روند نظارتی همچنان ادامه دارد 181هزار تن در سال به  571صورت گرفته، واردات این روغن از 

http://www.iana.ir/food/item/22057-4.html 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا 1061خرداد  16, سه شنبه

 فیلم سخنرانی +حمایت اجتماعی از روستاها، راه حل رفع فقر و گرسنگی در جهان 
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در اجالس فائو در ایتالیا، ضمن تاکید برضرورت حمایت اجتماعی از روستاها، 

 .ترین عامل شکست چرخه فقر و گرسنگی درجهان دانستسرمایه گذاری در توسعه روستایی را مهم 

، وزیرجهاد کشاورزی در سومین روز از اجالس سازمان خوار وبار و کشاورزی ملل متحد (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

سنگی در روستاها زندگی که در مقر این سازمان در شهر رم برگزار شد، با بیان اینکه بخش مهمی از جمعیت دچار فقر و گر 'فائو'

با توجه به اینکه بخش کشاورزی در بسیاری ازمناطق جهان، ستون فقرات اقتصاد جوامع روستایی را تشکیل می : می کنند، گفت

ای فقر وگرسنگی به شمار دهد، تالش برای توسعه پایدار کشاورزی، روستا رکن اصلی هرگونه راه حل نظام مند برای حل ریش ه

 .آیدمی 

کشور  405ندس حجتی که برای شرکت دراجالس دو ساالنه فائو درایتالیا به سر می برد در جمع وزرای کشاورزی ونمایندگان مه

گرسنگی و فقر که به شدت به هم مرتبط هستند، بزرگ ترین توهین به جامعه بشری است و کرامت : عضو این سازمان افزود

 .کنندانسانی را مخدوش می

کشاورزی با تاکید براین که در طول بیش از سی سال گذشته گام های مهم وموثری درجمهوری اسالمی ایران دربخش وزیر جهاد 

درسایه این تالش ها عالوه براینکه هم اکنون شاخص های اجتماعی و اقتصادی در روستاهای : کشاورزی برداشته شده است، گفت 

از نظر برخورداری از زیر ساخت های رفاهی و توسعه ای در وضعیت خوبی  روستاهای ایران. کشور به سطح مناسبی رسیده است

 53درصد خانه بهداشت،  51درصد دارای آب آشامیدنی سالم،  08درصد روستاهای کشور دارای انرژی برق،  0/00قرار دارند و 

 .در صد گاز لوله کشی درمنازل خود هستند 17درصد تلفن همراه و همچنین 

روستایی مجهز شده و مدیریت مردمی روستا تقریباً در تمام  ICTهزار روستای کشور به خدمات  41براین حدود  عالوه: وی افزود

ضرایب برخورداری جامعه روستایی از زیر ساخت های مورد نیاز، فاصله چندانی با مناطق شهری . روستاها مستقر گردیده است

 .ایران ندارد

ئو نیز روزگذشته طی مراسمی دیپلم افتخاری این سازمان را به وزیر جهاد کشاورزی ایران مدیر کل فا 'خوزه گراسیانو داسیلوا'

 .بخاطر کاهش شمار افراد دچار سوء تغذیه به زیر پنج درصد اهدا کرد

کشوری است که موفق به تحقق نخستین هدف توسعه هزاره ملل متحد پیرامون به نصف رساندن افرادی که  52ایران ازجمله 

کشور جهان موفق به کاهش نیمی از افراد دچار سوء  420کشور ازمجموع  52. گی ویا سوء تغذیه رنج می برند، شده استازگرسن

تغذیه خود شده و بدین ترتیب به اهداف هزاره دست پیدا کردند، در حالی که برخی از مناطق مانند صحرای آفریقا، با حدود یک 

 .ع هشدار قرار دارندچهارم مبتال به سوء تغذیه همچنان در وض

 ./سی ونهمین کنفرانس بین المللی وزیران کشاورزی سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد از روز شنبه آغاز شده است

چکیده ای از سخنرانی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان را می توانید در بخش پیوست های ذیل همین خبر در دو 

 .مگابایتی مشاهده کنید 8.7بایتی و مگا 1.3فرمت جداگانه با حجم 

http://www.iana.ir/majles/item/22073-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1061خرداد ماه  19شنبه 

هزار تنی شکر در 09۵ذخیره  /نیازی به واردات شکر نیست:دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر;
 <خردادماهصنایع غذایی

هزار تن شکر در کشور تا فرا رسیدن فصل 347با توجه به ذخیره سازی : دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر کشور گفت 

بهمن .د نداردآینده و ازسرگیری تولید این محصول توسط تولید کنندگان داخلی ، هیچ گونه نیازی به واردات شکر در کشور وجو

دانایی با اشاره به نشست اخیر خود با قائم مقام و برخی معاونان وزیر جهادکشاورزی در خصوص تامین نیاز مصرف کنندگان شکر 

هزار تن شکر دیگر از 111هزار تن شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و 147در این نشست مقرر شد با تامین : در کشور افزود

کارخانجات قند و شکر با حذف دالالن و واسطه گران نیاز تولیدکنندگان شیرینی، شکالت و نوشابه و همچنین  سوی انجمن صنفی

وی با اشاره به تعیین قیمت هر کیلوگرم شکر به میزان .دیگر مصرف کنندگان با مراجعه مستقیم آنها به این دو مرجع تامین شود

ز مصرف کنندگان دریافت شود تخلف است و با متخلفان برخورد جدی خواهد اگر بیش از این رقم ا: هزار ریال ادامه داد24

اگرچه با وجود تولید مناسب ، پارسال بازار شکر در کشور با مصائب بسیاری همراه بود اما امسال از بهره وری : دانایی اضافه کرد.شد

معاونان وی با کنترل واردات، بازار شکر کشور مطلوبی برخوردار بودیم و به دلیل حمایت های وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه 

در ماه های دی، بهمن و اسفند پارسال و نیز فروردین امسال حتی یک کیلوگرم : وی گفت.وضعیت امیدوارکننده تری یافته است

رهای حوزه تن شکر سفید از کشو111شکر وارد کشور نشده و تنها در ماه اردیبهشت آن هم توسط تعاونی مرزنشینان پنج هزار و 

هزار تن شکر چغندری و نیشکری در کشور تولید شد که 827پارسال یک میلیون و : وی ادامه داد.خلیج فارس وارد کشور شد

ساله صنعت قند و شکر کشور است و امسال پیش بینی می شود این رقم به یک میلیون و 421باالترین میزان تولید در عمر 

هزار تن شکر نیشکری 031هزار تن شکر چغندری و 012پارسال از مجموع تولید شکر، : افزوددانایی .هزار تن شکر افزون شود111

دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر کشور اظهار .هزار تن پیش بینی می شود511بود که تولید امسال هر کدام از این ها 

هزار تن در سال 251تولید تاکنون یک میلیون و این رقم رونق صنعت شکر در کشور را نشان می دهد؛ بیشترین میزان : کرد

وی درباره مطالبات تولید .هزار تن رسید771به دلیل واردات بی رویه به  4833و  4835بود که این رقم در سال های  4832

ان به هزار ریال برای هر کیلوگرم تعیین شده بود که قرار شد تولید کنندگ28پارسال قیمت : کنندگان شکر در کشور هم گفت

هزار ریال به کارخانجات بفروشند و مابه التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود تا زمان حاضر ریالی از این بابت به دست 24قیمت 

 تولید کنندگان نرسیده است

http://www.foodpress.ir/Post 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 فودپرس 1061خرداد ماه  18دو شنبه 

شود صنایع  تومان در ماه رمضان عرضه می 2922شکر سفید :/مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد
 <غذایی

ی شکر سفید ذخیره سازی شده، بازار داخلی را در ماه مبارک رمضان  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد، با عرضه 

حسب : علی قنبری با بیان ضرورت تنظیم بازار کاالهای اساسی از طریق عرضه مناسب در زمان های اوج تقاضا گفت.کند یم میتنظ

تصمیم ستاد تنظیم بازار، به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، تنظیم بازار کاالی شکر به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار 

افزایش بی رویه قیمت، شکر ذخیره سازی شده این شرکت از امروز با نرخ مصوب در بازار عرضه شده که به منظور جلوگیری از 

تومان است که از امروز در اختیار مصرف  2411قیمت مصوب برای هر کیلوگرم شکر سفید : تشریح کرد: وی افزود.شود می

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به .مین شودکنندگان و صنف و صنعت قرار خواهد گرفت تا نیاز مصرفی مصرفی و اصناف تا

خوشبختانه در تمامی کاالهای اساسی به ویژه شکر موجودی باالیی داریم و برای تنظیم بازار : ذخایر مطمئن شکر کشور اظهار کرد

 کاالها و تامین نیاز مصرفی کشور مشکلی وجود ندارد

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 106۱خرداد  21پنجشنبه 

 روند وزرای جهاد کشاورزی و ارتباطات به مجلس می

ارومیه در جلسه وزرای جهاد کشاورزی و ارتباط و فناوری ارتباط برای پاسخگویی به سواالت کوچکی نژاد نماینده رشت و قاضی پور نمایند 

 .علنی هفته آینده مجلس حاضر می شوند

شنبه و چهارشنبه هفته آینده همچنین  به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسات روزهای یکشنبه و سه

 .پردازند های انتخابیه انتخابات مجلس می به بررسی طرح استانی شدن حوزه

 .ای ملت ایران نیز در دستور کار نمایندگان قرار دارد دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته بررسی طرح الزام

نمایندگان مجلس الیحه دائمی شدن قانون تاسیسی و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی، طرح اصالح موادی از قانون 

  .دهند های کشور را نیز مورد بررسی قرار می ها و دهیاری اداری و استخدامی شهرداری مبارزه با قاچاق کاال و ارز و طرح بازنگری مقررات

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، طرح  8مجلس همچنین به بررسی طرح الحاق یک بند به عنوان بند ه به تبصره جزء یک ماده 

 .پردازد های مستقیم می قانون مالیات 404موضوع ماده اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و طرح اعمال بخشودگی جرائم 

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، الیحه اجازه مشارکت جمهوی اسالمی ایران در  70بررسی طرح استفساریه ماده 

امع جمعیت و تعالی خانواده در دستور کار افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسالمی، طرح حمایت از صنعت برق کشور و همچنین طرح ج

 .نمایندگان مجلس قرار دارد

قانون  11قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، طرح اصالح بند ز ماده  453نمایندگان همچنین طرح اصالح بند ج ماده 

یل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح را بررسی برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و الیحه چگونگی تشک

  .کنند می

مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث   مجلس بررسی طرح دائمی شدن قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت

 .را در دستور کار دارد

لکرد سازمان چای کشور، گزارش معاونت نظارت در مورد اقدامات نظارتی گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص تحقیق و تفحص از عم

ی نهم، گزارش کمیسیون آموزش مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم در خصوص  مجلس در سال سوم دوره

دی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تاکنون و گزارش کمیسیون اقتصا 4803ی اعطای بورس تحصیلی و جذب هیات علمی از سال  نحوه

 .گیرند فحص از عملکرد بانک سرمایه در جلسات علنی مجلس مورد بررسی قرار می

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای 

 .های قانونی در این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد مدیران ارشد و شناسایی خلعی مسئوالن و  گرین کارت در حوزه

 .کند های عمومی کشور انتخاب می نمایندگان مجلس همچنین یک نفر از نمایندگان را به عنوان ناظر در هیات امنای کتابخانه

http://www.isna.ir/fa/news/01182442150 
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 مصاحبه سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 های آبی  وری در قنات بیش از سایر سازه بهره/ فراخوان کشاورزان به تجمیع اراضی با محور آب
است که دولت در آن  های آبی برابر بیش از سایر سازه 4/9وری در قنات  بهره: مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .گذاری کرده است سرمایه

های آب، فرهنگ و جامعه با عنوان  ، عباس زارع در دوازدهمین نشست از سلسله نشست(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

به آبیاری است در  درصد تولید کشاورزی در ایران، وابسته 01: که در کاروانسرای سریزد برگزار شد، بیان کرد« قنات برای آینده»

 .درصد کشاورزی به آبیاری وابسته است 11حالی که در دنیا فقط 

 .قنات مظهر حکمرانی خوب آب، نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای جهان است: وی افزود

شود و  نات تامین میهای مختلف کشور از ق درصد آب مورد نیاز بخش 41مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در گذشته 

 .کند وری پایین آب، از نظر کمی و کیفی منابع آبی کشور را تهدید می بهره: است، گفت در حال حاضر این رقم به پنج درصد رسیده

هایی است که ما را  اما قنات یکی از شاخص. های کشور بیالن منفی داشته و بحرانی است درصد دشت 71در حال حاضر : وی افزود

 .کند تا به بحران نرسیم یهدایت م

شود که هنوز استعداد ایجاد قنات در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد، اما حتی اگر بحث احداث  اگرچه امروز مطرح می: زارع گفت

 .توان از امتیازات و فرهنگ قنات برای مدیریت منابع آبی کشور استفاده کنیم قنات مد نظر نباشد، می

متاسفانه در حال حاضر از آب قنات به : توصیف کرد و افزود  ای جبران ناپذیر های مهریز یزد را فاجعه اتوی رعایت نشدن حریم قن

هایی پیش بینی کرده که از قنات به صورت بهینه  دولت مکانیزم. شود درستی و آن گونه که شایسته قنات باشد، استفاده نمی

 .استفاده کنیم

های زراعی بر اساس قوانین ارث را یکی از دالیل استفاده نادرست از آب قنات دانست  ینمشاور وزیر جهاد کشاورزی خرد شدن زم

و احداث گلخانه برای استفاده بهینه  -به جای تجمیع اراضی کشاورزی  -و از تالش وزارت جهاد کشاورزی برای تجمیع آب قنات 

 .از این آب خبر داد

بر اساس قوانین وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد . ایی را در نظر گرفته استه دولت برای تجمیع آب، مکانیزم": وی ادامه داد

میلیون تومان و بارانی پنج میلیون تومان تسهیالت  7/0ای  های قطره برای روش. سامانه نوین آبیاری تسهیالتی در نظر گرفته است

که زیر یک هکتار زمین دارند و از آب قنات استفاده اما در رابطه با آب قنات، دولت به کشاوزانی . شود به متقاضیان ارایه می

 ".های آبیاری را پرداخت کند درصد تسهیالت مورد نیاز برای اصالح روش 37کنند حاضر است تا  می

توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی  از این پس تجمیع اراضی در ایران باید با محوریت آب انجام شود و کشاورزان می: زارع گفت

 ./به تجمیع آب اقدام کنند نسبت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22010-4.html 
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 نهاده 

 آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 توان تولید نیمی از نیاز کود کشور را داریم 

عنوان متولیان صنعتی پویا و زنده توان آن را دارند که با تکیه بر تجربه و  بهتولیدکنندگان کودهای کشاورزی داخلی 

توان فنی اعضای خود، حداقل نیمی از نیاز کود کشور را با بهترین کیفیت ممکن تولید و در اختیار بخش کشاورزی 

 .قرار دهند

با ( ایانا)با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور امروز در گفتگو  عضو هیئت

 711طی سال گذشته معادل : اشاره به واردات کود در سال گذشته، از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انتقاد کرد و گفت

کارخانه  811از  تواند میلیون دالر کود شیمیایی از خارج خریداری و وارد کشور شده است، در صورتی که دولت به جای واردات می

 .درصد نیاز داخلی به کود را دارند، حمایت کند 71تولیدی که توانایی بیش از 

شد،  های قبل از آن صرف خرید از داخل می اگر فقط نیمی از هزینه واردات کود طی سال گذشته و سال: محسن سیروس افزود

د و از نظر تکنولوژی تولید در بهترین وضع ممکن قرار امروز تولیدکنندگان داخلی این محصول به پویایی الزم رسیده بودن

هزار شغل غیرمستقیم در کنار فعالیت  27هزار شغل مستقیم و  47شدند و حداقل  گرفتند، کارگران آنها نیز از کار بیکار نمی می

 .شدیم ور میشد، همچنین در شرایط سختی که کشور در آن قرار دارد، مانع خروج ارز از کش مولد این صنعت حفظ می

این واردات در حالی اتفاق افتاده است که برخی از کودهای وارداتی فاقد استانداردهای سالمت الزم هستند و : وی خاطرنشان کرد

رو هستیم که ضررهای اقتصادی این موضوع  از نظر آنالیز محصول نیز با ارقام انحراف از معیار و عناصر غیرمجاز در این کودها روبه

مدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور با اشاره  عضو هیئت.المت و بخش کشاورزی غیرقابل محاسبه استدر بخش س

دهد که رهبر انقالب با دستور  تمام این اتفاقات در حالی رخ می: به دستور راهبردی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقالب ادامه داد

جزای ساختار اداری کشور را موظف کردند که با حمایت از تولیدات داخلی در همه خود برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تمام ا

های کاالیی و فنی و علمی کاهش دهند تا هم ارز کمتری از کشور خارج شود،  ها، وابستگی به خارج از کشور را در همه زمینه بخش

 .ها قطع شود مینهطور کامل در همه ز هم وابستگی به استفاده از کاال و خدمات بیگانگان به

عنوان متولیان صنعتی پویا و زنده توان آن را دارند که با تکیه بر  سیروس با اعالم اینکه تولیدکنندگان کودهای کشاورزی داخلی به

تجربه و توان فنی اعضای خود، حداقل نیمی از نیاز کود کشور را با بهترین کیفیت ممکن تولید و تأمین کنند و در اختیار بخش 

شود، در حالی  دانم چرا همواره بر واردات این کاال و عدم توجه به تولید داخلی تأکید می اما نمی: ورزی قرار دهند، تصریح کردکشا

در  4808ماه  های مختلفی که تاکنون در مجلس و دولت به تصویب رسیده که آخرین آنها در تاریخ سوم اردیبهشت که طی مصوبه

 .ت خرید خارجی کاالهایی که تولید داخلی دارند به تصویب رسیده استدولت اعتدال با موضوع ممنوعی

های اقتصادی غرب، ابتدا برای مذاکره با  ای به جای مذاکره برای رفع تحریم کننده هسته بهتر است تیم مذاکره: وی یادآور شد

های داخلی صنایع به ویژه صنعت  ع تحریماند، اقدام کند تا با رف کسانی که در داخل مرزهای کشور صنایع داخلی را تحریم کرده

رسانی هرچه بیشتر به بخش کشاورزی و مجموعه اقتصاد ایران آماده  کود کشور بتواند نفسی تازه کشیده و خود را برای خدمت

ویژه تولید کودهای کشاورزی اقدام  سیروس در پایان ضمن تشکر از خدمات کسانی که در جهت رفع موانع تولید ملی به.کند

هایی که با آنها دست به  مجموعه تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کشور برای رفع موانع موجود و چالش: اند، اظهار داشت کرده

 ./کند مندان به توسعه کشور دراز می گریبان است، دست یاری به طرف همه دلسوزان نظام و عالقه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22027-4.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22925-1.html
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 نهاده
 آیانا 1061خرداد  18, دوشنبه

 کنند  سوم کودهای ضروری را تولید می تولیدکنندگان داخلی، فقط یک
کنند و قادر به تولید برخی  سوم کودهای ضروری بخش را تولید می تولیدکنندگان کودهای کشاورزی کمتر از یک

 .همچون پتاسه نیستند در نتیجه الزام به واردات داریمکودها 

، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به اظهارات انتقادی و صریح عضو (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .پاسخ گفت ضابطه کودهای کشاورزی به کشور مدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی مبنی بر واردات بی هیئت

تولیدکنندگان کودهای کشاورزی در کشور کمتر از : های کشاورزی افزود علیرضا ولی درباره خریداری کودهای مورد نیاز بخش

که واردات آنها در دستور  DAPکنند و برخی دیگر از کودها ازجمله پتاسه و  سوم کودهای ضروری بخش کشاورزی را تولید می یک

 .شود کار است، هیچ تولیدی در داخل کشور انجام نمی

ها منعقد شده است، رابطه تنگاتنگی بین تولید داخل و  مدیره این انجمن ای که با هیئت نامه بر اساس تفاهم: وی خاطرنشان کرد

کود اوره تولیدشده در کشور، از تولیدکنندگان داخلی درصد  411ای که  گونه تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی وجود دارد، به

 .شود خریداری می

های داخلی تولید  هزار تن از آنچه که توسط شرکت 21هایی برگزار شده و کمتر از  درباره کود فسفاته نیز مناقصه: ولی ادامه داد

 .شده، خریداری شده است

هزار تن است که شرکت  47تأمین کود پتاسه قادر به تولید حداکثر ای در کشور وجود دارد که برای  کارخانه: وی تصریح کرد

 .خرید کرده است خدمات حمایتی در راستای حمایت از تولید داخل، تمامی آن را پیش

 ای توسط انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی هزار تن کود غیریارانه 2۵2سازی  آماده

ای که با انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی به  نامه بر اساس تفاهم: شدمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یادآور 

ای تعهد شده که قرار است این مقدار تأمین و تدارک شود و هر  هزار تن کود غیریارانه 271سازی  امضاء رسیده است، برنامه آماده

 .ددار خواهد بو مقداری که توسط آنها تدارک شود، این شرکت توزیع آن را عهده

های  هایی برگزار شده است و شرکت هایی به امضاء رسیده و مناقصه نامه ای نیز تفاهم درباره تأمین کودهای یارانه: ولی تأکید کرد

 .اند فوق نیز در آن حضور داشته

اک و آب مؤسسه تحقیقات خ: مدیره بود، اظهار داشت وی درباره کیفیت محصوالت وارداتی که مورد ابهام برخی از اعضای هیئت

ای برخوردار است و در این راستا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تنها  است باید تأیید کند کودهای کشاورزی از چه درجه

 .های الزم را داشته باشند کند که گواهی کودهایی را خریداری می

کودها همچون آلی، زیستی، میکروبی کند و مابقی  دولت به کودهای فسفاته، پتاسه و ازته یارانه پرداخت می: ولی همچنین گفت

 .شوند ای محسوب می غیریارانه... و

نوع کود  27شود، سبد کاالیی کود امسال مشتمل بر هفت گروه کودی و  بر اساس آنچه که در داخل تولید می: وی در ادامه افزود

 .های قبل، تنها پنج نوع کود وجود داشت است، در حالی که در سال

 کودهای فاقد گواهی کیفیت جلو گیری از توزیع

سازی شده  این سبد بر اساس نیاز کشاورزان و تقاضای آنها آماده: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خاطرنشان کرد

 .است
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کیفیت را وارد  توانیم کودهای تقلبی و کم نمی: دهنده کودهای مصرفی و کیفیت کودهای وارداتی ادامه داد ولی درباره مواد تشکیل

دهنده کود با برچسبی که روی آن وجود  یا توزیع کنیم و در این راستا مؤسسه تحقیقات خاک و آب باید تأیید کند که مواد تشکیل

 .خوانی دارد یا خیر دارد، هم

المللی و آنچه که مؤسسه تحقیقات خاک و آب  کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی بر اساس استانداردهای بین: وی تصریح کرد

کیفیت و تقلبی عالوه بر آلودگی خاک، آب و محیط زیست،  رسد، زیرا مصرف کودهای بی م کرده است، در عرصه به مصرف میاعال

 .بر تولید محصول نیز اثرگذار است

شود نیز در مبداء و مقصد مورد تأیید  کودهایی که در داخل امکان تولید آن نیست و از طریق واردات تأمین می: ولی یادآور شد

 .کیفیتی در کشور وجود ندارد توان اطمینان داد که هیچ کود بی ترتیب می گیرد و بدین المللی قرار می زرسان بینبا

مدیره انجمن تولیدکنندگان کودهای کشاورزی روز گذشته در گفتگو با ایانا با انتقاد  الزم به ذکر است، محسن سیروس عضو هیئت

: میلیون دالری کودهای کشاورزی در سال گذشته عنوان کرده بود 711رباره واردات از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی د

شد، امروز تولیدکنندگان  های ماقبل آن صرف خرید از داخل می های واردات کود طی سال گذشته و سال اگر فقط نیمی از هزینه"

هزار  27هزار شغل مستقیم و  47شدند و حداقل  نمیداخلی این محصول به پویایی الزم رسیده بودند و کارگران آن از کار بیکار 

 /".شد شغل غیرمستقیم در کنار فعالیت مولد این صنعت حفظ می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22081-4.html 
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 نوغان داری

 - 61/30/18فارس

 شود تر کرم ابریشم در گیالن فردا آغاز می خرید پیله/ تر کرم ابریشم بینی تولید حداکثر هزار تن پیله پیش
های ابریشم خیز کشور  تر کرم ابریشم از استان تن پیله 302سرپرست مرکز نوغان داری کشور با بیان اینکه تاکنون 

 .تر کرم ابریشم تولید شود تن پیله 0۰2بیش از شود امسال  بینی می پیش: خریداری شده، گفت

هزار جعبه  80از : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  داری کشور در گفت پور سرپرست مرکز نوغان علی اصغر داداش

 .جعبه تخم نوغان توسط نوغان داران دریافت شد 508هزار و  23تخم نوغان آماده برای توزیع در سال جاری در مجموع 

های خراسان رضوی، مازندران، اصفهان و گلستان  تر کرم ابریشم توسط بخش غیر دولتی از استان تن پیله 831تاکنون : وی افزود

 .باالتر از قیمت تضمینی خریداری شده است

: تومان است، تصریح کرد 411هزار و  47ریشم در سال جاری حدود تر اب پور با بیان اینکه قیمت تضمینی خرید هر کیلو پیله داداش

دولتی و به صورت توافقی خریداری  هزار تومان باالتر از قیمت توافقی توسط بخش غیر 7تر ابریشم با قیمتی حدود  هر کیلوگرم پیله

 .شود می

: ابریشم در داخل کشور است، بیان داشت له کرمسرپرست مرکز نوغانداری با بیان اینکه یکی از اهداف این مرکز رونق تولید پی

 .ابریشم تولید شود تر کرم تن پیله 301شود، امسال بیش از  بینی می پیش

 .تر ابریشم در کشور تولید شد هزار جعبه تخم نوغان کمتر از هزار تن پیله 84سال گذشته با توزیع : وی افزود

هزار  80ما آمادگی توزیع : درصد کاهش یافته، افزود 0ن توسط نوغانداران امسال پور با بیان اینکه میزان دریافت تخم نوغا داداش

نوغان امتناع کرده و حاضر به  های گذشته نوغانداران از دریافت تخم جعبه تخم نوغان را داشتیم، اما به دلیل گرما و خشکسالی

 .ریسک نشدند

وضعیت مناسب و شرایط آب و هوایی تخم نوغان کمتری نسبت به سال  اگرچه نوغانداران به دلیل عدم اطمینان کافی از: وی افزود

خیز کشور  ها و شرایط آب و هوایی مناسب در سال جاری در برخی مناطق ابریشم قبل دریافت کردند اما با توجه به بارندگی

 .ها امسال دارای برگ مازاد برای پرورش کرم ابریشم هستند توتستان

تومان  071هزار و  40تر کرم ابریشم قیمت  پیشنهاد دولت برای خرید تضمینی پیله: کشور اظهار داشتسرپرست مرکز نوغانداری 

 .تومان را مصوب کرد 411هزار و  47به ازای هر کیلو گرم بود اما دولت رقم 

تر کرم ابریشم در  د پیلهاز فردا خری: وی با بیان اینکه نیمی از پرورش کرم ابریشم را استان گیالن به خود اختصاص داده، افزود

 .شود گیالن آغاز می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011843111101 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 مدیرکل فائو در سمت خود ابقاء شد 

گرازیانو داسیلوا با  شود، خوزه در نخستین روز از کنفرانس دوساالنه فائو که در محل این سازمان در رم برگزار می

 . رأی در سمت خود ابقاء شد 902رأی از  977کسب 

رأی در روز  432رأی از  455گرازیانو داسیلوا، مدیرکل فائو با کسب  ، خوزه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود، در سمت خود ابقاء شد نخست کنفرانس دوساالنه فائو که در محل سازمان در رم برگزار می

ساله در انتخابات باالترین پست سازمانی فائو برای بار دوم با بیشترین رأی کسب شده، در طول تاریخ انتخابات فائو  07داسیلوای 

تا پایان  2147ژوئن  84نها نامزد برای کسب این پست بود، برای مدت چهار سال از عنوان مدیرکل فائو انتخاب شد، وی که ت به

 .در سمت خود ابقاء شد 2140ژوئن 

رأی کشورهای عضو فائو، پیشگام تغییر و تحوالت عمده سازمانی بوده و از آن  431رأی از  02داسیلوا در دوره گذشته با کسب 

 .نیازهای اعضای خود بوده است زمان فائو پاسخگوی بهتری در راستای رفع

 .کن کردن کامل گرسنگی و سوءتغذیه بنا کرده است وی تمرکز کار فائو را بر پنج موضوع استراتژیک و با هدف ریشه

 2144ژوئن  20بار  ای آمریکای التین و کارائیب به فائو پیوست و برای نخستین عنوان رئیس دفتر منطقه به 2110داسیلوا در سال 

 .ن مدیرکل فائو انتخاب شدعنوا به

 .دار بود در برزیل را عهده( گرسنگی صفر) Zero hungerپیش از آن نیز وی رهبری و اجرای برنامه بسیار موفق 

از زمان تأسیس این سازمان در ( فائو)گرازیانو داسیلوا هشتمین مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  گفتنی است، خوزه

 ./است 4017سال 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22021-4.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1061خرداد  16, سه شنبه

 های فائو در چهار سال آینده اعالم شد  اولویت
های سازمان خوابار و کشاورزی  مقابله با تغییرات آب و هوایی اولویتای و  کنی گرسنگی، باال بردن سطوح تغذیه ریشه

 .روند شمار می ملل متحد در چهار سال آینده به

( فائو)گرازیانو داسیلوا، مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  ، خوزه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای و مقابله با تغییرات  کنی گرسنگی، باال بردن سطوح تغذیه خود پس از ابقاء در این سمت، ریشه امروز در نخستین بیانیه سیاسی

 .های سازمان در چهار سال آینده اعالم کرد آب و هوایی را از اولویت

شما : ینده گفتوی در کنفرانس فائو در رم با قدردانی از کشورهای عضو فائو برای اعتماد به وی جهت رهبری فائو طی چهار سال آ

اید که البته نقشه طی این مسیر را با یکدیگر ترسیم خواهیم  دستور واضحی برای رهبری سازمان طی چهار سال آینده به من داده

 .کرد

رأی کشورهای عضو فائو با کسب باالترین میزان آراء که تاکنون توسط  432رأی از  455گفتنی است، داسیلوا روز شنبه با دریافت 

 .دست آورد زد کسب شده است، باالترین پست سازمانی فائو را همچنان بهیک نام

هیئت  404کننده با  دست آمده، بیشترین تعداد کشورهای عضو شرکت ونهمین کنفرانس دوساالنه فائو به رکورد دیگری که در سی

 .نظیر است نمایندگی بود که در تاریخ برگزاری این کنفرانس بی

 همهرژیم غذایی سالم برای 

این سازمان و : با اشاره به هفتادمین سالگرد تأسیس فائو خاطرنشان کرد( فائو)مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .اند کشورهای عضو آن سهم بزرگی در افزایش تولید مواد غذایی در جهان داشته

 .کشورهایشان موفق به کسب دیپلم افتخار شدند کشور عضو، به خاطر کاهش تعداد افراد دچار سوءتغذیه در 52در این مراسم 

کنی کامل سوءتغذیه از اهداف  ریشه: کن کردن کامل سوءتغذیه اعالم کرد و افزود داسیلوا در سخنرانی خود گام بعدی را ریشه

 .های آینده اجرایی خواهد شد توسعه پایدار است که طی سال

قلب دستور کارهای فائو بوده است و با توضیح اینکه سازمان چگونه با این چالش  ای همواره در باال بردن سطح تغذیه: وی ادامه داد

 .مقابله کرده است

 .تغذیه مناسب مکمل امنیت غذایی است و ما به کمیت و کیفیت در کنار هم نیازمند هستیم: داسیلوا تصریح کرد

کاهش است، اما چاقی رو به افزایش است که این از در حالی که شمار افراد دارای سوءتغذیه در جهان رو به : وی یادآور شد

 .ویژه در کشورهایی با درآمد متوسط است های فقیر و پولدار به یافته برای خانواده معضالت کشورهای در حال توسعه و توسعه

 برای انطباق با تغییرات آب و هوایی اقدام شود

گرم شدن کره زمین تأثیرات مخربی بر امنیت غذایی و کشاورزی : کرد تأکید( فائو)مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

ای کوچک که در بسیاری از آنها افراد فقیر و گرسنه  های در حال توسعه جزیره ویژه در مناطق خشک و ایالت در تمامی کشورها به

 .کنند، دارد زندگی می

: رای انطباق با تغییرات آب و هوایی اعالم کرد و اظهار داشتداسیلوا نگرانی اصلی فائو را کمک به کشورهای در حال توسعه ب

 .ای را دارند پروری و جنگلداری پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه کشاورزی، شیالت، آبزی

 تمرکز بر حمایت اجتماعی
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اندن در باالی خط فقر را های حمایت اجتماعی توانایی م میلیون نفر از مردم جهان به لطف برنامه 471امروزه : وی همچنین گفت

 .دارند

برای پایان دادن به گرسنگی باید : داسیلوا علت اصلی گرسنگی در جهان را دسترسی ناکافی به مواد غذایی اعالم کرد و افزود

 .های بهداشت و آموزش صورت گیرد تری در زمینه های وسیع فعالیت

توانند  گیرد، خانواده می با پولی که در دست زنان قرار می: طرنشان کردهای مالی به زنان خا وی با اشاره ویژه به سپردن مسئولیت

های کشاورزی خانوادگی تشویق شوند و در نهایت کشاورزی خانوادگی  غذای خود را از بازارهای محلی تهیه کنند، به فعالیت

 .های غذایی سالم را در مدرسه برای کودکان فراهم کند تواند وعده می

از سال : با اشاره به ضعیف بودن سازمان در ابتدای ورودش به فائو تصریح کرد( فائو)واربار و کشاورزی ملل متحد مدیرکل سازمان خ

 .ای صورت گرفته است های ملی و منطقه تقویت اعضای سازمان در بخش 2142

در مقر این سازمان در ( فائو)حد المللی وزیران کشاورزی سازمان خواربار و کشاورزی ملل مت ونهمین کنفرانس بین گفتنی است، سی

 ./شهر رم در حال برگزاری است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22051-4.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1061خرداد  23, چهارشنبه

 میلیون کودک کار کشاورزی  922تالش فائو در پیشگیری و کاهش فعالیت 
کن  منظور باال بردن آگاهی با اولویت ریشه المللی ازجمله روز جهانی علیه کودک کار به های بزرگ بین فائو درگیر طرح

 .کردن کار کودکان در کشاورزی است

میلیون  411ده فعالیت کودکان کار در بخش کشاورزی است و حدود ، عم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

پروری ساعات طوالنی مشغول به کار هستند و با  های زراعت، علوم دامی، جنگلداری، ماهیگیری و آبزی دختر و پسر در بخش

 .شوند رو می خطرات شغلی متعددی روبه

خطر انداختن سالمت و لطمه زدن به تحصیالت کودکان خود مانعی کار کردن کودکان نقض آشکار حقوق آنها است؛ به عبارتی به 

ای این موضوع مانند فقر در  دنبال رسیدگی به علل ریشه در همین راستا فائو به. برای توسعه کشاورزی پایدار و امنیت غذایی است

 .مناطق روستایی و عدم حمایت اجتماعی است

تحصیلی وی تأثیرگذار باشد و سالمت کودک را به خطر بیندازد، باعث نقض حقوق فعالیتی که برای سن کودک نامناسب و بر روند 

شود، به  کند هر کاری که توسط کودکان انجام می نام برده است و تأکید می Child labourشود و فائو از آن به نام  کودکان می

 .شود، بلکه باید شرایط ذکرشده را داشته باشد این نام خوانده نمی

های مهم امرارمعاش، کمک به بقاء و امنیت غذایی آنها یاری  دست آوردن مهارت تواند به کودکان در جهت به ها می لیتبرخی فعا

دهند متناسب با سن آنها نیست و در بیشتر مواقع با  حال آنکه بیشتر کارهایی که کودکان در بخش کشاورزی انجام می. برساند

 .آنها آسیب بزندتواند به  تحصیل آنها تداخل دارد و می

شود یا کودکی که مسئول استفاده از  برای مثال، کودکی که زیر سن اشتغال است و برای نگهداری یک گله گاو استخدام می

کند، برای رفتن به مدرسه در روز آینده بیش از  ها است یا کودکی که در تمام طول شب روی یک قایق ماهیگیری کار می کش آفت

 .شوند نامیده می "کودکان کار"کودکان، حد خسته است و این 

کنند، چون بدون ادامه تحصیل این دختران و پسران فقیر باقی  شان را درگیر چرخه فقر می ها و جامعه کودکان کار، خود، خانواده

 .خواهند ماند

تداوم فقر، رسیدن به  در گزارش فائو آمده است که شیوع کودکان کار در بخش کشاورزی نقض اصول کار مناسب و معقول است و

 .کند امنیت غذایی پایدار و پایان دادن به گرسنگی را تضعیف می

المللی توسعه کشاورزی  ، صندوق بینILDالمللی کار  با همکاری سازمان بین 2115سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سال 

IFADهای غذایی  المللی تحقیقاتی سیاست ، مؤسسه بینIFPRI های  المللی برای رسیدگی به علت ق یک مشارکت بینو از طری

 .کند ای کار کودکان در کشاورزی فعالیت می ریشه

 :گرفته در حمایت از عدم فعالیت کودکان کار در کشاورزی های صورت فعالیت

 سازی گذاری دانش و ظرفیت به اشتراک -

ن اطالعات موجود درباره فعالیت دختران و پسرانی که دهند، بیشتر نامرئی است، چو کاری که کودکان در کشاورزی انجام می

 .درگیر هستند و همچنین خطرات مرتبط با آنها محدود است

 .کند های مختلف کشاورزی در تمامی کشورها تالش می فائو برای ترویج بیشتر دانش کودکان کار فعال در گرایش

ید محصوالت کشاورزی، میزان تقاضا برای کودکان کار را کم کند های تول کند با غلبه بر محدودیت این سازمان همچنین تالش می

 .های کشاورزی ایمن، خطرات شغلی را کاهش دهد و در نهایت با ترویج و تصویب شیوه
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 ای ارائه پشتیبانی در سطح کشوری و منطقه -

کند که مسائل کودکان کار در  ها، اطمینان حاصل خواهد با حمایت از دولت کار کودکان در کشاورزی چالشی است که فائو می

ای به اجرا  های توسعه کشاورزی ملی دخیل است؛ همچنین با یک اقدام هماهنگ، تعهدات ملی و منطقه ها و استراتژی سیاست

 .درآید

 ترویج اقدام جهانی -

کن کردن کار  با اولویت ریشه منظور باال بردن آگاهی المللی ازجمله روز جهانی علیه کار کودکان به های بزرگ بین فائو درگیر طرح

 .فائو در صدد افزایش توجه به مسائل کودکان کار در سطح جهانی است. کودکان در کشاورزی است

عنوان روز جهانی مبارزه علیه کار کودک  روزی است که به( آدینه هفته جاری)خردادماه  22ژوئن مصادف با  42الزم به ذکر است، 

 ./شود شناخته می

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22030-4.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1061خرداد  17, یکشنبه

 قنات نماد نبوغ مهندسان ایرانی است / های مرتبط با قنات آمادگی یونسکو برای مشارکت در پروژه
با توجه به فن و تکنیکی که در استفاده از آب قنات به کار : ای یونسکو در ایران گفت مدیر بخش علوم دفتر منطقه

 .استفاده کردتوان از این سازه آبی در دنیای مدرن  است، هنوز می گرفته شده

های آب، فرهنگ و جامعه با  ، نیلوفر صادقی در دوازدهمین نشست از سلسله نشست(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

. ای یافته است اهمیت ویژه 2117مبحث قنات از سال : که در کاروانسرای سریزد برگزار شد، عنوان کرد« قنات برای آینده»عنوان 

 .است دهه است مطالعاتی را در مورد قنات آغاز کردهیونسکو حدود یک 

 .زیرا مشارکت مردمی در این سازه آبی بسیار مهم است. بعد فرهنگی قنات از نظر یونسکو بسیار حائز اهمیت است: وی افزود

: ده از منابع آب، بیان کردای یونسکو در ایران با اشاره به فن و تکنیک به کار رفته در قنات برای استفا مدیر بخش علوم دفتر منطقه

این پیام مهمی است که . قنات در طول هزاران سال پایدار بوده و هیچ گاه منابع آب زیرزمینی را مورد دست درازی قرار نداده است

 .یونسکو به آن توجه دارد

اند،  ی با موضوع قنات درگیر بودهدر حال حاضر افرادی که از بچگ. باید در دنیا امروز کاری کرد که قنات جذاب شود: وی تاکید کرد

 کنند، اما پرسش اینجاست که آیا نسل جوان هم به دنبال این مسئله هست؟ های آبی را احیا می به صورت داوطلبانه این سازه

بخیر های انتقال آب از ت در قنات به دلیل شیوه: صادقی با اشاره به اینکه جهان امروز با چالش بزرگ آب و غذا مواجه است، گفت

. کند ای در عراق اجرا کرده که از این سازه آبی برای تامین برق استفاده می المللی قنات پروژه ضمن آنکه مرکز بین. خبری نیست

 .تواند آن را به دنیای معاصر نزدیک کند تعریف چنین کارکردهایی برای قنات می

 .د به روی نسل جدید متمرکز شودریزی در زمینه قنات بای ها برای برنامه هدفگذاری: وی تاکید کرد

توان برای جلوگیری از ریزش دیواره  های جدید تونل سازی در دنیا می از تکنیک: ای یونسکو بیان کرد مدیر بخش علوم دفتر منطقه

 .ها استفاده کرد قنات

های کشور، به  برای سایر قناتهایی که مایل هستیم ارزش فرهنگی آنها حفظ شود را جدا کرده و  باید تعدادی از قنات: وی افزود

 .های آبی به زندگی مدرن اجرا کنیم های تحقیقاتی در راستای ورود این سازه صورت آزمایشی پروژه

ای  ها با آن همه کارکردهای مثبت، امروز به مخاطره متاسفانه قنات: صادقی قنات را نماد نبوغ مهندسان ایرانی معرفی کرد و گفت

 .اند تبدیل شدهبرای زندگی شهرنشینان 

اند و در بسیاری مناطق زمینه تجمع آب و  ها محل تجمع آلودگی و بروز بیماری برای ساکنین شهرها شده قنات: وی اضافه کرد

ها را پر کرد یا اینکه  بدانیم که آیا باید این قنات. ای داشته باشیم باید برای این شهرها برنامه. اند ها را فراهم کرده نشست ساختمان

 .توان از آنها بهره برد های دیگر نظیر گردشگری و غیره می رای استفادهب

 .های مرتبط با قنات را اعالم کرد وی آمادگی یونسکو برای مشارکت در پروژه

ای یونسکو در پاسخ به این پرسش که گردشگری بافت تاریخی یزد را نجات نداده بنابراین چگونه  مدیر بخش علوم دفتر منطقه

المللی به مسئله قنات جلب شود، توجه مسئولتن هم به آن مقوله افزایش  وقتی توجه بین: قنات را نجات دهد، عنوان کرد تواند می

 .یابد می

کنند این رودخانه را به عنوان یک مورد  های مختلف به یونسکو مراجعه کرده و تالش می در مورد زاینده رود ارگان: وی افزود

 ./المللی مطرح کنند بین

http://www.iana.ir/majles/item/22015-4.html 

http://www.iana.ir/majles/item/22907-1.html
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1061خرداد  19, شنبه

 مکتب آموزشی برای کشاورزان می سازد  99۵دولت / روزه وزیر جدید کشاورزی افغانستان 922نگاهی به برنامه 
صد روز اول وزیر جدید وزارت کشاورزی افغانستان نگاه فعاالن کشاورزی آن کشور و حتی اعالم برنامه های 

کشورهای همسایه مانند ایران را متوجه اجرایی شدن آنها کرده است؛ اتفاقی که توسعه زیر ساخت های آموزشی و 

 .کنند را هدف گرفته استهمچنین تدابیر خودکفایی در غالت که افغانی ها از آن به عنوان خود بسندگی یاد می 

، این روزها افغانستان در تب و تاب توسعه اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی است که (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

لذا پس از آن . درصد فعاالن اقتصادی این کشور در امر کشاورزی اشتغال دارند 01بر اساس گزارش مستند بنیادهای جهانی حدود 

اسداهلل ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری افغانستان با رای اعتماد مجلس این کشور و با برنامه صد روزه اول کار به وزارت برگزیده که 

وعده هایی که یکی از آن ها افزایش سواد و دانش کشاورزی . شد، همگان چشم انتظار تحوالت وعده داده شده از سوی او هستند

 .در کشور افغانستان از آن ها به عنوان دهقان یاد می شودنزد بهره بردارانی هستند که 

هدف از این : والیت افغانستان تشکیل خواهد شد، افزود 81مکتب برای آموزش کشاورزان در  447ضمیر با اعالم این که به زودی 

 .ارائه نکردها  های زراعتی است؛ اگرچه وی جزئیات بیشتری درباره تاسیس این مکتب اقدام، تنظیم آب در زمین

بنابراین گزارش، در افغانستان بیشتر کشاورزان از سواد کافی برخوردار نیستند و کسانی هم که در رشته کشاورزی تحصیل 

 .شوند های غیردولتی استخدام می کنند، عمدتاً در نهادهای دولتی و سازمان می

شود  های جدید و مکانیزه در آن کمتر استفاده می از روشبر پایه این گزارش، در حال حاضر کشاورزی در افغانستان سنتی است و 

 .های افغانستان هنوز هم از سیستم آبیاری برای رشد زراعت شکایت دارند و دهقانان در برخی والیت

های مختلف  مرکز بهداشت نیز برای تشخیص آفات زراعتی در والیت/ کلینیک  81رود که  بر اساس اطالعات موجود انتظار می

 .ستان ایجاد شودافغان

این بار تقویت : بنابراین گزارش، ضمیر همچنین با اعالم برنامه صد روزه خود در امر تصدی گری وزارت زراعت افغانستان گفت

 .های کاری این وزارت قرار دارد سیستم آبیاری در اولویت

در پنج منطقه کشور، بازسازی سه شبکه آبیاری در شبکه آبیاری  48برداری از  در جریان صد روز اول، کار تکمیل و بهره": او افزود

 ".کابل، ننگرهار و بلخ تکیل می شود

این امر باعث افزایش دسترسی کشاورزان به آب و محصوالت کشاورزی خواهد : افغانستان گفت( کشاورزی) وزیر زراعت و آبیاری 

 ./شد

ماه پیش از سوی مجلس تأیید شد، یکی از وزیران جوان کابینه  به گزارش ایانا، اسداهلل ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری که حدود یک

 .کند طرح خودکفایی کشور به غله را دنبال کند است که تالش می

 711هزار و 8ی کشور، بیش از  شبکه آبیاری در پنج حوزه 48روز نخست کار این وزارت  411وزیر زراعت و آبیاری گفته بود در 

 .برداری خواهد شد بهره والیت کشور از 47باغ جدید در 

 اسداهلل ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری افغانستان

های حیوانی، مراقبت  های نباتی و بیماری ی بزرگ پروسس پنبه دانه و روغن نباتی در کشور، جلوگیری از آفت کارخانه 2ساخت "

ء ظرفیت کارمندان وزارت زراعت و  ارتقا های ر جنگل پسته و چلغوزه در کشور، عملی شدن برنامههکتا 011هزار و  از حدود یک

خانواده در ده والیت  711هزار و 2ی مصونیت غذایی برای  ذخیره گاه آب برای کشت و تطبیق پروژه 211آبیاری، ایجاد بیش از 

 ."م شده بودکشورمشمول برنامه های صدروز نخست وزارت زراعت و آبیاری اعال
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 41تا  3ی کافی داریم و برای عملی ساختن این برنامه  روز بودجه 411ی تطبیق پالن ضمیر در روز رای اعتماد تصریح کرد برا

 .های محلی، به انقالب زراعتی گام بگذارد میلیون دالر آمریکایی هزینه خواهد شد تا به گفته خودش این کشور با عملی شدن برنامه

کشمش خانه در چهار والیت کشور،  211دخشان، ساخت ی اقلیمی سبزیجات در والیت ب به گزارش ایانا، ساخت پنج سردخانه

روز نخست این  411های  مزرعه زنبورداری نیز مشمول برنامه 231قرضه کوچک برای کشاورزان و ساخت  711هزار و 2توزیع 

 .وزارت است

تا چهار سال دیگر از هزار واکسن برای دامداران فراهم خواهد شد و افزایش تولید گندم  7کما این که بر اساس این برنامه 

 .های مهم این وزارت خواهد بود برنامه

بورسیه برای کارمندان این وزارت برای حضور در کشورهای ژاپن و کره جنوبی برای آموزش ز جمله اقدام   447  فراهم کردن زمینه

 ./وزیر کشاورزی افغانستان اعالم شده استهای دیگر برنامه صد روزه 

http://www.iana.ir/majles/item/22335-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/22887-1.html


 4931سوم خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

228 
 

 گزارشات جهانی
 - 61/30/19فارس

 فائو دستاوردهای ایران در کاهش سوءتغذیه را به رسمیت شناخت

کشوری قرار دارد که موفق به تحقق اولین هدف توسعه هزاره ملل  72دهد ایران در جمع  گزارش جدید فائو نشان می

 .اند متحد مبنی بر به نصف رساندن نسبت جمعیتی افراد دارای گرسنگی شدید و یا سوءتغذیه شده

 52به نقل از دفتر نماینده مقیم فائو در تهران، گزارش جدید فائو نشان می دهد ایران در جمع  خبرگزاری فارسبه گزارش 

کشوری قرار دارد که موفق به تحقق اولین هدف توسعه هزاره ملل متحد مبنی بر به نصف رساندن نسبت جمعیتی افراد دارای 

 .گرسنگی شدید و یا سو تغذیه شده اند

 The State of Food Insecurity in) " 2147وضعیت نا امنی غذایی در جهان در سال "عنوان تازه ترین گزارش فائو با 

the World (SOFI) 2147 ) میلیون نفر کاهش  240با  4001-02نشان می دهد که تعداد گرسنگان جهان در مقایسه با آمار

 .یک نفر با گرسنگی دست و پنجه نرم می کند میلیون نفر رسیده است به طوری که هم اکنون از هر نه نفر در جهان 507به 

، صندوق بین المللی توسعه (فائو)بر اساس گزارش یاد شده که به صورت مشترک توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

نده بخشی که در برگیر –و برنامه جهانی غذا تهیه و منتشر شده است در مناطق در حال توسعه شیوع سوء تغذیه ( ایفاد)کشاورزی 

درصد در مقایسه با رقم  42.0به میزان  -از جمعیت که قادر به دریافت غذای کافی برای یک زندگی فعال و سالم نیستند، می شود

 .سال پیش کاهش داشته است 27درصدی  28.8

اولین هدف توسعه موفق به تحقق  -کشور از جمله جمهوری اسالمی ایران 420از  52 –اکثریت قریب به اتفاق کشور های جهان 

کشور نیز به هدف بلند پروازانه تری که در مجمع جهانی  20. شده اند 2147هزاره در به نصف رساندن شیوع سوء تغذیه تا سال 

 .به آن متعهد شدند، یعنی به نصف رساندن تعداد دقیق افراد دچار سوء تغذیه، دست پیدا کرده اند 4000غذا در سال 

تحقق قریب الوقوع آرمان توسعه هزاره که گرسنگی را هدف قرار داده : ، مدیر کل فائو در این خصوص گفتخوزه گرازیانو دا سیلوا

این هدف باید در بطن . نشان می دهد که ما در واقع می توانیم در طول حیات خود گرسنگی را برای همیشه ریشه کن کنیم

 . ه در سال جاری تدوین می شود قرارگیردتمامی سیاست گذاری ها و در قلب دستورالعمل توسعه پایدار ک

جایزه ویژه ای را به دلیل موفقیت در تحقق ( 4808آذر ماه ) 2141در دسامبر سال ( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .دنخستین هدف توسعه هزاره در کاهش تعداد افرادی که از سوء تغذیه رنج می برند، به جمهوری اسالمی ایران اهدا کر

موفقیت برجسته جمهوری اسالمی ایران در : نیز گفت( اکو)سرج ناکوزی نماینده فائو در ایران و سازمان همکاری اقتصادی 

سال اخیر به  21چارچوب تحقق اولین هدف توسعه هزاره نشان دهنده کارآمدی سیاست ها و اقداماتی است که در این کشور طی 

 .اجرا گذاشته شده است

کرد، با توجه به تعهد دولت در مواجهه با نا امنی غذایی و ریشه کنی فقر و همچنین وجود ظرفیت های گسترده وی خاطر نشان 

موجود در بدنه کشور، ایران قطعا می تواند گام های ارزشمندی را در راستای ریشه کنی گرسنگی بردارد و در این راستا موفقیت 

ارچه با مشارکت تمامی ذی نفعان ملی که منجر به ایجاد امنیت غذایی و حل این کشور در چگونگی اجرای روشی هماهنگ و یکپ

 . معضل گرسنگی تبدیل به نمونه ای بارز شود

در سال های اخیر به دلیل برخی  2147بر اساس گزارش جدید فائو، پیشرفت کامل در جهت تحقق اهداف امنیت غذایی در سال 

 .تموانع اقتصادی با چالش هایی مواجه شده اس

http://www.farsnews.com/
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تغییرات شدید آب و هوایی، بالیای طبیعی، بی ثباتی سیاسی و درگیری های داخلی تاثیرات بسزایی را در این روند داشته است به 

 4001کشور با بحران غذا دست و پنجه نرم می کنند در حالی که این تعداد در مقایسه با سال  21گونه ای که هم اکنون در آفریقا 

 .استتقریبا دو برابر شده 

در حال حاضر از هر پنج نفر مبتال به سوء تغذیه، یک نفر در مناطق بحران زده زندگی می کند که این مناطق عمدتا از سیستم 

 .های حکومتی ناکارآمد برخوردار می باشند و در برابر مرگ و بیماری ها شدیدا آسیب پذیر هستند

به صورت کامل و  www.fao.orgاین سازمان بین المللی به آدرس  گزارش یادشده همچون سایر انتشارات فائو در سایت رسمی

 .رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840111032 
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 گزارشات جهانی  
 - 61/30/19فارس

 تدوین برنامه کاهش اثرگذاری سموم بر کودکان/ کنند میلیون کودک در کشاورزی جهان کار می 922

ساله در بخش کشاورزی  97تا  ۵میلیون کودک  922المللی کار در ژنو اعالم شد  در صد و چهاردهمین کنفرانس بین

فائو باید راه اثرپذیری کمتر از سموم را برای . آفات کشاورزی هستند دنیا مشغولند که در معرض مستقیم سموم و

 .کودکان پیدا کند

المللی کار از اول تا سیزده ژوئن  یکصد و چهاردهمین نشست ساالنه سازمان بین  ،خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

کشور جهان گرد هم آمدند تا درباره مسایل ویژه اقتصاد، کار، ایجاد مشاغل  473در این نشست نمایندگان . شود میدر ژنو برگزار 

 .تصمیم بگیرند 2145و  2140های بودجه برای سال  المللی و پیشنهاد برنامه مناسب، اجرای استاندندارهای بین

 .هم حضور خواهد یافتکار و رفاه اجتماعی  در این نشست علی ربیعی وزیر تعاون،

کنند و نگرانی از این  ساله در بخش کشاورزی دنیا فعالیت می 45تا  7میلیون کودک  411در این اجالس اعالم شد که ساالنه 

های کشاورزی که این کودکان با آن مواجهند آنها را در معرض خطر قرار  کش  وجود دارد که کار سخت کشاورزی و نیزسموم و آفت

 .دهد

ها با  کش ن نشست تاکید شد که فائو راهکاری را برای داشتن کمترین اثرات سوء تماس مستقیم یا غیرمستقیم سموم و افتدر ای

های الزم برای داشتن کمترین تاثیر سموم و  همچنین سازمان جهانی خواروبار جهانی آموزش. کارگران کم سن و سال تدوین کند

 .کنند، برگزار کند ران ودختران و کم سن و سال که در مزارع کار میها برای کشاورزان و به ویژه پس کش آفت

ها از یک سو به دلیل فعالیت این گونه کارگران کم سن و سال درمزارع و از سوی دیگر احتمال استفاده از  کش تاثیر سموم و آفت

افتد و شاید در حین بازی  شوند اتفاق می میشده و یا حتی خود سمومی که معموال در کنار مزارع نگهداری  پاشی های تازه سم میوه

 .آنها هم احتمال تماس مستقیم و غیرمستقیم آنها با سموم وجود داشته باشد

ای تشکیل شود تا بر حسن اجرای مصوبات این دوره و نیز  همچنین در این نشست وزرای این کشورها تاکید کردند تا کمیته

 .های قبل تالش کنند دوره

ها و مصوبات  ها، چارچوب ژوئن امسال ادامه خواهد یافت تا برنامه 48المللی کار تا  دهمین نشست کنفرانس بینبه هر حال چهار

 .المللی تدوین شود المللی حوزه کار در سطح بین بین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011840111777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940316000555


 4931سوم خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

201 
 

 گزارشات جهانی
 - 61/30/23فارس

 روسیه از امروز واردات مرغ آمریکایی را ممنوع کرد

در پی اعالم سازمان جهانی بهداشت دام مبنی بر مشاهده سویه آنفوالنزا در پرندگان آمریکا روسیه از امروز واردات 

 .مرغ آمریکایی را ممنوع کرد

به نقل از راشا تودی روسیه از امروز انتقال مرغ آمریکایی از کشورهای دیگر را  ،خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .ممنوع کرد

که مسئوالن این کشور را مجبور  ایالت آمریکا مشاهده شده 45مورد آنفوالنزا در  475بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی دام، 

 .هزار قطعه جوجه را در این کشور نابود کنند 811میلیون و  88کرده است تا 

های دارویی مضر و نیز مواد غیرمجاز شامل  وجود باقی مانده: ل خوزناژر ناظر بخش کشاورزی و امنیت غذایی روسیه، اعالم کردsرا

دسامبر ممنوع کند اما این دستور انتقال  7روسیه واردات این نوع محصوالت را در  بیوتیک در ماکیان آمریکا باعث شد که آنتی

 .کرد ماکیان به کشورهای اتحادیه اقتصاد اوراسیا را ممنوع نمی

تصمیم واردات مجدد مرغ آمریکایی در پی آن صورت گرفت که آمریکا مرکز شیوع این نوع آنفوالنزا است و به این دلیل :وی افزود

 .این نوع محصوالت آمریکایی ممنوع اعالم شد واردات

شد و این ممنوعیت  به گفته ناظر کشاورزی و امنیت غذایی روسیه مرغ آمریکایی از کشورهای قزاقستان، صربستان وارد روسیه می

 .تا زمان رفع مسئله آنفوالنزا در کشورهای همسایه ادامه خواهد یافت

 .ات ماهی و محصوالت مرتبط با آن را از کشورهای لیتوانی، التیو و استوانی ممنوع کنداحتمال دارد روسیه وارد: وی ادامه داد

به گزارش فارس، در پی اختالفات روسیه و اوکراین که منجر به استقالل کریمه و پیوستن به روسیه شد کشورهای اروپایی و 

واردات مواد غذایی و کشاورزی را از این کشورها ممنوع ها  آمریکایی این کشور را تحریم کردند روسیه هم در پاسخ به این تحریم

شد که در پی شیوع آنفوالنزا در آمریکا روسیه واردات مجدد  اما برخی از محصوالت از دیگر کشورها دوباره وارد روسیه می. کرد

 .اینگونه محصوالت را نیز قدغن کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=48011821111871 
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 گزاشات جهانی

 فودپرس 1061خرداد ماه  19شنبه 

 <مرغ مواد غذایی افزایش جذب مواد غذایی سبزیجات با مصرف تخم 
پخته به همراه سبزیجات جذب مواد غذایی موجود در مرغ  نتایج پژوهش محققان دانشگاه پورودو حاکی از آن است که مصرف تخم 

مرغ به همراه گوجه،  به گفته محققان، زمانی که میزان زیادی تخم.دهد سبزیجات و عموما جذب کلی مواد مغذی را افزایش می

برابر  0سه تا  _شود های آلی که در سبزیجات و تخم مرغ یافت می رنگدانه _اسفناج، هویج و کاهو مصرف شود، جذب کاروتنوئیدها

باشد که دو مورد  کاروتنوئید موجود در ساالد شامل بتا کاروتن، آلفا کاروتن، لیکوپن، لوتئین و زآکسانتین می.کند افزایش پیدا می

شود که ارزش غذایی مواد موجود در  به گفته محققان، وجود لوتئین و زآکسانتین باعث می.شوند آخری در زرده تخم مرغ یافت می

 نتایج این پژوهش طی نشست سالیانه انجمن تغذیه آمریکا مطرح خواهد شد.ات نیز افزایش پیدا کندسبزیج

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

 باعث بروز کمبود آهن می شوند  نان هایی که

کنند که این موضوع  متاسفانه بسیاری از نانوایان به بهانه پخت بهتر نان، اقدام به اضافه کردن جوش شیرین زیاد به خمیر می

 .تواند از اثرات مفید نان بکاهد می

ها در کاهش جذب آهن  به تاثیر برخی از نانبه گزارش پارسینه، محمد کاظم شفیعی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره 

شیرین استفاده می شود، موجب بروز کمبود   هایی که در تهیه آنها از جوش ها به ویژه نان نان زمصرف برخی ا: در بدن، تاکید کرد

 .ها شده است ی ها و بیمار آهن در بدن و برخی دیگر از عارضه

آهن در بدن، مصرف ناکافی منابع غذایی حاوی آهن از جمله انواع گوشت به ویژه  مهمترین و شایعترین علت بروز کمبود: وی گفت

 .ها و برخی غالت و لبنیات است ها، سبزی ها، میوه گوشت قرمز و همچنین ماهی

جب های غذایی نیز مو عالوه بر موارد فوق عادات نادرست غذایی نظیر مصرف چای همراه با غذا یا بالفاصله پس از وعده: وی گفت

 .شود کمبود آهن در بدن می

کنند که این  متاسفانه بسیاری از نانوایان به بهانه پخت بهتر نان، اقدام به اضافه کردن جوش شیرین زیاد به خمیر می: وی افزود

 .تواند از اثرات مفید نان بکاهد موضوع می

فیتیک در نان شده که این نوع اسید کاهش جوش شیرین موجب باقی ماندن نوعی اسید به نام اسید : شفیعی خاطر نشان کرد

 .دهنده جذب آهن است

هایی که در تهیه آنها از خمیر مایه یا خمیر ترش به جای جوش شیرین استفاده می شود، اسید  در مقابل در نان: وی یادآور شد

 .شود فیتیک مهار شده و در نتیجه احتمال کاهش جذب آهن بر طرف می

http://www.shahrekhabar.com/analysis/4182207221818280 
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http://www.shahrekhabar.com/analysis/1432265220343236


 4931سوم خرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

201 
 

 اختصاصی

 روغن پالم در کدام صنعت بیشترین مصرف را دارد؟ 

 .تر است های هیدورژنی سالم روغن پالم اگر در حد مجاز استفاده شود نه تنها ضرر ندارد بلکه از سایر روغن: زرگران اظهار کرد

هایی که نیاز  زارت بهداشت تمام فرآوردهاز نظر و: دبیر انجمن صنایع غذایی در خصوص استفاده از روغن پالم در صنایع غذایی گفت

 .کردنی که دارای روغن پالم است استفاده کنند کردن دارند باید از روغن سرخ به سرخ

گیرند، در تهیه آنها از  کردن مورد استفاده قرار می هایی که برای سرخ تمامی روغن: وگو با ایسنا، اظهار کرد کاوه زرگران در گفت

 .استاندارد استفاده شده استروغن پالم به میزان 

که روغن پالم مقاومت بیشتری در مقابل  با توجه به این: شود، گفت های مختلف روغن استخراج می که از فرآورده وی با بیان این

 .شود کردنی از این روغن استفاده می کردن دارد در امور سرخ سرخ

کردنی در کدام یک از صنایع غذایی روغن پالم استفاده  ر روغن سرخدبیر انجمن صنایع غذایی در پاسخ به این سوال که عالوه ب

 .شود در صنعت بستنی تنها دو درصد آن هم به صورت مجاز و با مجوز وزارت بهداشت از روغن پالم استفاده می: شود؟ گفت می

 .تر است های هیدورژنی سالم ر روغنروغن پالم اگر در حد مجاز استفاده شود نه تنها ضرر ندارد بلکه از سای: زرگران اظهار کرد

 گالیه صنایع غذایی از فاصله ستاد تنظیم بازار

ها صنایع  گیری فاصله ستاد تنظیم بازار و بخش خصوصی موجب شده که در بسیاری از تصمیم: دبیر انجمن صنایع غذایی گفت

 .غذایی نقشی نداشته باشند

ستاد تنظیم بازار هیچ تمایلی برای برقراری ارتباط با بخش : بازار اظهار کردهای ستاد تنظیم  گیری زرگران ضمن گالیه از تصمیم

 .های نادرستی در بازار اتفاق افتد گیری خصوصی ندارد و همین موضوع موجب شده که تصمیم

های  ی سیاستهای اخیر از جمله در زمینه روغن نشان از نادرست های ستاد تنظیم بازار در ماه گیری به گفته وی برخی از تصمیم

 .ستاد تنظیم بازار دارد

http://www.shahrekhabar.com/analysis/4182251301717103 
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 کند  های آبی را رصد می جهانگیری شخصاً پروژه

های مهم آبی  شخصاً رصد پروژه: پارچه است، گفت اینکه بدنه دولت در توجه به مسئله آب یکجمهور با تأکید بر  معاون اول رئیس

 .دهم کشور را تا وصول نتیجه انجام می

های مهم آبی  شخصاً رصد پروژه: پارچه است، گفت جمهور با تأکید بر اینکه بدنه دولت در توجه به مسئله آب یک معاون اول رئیس 

 .دهم ه انجام میکشور را تا وصول نتیج

 .های دولت قرار دارد مسئله آب با توجه به وضعیت حال حاضر کشور در متن برنامه: اظهار داشت اسحاق جهانگیری 

دانیم اگر امروز در خصوص آب سهل انگاری کنیم، آینده کشور را  ای به مقوله آب دارد چرا که می دولت یازدهم نگاه ویژه: وی افزود

 .ایم به خطر انداخته

ای  های بودجه در برنامه داریم که با تصویب هیئت دولت برای برخی طرحهای مهم آبی ردیف: جمهور تصریح کرد معاون اول رئیس

 .ای تعریف شود ویژه

های مهم آبی کشور را تا  شخصاً رصد پروژه: جهانگیری با تأکید بر اینکه بدنه دولت در توجه به مسئله آب یکپارچه است، گفت

 .دهم جه انجام میوصول نتی

ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار  روز شنبه دوم خرداد ماه جلسه بررسی نحوه تأمین مالی طرحهای کلیدی وزارت نیرو به 

ترین مسئله پیش روی دولت مطرح شد و در خصوص تأمین مالی طرحهای  عنوان محوری شده بود که در این جلسه، مسئله آب به

 داین بخش، مواردی طرح و بررسی ش رکلیدی وزارت نیرو د

http://iranecona.com/83001/ 
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  !نصف سدهای ساخته شده خالی است

حجم آب .درصد کل مخازن ساخته شده فعلی خالی از آب است 17میلیون مترمکعب آب در سدهای کشور،  20.2با وجود ذخیره 

میلیون مترمکعب به ثبت رسید که در مقایسه با  011میلیارد و  20موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته دوم خردادماه، 

موجودی آب مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته،  .درصد کاهش نشان می دهد 1.5زمان مشابه سال گذشته، معادل 

 .میلیون مترمکعب بود 011میلیارد و  25حدود 

از کاهش حجم آب در این سد خبر داده و گفته حجم آب ورودی به دریاچه سد از  "کرخه"از سوی دیگر مدیر عامل سد و نیروگاه 

به گفته فریدون صالحی همزمان با کاهش حجم آب . ر مکعب رسیده استپنج میلیارد متر مکعب در سال به حدود یک میلیارد مت

هزار هکتار از راضی پایین دست و  401، نیاز آبی مناطق پایین دستِ سد کرخه چند برابر شده و اکنون این سد ، آب مورد نیاز 

ود سه سال پیش بدلیل کمبود حجم نیروگاه سد کرخه بزرگترین سد خاکی ایران و خاورمیانه حد. روستا را تامین می کند 111

 .آب تعطیل شد و اکنون برقی در این نیروگاه تولید نمی شود

http://www.entekhab.ir/fa/news/210478 
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 کند  و زلزله تهران را تهدید میبحران آب 

کند و باید برای این معضالت تدبیری  متأسفانه بحران آب و زلزله تهران را تهدید می: عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت

 .اندیشیده شود

ت زیست علیرغم مشکال: به گزارش فارس، عبدالحسین مختاباد در یکصد و شصتمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران اظهارداشت

محیطی و آلودگی هوا، تهران با بحران آب و زلزله نیز مواجه است که اگر برای این معضالت فکری نشود قطعاً در آینده نزدیک با 

 .مشکالت متعددی مواجه خواهیم شد

ضیح دهند که چه ایم و باید مسئولین ذیربط تو سانت نشست زمین داشته 80اند در جنوب تهران  اخیراً اعالم کرده: وی ادامه داد

 .اتفاق وحشتناکی در تهران در حال رخ دادن است

باید رئیس سازمان آب و فاضالب با حضور در جلسه علنی و یا غیرعلنی شورای شهر : عضو شورای اسالمی شهر تهران یادآور شد

بود آب را نگیریم در آینده با مشکالت توضیحات الزم را درباره کمبود آب ارائه دهد و اگر با تدابیر الزم از امروز جلوی مشکالت کم

 .تری مواجه خواهیم شد جدی

 .اند و این تهدیدی جدی برای آینده است ها هزار از روستاهای کشور خالی از سکنه شده های اخیر ده در سال: مختاباد یادآور شد

http://www.entekhab.ir/fa/news/210418 
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 شمالی ها برنج نکارند خراسان

 .برنج از لیست محصوالت تولیدی استان خارج نشده است: رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت

از منابع آبی با استفاده از عبداهلل یوسفی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که برای مقابله با خشکسالی و استفاده بهینه   

هایی همانند  کنیم در استان به کشاورزان توصیه می: تولید محصوالت کم آب طلب در استان چه اقدامی انجام شده است، اظهار کرد

 .خراسان شمالی که با کمبود منابع آبی مواجه هستند از کشت محصوالتی همچون برنج خودداری کنند

توان به کشاورز  از لحاظ قانونی نمی. استان به طور کامل انجام نشده اما میزان آن کم شده است حذف کشت برنج در: وی افزود

اگر بخواهیم ادعا کنیم که حذف محصوالت پرآب طلب . اجبار کرد که چه محصولی را بکارد زیرا اجرای الگوی کشت قانون نیست

 .وی کشت محصوالت کم آب طلب بروندشود، اما کشاورزان باید به س یک باره صورت گیرد، انجام نمی

. توانند به تولید آن بپردازند کشت چغندرقند یکی از محصوالت کم آب طلب است که کشاورزان می: این مقام مسئول توضیح داد

 برای کشت پاییزه سال جاری نیز تامین بذر آن. برای استفاده کمتر آب، کشت این محصول از سال گذشته در فصل پاییز آغاز شد

 .با مشکلی مواجه نخواهد بود

هنوز پرداخت مقداری از مطالبات : وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت مطالبه چغندرکاران استان انجام شد، گفت

 .چغندرکاران از سوی کارخانه قند شیروان باقیمانده است و این کارخانه نتوانسته به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند

کشاورزی خراسان شمالی در خصوص طرح ضیافت و تنظیم بازار کاالهای مورد نیاز در ماه مبارک رمضان  رییس سازمان جهاد

شود اما در بجنورد در محل بازار اتحاد به مدت یک ماه فروش  نمایشگاه طرح ضیافت به علت عدم استقبال اصناف برپا نمی: افزود

 .شود فوق العاده انجام می

 .تن شکر ذخیره سازی شده است 757تن گوشت قرمز و  80تن مرغ،  081تن برنج،  757ا در این راست: وی بیان کرد

http://iranecona.com/80447 
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 سال آینده ایران پایه علمی ندارد 32خشکسالی 

بینی کرد  سال آینده از هم اکنون پیش 81اینکه بتوان تحوالت طبیعی را تا : عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تأکید کرد

 .پایه علمی محکمی ندارد بلکه متکی بر فرضیات است

خارج کشور مدتی است، روی طرح آبرسانی به کویر و تبدیل آن به ای از ایرانیان مقیم داخل و  علی فراستی که به همراه عده

سال آینده با مشکل کم آبی و خشکسالی در کشور  81دریاچه مشغول مطالعه و بررسی هستند، درباره اظهاراتی مبنی بر آنکه تا 

بینی کرد، پایه علمی محکمی ندارد  سال آینده از هم اکنون پیش 81اینکه بتوان تحوالت طبیعی را تا : شویم، تأکید کرد روبرو می

 .بلکه متکی بر فرضیات است

توان براساس  می: های ایالت لوس آنجلس در آمریکاست به خبر آنالین گفت فراستی که مدیر حفاظت زیست یکی از شهرداری

توان بطور قطع  نمیهای موجود و تغییرات یک دوره زمانی نسبت به احتماالت در تغییرات زیست محیطی نظر داد، ولی  داده

 .سال بعد چه خواهد شد 81بینی کرد که  پیش

سال گذشته را بررسی کرده و به این  411اطالعات هواشناسی و ریزش نزوالت در ( ناسا)سازمان فضانوردی آمریکا : وی افزود

تغییرات اقلیمی در مناطق درجه گرمتر شده و همزمان  2تا 4/7نتیجه رسیده که هوای سطح کره زمین در یکصد سال گذشته بین 

 .وسیعی از جهان رخ داده است

توان نتیجه گرفت این است که این روند  سال اخیر می 411آنچه که از روند تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی در : وی اظهار داشت

نم معصومه ابتکار،رئیس شاید بر پایه این تحلیل باشد که خا . تداوم خواهد داشت و از آنچه که امروز هست، بدتر خواهد شد

برابر بدتر خواهد شد و یا آقای  44وضعیت خشکسالی در کشور  2171سازمان حفاظت محیط زیست کشور هشدار داد که تا سال 

که )اگر این فرضیات درست باشند  . کنند های آینده می میلیون ایرانی در سال 71عیسی کالنتری سخن از کوچ اجباری بیش از 

برابر به این معناست  44ولی تصور  برابر خشکسالی را بکنم  8تا  2توانم تصور بدتر شدن  بنده می( هنوز ندیده امصحت علمی آنها 

درصد از روستاهای استان یزد در  07سال دیگر غیرقابل سکونت خواهد شد همانگونه که  87درصد سرزمین کنونی ایران تا  01که 

 !اند هزار نفر از سیستان کوچ کرده 481سال گذشته تخلیه شده و یا بنا به گفته نماینده زابل در مجلس بیش از  27

گیری در مدیریت آب بودند حاال در موضع اپوزیسیون قرار گرفته  متاسفانه مسئولینی که خود در مصدر تصمیم: فراستی تصریح کرد

دهند که گویی در زمان مدیریت آنها و یا همفکران آنها نه مشکل کم آبی وجود داشته  میو چنان صحبت کرده و آمار و ارقام ارائه 

دانم کارشناسان وزارت نیرو در زمان دولت آقای  تا آنجا که می  .و نه سوء مدیریت منابع آبی و حاال متوجه این بحران شده اند

ت بجای تدوین یک طرح جامع و دوراندیشانه برای مقابله با خاتمی نسبت به آغاز یک دوره طوالتی خشکسالی هشدار دادند و دول

سازی  سازی و ذخیره آب پرداخت که بخشی از این سیاست ناشی از اعمال نفوذ رانت خواران بود که از سد این بحران صرفا به سد

سازان حاال توصیه به تخریب  قول وزیر نیرو همان سد  مطالعه به زیر سوال رفته به سازی بی حاال که سیاست سد. بردند سود می

 .کنند سدها می

سازی باور بحران کم آبی در  هایی را در رابطه با جریانات سازمان یافته برای عمومی های اخیر پرونده گفتنی است، کیهان در هفته

ن حوزه کشاورزی با ای از دالال ها شبکه ایران با محوریت برخی مدیران کنونی و اسبق دولتی باز کرده است که طبق این بررسی

القای بحران کم آبی و متعاقبا عدم حمایت از تولید محصوالت کشاورزی در ایران، زمینه را برای واردات کاالهای جایگزین مهیا 

 .اند کرده و با واردات این محصوالت، سودهای هنگفتی به جیب زده

های جهانی  پژوهشی دولتی کشور و سازمان – ات علمیمنتشر شده در موسس های  ها با استناد به گزارش بر اساس این گزارش

کند، اما ضعف شدید مدیریت و هدر رفت  ساله کشور را تهدید نمی 81یا  71چون فائو ثابت شده است قحطی آب یا خشکسالی 
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. بحران شود تواند منجر به بروز شده می محسوب می «کم آب»ها تاکنون  منابع آبی در کشوری همچون ایران که از دوره آریایی

پس طبیعی نیست که دولتمردان ایرانی در فضای آینده نگران مدیریت آب، به صورت مکرر دست به دامان مردم یا کشاورزان شده 

به واسطه مقابله « تشدید بحران جمعیت»و « کوچ ایرانیان»یا  «تعطیلی کشاورزی»سر و ته همچون  و با ارائه تزهای مضحک و بی

های  بینی های کذب و پیش معیتی کشور، به دنبال به اصطالح مبارزه با کم آبی با بزرگنمایی و ارائه روایتهای کلی ج با سیاست

 .دروغین باشند

های داخلی و گروهی از  ای ای معاند و زنجیره های رسانه از البی موجب شده مجموعه بزرگی « دلسوزی برای آب»اما آیا واقعا تنها 

سازی دستوری  کنند؟ چنین پروژه« بزرگنمایی»های آبی ناشی از ضعف مدیریت دولتی،  صوص بحرانمداران بدسابقه در خ سیاست

 !دارد« نان»برای یک عده « آبی بی»علی رغم 
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 اختصاصی

 های ممنوعه کلید خورد حفاظت از دشتفاز جدید 

های گشت و  گروه: های ممنوعه گفت های کشاورزی غیرمجاز در دشت یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعالم تعیین تکلیف چاه

 .کنند گیری کنتورهای هوشمند را بررسی می  بازرسی وزارتخانه، پایش صحت اندازه

بخشی   ها در طرح احیا و تعادل  ترین پروژه یکی از مهم: آب در بخش کشاورزی گفت جواد میبدی با اشاره به طرح تحویل حجمی

 .های کشاورزی است  های زیرزمینی موضوع تحویل آب حجمی و نصب کنتورهای هوشمند در چاه  آب

های   غیرمجاز در دشتهای کشاورزی   برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو از تعیین تکلیف چاه  های بهره مدیرکل دفتر نظام

برای همین موضوع، وزارت نیرو : های زیرزمینی خبر داد و افزود  ممنوعه کشور همزمان با اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب

های   مشخصات کنتورهای مورد نیاز برای اجرای پروژه را به تولیدکنندگان کنتور اعالم کرده و تمامی کنتورهای موجود با شاخص

 .شوند فته شده، تست میدر نظر گر

در این مدت به طور : شود بیان داشت  شکنی چاه در کشور انجام می  کیلومتر کف 4211اکنون ساالنه   میبدی با تاکید بر اینکه هم

های تعیین   ها فقط از کنتورهایی که شاخص  در آینده استان. ها کاهش یافته است  ها و چشمه  درصد دبی چاه 11تا  81متوسط 

  های گشت و بازرسی در این مدت پایش مربوط به صحت اندازه ه توسط وزارت نیرو را داشته باشند، استفاده خواهند کرد و گروهشد

 .گیری این کنتورها را بررسی خواهند کرد، اگر عملکرد یک کنتور تایید نشد، سازنده باید کنتور را به طور رایگان تعویض نماید

هایی با   نک آمار و اطالعات در طرح تحویل حجمی آب بسیار مهم است و در این راستا مذاکرهداشتن یک با: وی یادآور شد

آوری اطالعات مربوط به کنتورها و سایر ابزار و   ها انجام شده تا پس از جمع  پژوهشگاه نیرو برای ثبت، انتقال و تحلیل داده

 .گیری از عملکردها امکانپذیر باشد  گزارش تجهیزات کمی و کیفی منابع آب، آمار مذکور تجزیه و تحلیل و

هزار حلقه بود که این تعداد تا  418تعداد چاه های غیرمجاز در کشور حدود  37در سال : این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت

پروانه باعث  های فاقد  هزار چاه رسید، طرح توسعه کشاورزی و همچنین تصویب قانون تعیین تکلیف چاه 271به افزون بر  30سال 

های ممنوعه بحرانی تبدیل   های کشور به دشت  ها باعث شد بیشتر دشت های غیرمجاز شد و مجموعه این اقدام  افزایش تعداد چاه

 .شوند

های آزاد   هزار حلقه در دشت 77های کشاورزی،   هزار حلقه چاه مشمول قانون تعیین تکلیف چاه 418از تعداد : میبدی ادامه داد

 .برداری صادر خواهد شد  ها پروانه بهره  ها پس از تعدیل دبی چاه  در این طرح برای این تعداد از چاه است که

اند، بر اساس پتانسیل آبی دشت، آسیب رساندن به منابع آب   های ممنوعه قرار گرفته  ها که در دشت  مابقی چاه: وی ادامه داد

 .های مجاور تعیین تکلیف خواهند شد  های دیگر و همچنین حریم چاه زیرزمینی یا چاه
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