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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

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

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

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

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

 - 49/49/41فارس

 منابع آب زیرزمینی کشور  طرحی برای احیا و تعادل/ درصدی حجم آب مخزن سدهای کشور ۳.3کاهش 
درصدی حجم آب مخزن سدهای  ۳.3برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعالم کاهش  معاون حفاظت و بهره

 .منابع آب زیرزمینی کشور ارائه کرد  کشور، طرحی برای احیا و تعادل

: برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت حفاظت و بهره، جهانگیر حبیبی معاون پاونبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

وابستگی شدید بیشتر مناطق ایران به منابع آب زیرزمینی، رشد جمعیت و نیاز روز افزون به منابع آب از یک طرف و وضعیت 

های گذشته فشار  ههای اخیر از طرف دیگر باعث شده طی ده اقلیمی و جغرافیایی کشور و همچنین وقوع پدیده خشکسالی در سال

 .های آب زیر زمینی وارد شود زیادی بر آبخوان

های آب زیرزمینی که خود  ای از برداشت در صد مصارف آب کشور است، سهم عمده 09در این میان مصارف کشاورزی که بالغ بر 

 .درصد است، را به خود اختصاص داده است 09بیش از 

های دارای پروانه نیز بر حجم تخلیه از منابع آب  مجاز و اضافه برداشت از طریق چاههای غیر  های غیر مجاز اعم از چاه برداشت

 .ها را تندتر کرده است زیرزمینی افزوده و روند افت و کسری مخزن آبخوان

های کشور حادث و این موضوع باعث شده تا وزارت  میلیارد متر مکعب کسری مخزن در آبخوان 119طوریکه هم اکنون حدود  به

دشت  019های حدود  برداری از آبخوان ممنوعیت توسعه و بهرهقانون توزیع عادالنه آب نسبت به اعالم  4یرو بر اساس مفاد مادة ن

 .دشت کشور اقدام نمایند 090از 

ذیه ها، وزارت نیرو با تعریف طرح تعادل بخشی، تغ اندیشی برای کنترل افت و کسری مخزن حادث شده در آبخوان در راستای چاره

های خود درزمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را آغاز کرد ولی با توجه به عدم  برنامه 44مصنوعی و پخش سیالب در سال 

های دیگر که همکاری آنها در این زمینه الزامی است و همچنین نبود عزم جدی میان مقامات عالی کشور در  حمایت دستگاه

 .افی، نتایج مطلوبی از طرح حاصل نشدسالهای قبل و عدم تأمین اعتبار ک

 09های خود را در جلسه هشتم شورای عالی آب در سال  مجدداً با فعال شدن شورای عالی آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو برنامه

طرح احیا و ای تحت عنوان برخورد قانونی با برداشت های غیر مجاز و نهایتا تبدیل به طرحی شد تحت عنوان  ارائه و ابتدا مصوبه

 00شهریور  91پروژه که در جلسه پانزدهم شورای عالی آب کشور در تاریخ  11تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر 

های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و کشور  تصویب شد و در کنار این طرح تکالیفی نیز برای برای وزارت خانه

 .مشخص شد

 :حیا را می توان به سه دسته تقسیم کردهای طرح ا پروژه

شوندکه  ها می ها و اطالعات در خصوص منابع و مصارف وضعیت آبخوان هایی که منجر به تولید و تدقیق داده پروژه: دسته اول •

 :عبارتند از

 های پیزومتری و اکتشافی حفر چاه -1

 های پیزومتری به ابزارهای سنجش تجهیز چاه -9

 های مطالعاتی کشور و بهنگام سازی بانک اطالعاتی محدودهتهیة بیالن و  -0

http://www.farsnews.com/
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=16906
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 :برداری از منابع آب زیر زمینی را بر عهده دارند و عبارتند از هایی که نقش کنترل، نظارت و بهره پروژه: دسته دوم •

 های گشت و بازرسی تقویت و استقرار گروه-1

 های حفاری ساماندهی شرکت -9

 ازار آبمطالعه ایجاد و استقرار ب-0

 (وزارت جهاد کشاورزی)های فنی و مالی از آنها  های آب بران و انجام حمایت ایجاد تشکل-4

 (وزارت جهاد کشاورزی)به روز نمودن سند ملی آب -1

 (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)های کشور  مطالعات فرو نشست در دشت-0

 اطالع رسانی و آگاه سازی افکار عمومی-7

 :شود و عبارتند از ها می هایی هستند که مستقیماً منجر به ذخیره سازی آب در آبخوان پروژه  :سته سومد •

 های کشاورزی خرید و انسداد چاه-1

 های ممنوعه های کشاورزی در دشت جایگزینی پساب با چاه-9

 ها تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاه-0

 ی و پخش سیالبهای تغذیه مصنوع اجرای پروژه-4

  (وزارت جهاد کشاورزی)مطالعه و اجرای طرحهای آبخیزداری -1

 

 :برداری صورت پذیرفته است های زیر در حوزة معاونت حفاظت و بهره بخشی اقدام از زمان تصویب طرح احیا و تعادل

 .و استای که اجرای آنها به عهده وزارت نیر های یازده گانه برای یازده پروژه تشکیل کارگروه-1

های الزم برای اجرای  ها و پیگیری تعیین ساختار مناسب و انتخاب عوامل اجرایی و هماهنگی طرح به منظور انجام هماهنگی-9

 .طرح

 ها های مورد نیاز برای اجرای پروژه روز رسانی دستورالعمل ها به صورت منظم و هفتگی و تهیه و به تشکیل جلسات کارگروه-0

 ها و بررسی راهکارهای مربوطه های هر پروژه توسط کار گروه شاحصا مشکالت و چال-4

 ها و تدوین برنامة زمانی این پروژها پروژه( WBS)تهیة شکست کار -1

ای و تشکیل  های آب منطقه برداری شرکت های تخصصی با معاونان و مدیران دفاتر حفاظت و بهره برگزاری جلسات و نشست -0

 های طرح روژههای جانبی در خصوص پ کارگروه

 ای و همچنین تشکیل شورای راهبری طرح در سطح ملی های راهبردی طرح در شرکتهای آب منطقه تشکیل کمیته-7

 های کشور و استفاده از نظریات آنها در اجرای طرح تشکیل نشست با مدیران آمور آب شهرستان-4

 در خصوص اجرای طرحها  ها به فعال سازی شوراهای حفاظت منابع آب استان الزام شرکت-0

 ها ها در جهت اجرای پروژه های کشاورز استان ها به تشکیل جلسه با خانه الزام شرکت-19

 ها و قوای مختلف و نقش آنها در اجرای طرح و پیگیری با آنها تهیة فهرست دستگاه-11

 ب در شورای عالی امنیت ملی کشورها و قوا با وزارت نیرو در اجرای طرح جهت تصوی تهیة پیش نویس سند همکاری دستگاه-19

 (00برابر سال  14)پیگیری و تصویب بودجه چند برابری برای طرح -10

 ها و تعیین دشتهای پایلوت جهت اجرای طرح در هر استان تعیین سهم اعتبارات استان-14

 های طرح های پروژه ها و تسهیم اعتبارات هر استان بین فعالیت برگزاری جلسات با استان-11

 انتخاب مشاور خدمات مدیریتی طرح در شرکت مدیریت منابع آب ایران-10
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 های پایلوت ها و ابالغ جهت اجرای آن در دشت تدوین برنامه عملیاتی طرح در استان-17

 الملی جهت کمک به اجرای صحیح طرح های داخلی و بین ها، نهادها و تشکل برنامة مبادلة تفاهم نامه با سازمان-14

 سازی سیستم مدیریت پروژه برای کنترل و نظارت بر پیشرفت ریالی و فیزیکی طرح در مقاطع پیاده برنامة-10

 ها برنامه طراحی و استقرار سامانه نظارت و کنترل پروژه و همچنین آموزش کارشناسان مدیریت پروژه-99

دود آب کشور به خصوص منابع آب سال اخیر در جهت مدیریت منابع مح 1.1این مهمترین اقداماتی بود که در طی حدود 

زیرزمینی در حوزه حفاظت و بهره برداری منابع آب انجام شده که البته هنوز آغاز راه هستیم و انشاء اهلل امیدواریم که بتوانیم با 

مساعدت و همکاری و حمایت همه مردم و مسئوالن کشور و نهادها و دستگاههای مختلف در جهت حفظ منابع ارزشمند آب 

شود با عنایت خداوند رحمان موفق و  رزمینی کشور برای نسل های آینده که منجر به بقاء، حیات و حفظ تمدن کشورمان میزی

 .موثر باشیم

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049491991401 
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 آب

 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  43: تاریخ

 کمبود آب بزرگترین محدودیت بخش کشاورزی

وری آب  ه توانیم تولید داخلی، راندمان و بهر ها می های نوین آبیاری و افزایش گلخانه با روش: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .کشاورزی را افزایش و پاسخگوی امنیت غذایی کشور نیز باشیم

ن، درخصوص کمبود آب که بزرگترین گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا حوزه کشاورزیمحمدتقی توکلی در گفتگو با خبرنگار 

م دنیا برای کمبود آب برنامه داشته باشیم زیرا در چند سال باید همچون تما: محدودیت بخش کشاورزی کشور است اظهار داشت

اخیر خشکسالی تداوم پیدا کرده است حال با کاهش ورودی آب و افزایش مصرف، تعادل آب از بین رفته و موجب کاهش ذخایر 

 .های زیرزمینی شده است آب

کننده آب است از  بخش کشاورزی بزرگترین مصرف با توجه به اینکه: آب و منابع طبیعی مجلس افزود  عضو کمیسیون کشاورزی،

هایی که آب کمتری نیاز دارند در عین حال نیاز کشور هستند  های سازگار با منابع آب و کشت ها بر اساس کشت این رو باید برنامه

 .تأمین شود

وری آب کشاورزی را  داخلی، راندمان و بهرهتوانیم تولید  ها می های نوین آبیاری و افزایش گلخانه بنابراین با روش: توکلی ادامه داد

 .افزایش داده و پاسخگوی امنیت غذایی کشور نیز باشیم

در حال حاضر با بحران آب روبرو هستیم و چنانچه اگر بخواهیم رویه گذشته را ادامه دهیم قطعا با کمبود آب : وی تصریح کرد

 .مواجه خواهیم شد

http://www.yjc.ir/fa/news/1941017/% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5241657/%25
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 آب

 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  4۰: تاریخ

 های نوین آبیاری مزارع خرمشهر با روش

 .های نوین آبیاری شدند پنجاه هکتار از اراضی کشاورزی خرمشهر با روش

، سرپرست جهاد کشاورزی خرمشهر کیفیت آب منطقه را عاملی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

های نوین آبیاری تحت فشار و قطره ای نیازمند آب با کیفیت  استفاده از شیوه: بازدارنده در اجرای جامع این طرح دانست و گفت

آب از  ECدارند و باالتر رفتن  آب تا حداکثر دو هزار را( شوری) ECهای نوین توان تحمل  است چرا که تجهیزات مربوط به آبیاری

 .شود ها می این مقدار باعث نابود شدن تجهیزات آبیاری همچون نازل

باالی آب منطقه باعث شده است کشاورزان برای تغییر شیوه آبیاری به سمت آبیاری نوین تمایل پیدا ( شوری) EC: مطرودی افزود

 . کنند

درصد  99کند و  های نوین را پرداخت می های آبیاری کشاورزان به روش ر روشدولت هشتاد درصد هزینه تغیی: وی خاطرنشان کرد

 .دیگر هزینه به عهده کشاورز است

http://www.yjc.ir/fa/news/1941000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
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 آب

 اکونا - 134۱تیر  41 -

 بهانه کمبود آب تعطیل کنند بهخواهند کشاورزی را  ای می عده
بهانه کمبود آب و تحریم تعطیل کنند و حاضر  خواهند کشاورزی را به ای می وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم با اشاره به اینکه عده

 نقطه شناسایی و حتی در نقاطی اجرایی شده تعطیل099چرا پروژه سدهای زیرزمینی را که در : است با آنها مناظره کند، گفت

 کردند؟

شود، بنا بر اظهارات وزیر اسبق  خالف مواردی که درباره محدودیت عوامل تولید محصوالت کشاورزی در کشور مطرح می به

اما مسئوالن اجرایی کنونی درمواردی بدون توجه الزم به . میلیون نفر در کشور وجود دارد099کشاورزی، ظرفیت تأمین غذای 

های مختلفی را برای محدودیت تولید محصوالت  ، بهانه"اقتصاد مقاومتی"و  "توانیم می ما"های جهادی و صرف فعل  فعالیت

کنند با این استدالل که منابع آبی کشور محدود  کشاورزی و عدم لزوم خودکفایی در محصوالت استراتژیک کشاورزی عنوان می

 .است

ون تن گندم به کشور وارد شود که این امر در تناقض این امر منجر شده که بعد از جشن خودکفایی گندم هرساله چندین میلی

 .مستقیم با امنیت غذایی و استقالل اقتصادی است

بنیان و امکان انتقال  محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم در زمان مسئولیت خود توجه زیادی به کشاورزی دانش

پروژه علمی کشاورزی، در  09از اتمام مسئولیت خود حدود طوری که بعد  آوردهای علمی در بخش کشاورزی داشت به دست

ها در حال حاضر روی زمین  گفته خود بسیاری از این پروژه بخشهای مختلف را در قالب یک کتابچه به وزیر بعدی ارائه داد که به

 .مانده است

عنوان یک مدینه فاضله نسبی از  توان به یعهده دارد که از آن م اسکندری در این ایام، مدیرعاملی سازمان اقتصادی کوثر را به

 .گفته وی، این بخش البته یک الگو در بخش کشاورزی نیز هست به. های وی در بخش کشاورزی نام برد خواسته

حضور وی در خبرگزاری تسنیم مصادف شد با ایام جهاد سازندگی و جهادی کشاورزی که در ادامه بخش اول گفتگوی تفصیلی 

 .گاران اقتصادی خبرگزاری تسنیم را مشاهده کنیداسکندری با خبرن

 فرهنگ جهادی در بخش کشاورزی چه جایگاهی دارد؟*

چرا جهادسازندگی، سپاه و کمیته امداد را ( ره)برای درک فرهنگ جهادی در بخش کشاورزی باید اشاره کرد که امام : اسکندری

ی، این الگوها توسط بنیانگذار انقالب اسالمی مطرح شد تا به بیداری و در ابتدای پیروزی انقالب اسالم. عنوان الگو تشکیل داد به

 .حرکت اسالمی منجر شود

 .ها و کمک به تولید نیز، تشکیل جهاد سازندگی بود دکترین حضرت امام برای رسیدگی به روستا

این فرهنگ جهادی تنها . استنتاج بود ویژگی جهاد از فرمایشات ایشان از خود گذشتگی، ایثار، خدمت به مردم و کار برای خدا قابل

 .ها نیز گسترش یافته بود به جهاد سازندگی مربوط نبود و در سایر بخش

در اداره ": ایشان در این ارتباط می فرمایند. ای متبلور شده است در ادامه این رویه، در فرمایشات مقام معظم رهبری، امام خامنه

ایی با تکیه بر علم و درایت و روحیه جهادی حاکم باشد تا بتوان از مشکالت عبور کرده کشور باید روحیه خدمت به مردم، نیت خد

 . "و پیش رفت

 فرهنگ جهادی و علم دو بال اقتصاد مقاومتی

عنوان یک الگوی  اقتصاد مقاومتی به. کارگیری علم در بخش کشاورزی همان اقتصاد مقاومتی است تأکید بر فرهنگ جهادی و به
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است که در ابتدای پیروزی انقالب  "توانیم ما می"اقتصاد مقاومتی همان . مربوط به شرایط تحریم و فشار نیست اقتصادی تنها

 .به آن اشاره شد( ره)اسالمی توسط حضرت امام خمینی

که یکی از ها بود،  خواستیم که تأمین کننده آن استقالل اقتصادی در همه زمینه در ابتدای پیروزی انقالب ما استقالل سیاسی می

 .های آن در بخش کشاورزی بود که برای تحقق این امر امام جهاد را تشکیل داد زمینه

 بر خودکفایی تأکید داشتند« ره»امام

وقتی امام . کردند برای تأمین استقالل اقتصادی، امام به خودکفایی تأکید داشتند و در فرمایشات خود از این کلمه زیاد استفاده می

ها  این ظرفیت. کردند تنها یک کلمه نبود بلکه ناشی از شناخت ظرفیت و توان کشور بود های خود استفاده می صحبت از این واژه در

 .ها بروز پیدا کند خواست که این ظرفیت یافت اما امام می توسط رژیم پهلوی اجازه بروز نمی

گذاری سالها نیز این خواست را مطرح  و در قالب ناماند  را سالها از مسئوالن خواسته "توانیم ما می"مقام معظم رهبری تحقق 

 .های اقتصادی تأکید شد طوری که هفت سال نام اقتصاد بر خود گرفت و بر ظرفیت فرمودند به

کردیم  در صورتی که ما با فرهنگ جهادی عمل می. شد 09این خواست محقق نشده، در نتیجه تبدیل به اقتصاد مقاومتی در سال 

 .ت فعلی را نداشتیمبسیاری از مشکال

ای برای کشور به دست آورد،  های خارق العاده در بخش نظامی توانستیم با روحیه و فرهنگ جهادی کار کنیم که این امر موفقیت

 .ایم اما در سایر بخشها خیلی موفق نبوده

های همه بخشها اعالم شده است  د و سیاستاندازه کافی وجود دار ای ندارد زیرا قانون به گونه بهانه در حال حاضر نیز بخش اجرا هیچ

 .و تنها در هر بخش باید برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی ارائه شود

 هایی استفاده نشده است؟ در بخش کشاورزی از چه ظرفیت

ه در های باغبانی، زراعت، دامپروری، جنگل، مرتع و شیالت دارد ک های زیادی در همه زمینه بخش کشاورزی ظرفیت: اسکندری

 .میلیون نفر وجود دارد 099میلیون تن محصول کشاورزی و تولید غذای بیش از 099صورت استفاده صحیح ظرفیت اسمی تولید 

 میلیون تن محصول کشاورزی کافی است ؟099منابع آبی کشور برای تأمین *

رو است، این موضوع توسط  این بخش روبه ایران دچار کمبود آب هست، اما بحران آب ندارد و تنها با بحران مدیریت در: اسکندری

 .معاون وزیر نیروی فعلی نیز پذیرفته شده است

شود که  ساله کشور مشخص می79متر در سال است اما با نگاهی به آمار  میلی 919ها در کشور  درست است که متوسط بارندگی

 .این وضعیت امر جدیدی نیست

هزار کیلومتر 047میلیون و  ایران با یک. هستیم باید کشاورزی را تعطیل کرد خشک جغرافیایی آیا چون در منطقه خشک و نیمه

بهانه کمبود آب و  ای دنبال تعطیلی کشاورزی به عده. ترین کشورهای جهان با اقلیمی متنوع است وسعتی که دارد، یکی از وسیع

 .تحریم هستند و من حاضرم با آنها مناظره کنم

 کنند رزی را پررنگ میهای منفی کشاو گروهی تنها بخش

درستی  های بخش کشاورزی هستند که بخش آب تنها یک متغیر است که باید از آن به همگی سرمایه... آب، خاک، دانش و 

 .استفاده شود تا امکان تولید غذای کشور فراهم شود

درستی استفاده کرد؟  ابع آبی بهها و من آید نباید از همین ظرفیت شود که ایران کشور خشکی به حساب می آیا وقتی گفته می

 .کنند گروهی در بخش کشاورزی کشور تنها بخش منفی کشاورزی را پررنگ می

. های مختلفی در بخش آب وجود دارد که به آنها توجه نشده است به چگونگی استفاده و تولید آب باید توجه کرد، در کشور ظرفیت

 .کرد، زیرا این امر در واقع بازی کردن در زمین دشمن است اگر کمبود آب وجود دارد نباید کشاورزی را تعطیل
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 درصد علم موجود محقق شد09خودکفایی گندم با انتقال 

اگر . های مختلف کشور تولید علم وجود دارد اما شرایط انتقال صحیح آن در بخش و استفاده از علم تولیدی فراهم نیست در بخش

 .ها صادر کننده بود توان در بسیاری از زمینه ه شود عالوه بر تأمین نیاز داخل میها درست استفاد از آب، خاک و سایر ظرفیت

 های کشاورزی از علم استفاده نشده است؟ در چه زمینه

ها و مؤسسات تحقیقاتی وجود دارد، استفاده نشده  ها، از علمی که در اختیار متخصصین ما در دانشگاه در تمام زمینه: اسکندری

درصد ظرفیت علمی کشور به این مهم  09ه به خودکفایی در تولید گندم رسیدیم توانستیم تنها با استفاده از در زمانی ک. است

های جدید  آورد این امر در سالهای آینده، نیازمند تثبیت و استفاده از دست. دست یابیم و در واقع آن را به مزارع انتقال دهیم

 .داشت

 ای با آب دریا  کشت جلبک علوفه*

هزار  ما سه. آبهای شور نیز قابلیت استفاده در بسیاری از تولیدات بخش کشاورزی دارد. بع آبی کشور تنها آبهای شیرین نیستمنا

صورت پایلوت کار  در زمان بنده، روی جلبک علوفه به. توان استفاده کرد کیلیومتر ساحل دریا داریم که از این ساحل و آب دریا می

رزش غذایی باالتر از یونجه هزار تن علوفه خشک برداشت کرد که ا14توان  ای می کشت جلبک علوفه از هزار هکتار. و کشت شد

 .ای ازطریق متخصصان داخلی و کمک عوامل محلی کشت و تولید شد در سالهای گذشته کشت جلبک علوفه .دارد

 چرخش آب و کشت فراسرزمینی در کشاورزی کشور جایگاه ندارد

های موجود  ای برای واردات و عدم تولید شود، عالوه بر این مثال موارد متعددی وجود دارد که از ظرفیت کمبود آب نباید بهانه

برداری از  توان استفاده کرد اما این روش بهره با استفاده از گردش آب چند مرتبه از منابع موجود می. شود درستی استفاده نمی به

 .دآب، در بخش کشاورزی ما جایگاه مناسبی ندار

مناطق . های این بخش استفاده مناسبی نشده است های استفاده از آب مجازی کشت فراسرزمینی است اما از ظرفیت یکی از مصداق

مختلفی در جهان وجود دارد که آمادگی فروش یا اجاره زمین را به ایران برای تولیدات انواع محصوالت کشاورزی با توجه به سلیقه 

 .ها استفاده شده است ز این ظرفیتمیزان ا ما دارند اما چه

های زیرزمینی که دانش آن در کشور نیز وجود دارد چقدر توجه شده  به استفاده از سد د رها شدندای زیرزمینی به حال خوه سد

ان قرار هایی در کشور وجود دارد، اما امکانات الزم برای بروز این علم در اختیار متخصص با وجود اینکه علم ایجاد چنین سد. است

 .این سدها امکان ذخیره سازی منابع آب را در زیر زمین با حداقل تبخیر دارد. نگرفته است

 داری است؟ های زیرزمینی، آبخیزداری و آبخوان منظور شما از سد

در این . های آبخیزداری تعریف کرد توان آن را در قالب فعالیت ای از ذخیره آب است که می های زیرزمینی شیوه سد: اسکندری

از طریق پمپاژ خروجی  شود تا درمواقع لزوم های زیر آن هدایت می ای آب به زیر زمین و سازه سری عملیات سازه روش با انجام یک

نقطه مناسب برای این کار شناسایی شد و در برخی از نقاط مانند کوه  099، 47با توجه به شرایط خشکسالی در سال .گرفته شود

 .نیز عملیات اجرایی آن انجام و افتتاح شدزر دامغان و کرمان 

 .این فعالیت در دولت نهم شروع و متأسفانه با پایان دولت نهم تعطیل شد

 چرا؟*

ما "و مقام معظم رهبری و دیدگاه ( ره)امام "توانیم ما می"از اوایل انقالب بین دو دیدگاه جنگ وجود داشت، دیدگاه : اسکندری

توانیم زور تصمیم گیری بیشتری در  متأسفانه در بیشتر شرایط دیدگاه ما نمی. اند کشور درگیر بوده در سیستم اجرایی "توانیم نمی

 .بخش اجرایی داشته است و در مواردی نیز واردات را انتخاب کرده است

http://iranecona.com/00449 

http://iranecona.com/39842
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 اقتصاد کالن

 آیانا 1349تیر  43, چهارشنبه

 اصالح ساختار مالی بانك کشاورزی، برای رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
با : مشاور معاون اول ریاست جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست و دبیرکل خانه کشاورز پیشنهاد داد

 . بخش کشاورزی رشد خواهد کرداصالح ساختار مالی بانك کشاورزی، سرمایه گذاری در 

به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، عیسی کالنتری دبیرکل خانه کشاورز و مشاور ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

معاون اول ریاست جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست؛ در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، با 

درصد اشتغال نیروی کار  99درصد تولید ناخالص داخلی و  11.1بخش کشاورزی به لحاظ اینکه حدود : م این پیشنهاد افزوداعال

کشور را به خود اختصاص داده و در تولید بسیاری از محصوالت باغی رتبه جهانی دارد، نقش مهمی را در اقتصاد ملی ایفاد می 

 .کند

های تولیدی و افزایش بهره وری عوامل تولید از عوامل موثر در رشد اقتصادی به ویژه بخش وی با بیان اینکه توسعه ظرفیت 

دسترسی به ظرفیت های بیشتر نیازمند سرمایه گذاری و استفاده از سرمایه ها و ظرفیت های : کشاورزی به شمار می آیند گفت

 .موجود مستلزم وجود منابع مالی کافی است

افزایش بهره وری و راندمان آبیاری : شاره به پایین بودن بهره وری آب در بخش کشاورزی خاطر نشان کرددبیر کل خانه کشاورز با ا

 .نه تنها تداوم تولید را در بخش کشاورزی تضمین می کند، بلکه معضل کمبود آب را نیز تعدیل خواهد کرد

های آبیاری آب اندوز و اجرای روش های نوین آبیاری  افزایش بهره وری آب نیازمند سرمایه گذاری در سیستم: کالنتری اضافه کرد

 .است

وی یکی دیگر از چالش های پیش روی بخش کشاورزی را باال بودن ضایعات در مراحل مختلف تولید و پس از تولید معرفی کرد و 

داشت، برداشت و توسعه درصد نیز تخمین زده می شود نیاز به سرمایه گذاری در وسایل کاشت،  09کاهش ضایعات که تا : گفت

 .صنایع فرآوری، نگهداری و حمل و نقل دارد

در چنین شرایطی و به ناچار، بار اصلی تامین سرمایه برای بخش : وی با بیان اینکه بازار سرمایه در ایران رشد نیافته است، افزود

 .اقتصادی به عهده بانک ها است

ه بخش کشاورزی با آن مواجه است، رغبت چندانی به پرداخت تسهیالت به بانک ها به دلیل مخاطراتی ک: کالنتری یاد آور شد

 .تولید کنندگان این بخش ندارند و تنها بانک کشاورزی عهده دار تامین مالی بخش کشاورزی است

خود  بانک کشاورزی با جمع آوری سپرده های مردمی نهایت تالش خود را برای ایفای مسئولیت های: دبیر کل خانه کشاورز گفت

 .در قبال بخش کشاورزی به کار بسته است و انصافا خدمات ارزنده ای را تاکنون ارائه کرده است

در بازار رقابتی کنونی و وجود رقبای خصوصی که سپرده های مردمی را به شیوه های مختلف به سمت خود می : وی تصریح کرد

 .از نیستکشانند، توقع بیشتر از بانک کشاورزی چندان منصفانه و کارس

در شرایطی که تامین امنیت غذایی مردم کشور یک اصل اساسی است، انتظار می رود دولت محترم به تامین منابع : کالنتری افزود

 .مالی بخش کشاورزی و تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی کمک کند

تحقق این امر به معاون اول رییس جمهور بر اساس این گزارش، دبیر کل خانه کشاورز در ادامه این نامه راهکارهایی را برای 

 ./پیشنهاد داده است

http://www.iana.ir/majles/item/90914-1.html 

http://www.iana.ir/majles/item/23254-1.html
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - 134۱تیر  1دوشنبه 

  میلیاردی برای کشاورزی 3333تصویب یارانه 

ها برای امسال را بیش از  ها و عوامل تولید از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه کشاورزی، یارانه بخش کشاورزی، نهادهمدیرکل بودجه وزارت 

 .این میزان تصویب شده اما هنوز تخصیص نیافته است: میلیارد تومان اعالم کرد و گفت 0999

های زیربنایی آب و خاک است، اظهار  ها و حوزه ریزی بر زیرساخت ودجهوگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه تمرکز در ب حسن قاسمی در گفت

ها و عوامل تولید  میلیارد تومان و یارانه نهاده 9499ها حدود  بر اساس قانون، یارانه بخش کشاورزی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه: کرد

 .میلیارد تومان است 709بخش کشاورزی حدود 

های راهبردی بخش کشاورزی را پیش ببرد،  تواند بسیاری از اهداف و برنامه میزان یارانه تصویب شده برای امسال می وی با بیان اینکه این

ای برای بخش کشاورزی از محل اجرای  میلیارد تومان بود و یارانه 740ها و عوامل تولید کشاورزی  در سال گذشته یارانه نهاده: خاطرنشان کرد

 .ها تصویب نشد که البته به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، مبلغی از این بابت به حساب بخش کشاورزی واریز نشد قانون هدفمندی یارانه

 .میلیارد تومان عنوان کرد 0999مدیرکل بودجه وزارت جهاد کشاورزی همچنین بودجه این وزارتخانه از محل اعتبارات عمرانی را بالغ بر 

ای  های گلخانه های زیربنایی آب و خاک، کشت ریزی و تخصیص منابع روی حوزه بخش کشاورزی در بودجه قاسمی با اشاره به اینکه تمرکز

بودجه بخش کشاورزی از محل اعتبارات عمرانی و کلیه منابع از جمله صندوق توسعه ملی، بودجه : وری آب است، گفت متراکم و افزایش بهره

میلیارد تومانی سال گذشته وزارت جهاد  9499میلیارد تومان است که با توجه به بودجه  0999در سطح دولتی بالغ بر ... عمومی، فاینانس و 

 سابقه در سال جاری خواهد  ای بی توان گفت در صورت تخصیص این بودجه به صورت کامل، وزارت جهاد کشاورزی بودجه کشاورزی، می

 .اشت

http://www.isna.ir/fa/news/04949199900 
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 اقتصاد کالن

 ایسنا - 134۱تیر  1دوشنبه 

  میلیاردی برای کشاورزی 3333تصویب یارانه 

را بیش از  ها برای امسال ها و عوامل تولید از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه مدیرکل بودجه وزارت کشاورزی، یارانه بخش کشاورزی، نهاده

 .این میزان تصویب شده اما هنوز تخصیص نیافته است: میلیارد تومان اعالم کرد و گفت 0999

های زیربنایی آب و خاک است، اظهار  ها و حوزه ریزی بر زیرساخت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه تمرکز در بودجه حسن قاسمی در گفت

ها و عوامل تولید  میلیارد تومان و یارانه نهاده 9499ها حدود  رزی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانهبر اساس قانون، یارانه بخش کشاو: کرد

 .میلیارد تومان است 709بخش کشاورزی حدود 

ببرد،  های راهبردی بخش کشاورزی را پیش تواند بسیاری از اهداف و برنامه وی با بیان اینکه این میزان یارانه تصویب شده برای امسال می

ای برای بخش کشاورزی از محل اجرای  میلیارد تومان بود و یارانه 740ها و عوامل تولید کشاورزی  در سال گذشته یارانه نهاده: خاطرنشان کرد

 .نشدها تصویب نشد که البته به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، مبلغی از این بابت به حساب بخش کشاورزی واریز  قانون هدفمندی یارانه

 .میلیارد تومان عنوان کرد 0999مدیرکل بودجه وزارت جهاد کشاورزی همچنین بودجه این وزارتخانه از محل اعتبارات عمرانی را بالغ بر 

ای  های گلخانه های زیربنایی آب و خاک، کشت ریزی و تخصیص منابع روی حوزه قاسمی با اشاره به اینکه تمرکز بخش کشاورزی در بودجه

بودجه بخش کشاورزی از محل اعتبارات عمرانی و کلیه منابع از جمله صندوق توسعه ملی، بودجه : وری آب است، گفت افزایش بهره متراکم و

میلیارد تومانی سال گذشته وزارت جهاد  9499میلیارد تومان است که با توجه به بودجه  0999در سطح دولتی بالغ بر ... عمومی، فاینانس و 

 سابقه در سال جاری خواهد  ای بی ن گفت در صورت تخصیص این بودجه به صورت کامل، وزارت جهاد کشاورزی بودجهتوا کشاورزی، می

 .اشت

http://www.isna.ir/fa/news/04949199900 
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 اقتصاد محصوالت
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 و منابع طبیعی اقلیم

 آیانا 1349تیر  47, یکشنبه

 ناکامی در آموزش و جلب مشارکت روستاییان به همکاری های زیست محیطی 
به رغم بحران های متعدد کنونی در حوزه محیط زیست کشور،   :رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است

ه مواجهه درست را می دانند به گونه ای که رفتار عموم مردم نه از شناخت درست و کافی برخوردار هستند و نه شیو

 .ایرانیان در حفظ و مصرف انرژی و منابع پایه همچون آب و خاک از جمله بدترین الگوهای رفتاری است

، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در نشست بررسی راهکارهای ارتقای همکاری (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

اظت محیط زیست و جمعیت هالل احمر که با حضور روسا، معاونان و مدیران ارشد دو سازمان در محل سازمان سازمان حف

: حفاظت محیط زیست برگزار شد، ضمن آرزوی توفیق برای جمعیت هالل احمر در تمامی عرصه ها و وظایف خود، گفت

وبی هم با بدنه این جمعیت پیوند خورده و آن شاخه خوشبختانه زاویه نگاه جدیدی در جمعیت هالل احمر ایجاد شده و به خ

 .محیط زیست و مباحث حفاظتی و آموزشی در این حوزه است

این شرایط منجر به مواجهه بیشتر با حوادث : های متعدد و پیچیده کنونی در محیط زیست ایران، اظهار کرد وی با اشاره به بحران

 .ر حال جریان طبیعت، شده استغیرمترقبه یا بالیای طبیعی ناشی از مسائل د

این موضوعی اثبات شده در جهان است و شدت حوادث در دو بعد توسعه ناپایدار انسان ساخت و : معاون رئیس جمهور ادامه داد

 .همچنین تغییرات آب و هوایی و اقلیم که باز هم ناشی از فعالیت های انسانی است، به وضوح قابل رویت است

حیط زیست به برخی نتایج اختالالت شدید آب و هوایی نظیر طوفان های مرگبار، خشکسالی و عدم یا رئیس سازمان حفاظت م

تشدید و تداوم تکرار حوادث، همچنین وسعت گستره جغرافیایی و افرادی : کاهش بارش و همچنین گرد و غبار اشاره کرد و افزود

نامه ریزی و تدبیر برای مواجهه صحیح علمی با بحران ها را بیش از که با آثار این بحران ها و حوادث درگیر می شوند، ضرورت بر

 .پیش می کند

مسائل محیط : وی با یادآوری پیوند عمیق میان فعالیت در حوزه محیط زیست با فعالیت های بشردوستانه، خاطرنشان ساخت

انگیزشی است و به همین دلیل افراد پس زیست جدای از ماهیت علمی، تخصصی، سیاست گذاری؛ برخوردار از ماهیت داوطلبانه و 

از آشنایی با طبیعت و محیط زیست و قوانین آن، چنان به این حوزه عالقمند می شوند که در برابر هر نوع تخریب و آلودگی در 

 .طبیعت و محیط زیست می ایستند و برای حفظ آن تالش می کنند

این مهم منجر به : سطح جامعه برای حفظ محیط زیست، تصریح کردابتکار ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد آگاهی و انگیزش در 

اصالح رفتار و شیوه زندگی فردی و نهایتاً اجتماعی در برخورد و مواجهه با محیط زیست خواهد شد که از جمله مهم ترین نیازهای 

 .حال حاضر محیط زیست ایران است

نونی در حوزه محیط زیست کشور، عموم مردم نه از شناخت درست و به رغم بحران های متعدد ک: معاون رئیس جمهور ادامه داد

کافی برخوردار هستند و نه شیوه مواجهه درست را می دانند به گونه ای که رفتار ایرانیان در حفظ و مصرف انرژی و منابع پایه 

 .همچون آب و خاک از جمله بدترین الگوهای رفتاری است

همین ناآگاهی، منجر بدان شده که نه تنها واکنش صحیحی در مقابل بحران ها : ر کردرئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظها

 .نداریم، بلکه رفتار فردی و اجتماعی ما منجر به تشدید بحران ها شده است

 عدم اصالح رفتارهای غلط، لطمات جبران ناپذیری را به همراه دارد
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مصرف انرژی و منابع پایه را منجر به ایجاد آسیب ها و هزینه های غیرقابل وی ادامه این رفتار اشتباه فردی و اجتماعی در حفظ و 

نمونه این اتفاق، حوادثی است که برای سفره های آب زیرزمینی در ایران پیرو برداشت بی رویه و رها : جبران دانست و اظهار کرد

 .بودن مقررات دولتی در دوره گذشته، رخ داده است

میلیارد متر مکعبی آب های زیرزمینی در ایران را محصول بی تدبیری در  149مترمکعب از بیالن منفی میلیارد  49ابتکار حداقل 

عدم تغییر و اصالح الگوها و رفتارهای اشتباه، مضاف بر حوزه محیط زیست، لطمات جبران : دولت گذشته اعالم کرد و افزود

اد و بهداشت وارد خواهد کرد، به گونه ای که موج این آسیب ناپذیری را بر عرصه های مختلف همچون کشاورزی، معیشت، اقتص

 .ها، گستره وسیعی را در بر خواهد گرفت

هم افزایی این ظرفیت با : معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه انگیزه مهم ترین سرمایه جمعیت داوطلبان هالل احمر است، گفت

و سازنده ای در عرصه محیط زیست کشور و تغییر و اصالح الگوها و  حوزه محیط زیست، می تواند منجر به ایجاد تحول مثبت

 .رفتارهای اشتباه داشته باشد

با توجه به تفاهم نامه منعقد شده، خط مشی، اهداف و برنامه کلی همکاری وجود : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد

داف دقیق و تعیین زمان بندی در حوزه های مشترک تعریف شود دارد ولی ضرورت دارد، برنامه های اجرایی مشخصی با تعریف اه

 .و این از جمله وظایف کارگروه مشترک است

برای دستیابی به این نتیجه، می تواند در وهله نخست با : وی تاکیدی هم بر لزوم نتیجه محور بودن برنامه ها داشت و تصریح کرد

سطح آگاهی این افراد را از مسائل علمی و پیچیده محیط زیست افزایش داده  برگزاری دوره های آموزشی متفاوت برای داوطلبین،

 .و سپس از آن ها خواست با عالقمندی ذاتی خود پایه گذار جریان سازی مثبت اجتماعی در حوزه محیط زیست باشند

 .تعریف شاخص ها و تدوین برنامه زمان بندی منجر به نتایج ملموس خواهد شد: ابتکار افزود

همکاری فنی جمعیت هالل احمر در : ون رئیس جمهور با اشاره به گستردگی حوزه های مشترک قابل فعالیت، اظهار کردمعا

مسائل امداد و نجات، همچون همکاری هالل احمر در مانورهای مقابله با آتش سوزی جنگل ها یا همکاری با مراکز در دست ایجاد 

اد و نجات حیات وحش، حوزه های زنان و روستائیان از جمله مهم ترین حوزه های سازمان حفاظت محیط زیست به نام مراکز امد

 .مشترک همکاری است

 برنامه ریزی برای همراه سازی حوزه روستایی با محیط زیست

واقعیت آن است که در سطح فعالیت های روستایی به رغم تاثیر گسترده این حوزه به : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت

ه فعالیت در کشاورزی، دامداری، مراتع و فرسایش خاک، منابع آب در اختیار و سایر موارد، موفقیت زیادی برای پیام رسانی و واسط

 .همراه کردن جامعه روستایی با اهداف و برنامه های خود نداشته ایم

وامع بومی و محلی به موفقیت هایی با برنامه ریزی دقیق می توان ضمن آموزش و همراه سازی و جذب مشارکت ج: وی تاکید کرد

 .در این حوزه دست یافت

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/90940-1.html 
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 اقلیم ومنابع طبیعی 

 آیانا 1349تیر  49, پنجشنبه

 طرح جامع رسیدگی به آتش سوزی جنگل ها تدوین می شود 

ها و مراتع کشور با استقبال از حساسیت رسانه  معاون اول رییس جمهور در جلسه بررسی وضعیت آتش سوزی جنگل

باید موضوع آتش سوزی جنگل : ها و افکار عمومی نسبت به وقوع آتش سوزی ها در جنگل های کشور اظهار داشت

 .شور را به عنوان یك اولویت ویژه دنبال کنیمها و مراتع ک

، معاون اول رییس جمهور در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی، روسای چهار سازمان (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

مان مدیریت ها، مراتع و آبخیز داری کشور، مدیریت بحران کشور و هواشناسی کشور و نمایندگان ساز حفاظت محیط زیست، جنگل

برنامه ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز حضور داشتند، با اشاره به گزارش های ارائه شده در این جلسه در 

رسد این سازمان ها تاکنون اقدامات خوبی  به نظر می: خصوص اقدامات انجام شده از سوی سازمان های مرتبط خاطرنشان کرد

 .ز آمادگی بیشتری برای جلوگیری از بروز حوادثی نظیر آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور برخوردارندانجام داده اند و ا

البته در این زمینه کمبودها و محدودیت هایی نیز در بخش اعتبارات و تجهیزات وجود دارد که انتظار می رود سازمان : وی افزود

 .رفع این محدودیت ها اتخاذ کندمدیریت و برنامه ریزی کشور تدابیر الزم را برای 

جهانگیری همچنین با تاکید بر وجود ظرفیت ها و توانمندی های فراوان در نیروهای مسلح برای کمک به اتفاء حریق و جلوگیری 

 از آتش سوزی جنگل ها و مراتع کشور، از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواست حداکثر زمینه همکاری نیروهای مسلح با

 .سازمان های ذیربط درخصوص جنگل ها و مراتع کشور را فراهم کند

معاون اول رییس جمهور از رییس سازمان مدیریت بحران کل کشور نیز خواست جلسه ای در این زمینه با حضور دستگاه های 

ف هر استان و هر دستگاه مرتبط برگزار و طرح جامعی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع کشور تدوین کنند تا وظای

 .در این طرح مشخص باشد

ها و مراتع کشور تاکید کرد و از وزارت دفاع و  وی بر لزوم تجهیز ناوگان زمینی برای اطفاء حریق و مهار آتش سوزی جنگل

 .پشتیبانی نیروهای مسلح خواست در خصوص پشتیبانی هوایی اطفاء حریق نیز برنامه ریزی الزم را انجام دهند

الزم است طرحی جامع برای پوشش هوایی جهت اطفاء حریق جنگل ها و مراتع با محوریت وزارت : اون اول رییس جمهور افزودمع

 .دفاع تدوین شود، به گونه ای که این طرح در یک دوره زمانی مشخص به اجرا درآید

دید کننده منابع طبیعی کشور، میزان آتش نمایندگان این چهار سازمان گزارشاتی از علل آتش سوزی جنگل ها، عوامل عمده ته

 .، عوامل انسانی و طبیعی بروز حریق ارائه کردند00تا  49سوزی در جنگل ها و مراتع طی سال های 

های  ها و مراتع کشور و نیز چالش در ادامه این نشست، اقدامات انجام شده برای پیشگیری از بروز حوادث و آتش سوزی در جنگل

بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد جلساتی برای تدوین طرحی جامع در این زمینه با حضور دستگاه ها و  پیش روی آن مورد

 .سازمان های مرتبط تشکیل شود

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/90909-1.html 
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منابع طبیعیاقلیم و   
 آیانا 1349تیر  41, دوشنبه

 هزار هکتار اراضی پایاب خداآفرین به مناقصه گذاشته شد  91
هزار هکتاری اراضی پایاب خداآفرین، به مناقصه گذاشته  21هزار و پانصد هکتار از  91از سوی وزرات جهاد کشاورزی 

 .شد

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، مهندس عدیل سروی با به نقل از ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

عملیات اجرایی شبکه های فرعی آبیاری تحت فشار ناحیه عمرانی دوم خداآفرین در شش واحد در زمینه های : اعالم این خبر افزود

محترم دولت تدبیر و امید دکتر روحانی با  خرید لوله و اتصاالت پلی اتیلن مورد نیاز شبکه آبیاری این پروژه که در سفر هیئت

میلیارد تومان برای تعیین پیمانکاران در سطح ملی آگهی مناقصات توسط کمیسیون معامالت و مناقصات  999تامین اعتباربالغ بر 

 .وزارت جهاد کشاورزی در روزنامه های ایران، جام جم و اطالعات درج گردید

سال آینده اراضی دیم را به صورت آبی پوشش خواهد داد و پیش بینی می شود در مجموع  4این پروژه عظیم در طول : وی افزود

هزار نفر بطور  99هزار تن افزوده شده و برای  199با راه اندازی این پروژه عظیم به کل تولیدات کشاورزی استان یک میلیون و 

 .مستقیم شغل ایجاد شود

بارات مورد نیاز برای خرید لوله و اتصاالت مورد نیاز و نیز اجرای پروژه تامین گردیده و در اجرای این پروژه عظیم اعت: سروی افزود

 .در فازهای مختلف طبق صورت وضعیت های ارائه شده پرداخت می شود

 این اقدام کم نظیر وزارت جهاد کشاورزی در: این مقام مسئول ضمن قدردانی از مساعدت های حجتی و معاونین وزارتخانه افزود

 ./ارتقاء تولیدات کشاورزی استان نقش بسیار مهمی دارد و در آینده شاهد یک تحول اساسی در کشاورزی خواهیم بود

http://www.iana.ir/majles/item/90919-1.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - 134۱تیر  ۶شنبه 

 وار است ریزگردها، مُسکن باای  اقدامات مقابله

 .نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس معتقد است که کار خاصی برای مقابله با ریزگردها در کشور صورت نگرفته است

ریزگردها منشاء داخلی و خارجی دارند : لرستان، بیان کردمنطقه ( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران محمدتقی توکلی در گفت

 .که بخش خارجی آن مربوط به کشورهای عراق، سوریه و عربستان است

هایی با این کشورها داشته باشند  وزارت خارجه و سازمان محیط زیست باید با اقدامی مشترک برای مدیریت این معضل رایزنی: وی اضافه کرد

اند اما هماهنگی و  ها داشته بتوان این ریزگردها را تثبیت کرد کما اینکه مسئولین جلساتی با این دولت... پاشی و ولوژی، مالچکه با راهکارهای بی

 .ای تا به حال امضا نشده است نامه توافق

ه پوشش گیاهی که منجر به ها بوده و نیز آسیب ب ها و تاالب همچنین در داخل کشور این پدیده به علت خشکیدن دریاچه: توکلی ادامه داد

زدایی و آبخیزداری  های بیابان های گیاهی و این منابع آبی طرح دولت باید به این معضل رسیدگی کند و با احیای پوشش. زایی شده است بیابان

 .را پیگیری کند

ند این مشکل را حل کند صورت نگرفته ای که بتوا متاسفانه اقدام سازنده: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود

بینی شده در حد کار در مقیاس  های پیش ای آن حذف شده است و بودجه است و سازمان محیط زیست نیز بارها اعالم کرده که ردیف بودجه

 .کوچک مانند کارهای مطالعاتی است

برای کنترل ریزگردها نیاز به یک عزم ملی بوده و : وار است، افزود گیرد مسکن وی با بیان اینکه اقداماتی که برای مقابله با ریزگردها صورت می

 .های محیط زیست، منابع طبیعی و جنگلداری این معضل را کم کند دولت باید با کمک سازمان

 .تواند این موضوع ریزگردها باشد ها می در برنامه ششمی که در پیش داریم یکی از موضوع: توکلی تصریح کرد

http://www.isna.ir/fa/news/04949099019 
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 اقلیم و نابع طبیعی
 - 49/49/41فارس

 توسعه روستایی و بیابان زدایی با اجرای طرح ترسیب کربن
تعمیم ترسیب کربن با همکاری دفتر برنامه طرح : کل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت اداره  سرپرست امور بیابان

هزار هکتار در استان تهران  03زدایی در مساحتی حدود  عمران سازمان ملل متحد و با هدف توسعه روستایی و بیابان

 .به اجرا در آمد

ابوالفضل ناظری سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدای استان تهران با بیان اینکه طرح بین المللی تعمیم ترسیب کربن با همکاری دفتر 

هزار هکتار در استان تهران به  79دائی در مساحتی حدود برنامه عمران سازمان ملل متحد و با هدف توسعه روستائی و بیابان ز

این طرح به منظور توانمندسازی جوامع محلی، اشتغال زائی و ارتقای معیشت، تشکیل صندوق های : مرحله اجرا درآمده است گفت

 .خرد اعتباری با مشارکت جوامع محلی به عنوان پایلوت در شهرستان مالرد در حال اجراست

ا اجرای این طرح عالوه بر توسعه روستائی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان شاهد مقابله با پدیده بیابان زائی و احیای ب: وی افزود

 .اراضی بیابانی خواهیم بود

یکی از دستاوردهای مهم این طرح ایجاد صندوق های خرداعتباری با هدف حمایت از گروه های آسیب پذیر از : ناظری تصریح کرد

وان و ایجاد طرحهای اشتغال زا و کارگاه های تولیدی کوچک است که به همین منظور و حسب تفاهم نامه تنظیمی فی جمله بان

میلیون ریالی برای حمایت و  079مابین دفتر برنامه عمران سازمان ملل و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تسهیالت 

 .قرار گرفته استتقویت این صندوق ها در اختیار جوامع محلی 

تشکیل شرکت تعاونی تولیدی توزیعی شقایق مالرد که در خصوص فعالیت های بیولوژیکی و عمرانی شامل تولید نهال، : وی افزود

 .نهالکاری، مراقبت و آبیاری و حفاظت فعالیت می کند نتیجه راه اندازی صندوق های خرداعتباری و حمایت های انجام شده است

امروزه پدیده بیابان زائی و تخریب سرزمین به : بان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدای استان تهران اظهار داشتسرپرست امور بیا

عنوان یکی از چالش های مهم جهانی مطرح است که کشور ما نیز درگیر این چالش زیست محیطی است که عالوه بر اثرات 

ذائی به شمار می آید چرا که خاک و زمین بستر تولید مواد غذائی است نامطلوب اقتصادی و اجتماعی تهدیدی جدی برای امنیت غ

و چنانچه اراضی مستعد از بین برود و تبدیل به اراضی کم پوشش یا بدون پوشش شود، بدنبال آن تولید مواد غذائی از بین خواهد 

 .رفت

ان های بیابانی کشور محسوب می شود که این اراضی هزار هکتار اراضی بیابانی جزو است 191استان تهران با دارا بودن : وی افزود

در شهرستان های ورامین، ری، پاکدشت و مالرد پراکنده هستند که به منظور مقابله با پیشروی بیابان و تثبیت شن های روان و 

ی با اقدامات بیولوژیکی شامل هزار هکتار از این اراض 10احیای اراضی بیابانی و مهار و کنترل گرد و غبار ناشی از این پدیده تاکنون 

نهالکاری و احداث بادشکن زیرپوشش طرح ها و پروژه های بیابان زدائی قرار گرفته است و با این اقدامات کانون های بحران بیابانی 

 .در استان تهران مهار و کنترل شده است

ری تهران و تامین اعتبارات الزم طرح های بیابان وی اظهار امیدواری کرد با همکاری و مساعدت دستگاه های ذیربط بویژه استاندا

 .زدائی با سرعت بیشتری انجام شود

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049491991919 
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 بازار و قیمت ها

 - 49/49/42فارس

 لیموترش برزیل، ترکیه و آفریقا در سفره ایرانی/ قیمت میوه در تهران
های  برخی مغازه: رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه تقلب عامل گرانی و افزایش تقاضای لیموترش شده، گفت

های قبل مخلوط و به عنوان آب  آب لیموترش مانده از سالامسال را با   آبگیری لیموترش، تفاله خشك لیموترش

 .فروشند لیموترش تازه می

، در مورد دلیل گرانی لیموترش خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت

 .هزار تومان است 17لیموترش در بازار تهران حدود قیمت هر کیلوگرم : اظهار داشت

  برخی از افرادی که به مشاغلی از قبیل آبگیری لیموترش مشغول: وی با اشاره به اینکه لیموترش امسال کیفیت خوبی ندارد، افزود

کنند  های قبل مخلوط می سالهای  هستند با خرید لیموترش ایرانی، تفاله لیموترش ایرانی را که بسیار کم آب است با آب لیموترش

 .آورند فروشند و با این کار سود خوبی هم به دست می و به مشتریان به عنوان آب لیموترش تازه می

همین موضوع باعث : دهد، تصریح کرد های قبل بوی تازگی می های سال مهاجران با بیان اینکه تفاله لیموترش به آب لیموترش

 .رش را افزایش داده استافزایش تقاضا شده و قیمت لیموت

شود و با قیمتی بین  لیموترش وارداتی از کشورهای برزیل، ترکیه و آفریقا وارد کشور می: رئیس اتحادیه میوه و سبزی بیان داشت

 .رسد هزار تومان به فروش می 10تا  11

قیمت هر کیلو گیالس که در : افزودهزار تومان عنوان کرد و  4هزار تا  4وی قیمت هر کیلو سیب گالب را بر حسب کیفیت بین 

 .هزار تومان است 14هزار تومان تا  0شود، بر حسب کیفیت از حدود  حال حاضر از حاشیه تهران، شاهرود و کرج تأمین می

 4هزار تومان، هلو هم با قیمتی حدود  4هزار تا  4هزار تومان، زردآلو  7تا  199هزار  0هر کیلوگرم آلبالو حدود : مهاجران گفت

 .شود هزار تومان عرضه می

 499هر کیلو گرم هندوانه با قیمتی بین : رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت هندوانه کاهش یافته است، اظهار داشت

 .شود هزار تومان عرضه می 0تومان تا هزار تومان و هر کیلو طالبی با قیمتی بین هزار تا 

تومان و  199قیمت گوجه فرنگی از هزار تا هزار و : هزار تومان عنوان کرد و گفت 9هزار تا  وی قیمت هر کیلوگرم خیار را بین

 .تومان است 099تومان تا هراز و  499تومان و هر کیلوگرم پیاز از از  999تومان تا هزار و  499زمینی بین  قیمت سیب

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049491991019 
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 بازار وقیمت ها
 اکونا - 134۱تیر  43 -

 تومانی قیمت مرغ در هفته اخیر 133کاهش 
های قبل افزایش تقاضا برای خرید گوشت مرغ  در ماه رمضان امسال، برعکس سال: رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت

 1799تومان در هفته اخیر به  0099ای که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از  و حتی کاهش قیمت نیز داشتیم؛ به گونهنداشتیم 

 .تومان کاهش یافت

اند و  تومانی قیمت مرغ در مقایسه با یک هفته قبل، مرغداران متضرر شده 099با توجه به کاهش : خانی اظهار کرد مهدی یوسف

 .های قبل، تقاضا نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش هم داشته است برعکس سال امسال در ماه مبارک رمضان

یکی از تولیدکنندگان اصلی مرغ   :کند، گفت درصد از مرغ مورد نیاز تهران را استان مازندران تامین می 09وی با بیان اینکه حدود 

درصد از مرغداران این استان را  49رگیری به حدود در کشور، استان مازندران است که سازمان دامپزشکی به دالیلی اجازه با

توانند بارگیری کنند شرایط بسیار سخت و دشواری را برای آن ها در نظر گرفته و  درصدی از مرغداران که می 99دهد و همان  نمی

 .مجوزهای خاص خودشان را دارند

 4999قیمت مرغ زنده از کیلویی : کند، عنوان کرد رد میخانی با بیان اینکه این موضوع ضربه سنگینی به تولیدکنندگان وا یوسف

این در حالی است . اند تومان کاهش یافته است و مرغ های باالی سه کیلوگرم در سالن های مرغداری باقی مانده 0499تومان به 

 .کند ودداری میکه این مرغ ها باید کشتار شوند ولی سازمان دامپزشکی همچنان به بهانه سالمت جامعه، از این امر خ

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از مسووالن مربوطه خواستار رسیدگی به این موضوع شد چون تولیدکنندگان متضرر می 

 .توانند فعالیت کنند شوند و نمی

http://iranecona.com/49940 
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هابازار و قیمت   

 - 49/49/43فارس

 درصدی تورم سبزیجات نسبت به ماه قبل 4کاهش / ونقل و میوه در صدر بیشترین افزایش تورم حمل
براساس شاخص قیمت خرداد ماه سال جاری حمل و نقل، میوه و خشکبار و آموزش بیشترین افزایش تورم را نسبت به 

 .ند ا مدت مشابه سال قبل داشته

، براساس شاخص قیمت خردادماه سال جاری اعالمی از سوی مرکز آمار این گزارش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کی های کاالیی اعم از خورا قلم شاخص گروه 04درصد کاهش یافته و در  -4دهد، تنها سبزیجات نسبت به ماه قبل خود  نشان می

 .و غیرخوراکی رشد وجود دارد

نسبت به ماه قبل  0.0مرغ با  و شیر و پنیر و تخم 0.0، حمل و نقل  0.9براین اساس بیشترین رشد مربوط به آب، برق، سوخت با 

 .دهند خود افزایش نشان می

مدت مشابه سال قبل بیشترین های کاالیی اعم از خوراکی و غیرخوراکی خرداد ماه ماه سال جاری نسبت به  همچنین برخی گروه

مسکن، آب، برق، )درصد و  17.1درصد، آموزش  10.10درصد، میوه و خشکبار  91از جمله آن حمل و نقل با . اند رشد را داشته

 .توان اشاره کرد درصد می 17.1با ( ها گاز و سایر سوخت

درصد، گوشت قرمز و ماکیان  9.1چون دخانیات کمترین میزان رشد نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به کاالهایی هم

 .درصد است 4.4درصد و سبزیجات  0.0

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490999000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940403000969


 4931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول تیر   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

25 
 

 بازار و قیمت ها
 - 49/49/47فارس

 شود شیر، ماست و پنیر گران می/ لبنیات  درصدی قیمت 93افزایش 

درصد قیمت  93نتیجه یك سال تالش دامداران برای افزایش قیمت خرید شیرخام توسط صنایع لبنی منجر به افزایش 

 .شیر، ماست و پنیر شد که البته این موضوع در دولت تایید شده، ولی هنوز به تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده است

تومان تعیین  1449با مصوبه دولت قیمت خرید شیرخام از دامداران  00تیرماه سال  خبرگزاری فارسه گزارش خبرنگار اقتصادی ب

 .شد، اما از آن تاریخ تا به امروز به دلیل امتناع صنایع لبنی از خرید شیرخام با قیمت مذکور این مصوبه عملیاتی نشد

وری که از طرق مختلف حتی تجمع در مقابل در یک سال گذشته دامداران مدام نسبت به عدم اجرای این مصوبه شاکی بودند، ط

 .نهاد ریاست جمهوری در صدد حل مشکل خود برآمدند

تومان از دامداران خریداری  1919براساس این گزارش، از زمان اعالم مصوبه صنایع لبنی شیر خام را با قیمت متوسط حدود 

تومان را  1449طرف هم دامداران خرید شیر به قیمت کمتر از  کنند، از آن کنند و دلیل این اقدام را عدم کشش بازار عنوان می می

 .پذیر نیست کنند که با این روند ادامه فعالیت برای آنها امکان دانند و بیان می احجاف در حق خود می

ند یارانه این توا به هرحال نتیجه این مباحث این بود که امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که به دلیل اینکه دولت نمی

درصد افزایش یابد که البته این موضوع  19قلم محصول لبنی شامل شیر، ماست و پنیر  0بخش را پرداخت کند، مقرر شده قیمت 

 .در دولت تائید شده، ولی هنوز به تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده است

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049497991177 
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 بازار و قیمت ها
 - 49/49/46فارس

 گذاری نداریم در میدان مرکزی واحدی برای قیمت/ گرانی سوخت عامل گرانی میوه
میوه فقط در دست راهکار ارزان شدن قیمت : بار گفت سخنگوی اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

 .دهد میدان مرکزی نیست و این موضوع را باید از دولت سؤال کرد که چرا اجازه واردات نمی

در میدان : بار تهران امروز در نشست خبری گفت بیژن حاج رضایی سخنگوی اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

 .و وظیفه ما دریافت میوه از کشاورز و فروختن آن به قیمت مناسب است شود ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می مرکزی قیمت

های گذشته شاهد حمله یکپارچه  در ماه: وی با بیان اینکه گران بودن قیمت نوبرانه همیشگی بوده و مربوط به امسال نیست، افزود

ه به دنبال این بود که جرایمی را به ما تحمیل ایم که در این حمالت به دنبال شاکی و متشاکی نبود، بلک تعزیرات به میدان بوده

 .کند

هایی را برای  بار تهران با بیان اینکه سازمان تعزیرات خط کشی سخنگوی اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

ا خریدار براساس و قیمت ر گذاری نداریم در میدان مرکزی واحدی برای قیمت: اند، اظهار داشت  های میدان تعیین کرده غرفه

 .شود دار میدان تعیین می تمایل فروشنده باغدار و نماینده یعنی حجره

بار شهرداری است که به عنوان مالک محل فعلی میدان است و  مشکل ما با سازمان میادین و میوه تره: حاج رضایی تصریح کرد

 .ی استدرست عملیات سازمان میادین مغایر با قرداد انتقال میدان به محل فعل

 .دار پیش آید، اتحادیه صنف باید جوابگو باشد اگر در میدان حرکت مورد دار و مسئله: وی افزود

به دلیل فشردگی اماکن در گذشته از فضای : بار تهران بیان داشت سخنگوی اتحادیه صنف بار فروشان میدان مرکزی میوه و تره

دهد، بنابراین  اکنون تغزیرات اجازه استفاده از این فضا را به ما نمی الی که همشد، در ح ها برای نگهداری بار استفاده می کنار غرفه

دار از پذیرش آن  گذاشتند، اما االن غرفه ها می داران آن بار را در آن محل آمد غرفه باری که در گذشته برای شکستن قیمت بازار می

 .کند، چون محل نگهداری آن را ندارد بارها امتناع می

بار فروشان : ها در میدان است، اظهار داشت کشی و تعیین حدود غرفه ی با بیان اینکه یکی از علل گرانی میوه خطحاج رضای

توانند بار اضافی را برای فروش نگهداری کنند زیرا اگر از فضای غرفه که برای آنها تعیین شده باری را نگهداری کنند توسط  نمی

 .شود تعزیرات جریمه می

بار  از ارکان اساسی در افزایش قیمت میوه و تره: تهران تصریح کرد ه صنف بار فروشان میدان مرکزی میوه و ترهسخنگوی اتحادی

 .افزایش قیمت سوخت، افزایش قیمت کاال و لوازم جانبی است که خودروها احتیاج دارند

بار دیگری هم  تهران میادین مرکزی میوه و تره شنیده شده در بعضی مناطق دیگر: بار گفت وی با اشاره به میدان اقماری میوه و تره

به غیر از میدان مرکزی موجود توسط شهرداری در حال احداث است و این موضوع مغایر قانون نظام صنفی است، زیرا میدان 

 .شود مرکزی فقط یکی است و جواز آن هم توسط یک سازمان صادر می

ن نقش ترمز را برای ما دارند، به عنوان مثال در میدان گروه مبارزه با سد معبر برخی قوانین جدید در میدا: حاج رضایی بیان داشت

 .تشکیل شده در حالی که واقعا دلیل این موضوع مشخص نیست و نیازی به وجود این گروه در میدان نیست

پیامد این تصمیمات نابجا آن  این کارها پیامد دارد و: بار تهران گفت سخنگوی اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

 .رود رود و در آنجا با قیمت دلخواه به فروش می است که به جای ورود بار به میدان مرکزی بار به بارخانه میدان شهرداری می

شود که اقدام به توزیع  گران فروشی به اماکنی مربوط می: معناست، اظهار داشت فروشی در میدان بی ن وی با بیان اینکه گرا

 .کنند های باغی می فرآورده
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ماه است که تمام محصوالتی که در  0به مدت : حاج رضایی با اشاره به اینکه به صنف صدور فاکتور تکلیف شده است، تصریح کرد

 دهد این گیرد، ارائه نمی دهد و اگر کسی فاکتور را که از ما می رسد، در ازای آن به خریدار فاکتور رسمی می میدان به فروش می

 .شود مسئله به ما مرتبط نمی

ور  ما آماده هستیم که فاکتورها را به صورت مسلسل: بار تهران گفت سخنگوی اتحادیه صنف بار فروشان میدان مرکزی میوه و تره

 .فروشی میوه صنف بار فروش هیچ کاره است به مراجع تعیین شده بفرستیم و بگوییم در گران

شناختم آن را قطع  شناسم و اگر می را نمی  من این دست: انی میوه دخیل هستند، گفتهایی در گر وی با بیان اینکه دست

 .کردم می

بار تهران و ما راه  آید چرا که میدان مرکزی تغذیه کننده کل سیستم میوه و تره تعزیرات راه را اشتباه می: رضایی بیان داشت  حاج

 .رویم غلط را نمی

راهکار ارزان شدن قیمت میوه فقط در : د کرد که مردم میوه را به قیمت ارزان بخرند، افزودوی در پاسخ به این سؤال که چه بای

 .دهد دست میدان مرکزی نیست و این موضوع را باید از دولت سؤال کرد که چرا اجازه واردات نمی

بار در جای جای این  میوه و ترهمیدان مرکزی : بار تهران تصریح کرد سخنگوی اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

 .میدان آماده همه گونه همکاری با مردم کشور هستند، اما مشروط بر اینکه از ما راهکار خواسته شود

دانند در  دهند، در حالی که نمی وزارت جهاد با وزرات صنعت و معدن و تجارت و نماینده شهرداری جلسه تشکیل می: وی افزود

 .گذرد داخل میدان چه می

باید تمام هم و غم ما در چارچوب حضانت از این میدان بزرگی باشد که شهرداری به صورت غیر میدان : حاج رضایی بیان داشت

 .بار دنیا نیست و میدانی غیر کارشناسی است ساخته است که شبیه هیچ کدام از میادین معتبر میوه و تره

عنوان داده ما به شهرداری باشد و فقط مجوز بدهند که خودمان میدان  ما در گذشته پیشنهاد دادیم میدان قبلی به: وی افزود

 .بسازیم، در حالی که آنها هیچ جوابی به ما ندادند و به ما تاکید کردند که باید به این میدان منتقل شویم

ایع تبدیلی در میان به دلیل عدم وجود صن: بار تهران تصریح کرد سخنگوی اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

 .دهد رود، در حالی که شهرداری اجازه ورود صنایع تبدیلی در میدان را به ما نمی درصد از محصوالت میدان از بین می 11حدود 

گوییم اگر تمایل به  با هر مقامی در هر وزارتخانه ذیربط برای ارزانی میوه آماده برگزاری نشست و می: حاج رضایی بیان داشت

 .میوه دارند با ما مشورت کنند تا ما بتوانیم راهکارهایمان را ارائه دهیمارزانی 

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490991974 
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 بازار و قیمت ها 
 - 49/49/46فارس

 کنیم قیمت میوه را ما تعیین نمی/ میوه فراموش شده است نقش بارفروشان در تنظیم بازار
بار تهران از فراموشی صنف بارفروشان از سوی دولت در  رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

 .تنظیم بازار میوه گالیه کرد

بار تهران امروز در  محمودی رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره، سیدمحسن خبرگزاری فارسبه گزارش 

شود، بلکه این قیمت توسط کشاورز و یا  بار در میدان به دست اعضای ما تعیین نمی قیمت میوه و تره: نشست خبری گفت

 .شود فروشان تعیین می خرده

شود و سپس خود اقدام  تماس با میادین مختلف از قیمت محصول آگاه میکشاورز چند روز قبل از برداشت محصول در : وی افزود

 .کند به بازاریابی می

بنابر این روش کار به این صورت است که : بار تهران بیان داشت رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

کرده و ما در میدان بار را تحویل گرفته و به مشتری  پرسد و سپس آن را به میدان مرکزی ارسال کننده قیمت بار را می تولید

 .کنیم درصد است، بر حسب شرایط دریافت می 19تا  0العمل خود را که بین  فروشیم و در این میان حق می

رخی ب: بار هیچ گونه اهرم فشاری برای تعیین قیمت وجود ندارد، اظهار داشت محمودی با بیان اینکه در میدان مرکزی میوه و تره

 .شود آتش زیر خاکستر است، مگر ممکن است کسی اسیر دست اعضای ما باشد هایی که در مورد این صنف زده می حرف

 .کنیم گذاری هیچ گونه نقشی را ایفا نمی کنندگان هستیم و در قیمت ما نماینده فروش محصوالت کشاورزی تولید: وی بیان داشت

بار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه چطور شما در  میوه و تره رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی

: کنید، گفت شود محصول کشاورزان را قبل از فصل برداشت خریداری می ای ندارید، در حالی که گفته می تعیین قیمت مداخله

و به این ترتیب عمل  رت صنعت و معدن هستیمما زیر نظر وزاروش کاری ما با میادین اقماری سطح شهر متفاوت است، زیرا 

 .کنیم العمل دریافت می فروشیم و بابت آن حق کنیم که به عنوان نماینده تولیدکننده محصول آنها را به متقاضی می می

آن  کنیم و در ازای خریم بلکه محصول را به عنوان امانت از تولیدکننده یا کشاورز دریافت می ما محصول را نمی: وی افزود

 .گیریم العمل می حق

گاهی اوقات ما : کنند، گفت محمودی با تاکید بر اینکه هیچ کدام از اعضای صنف بارفروشان محصول کشاورزان را خریداری نمی

کنیم و به این ترتیب امکانات و شرایط تولید را برای آنها به  پرداخت بدون بهره و در قالب مساعده به کشاورز پرداخت می یک پیش

گیریم، در غیر این  العمل می درصد از آنها حق 19الی  1بنابر این زمانی که بار را به ما تحویل دادند به میزان . اوریم ود میوج

 .درصد است 1تا  0العمل ما بین  صورت حق

تمامی بارفروشان  :بار تهران در مورد صدور فاکتور در میدان اظهار داشت رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

 .پردازد کنند، در حالی که تعزیرات کار اصلی خودش را رها کرده و در میدان به کارهای دیگر می در هنگام فروش فاکتور صادر می

درب ورود و خروج دارد که تعزیرات باید در کنار هر درب دو مأمور مختص کنترل  11بار تهران  میدان مرکزی میوه و تره: وی افزود

 .دهد در حالی که این کار را انجام نمی. ور بگذاردفاکت

کند و بدون کار کارشناسی  تعزیرات به جای اینکه کارهای مخصوص به خود را انجام دهد با شهرداری همکاری می :وی اظهار داشت

راتر رود باسکول او را اند، ف آند، به طوری که اگر بارفروشی از خطی که آنها تعیین کرده کشی تعیین کرده برای بارفروشان خط

 .هزار تومان پرداخت کند 099میلیون و  0گیرند و بارفروش برای دریافت آن مجبور است  می

http://www.farsnews.com/
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شود، در حالی که مخارجات جانبی به شهرداری منطقه پرداخت  این رقم به عنوان مخارجات جانبی دریافت می: محمودی افزود

 .شود می

در زمینه واردات افرادی : بار تهران در مورد واردات میوه نیز اظهار داشت کزی میوه و ترهرئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مر

توانند کاری انجام  اند و نمی ساله دارند، اما با ممنوعیت واردات سرمایه خود را خوابانده 09در این صنف وجود دارند که تجربه 

 .دهند

میلیون و  4گفتند  ود پرتقال داریم، در حالیکه برخی مسئوالن وزارت جهاد میگفتیم که کمب در اواخر سال گذشته ما می: وی افزود

 .توانند در اختیار ما بگذارند هزار تن پرتقال موجود است و سوال ما از آنها این بود که آیا این پرتقال را می 099

دهند و ما  تومان در اختیارمان قرار می 099 هزار و 0شناسیم که پرتقال را با قیمت  ما واردکنندگانی را می :محمودی اظهار داشت

 .العمل آن را به بازار عرضه کنیم درصد حق 0توانیم با  می

 .و تقاضا داریم که دولت در تنظیم بازار از ما مشورت بخواهد سازی هستیم ما به دنبال شفاف: وی اظهار داشت

مسئوالن اتحادیه مشورت شود و در مورد تنظیم بازار از ما نظر توانند میوه ارزان بخورند که با  مردم زمانی می: محمودی افزود

 .بخواهند

این کار با چه قیمتی؟ آیا با قیمتی که : کننده است، گفت وی با بیان اینکه سیاست نظام جمهوری اسالمی، سیاست حمایت از تولید

 کننده گران بخورد؟ مصرف

بار هم به  ما به عنوان متولی تهیه و توزیع میوه و تره: بار تهران بیان داشت رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

 .کنیم، اما برای این منظور الزم است مسئوالن از ما نظرخواهی کنند کننده توجه می تولیدکننده و هم به توزیع

ها هزینه تخلیه و بارگیری عنوان  فروشی محمودی در پاسخ به این سوال که اتحادیه میوه و سبزی دلیل گرانی میوه در خرده

. تومان است، از ابتدا تاسیس میدان بر عهده خریدار بوده است 01هزینه تخلیه و بارگیری که حدوداً کیلویی : کند، اظهار داشت می

 .ها باشد فروشی تواند دلیل موجهی برای گرانی در خرده بنابر این پرداخت چنین هزینه ناچیزی نمی

العمل هستیم  تخلیه و بارگیری در شغل ما الزامی و پای خریدار است، بنابر این از آنجا که ما به عنوان حق: کردمحمودی تصریح 

 .باشد مخارج این امر بر عهده خریدار می

هزینه ظروف هم بر عهده خریدار است، زیرا ما حتی اگر برای : شود، گفت وی در مورد هزینه ظروف که میوه در آن نگهداری می

 .شود خرید به یک فروشگاه مراجعه کنیم، هزینه نایلون آن از خریدار دریافت می

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490999014 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  42: تاریخ

 قیمت میوه تابع عرضه و تقاضا است

اتحادیه بارفروشان هیچ افزایش قیمتی را به : رئیس اتحادیه بارفروشان با تأکید بر اینکه قیمت میوه تابع عرضه و تقاضا است، گفت

 .کند کند بلکه تنها قیمت واقعی میوه را کنترل می خریداران تحمیل نمی

، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه تجارتتهران در گفتگو با خبرنگار  سید محسن محمودی رئیس اتحادیه بارفروشان

و تقاضا است و اگر عرضه کم علت گرانی میوه یا هر کاالی دیگر در مرحله اول تابع عرضه : با اشاره به علل گرانی قیمت میوه گفت

 .رود باشد قیمت باال می

بار قیمت دست صنف بارفروشان نیست که به دلخواه خود آن را تغییر دهند بلکه تولیدکنندگان و  در میادین میوه و تره: وی افزود

 .خریداران در قیمت تمام شده میوه تأثیرگذار هستند

کنند و بعد میوه را به  رداشت محصول از قیمت آن در سراسر کشور اطالع کسب میبه گفته محمودی، تولیدکنندگان میوه قبل از ب

 .کنند میادین سطح کشور ارسال می

هزار تومان باشد  1ای به عنوان مثال  در قیمت نهایی میوه خریداران نیز نقش بسزایی دارند چرا که اگر قیمت میوه: وی ادامه داد

 .نندک برای آن رقم بیشتری را پرداخت نمی

اتحادیه بارفروشان بر قیمت واقعی میوه و توزیع : وی با تأکید بر اینکه عرضه و تقاضا در قیمت میوه نقش اصلی را دارد، گفت

 .مناسب آن نظارت دارد

 .کنند های وارداتی نیز از عرضه و تقاضا تبعیت می وی به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت میوه

با توجه به اینکه میوه یک کاالی فاسدشدنی است، اتحادیه بارفروشان هیچ افزایش : ان تصریح کردرئیس اتحادیه بارفروشان تهر

کنندگان  توانند میوه را به دست مصرف درصد سود می 01فروشان سطح شهر نیز با  کند و خرده قیمتی را به خریداران تحمیل نمی

 .برسانند

http://www.yjc.ir/fa/news/1941111 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  43: تاریخ

 تومان 233هزار و  ۳کیلویی / قیمت مرغ کاهش یافت 

 .تومانی قیمت مرغ شده است 1999این امر موجب کاهش : خانی با اشاره به کاهش تقاضا در بازار گفت یوسف

گروه اقتصادی باشگاه  حوزه تجارتخانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفتگو با خبرنگار  مهدی یوسف

 0تومان کاهش یافت و از  1999مت مرغ نسبت به گذشته کیلویی قی: ، با اشاره به کاهش قیمت مرغ در بازار گفتخبرنگاران جوان

 .تومان رسیده است 099هزار و  1تومان به  099هزار و 

یافت و این امر موجب افزایش  های گذشته که از چند روز مانده به ماه رمضان تقاضا برای مرغ افزایش می برخالف سال: وی افزود

 .ضا بودیم که این کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت مرغ شدشد، امسال شاهد کاهش تقا قیمت آن می

هزار تومان است و ما انتظار داشتیم که در  7در حالی که به گفته مسئوالن قیمت مطلوب مرغ کیلویی : خانی تصریح کرد یوسفی

 .ستیمماه رمضان به این قیمت برسد اما هم اکنون شاهد کاهش قیمت مرغ و در پی آن متضرر شدن مرغداران ه

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، اعالم نادرست شیوع آنفوالنزای مرغی در استان مازندران را از سوی سازمان 

در استان مازندران آنفوالنزای مرغی شیوع پیدا نکرده و بر اساس اعالم : دامپزشکی عامل دیگر کاهش قیمت مرغ عنوان کرد و گفت

 .های بومی و خانگی مشاهده شده است ی تنها این مریضی در مورد مرغمسئوالن سازمان دامپزشک

های صنعتی دیده نشده اما سازمان دامپزشکی فروش و انتقال مرغ از استان  آنفوالنزای مرغی در هیچ یک از مرغ: وی ادامه داد

 .ها بدهند کمی به کشتارگاهمازندران را ممنوع کرده و این امر موجب شده تا مرغداران، مرغ خود را به قیمت بسیار 

های استان مازندران آن هم تنها با مجوزهای سخت و از مسیرهای خاصی از این استان  درصد از مرغ 19خانی؛ تنها  به گفته یوسف

های خود را به رایگان  شوند که این امر موجب ضرر مرغداران شده است و کار به جایی رسیده که مرغداران حاضرند مرغ خارج می

 .ها بدهند ه کشتارگاهب

اند زد و  های خود زحمت کشیده این امر ضربه شدیدی را به مرغداران استان مازندران که نزدیک به دو ماه برای مرغ: وی ادامه داد

 .آنها را با مشکالت بسیاری مواجه کرده است

http://www.yjc.ir/fa/news/1949109 
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - 134۱تیر  4۱: تاریخ

 اختالف قیمت میوه از شمال تا جنوب شهر چقدر است؟

هایی که در سطح شمال شهر عرضه می شوند از نظر کیفیت برترند ، ضایعات و دوریز ندارد و همین امر می تواند یکی از  میوه

شهر باشد اما در این میان برخی خرده فروش ها به دلیل پرداخت اجار بها سود بیشتری از فروش می دالیل گرانی میوه های شمال 

 .برند که از آن به عنوان گرانی کاذب یاد می شود

. از شمال تا جنوب قیمت و کیفیت میوه متفاوت استروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران گ حوزه کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

درصد محاسبه می کنند تا مصرف کننده قدرت خرید داشته  01های با انصاف میوه را با احتساب سود منطقی  برخی خرده فروش

ین خسارات را از جیب مصرف کننده پرداخت ها هم به دلیل پرداخت اجاره بهای خود، با افزایش سود بیشتر ا باشد اما برخی

 .کنند می

ها افتاد  بر اساس این گزارش؛ در پی افزایش قیمت میوه و قیمت گذاری سلیقه ای آن توسط دالالن گرانی میوه در سراشیبی قیمت

تولید داخل گران  های خارجی هم بر اثر ضعف در نظارت ها مجوز واردات یافت و این در حالی است که میوه های و ورود میوه

 .تری دارد هستند و مصرف کننده قدرت خرید کم

یکی از مهم ترین دالیل تفاوت قیمت میوه های تابستانه در سطح شمال و جنوب شهر کیفیت برتر و کرایه حمل و نقل بیشتر است 

میوه های درجه . درستی بررسی کردها را بر اساس فاکتور به  که با نظارت سازمان تعزیرات در تمامی مناطق مختلف بایستی قیمت

یک در مناطق شمالی و میوه های درجه دو و درجه سه در مرکز و جنوب شهر بر حسب قدرت خرید مصرف کننده به توزیع 

 .رسند می

با بیان اینکه تاثیر اجاره  برنگارانباشگاه خسید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

ایجاد مجموعه های دولتی زیر نظر شهرداری در عرضه : بها در افزایش قیمت میوه مصرف کننده را متضرر خواهد کرد، افزود

 .مستقیم محصول با قیمت متناسب به منفعت مصرف کننده و به ضرر دالالن است

داری در راستای عرضه مستقیم میوه و محصوالت کشاورزی با پرداخت یک چنانچه مجموعه های زیر نظر شهر: وی تصریح کرد

 .اجاره بهای مساوی دایر شود، نوسان قیمت در عرضه کمتر خواهد شد

محصوالت کشاورزی از کشاورز به یک قیمت خریداری می شود و در : نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد

 .با مناطق مختلف و قدرت خرید با اختالف قیمت بیشتر و یا کمتر توزیع شودزمان عرضه ممکن است متناسب 

سازمان تعزیرات و ستاد تنظیم بازار باید با کنترل و نظارت بیشتر از گران فروشی های کاذب جلوگیری و : وی در ادامه یادآور شد

 .با متخلفان برخورد کنند

چنانچه : س شورای اسالمی در ادامه این گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزودهدایت اهلل میرمردازهی عضو کمیسیون کشاورزی مجل

مسئوالن نظارتی و مدیریتی در امور تولیدات داخلی دقیق نباشند، نقش واسطه گران و دالالن در بازار مصرف پررنگ می شود و 

 .محصول گران به دست مصرف کننده می رسد

محصوالت کشاورزی، کشاورزان مجبور می شوند محصوالت خود را با قیمت کمتر و با عدم خرید به موقع : وی خاطر نشان کرد

 . ضرر و زیان بیشتر بفروشند بدون اینکه سودی نصیب آنان شود

متولیان امر باید محصوالت تولیدی تولیدکنندگان را قیمت گذاری : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی تاکیید کرد

 .اسطه ها در بازار حضور یابند و با چندین برابر افزایش قیمت ماحصل دسترنج کشاورزان را بفروشندکنند و اجازه ندهند و

 :قیمت میوه در شمال، جنوب و مرکز شهر در خرده فروشی ها به شرح جدول زیر است

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 محصول  قیمت در شمال شهر  قیمت در مرکز و جنوب شهر 

   1درجه  9درجه  9درجه 

 زردآلو  19999 4999 0999

 گیالس  14999 4999 7999

 آلبالو  7999 1999 0999

 انگور یاقوتی  19999 4999 4999

 هلو  11999 0999 4999

 شلیل  11999 4999 4999

 موز  4999 0999 9199

 گوجه سبز  19999 4999 0999

 انبه  19999 7999 

 خیار  9999 1199 1199

 .تقریباٌ مشابه است و تفاوت چندانی ندارد اما کیفیت در شمال شهر متفاوت استقیمت میوه در مرکز و جنوب شهر 

http://www.yjc.ir/fa/news/1949010 
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 بازار و قیمت ها
  فودپرس 1349تیر ماه  3چهار شنبه 

درصدی تورم سبزیجات نسبت به ماه قبلمواد  4کاهش / ونقل و میوه در صدر بیشترین افزایش تورم حمل;9

 <غذایی
براساس شاخص قیمت خرداد ماه سال جاری حمل و نقل، میوه و خشکبار و آموزش بیشترین افزایش تورم را نسبت به مدت  

دهد، تنها  جاری اعالمی از سوی مرکز آمار این گزارش نشان می براساس شاخص قیمت خردادماه سال.ند ا مشابه سال قبل داشته

های کاالیی اعم از خوراکی و غیرخوراکی رشد  قلم شاخص گروه 04درصد کاهش یافته و در  -4سبزیجات نسبت به ماه قبل خود 

نسبت  0.0مرغ با  نیر و تخمو شیر و پ 0.0، حمل و نقل  0.9براین اساس بیشترین رشد مربوط به آب، برق، سوخت با .وجود دارد

های کاالیی اعم از خوراکی و غیرخوراکی خرداد ماه ماه سال جاری  همچنین برخی گروه.دهند به ماه قبل خود افزایش نشان می

درصد،  10.10درصد، میوه و خشکبار  91از جمله آن حمل و نقل با . اند نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین رشد را داشته

کمترین میزان رشد نیز نسبت به .توان اشاره کرد درصد می 17.1با ( ها مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت)درصد و  17.1آموزش 

درصد  4.4درصد و سبزیجات  0.0درصد، گوشت قرمز و ماکیان  9.1مدت مشابه سال قبل مربوط به کاالهایی همچون دخانیات 

 است

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 134۱تیر  ۶شنبه 

 انبه و آلو در صدر/های تابستانی قیمت انواع میوه

مقداری کاهش یافته های اخیر  های این محصوالت نسبت به روزها و هفته ها در بازار، قیمت با شروع فصل تابستان و افزایش تنوع و عرضه میوه

 .شوند های سطح شهر عرضه می هزار تومان در مغازه 19تا  0999های نوبرانه تابستانی درجه یک به قیمت کیلویی  و به طور متوسط انواع میوه

ای تابستانی هم که ه کنند و میوه های بهاری تقریبا آخرین روزهای عرضه خود را در بازار میوه سپری می بر اساس گزارش خبرنگار ایسنا، میوه

هایشان مقداری کاهش یافته  ، قیمت شدند، اکنون با افزایش عرضه های چشمگیر در بازار عرضه می از چندی پیش به صورت نوبرانه با قیمت

وع در های دیگر تابستانی هم آغاز شده و اکنون سبد میوه مردم از تنوع بیشتری برخوردار شده است که این تن همچنین عرضه میوه. است

 .ها خواهد بود عرضه، خود عاملی برای کاهش قیمت

... نبه و توان گفت در حال حاضر در بازار میوه انواع محصوالت اعم از سیب، خیار، موز، آلبالو، گیالس، هلو، زردآلو، شلیل، انواع آلو، انگور، ا می

وارداتی آن و البته ممنوع، در سبد مصرفی مردم قرار می  عرضه می شود و حتی محصوالتی همچون پرتقال که از فصلش هم گذشته، از نوع

هزار تومان می گذراند و  19سبز که دیگر عرضه چندان زیادی ندارد، روزهای پایانی خود را با متوسط قیمت کیلویی  همچنین گوجه. گیرد

  .همچنان موجود است

تومان فروخته  7999تا  0799هزار تومان و آلو قرمز درجه یک  19تا  0099های تابستانی هر کیلوگرم آلو زرد درجه یک  در میان انواع میوه

 .شود می

تومان عرضه  7999تومان و هر کیلوگرم شلیل درجه یک  0999های پرطرفدار تابستانی است  همچنین هر کیلوگرم هلو درجه یک که از میوه

 .شود می

های سطح شهر  تومان در مغازه 0999و  7999اشته اند و به ترتیب کیلویی گیالس و آلبالو درجه یک نیز نسبت به ماه گذشته کاهش قیمت د

 .شوند فروخته می

تا  0999شود و هر کیلوگرم آن  های گران این فصل محسوب می تری دارد، جزو میوه های تابستانی انبه که مشتریان خاص در میان دیگر میوه

 .هزار تومان قیمت دارد 19

تومان رسیده بود، در حال حاضر  9199های قبل با افزایش قیمت روبرو شده بود و قیمت هر کیلوگرم آن تا  همچنین هندوانه که در هفته

 .تومان قیمت دارند 1999تا  1999بار نیز هر کیلوگرم سیب زمینی و پیاز  در بین محصوالت تره.شود تومان فروخته می 9999تا  1799

 قیمت (به کیلوگرم) انواع میوه

 تومان 0499 آلو زرد

 تومان 7999 آلو قرمز

 تومان 0999 هلو

 تومان 1099 زردآلو

 تومان 7999 شلیل

 تومان 0999 آلبالو

 تومان 7999 گیالس

 تومان 9099 طالبی

 تومان 0999 خربزه

 تومان 0199 انبه
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 تومان 1999 سیب زرد

 تومان 4199 سیب قرمز

 تومان 9999 هندوانه

 تومان 1999 موز

 تومان 1199 زمینی سیب

 تومان 1999 پیاز

http://www.isna.ir/fa/news/04949099091 
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 برنامه و سیاست ها

 - 49/49/41فارس

 توسعه روستایی و بیابان زدایی با اجرای طرح ترسیب کربن
طرح تعمیم ترسیب کربن با همکاری دفتر برنامه : کل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت اداره  بیابانسرپرست امور 

هزار هکتار در استان تهران  03زدایی در مساحتی حدود  عمران سازمان ملل متحد و با هدف توسعه روستایی و بیابان

 .به اجرا در آمد

ابوالفضل ناظری سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدای استان تهران با بیان اینکه طرح بین المللی تعمیم ترسیب کربن با همکاری دفتر 

هزار هکتار در استان تهران به  79برنامه عمران سازمان ملل متحد و با هدف توسعه روستائی و بیابان زدائی در مساحتی حدود 

این طرح به منظور توانمندسازی جوامع محلی، اشتغال زائی و ارتقای معیشت، تشکیل صندوق های : مرحله اجرا درآمده است گفت

 .لی به عنوان پایلوت در شهرستان مالرد در حال اجراستخرد اعتباری با مشارکت جوامع مح

با اجرای این طرح عالوه بر توسعه روستائی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان شاهد مقابله با پدیده بیابان زائی و احیای : وی افزود

 .اراضی بیابانی خواهیم بود

های خرداعتباری با هدف حمایت از گروه های آسیب پذیر از  یکی از دستاوردهای مهم این طرح ایجاد صندوق: ناظری تصریح کرد

جمله بانوان و ایجاد طرحهای اشتغال زا و کارگاه های تولیدی کوچک است که به همین منظور و حسب تفاهم نامه تنظیمی فی 

ون ریالی برای حمایت و میلی 079مابین دفتر برنامه عمران سازمان ملل و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تسهیالت 

 .تقویت این صندوق ها در اختیار جوامع محلی قرار گرفته است

تشکیل شرکت تعاونی تولیدی توزیعی شقایق مالرد که در خصوص فعالیت های بیولوژیکی و عمرانی شامل تولید نهال، : وی افزود

 .ندوق های خرداعتباری و حمایت های انجام شده استنهالکاری، مراقبت و آبیاری و حفاظت فعالیت می کند نتیجه راه اندازی ص

امروزه پدیده بیابان زائی و تخریب سرزمین به : سرپرست امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدای استان تهران اظهار داشت

وه بر اثرات عنوان یکی از چالش های مهم جهانی مطرح است که کشور ما نیز درگیر این چالش زیست محیطی است که عال

نامطلوب اقتصادی و اجتماعی تهدیدی جدی برای امنیت غذائی به شمار می آید چرا که خاک و زمین بستر تولید مواد غذائی است 

و چنانچه اراضی مستعد از بین برود و تبدیل به اراضی کم پوشش یا بدون پوشش شود، بدنبال آن تولید مواد غذائی از بین خواهد 

 .رفت

هزار هکتار اراضی بیابانی جزو استان های بیابانی کشور محسوب می شود که این اراضی  191استان تهران با دارا بودن  :وی افزود

در شهرستان های ورامین، ری، پاکدشت و مالرد پراکنده هستند که به منظور مقابله با پیشروی بیابان و تثبیت شن های روان و 

هزار هکتار از این اراضی با اقدامات بیولوژیکی شامل  10گرد و غبار ناشی از این پدیده تاکنون  احیای اراضی بیابانی و مهار و کنترل

نهالکاری و احداث بادشکن زیرپوشش طرح ها و پروژه های بیابان زدائی قرار گرفته است و با این اقدامات کانون های بحران بیابانی 

 .در استان تهران مهار و کنترل شده است

امیدواری کرد با همکاری و مساعدت دستگاه های ذیربط بویژه استانداری تهران و تامین اعتبارات الزم طرح های بیابان وی اظهار 

 .زدائی با سرعت بیشتری انجام شود

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049491991919 
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 برنامه و سیاست ها
   -49/49/43فارس

 تفاهمنامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان جنگها امضا شد

تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری 

 .کشاورزی و منابع طبیعی به امضا رسیدهمزمان با سوم تیرماه سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی 

به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، در جلسه امروز صبح با حضور  خبرگزاری فارسبه گزارش 

رم جاللی، رئیس سازمان جنگلها، مراتع و احمد کبیری، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و خداک

 .جنگلها، مراتع و آبخیزداری به امضا رسید  آبخیزداری تفاهمنامه همکاری مشترک در محل سازمان

انداز جمهوری اسالمی  این تفاهمنامه در راستای تحقق اهداف چشم: کبیری با اشاره به اهمیت انعقاد این تفاهمنامه اظهار داشت

قانون اساسی و با توجه به قانون افزایش  44های قانونی اصل  های ابالغی مقام معظم رهبری و براساس ظرفیت ایران و سیاست

 .گری منعقد شد وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و دستورالعمل ابالغی وزارت جهاد کشاورزی در امور حاکمیتی و تصدی بهره

ء  سازی فرایند حفظ، احیا وری و کمک به مهندسی به ارتقاء بهره رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی کمک

برداری منابع  ارتقای شاخص های حفاظت، احیا و بهره: نامه دانست و افزود برداری از منابع طبیعی را از نتایج امضاء این تفاهم بهره

ابع طبیعی و آبخیزداری در کشور از اهداف های مهندسی من های فنی و تشکل طبیعی و آبخیزداری در کشور و استفاده از ظرفیت

 .مورد نظر است

این تفاهمنامه مقرر گردید همکاری در  9براساس ماده : ها در عرصه منابع طبیعی تأکید کرد و گفت کبیری بر لزوم توجه به نظارت

قانون حفاظت و  0اجرای ماده های موضوع  داری و مدیریت چرا، نظارت بر اجرای طرح های مرتع های نظارت بر اجرای طرح زمینه

 .های جنگلداری صورت گیرد برداری و پیگیری اخذ حقوق مربوطه دولتی و همچنین نظارت بر اجرای طرح بهره

: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تعهدات طرفین در اجرای مفاد این تفاهمنامه اشاره کرد و افزود

های ساالنه و ایجاد تمهیدات برای  ها توسط طرفین، تدوین برنامه های اجرایی به استان نامه ها و آیین رالعملها، دستو ابالغ سیاست

 .اجرایی شدن آن توسط طرفین از جمله تعهدات این تفاهمنامه است

 .سال معتبر است 1ماده به امضاء طرفین رسید و از تاریخ امضاء به مدت  4نامه در  این تفاهم

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490999017 
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 برنامه و سیاست ها  

 - 49/49/43فارس

 دولت، کشاورزان را دلسرد نکند
قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران، پس از دو هفته از اجرای سیاست : یك نماینده مجلس شورای اسالمی گفت

 .وزارت جهاد کشاورزی هنوز مابه التفاوت بین قیمت بورس کاال و قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت نکرده است

پس از دو هفته از اجرای : گفت خبرگزاری فارسوگو با  سعید حیدری طیب نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی در گفت

سیاست قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران، وزارت جهاد کشاورزی هنوز مابه التفاوت بین قیمت بورس کاال و قیمت تضمینی را 

 00ماده )به کشاورزان پرداخت نکرده است که این موضوع می تواند موجب دلسردی کشاورزان و شکست سیاست قیمت تضمینی 

 .شود( ایش بهره وری بخش کشاورزیقانون افز

قانون افزایش بهره وری در بورس کاالی ایران اجرا نشد، سرانجام در دولت یازدهم مقدمات  00پس از مدت ها که ماده : وی گفت

ز اجرای آن با حمایت مجلس فراهم شد و اوایل امسال اجرای این مهم در هیات دولت به تصویب رسید؛ اما تعجب می کنم که امرو

پس از طی دو هفته از نخستین معامله جو دامی استان کرمانشاه براساس سیاست قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران، چرا این 

 قانون به صورت کامل اجرا نشده است؟

اعالم قانون افزایش بهره وری، مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کاال با قیمت تضمینی  00براساس ماده : حیدری اظهار کرد

شده از سوی دولت، باید طی چند روز کاری به کشاورزان پرداخت شود؛ اما متاسفانه تاکنون هیچ پرداختی از سوی وزارت جهاد 

 .کشاورزی به کشاورزان صورت نگرفته است

بورس کاالی حضور کشاورزان در : حیدری با طرح این سوال که چرا دولت این قانون را به طور کامل اجرا نمی کند؟ بیان کرد 

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عالوه بر تضمین معامالت و حمایت قانونی و  قانون افزایش بهره 00ایران در قالب اجرای ماده 

 .منطقی از کشاورزان، بار مالی دولت را به طور قابل توجهی کاهش می دهد

وری و سیاست قیمت تضمینی امیدوار شدند که دیگر نیاز نیست قانون افزایش بهره  00کشاورزان پس از آشنایی با ماده : وی افزود

منتظر بمانند؛ اما امروز شاهدیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همان ( خرید تضمینی)که ماه ها برای دریافت مطالباتشان 

 .ی دولت عمل نکرده استالتفاوت بین قیمت بورس کاال و قیمت تضمینی اعالمی از سومیزان تعهد ناچیز خود یعنی مابه

این نماینده مجلس شورای اسالمی با بین اینکه مکانیسم بورس کاال نشان داده است که می تواند به بازرگانی بخش کشاورزی 

تن محصول جودامی به صورت آزمایشی براساس سیاست قیمت  97تاکنون در مرحله اولیه حدود : کمک شایانی کند، تشریح کرد 

تم عرضه و تقاضای بورس کاال معامله شده است که وجه معامله ظرف دو روز به کشاورزان پرداخت شده و تضمینی و در سیس

این موضوع نشان از مکانیسم مناسب بورس کاال و به حداقل رساندن بار مالی . کاالی مورد معامله نیز تحویل خریداران شده است

 .عهد ناچیز خود عمل کنددولت دارد؛ اما انتظار است که دولت حداقل به همان ت

به دلیل ظرفیت های باالی استان کرمانشاه در زمینه کشت انواع محصوالت کشاورزی در میان : حیدری طیب در ادامه توضیح داد

قانون  00سایر استان های کشور، هیأت وزیران جو تولید شده این استان را در کنار ذرت خوزستان برای عملیاتی نمودن ماده 

ره وری بخش کشاورزی برای سال زراعی جاری انتخاب کرده است و در حال حاضر نیز با تالش ها و پیگیری های بورس افزایش به

کاالی ایران، این طرح در شهرستان های منتخب استان آغاز شده است و کشاورزان استان با تحویل محصول تولید شده خود به 

 .مله محصول خود در بورس می کنندانبارهای پذیرش شده بورس، اقدام به عرضه و معا
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قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد  00آیین نامه اجرایی ماده  1بر اساس ماده : وی افزود 

کشاورزی مکلف است ظرف دو هفته از زمان انجام معامله در بورس، نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت 

خرداد  14)نی اعالم شده از سوی هیات وزیران اقدام کند که با وجود گذشت بیش از دو هفته از انجام اولین معامله در بورس تضمی

 .هنوز هیچ اقدامی برای پرداخت این مابه التفاوت از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان انجام نشده است( 1004ماه 

بدیهی است، در صورت عدم پرداخت به موقع مابه التفاوت مذکور به : می تصریح کرد نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسال

خدشه دار شده و اجرای آن در سال های آینده با چالش های جدی مواجه خواهد بود؛ بی  00کشاورزان، اعتماد به موضوع ماده 

شاورزی استان کرمانشاه باید در این باره پاسخگو تردید وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان جهاد ک

 .باشند

حیدری طیب معتقد است که با عملیاتی شدن این ماده قانونی در کشور، تحول شگرفی در نظام حمایت دولت از کشاورزان اتفاق 

ای تولید محصوالت می افتد و عالوه به پرداخت سریع وجه به کشاورزان و کاهش بار مالی دولت، به تدریج سطح استاندارده

 .کشاورزی در کشور ارتقا یافته و نیز زنجیره واسطه گری غیر ضروری در این حوزه کوتاه تر خواهد شد

نکته بسیار مهم در موفقیت یا عدم توفیق این طرح ملی، موضوع پرداخت : این نماینده مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید کرد 

ی و قیمت معامله شده در بورس است که امیدورام با تخصیص وزارت جهاد کشاورزی این مهم به موقع ما به التفاوت قیمت تضمین

 .محقق شود
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 برنامه و سیاست ها
 - 49/49/43فارس

معاونت بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی / سازمان نظام مهندسی به وظیفه تنظیم بازار ورود نکرده است

 شود تشکیل می
رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان تهران در مراسم امضا تفاهمنامه با سازمان بسیج مهندسین 

 .مهندسی به وظیفه خود در تنظیم بازار ورود نکرده است سازمان نظام: کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران گفت

علیرضا بزرگی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد در پاسخ به  امروز در نشست خبری که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان نظام

سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه این سازمان براساس وظایفش در فرآیند تولید، خدمات و بازار محصوالت کشاورزی از زمان 

 .داشته استسازمان در مقوله بازار به معنای واقعی ورود ن: تأسیس تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است، گفت

گردد  های متولی که فضا را برای سازمان نظام مهندسی باز نکردند و به کاهلی خود سازمان برمی این اشکال به دستگاه: وی افزود

 .که در این زمینه آنچنان که الزم بوده و جزء وظایفش بوده است ورود نکرده است

با این قانون انتظار : انون تمرکز وظایف کشاورزی، تصریح کردرئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با نقد ق

رفت تمام اعتبارات، ساختار، نیروها به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد و این قانون به  می

 .شود صورت نیم بند اجرا می

 .در وزارت جهاد کشاورزی فراهم شود، در حالی که این اتفاق نیفتادهای آن  برای اجرای قانون تمرکز الزم بود زیر ساخت: وی افزود

وزارت جهاد کشاورزی به تازگی در حال شکل دهی معاونت بازرگانی است که به نظر ساختار بسیار کاملی : بزرگی بیان داشت

 .باید برخی امور به بخش خصوصی واگذار شود 44ندارد، چرا که طبق اصل 

اگر بخواهیم با نگاه غیر فنی و سنتی به بازار نگاه کنیم، دوباره : دسی و منابع طبیعی استان تهران گفترئیس سازمان نظام مهن

 .گیرم، بلکه باید بخشی از وظایف واگذار شود همان نتایج را می

 .های فراوانی وجود دارد که باید از دانش آنها بهره گرفت کرده در حوزه اقتصاد کشاورزی تحصیل: وی بیان داشت

 .هاست و هدف حمایت از آنهاست سازمان نظام مهندسی چتر حمایتی برای همه تشکل: بزرگی تصریح کرد

های تخصصی بازار را تنظیم کنیم، در حالی که  باید با کمک خود تشکل: سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان تهران گفت

 .ند خالء استهایی که باید در حوزه بازار ورود پیدا کن در خصوص تشکل

مهندسین عضو سازمان جزء : بزرگی با بیان اینکه به واسطه سازمان نظام مهندسی مهندسی کشاورز معنا پیدا کرده، بیان داشت

 .خدمات این سازمان هستند و با آمدن نظام مهندسی گیاه پزشک، مهندس مکانیزاسیون معنا پیدا کرده است

ه قصد اخذ مجوز برای دامپروری، شیالت، گلخانه، قارچ و طیور را دارد باید از سازمان براساس قانون االن هر فردی ک: وی افزود

 .نظام مهندسی مجوز بگیرند که البته به این مجموع در حال اضافه کردن صنایع غذایی هم هستیم

ر بخش کشاورزی در نظام آموزش عالی د: وی با بیان اینکه نظام آموزش عالی ما در بخش کشاورزی دارای اشکال است، گفت

پذیرش دانشجو به جنسیت، تعداد و رشته توجه ندارد و از آن طرف دانشجویان پس از اخذ مدرک تحصیلی از مهارت تجربی کامل 

 .شوند برخوردار نمی

 .سازمان نظام مهندسی یک سازمان مستقل قانونی است و زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی نیست: بزرگی تصریح کرد

در قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قانونگذار اهداف و وظایف بسیاری را متصور شده و : افزودوی 

 .قرار شده که ما در حوزه کشاورزی ورود یابیم و این بخش را نظامند کنیم

http://www.farsnews.com/


 4931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول تیر   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

92 
 

برد و خروجی آن  بزرگی رنج می نظمی بخش کشاورزی از بی: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بیان داشت

 .وری پایین از منابع انسانی و پایه است بهره

 .ضایعات بسیار باال، مشکالت زیست محیطی از جمله مشکالت این بخش است: وی افزود

افراد غیر ای و صنف برخورد شود و از ورود  قانونگذار به سازمان اختیار داده که با تخلفات در حوزه حرفه: بزرگی اظهار داشت

 .متخصص در حوزه کشاورزی جلوگیری شود

یکی از اشکاالت این است که به کشاورز نگاه اقتصادی : وی با بیان اینکه منابع در بخش کشاورزی محدود است، اظهار داشت

 .شود و باید نگاه معیشتی در این حرفه را کنار گذاشت نمی

عدم استفاده درست از منابع طبیعی به این دلیل است که نگاهمان به : درئیس سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی تصریح کر

 .استفاده از منابع یک نگاه مهندسی نیست

در این مراسم همچنین با حضور روسای دو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با سازمان بسیج 

ای با هدف به کارگیری نیروهای متخصص بخش کشاورزی و منابع  نامه مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تفاهم

 .های تخصصی امضا شد  های آموزش و همایش طبیعی و برگزاری دوره
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 برنامه و سیاست ها
 - 49/49/42فارس

 گذاری در کشاورزی لزوم رشد سرمایه/ کشور را فراهم کرده است اشتغالدرصد  11بخش کشاورزی 
با اصالح ساختار مالی بانك کشاورزی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رشد : دبیرکل خانه کشاورز پیشنهاد داد

 .خواهد کرد

ای به اسحاق جهانگیری معاون اول  در نامه ، عیسی کالنتریروابط عمومی بانک کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد  99درصد تولید ناخالص داخلی و  11.1بخش کشاورزی به لحاظ اینکه حدود : رئیس جمهور، با اعالم این پیشنهاد افزود

در اقتصاد  اشتغال نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده و در تولید بسیاری از محصوالت باغی رتبه جهانی دارد، نقش مهمی را

 .ملی ایفاد می کند

های تولیدی و افزایش بهره وری عوامل تولید از عوامل موثر در رشد اقتصادی به ویژه بخش  وی با بیان اینکه توسعه ظرفیت

های  ها و ظرفیت گذاری و استفاده از سرمایه های بیشتر نیازمند سرمایه دسترسی به ظرفیت: کشاورزی به شمار می آیند، گفت

 .د مستلزم وجود منابع مالی کافی استموجو

افزایش بهره وری و راندمان آبیاری : دبیر کل خانه کشاورز با اشاره به پایین بودن بهره وری آب در بخش کشاورزی خاطر نشان کرد

 .نه تنها تداوم تولید را در بخش کشاورزی تضمین می کند بلکه معضل کمبود آب را نیز تعدیل خواهد کرد

افزایش بهره وری آب نیازمند سرمایه گذاری در سیستم های آبیاری آب اندوز و اجرای روش های نوین آبیاری : ضافه کردکالنتری ا

 .است

وی یکی دیگر از چالش های پیش روی بخش کشاورزی را باال بودن ضایعات در مراحل مختلف تولید و پس از تولید معرفی کرد و 

ز تخمین زده می شود، نیاز به سرمایه گذاری در وسایل کاشت، داشت، برداشت و توسعه درصد نی 09کاهش ضایعات که تا : گفت

 .صنایع فرآوری، نگهداری و حمل و نقل دارد

در چنین شرایطی و به ناچار ، بار اصلی تامین سرمایه برای : کالنتری با بیان اینکه بازار سرمایه در ایران رشد نیافته است ، افزود 

 .عهده بانک ها استبخش اقتصادی به 

بانک ها به دلیل مخاطراتی که بخش کشاورزی با آن مواجه است رغبت چندانی به پرداخت تسهیالت به تولید : کالنتری یاد آور شد

 .کنندگان این بخش ندارند و تنها بانک کشاورزی عهده دار تامین مالی بخش کشاورزی است

جمع آوری سپرده های مردمی نهایت تالش خود را برای ایفای مسئولیت های بانک کشاورزی با : دبیر کل خانه کشاورزی گفت 

 .خود در قبال بخش کشاورزی به کار بسته است و انصافا خدمات ارزنده ای را تا کنون ارائه کرده است

سمت خود می  در بازار رقابتی کنونی و وجود رقبای خصوصی که سپرده های مردمی را به شیوه های مختلف به: وی تصریح کرد 

 .کشانند ، توقع بیشتر از بانک کشاورزی چندان منصفانه و کارساز نیست 

در شرایطی که تامین امنیت غذایی مردم کشور یک اصل اساسی است ، انتظار می رود دولت محترم به تامین منابع : کالنتری افزود

 .مالی بخش کشاورزی و تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی کمک کند

اساس این گزارش دبیر کل خانه کشاورز در ادامه این نامه راهکارهایی را برای تحقق این امر به معاون اول رییس جمهور بر 

 .پیشنهاد داده است 
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 سیاست هابرنامه و 

 - 49/49/47فارس

/ ها ورود دیوان محاسبات به واردات دولتی/ شود قلم کاالی مشابه تولید داخل ممنوع می 190واردات 
 پیشنهاد بازگشت اعتبار اسنادی ریالی

: قلم کاالی تولید داخل به هیأت دولت خبر داد و گفت190وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه فهرست جدیدی شامل 

های دولتی و یا پیمانکاران آنها جلوگیری خواهد  ورت تصویب این فهرست، از واردات این کاالها توسط دستگاهدر ص

 .شد

زاده وزیر صنعت در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس  ، محمدرضا نعمتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

قلم کاالی  190یك فهرست شامل اخیرا : در مورد راهکار وزارت صنعت برای استفاده حداکثری از توان تولید داخل اظهار داشت

نها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران تا دستگاه های دولتی از واردات آساخت داخل تهیه و به هیأت دولت ارایه شده 

 .خودداری کنند

قلم کاال با همکاری  999ین بار نیز لیستی شامل بیش از قلم کاال تهیه شده بود و ا 140قبال نیز لیستی شامل  ：وی ادامه داد

 .دستگاه های دولتی تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارایه شده است

صویب این فهرست، دستگاه های دولتی موظف می شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین با ت：نعمت زاده تصریح کرد

 .کنند

ید پویا باشد و نیازمندیها را شناسایی و تولید کند، ولی برخی تولیدات مانند نیازهای پروژه های صنعت با：نعمت زاده ادامه داد

 .نفت، گاز و پتروشیمی نیاز به سفارش خاص دارند

 اخیرا نیز دیوان محاسبات به کمک ما آمده ：ایم، تصریح کرد با بیان اینکه در این مورد نیز با دستگاه های مربوطه مکاتبه کردهوی 

است و بخشنامه ای به همه دستگاه های دولتی ابالغ کرده که از واردات کاالهای مشابه ساخت داخل به طور مستقیم و یا از طریق 

 .کنندپیمانکارانشان خودداری 

 این بخشنامه دو هفته پیش ابالغ شد و اگر دستگاهی خالف آن عمل کند، مجرم و متخلف خواهد بود ：وی ادامه داد

 .امیدواریم با این دو روش، اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل بهتر شود ：زاده تاکید کرد نعمت

 پیشنهاد بازگشت اعتبار اسنادی ریالی*

در پاسخ به سوال دیگر فارس که پرسید چه اقدامی برای جایگزینی ریال به جای دالر در اجرای پروژه های صنعتی وزیر صنعت 

این فهرست در سوم خردادماه به هیات دولت ارایه شده و امضای وزرای نفت، صنعت،کشاورزی،بهداشت،نیرو و : شده است؟ گفت

 .نیروهای مسلح نیز پای این نامه آمده است

هزار میلیاردی متوقف شده که شرایط سختی را برای بخش صنعت تاکنون  0گشایش اعتبارات ریالی در پی تخلف : مه دادوی ادا

 .ایجاد کرده است

گشایش اعتبار داخلی یک ضرورت است و اخیرا نیز بانک مرکزی آیین نامه هایی را تهیه کرده که در دستور شورای  ：وی افزود

 .ست و امیدواریم پیشنهاد ما که برگشت به شرایط قبل است، مصوب شودپول و اعتبار قرار گرفته ا

معامالت با کشورهای دیگر با استفاده از پول ملی دو کشور مطرح است که هنوز  بحثی نیز در مورد انجام ：نعمت زاده اظهار داشت

 .ساماندهی نشده است

http://www.farsnews.com/
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مینه باشد اما استفاده از پول کشورهای طرف معامله یک راه شاید مسایل تحریم مانع تحرک کشورهای دیگر در این ز ：وی افزود

  .دور زدن تحریمها خواهد بود

پیشنهاد کردیم که اگر صنایع  ：زاده در ادامه از ارایه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار از سوی وزارت صنعت خبر داد و گفت نعمت

 .کوچک بخش مختصری از بدهی خود را به بانکها بپردازند، بتوانند دوباره از تسهیالت بانکی برخوردار شوند

 .های تولیدی کوچک و متوسط در حال پیگیری استاین موضوع با عنوان مصوبه چگونگی وصول مطالبات واحد ：وی ادامه داد

 برای تولید باقی نماند ها چیزی ته دیگِ یارانه* 

در دولت قبل، پیش از آنکه محاسبه دقیق درآمدهای : وزیر صنعت در مورد تأخیر در پرداخت یارانه بخش تولید نیز اظهار داشت

ها اعالم شد، ولی در نهایت اولویت به  درصدی تولید از یارانه 09ها صورت بگیرد، رقمی برای سهم  حاصل از هدفمندی یارانه

 .یارانه نقدی داده شدپرداخت 

میلیارد تومان از درآمد  1499در دولت یازدهم نیز مسئوالن مجبور به ادامه روال دولت قبل شدند و قرار شد تا : وی ادامه داد

 .ها به بخش سالمت اختصاص یابد یارانه

 .هایی مانند صنعت برسد ها باقی نماند که به بخش دیگ یارانه دیگر چیزی ته: وی تاکید کرد

میلیارد تومان برای  19سوز و  های سیمانی مازوت میلیارد تومان یارانه سوخت به کارخانه 41زاده با اشاره به اختصاص  نعمت

 .میلیارد تومان نیز یارانه برای جوایز صادراتی اختصاص یافته است 19: بازسازی کارخانه قند دزفول، گفت

گویند بعد از به  برخی می: مطرح شده مبنی بر افزایش واردات اظهارداشت های وی در ادامه در مورد وضعیت بخش صنعت و بحث

نتیجه رسیدن مذاکرات، واردات افزایش خواهد یافت اما اینطور نیست، بلکه صادرت رونق بیشتری خواهد گرفت و کار را رها 

 .نخواهیم کرد

سال آینده، در  19قصد داریم طی : در سال گذشته، گفتمیلیارد دالری بین واردات و صادرات غیر نفتی  9وی با اشاره به تفاوت 

 .هر سال تراز واردات و صادرات بیشتر از قبل مثبت شود

حق ما است که با دنیا معامله : ای گفت زاده همچنین در مورد وضعیت بخش صنعت در صورت عدم دستیابی به توافق هسته نعمت

ای جز مقاومت  شود که چاره تر می ها سخت یابد و یا تحریم ود ادامه میکنیم ولی اگر این مسئله محقق نشود، یا وضعیت موج

 .نخواهیم داشت

 ساله معدن از پرداخت مالیات 93پیشنهاد معافیت * 

معافیت مالیاتی : ساله بخش معدن از پرداخت مالیات خبر داد و گفت 19وی در ادامه از پیشنهاد وزارت صنعت برای معافیت 

 .ه بخش معدن خواهد شدای برای توسع انگیزه

های بهبود فضای  شود و زمینه آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده مصوب می: وزیر صنعت همچنین گفت

 .کسب و کار را فراهم خواهد آورد

ده اغلب این آیین نامه جرایی این قانون در حال تصویب در دولت است که امیدواریم طی یک ماه آینآیین نامه ا ：وی تصریح کرد

 .مصوب شود

 اجرای قانون انتزاع به مصلحت کشور نیست* 

این قانون در دولت قبل مصوب شد و : وی همچنین در مورد وضعیت اجرای قانون انتزاع وظایف وزارت صنعت و کشاورزی نیز گفت

 .س نباید زیاد روی آن وقت بگذاریمشنیدیم که رئیس جمهور قبلی گفته بود قرار نیست ما این قانون را اجرا کنیم، پ
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اجرا نشد و در دولت یازدهم نیز به دلیل اینکه مصوبه ستاد تدابیر ویژه در دولت قبل بود و  09این قانون تا آخر سال : وی ادامه داد

 .مدار است، سعی کردیم آن را اجرا کنیم دولت نیز قانون

اجرای این قانون به مصلحت کشور نیست و مرزهای بین : ت زیادی است، گفتزاده با بیان اینکه قانون انتزاع دارای اشکاال نعمت

 .زند وظایف صنعت، کشاورزی و تجارت را به هم می

 وری تبدیل کردند تا قاچاق کنند اسم حمالی را به کوله* 

اند و شبانه کاالهایی را  یل کردهوری تبد ای اسم حمالی را به کوله عده: وی همچنین در مورد مبارزه با قاچاق کاال به کشور نیز گفت

 .کنند که باید از این کار جلوگیری شود به کشور قاچاق می

به همین دلیل یکی از اهداف ما ایجاد . ای ندارند، به این کار روی آوردند به دلیل اینکه این افراد شغل شرافتمندانه: وی افزود

 .های مرزی است تا قاچاق نیز کاهش یابد اشتغال در استان

درصد از کل تسهیالت کشور برای این کار اختصاص یابد، می توانیم تا حد زیادی با بحث قاچاق  19اگر : وزیر صنعت ادامه داد

 .مقابله کنیم

 درصدی قیمت لبنیات 93افزایش * 

پرداخت کند، قرار شد تواند یارانه این بخش را  به دلیل اینکه دولت نمی: وی در مورد افزایش قیمت برخی محصوالت لبنی نیز گفت

درصد افزایش یابد که البته این موضوع در دولت تائید شده ولی هنوزز به  19قلم محصول لبنی شامل شیر، ماست و پنیز  0قیمت 

 .تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده است

به بخش صنعت، معدن و درصد  1.7از رشد اقتصادی کشور، : وی همچنین با اشاره به رشد اقتصادی کشور در سال گذشته،گفت

 .تجارت اختصاص داشته است

 .درصد بوده است 9.1درصد و بخش تجارت  9.1درصد ، بخش معدن  1.1سهم بخش صنعت از این رقم، : نعمت زاده توضیح داد

فته درصد در سال گذشته افزایش یا 1درصد رشد داشته و واردات کشور کمی بیشتر از  10به گفته وی، صادرات غیر نفتی نیز 

 .شود ای مربوط می ای و سرمایه است که عمدتاً به کاالهای واسطه

 اختصاص خط اعتباری به همکاری صنعتی با ونزوئال* 

درصد درآمد ارزی ونزوئال از محل فروش نفت  09: وی همچنین در مورد توافق جدید با ونزوئال برای همکاری صنعتی، اظهار داشت

 .های آنها متوقف شده است مسئله تأثیرگذار بوده و اکثر طرحاست که کاهش قیمت نفت در این 

دولت ایران تصمیم گرفت اعتباری به این کشور اختصاص دهد تا ا ز آن محل، بخشی از نیاز کاالیی آنها به : وزیر صنعت افزود

 .صورت خط اعتباری تامین شود

های  اجرایی خواهد بود و بخشی نیز بابت مطالبات شرکتهای  بخشی از این خط اعتباری شامل فاینانس پروژه: وی توضیح داد

 .یابد های قبلی اختصاص می ایرانی از اجرای طرح

نامه اولیه امضا شده ولی قرار شد در مدت کوتاهی متن نهایی توافق توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ایران و  تفاهم: وی ادامه داد

 .همچنین شرکت نفت ونزوئال آماده شود

 د از بین رفته استرکو* 

آمار رسمی یک : نعمت زاده در مورد اختالف آماری بین رشد بخش صنعت اعالم شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نیز گفت

 .تواند مالک عمل باشد ای که مرکز آمار اعالم کرده است، نمی کند و آمار سه ماهه ساله را بانک مرکزی اعالم می

 .کنیم درصدی را تجربه می 0.7رکود از بین رفته و در حال حاضر رشد از نظر ما : وی تأکید کرد
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درصدی برای بخش صنعت و معدن توسط بانک مرکزی به معنی حرکتی رو به پیش است اما بالغ بر  0.7اعالم نرخ رشد : وی افزود

 . هزار واحد صنعتی در کشور داریم که ممکن است برخی از آنها در رکود باشند 09

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049497999979 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا1349تیر  41, دوشنبه

گیری کند، نه  دولت برای تغییر قیمت کود ازته تصمیم/ درصدی مصرف کودهای شیمیایی در کشور 13کاهش 

 ! ها پتروشیمی
درصد از مصرف کودهای  13با اضافه شدن کودهای آلی و زیستی و ایجاد تنوع در این بخش، در سال جاری حدود 

 .شیمیایی کاسته شده است

، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در جلسه مطبوعاتی به (ایانا)رزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاو

های  با بیش از چهارهزار کارگزار در سطح کشور، تأمین و تدارک نهاده: های این شرکت در سال جاری اشاره کرد و گفت اولویت

 .شود مورد نیاز بخش کشاورزی انجام می

ای توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب و ناظران  تأمین و تدارک کودهای باکیفیت، بازدیدهای دوره در راستای: علیرضا ولی افزود

کارخانه تولیدکننده کود شیمیایی انجام شده است و پس از استحصاء نواقص تالش برای حل آن در حال  94شرکت در بیش از 

 .واهی تطابق برچسب با محتوا را از مؤسسه فوق دریافت کنندمردادماه سال جاری فرصت دارند تا گ 91ها تا  انجام است و کارخانه

کود مدنظر قرار گرفت که  90های کودی از سه به هفت گروه و مشتمل بر  در سال جاری، افزایش تعداد گروه: وی خاطرنشان کرد

 .تمامی آنها در سبد بخش کشاورزی قرار گرفته است

أمین و تدارک کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با تکیه بر تولیدات داخلی و کاهش ت: های این شرکت ادامه داد ولی درباره اولویت

معنادار واردات است و در این راستا کودهای ازته از تولیدات داخل و سایر کودهای مورد نیاز از طریق واردات تدارک و تأمین 

 .شود می

کند که دارای تأییدیه از مؤسسه  هایی خرید می ا از کارخانهاین شرکت تمامی کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی ر: وی تصریح کرد

 .خاک و آب باشد

های فارس، خراسان و در جنوب کشور در منطقه بندر امام و پردیس قرار  پنج کارخانه کود ازته در کشور در استان: ولی یادآور شد

هزار تن  099کود اوره مورد نیاز از کارخانه پردیس و  کنیم و حدود یک میلیون تن از دارند که کود تولیدشده آنها را خریداری می

 .گیریم های دیگر تحویل می آن را از پتروشیمی

 افزایش قیمت کود ازته تا پایان خرداد وجود نداشت

های پتروشیمی وجود  در حال حاضر مشکل افزایش قیمتی که با شرکت: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأکید کرد

های اخذشده، تا پایان خرداد قرار نیست افزایشی در قیمت کود داشته باشیم و پس از آن نیز  شده و بر اساس تصمیم داشت مرتفع

 .باید توسط دولت تغییرات آن لحاظ شود

ها تمایل  عنوان با افزایش قیمت کودهای شیمیایی موافق نیست، اما پتروشیمی وزارت جهاد کشاورزی به هیچ: وی اظهار داشت

د که در سال جاری قیمت را افزایش دهند که در این راستا منتظر تصمیم دولت هستیم و همچنان تولیدات کود ازته برای دارن

 .بخش کشاورزی آماده است

کنیم که کودهای مصرفی بخش کشاورزی را از  با تکیه بر تولیدات داخلی تالش می: ولی از کاهش واردات خبر داد و گفت

( DAP)آمونیوم فسفات  هزار تن کود دی 199ای که با پتروشیمی رازی برای تولید  گونه هیه کنیم، بهتولیدکنندگان داخلی ت

 .قرارداد بسته شده است

میحطی در  دلیل مخاطرات زیست از آنجا که تولید این کود به( SOP)تأمین و تدارک کود سولفات پتانسیل : وی همچنین افزود

 .از توان تولیدکنندگان داخلی تأمین و تدارک کردیمدنیا رو به کاهش است، با استفاده 
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دلیل اثراتی که در مبارزه با  هزار تن است که به 999نیاز به این کود : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خاطرنشان کرد

به تهیه آن در  محیطی اقدام تنش خشکی دارد، برای بخش کشاورزی ضروری است و تولیدکنندگان داخلی با رعایت اصول زیست

 .کنند داخل کشور می

فاز مختلف اقدامات الزم را برای  19چهارهزار کارگزار در : بندی کارگزاران توزیع کود در کشور خبر داد و تصریح کرد ولی از رتبه

 .کنند و در این راستا بانک اطالعات مربوطه تهیه و تدوین شده است بخش کود ساماندهی می

نه تهیه و تأمین کود ازته هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد و کود فسفاته مورد نیاز برای کشت پاییزه هم در زمی: وی ادامه داد

تأمین شده است و عالوه بر آن، در گروه کودهای پتاسه، کود پلرور پتاسیم و سولفات پتاسیم نیز تأمین و توزیع شده است، بنابراین 

 .سال جاری نداریم هیچ مشکلی از لحاظ تأمین و تدارک کودها در

 هزار تن از بذر مصرفی کشاورزان 33سازی  آماده

چهارم بذر مورد نیاز بخش  یک: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درباره بذور مورد نیاز بخش کشاورزی نیز یادآور شد

داشته باشد و برای سال جاری  های تحقیقاتی، هماهنگی ها و مؤسسه شود که با رویکرد شرکت توسط کشاورزان خصوصی تأمین می

 .هزار تن از بذور موردنیاز غالت، گندم و جو قرار است تأمین شود 41

 .هزار تن از بذور تولیدی خریداری شده و مابقی آن به مرور تأمین خواهد شد 09حدود : ولی تأکید کرد

خریداری و برای کشت امسال آماده شد که عملکرد تن بذر کلزا  199در سال گذشته : وی درباره واردات بذر کلزا نیز اظهار داشت

 .تن بذر کلزا به کشور وارد کنیم که مناقصات الزم انجام شده است 919امسال نیز در برنامه داریم . بسیار مناسبی را نشان داد

ر است بخشی از ای که با شرکت هپکو منعقد شده، قرا نامه بر اساس تفاهم: آالت بخش کشاورزی نیز گفت ولی درباره ماشین

های مربوط به کیفیت آن نیز توسط مرکز  آالت مورد نیاز بخش کشاورزی توسط این شرکت در داخل تولید شود و آزمایش ماشین

 .کاربردی و تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی به انجام برسد -علمی 

هایی منعقد  نامه های مطرح دنیا تفاهم شرکت آالت مورد نیاز بخش کشاورزی نیز با برای تأمین سایر ماشین: وی همچنین افزود

 .شده است

 تدارک کودهای مصرفی بخش کشاورزی با تکیه بر نقشه جامع کود

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره استفاده از کودهای ریزمغذی، آلی و میکروبی 

شود، توسط این شرکت تأمین و تدارک شده است و  به چرخه کشاورزی وارد میدرصد کودهایی که  09بیش از : خاطرنشان کرد

 .شود مطابق با نقشه جامع کود و نظر مؤسسه تحقیقات خاک و آب خریداری می

درصد از مصرف کودهای شیمیایی کاسته  99تا  19در سال جاری با توجه به ورود کودهای آلی و زیستی به میزان : ولی ادامه داد

 .شده است

هیچ کودی در انبارها بدون نظارت : وی خبر تقلبی بودن دو میلیون تن کود ازته در انبارهای کشاورزان را تکذیب کرد و یادآور شد

هزار تن از انواع کودهای باکیفیت را خریداری و در  499و پایش مؤسسه تحقیقات خاک و آب باقی نخواهد ماند و این شرکت 

 .انبارها نگهداری کرده است

اندازی شده و تمامی  های کشاورزی در کشور راه سامانه توزیع هوشمند نهاده: ولی درباره قاچاق کودهای شیمیایی نیز تصریح کرد

 919ای که در سال گذشته یک میلیون و  شود را در خود جای داده است، به گونه هایی که به چرخه وارد و از آن خارج می نهاده

ترتیب، میزان تخلف به کمترین حد خود در این بخش  اند؛ بدین ام و کود مورد نیاز خود را دریافت کردهکشاورز در این سامانه ثبت ن

 .خواهد رسید
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امیدواریم ظرف یک سال آینده فاصله قیمتی بین کودهای توزیعی از طریق رسمی و غیررسمی کاهش پیدا کند تا : وی تأکید کرد

 .ترتیب ریسک تخلف به حداقل ممکن برسد بدین

 رسد کمتر از یك درصد کودهای شیمیایی در ایران به مصرف می

ایران بیش از سه : مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز درباره میزان مصرف کودهای شیمایی در کشور گفت عضو هیئت

 .رسد ه مصرف میدرصد تولید کشاورزی در دنیا را از آن خود کرده است، در حالی که کمتر از یک درصد کودهای شیمیایی ب

هزار تن کود شیمیایی در کشور توزیع شد که در مقایسه با دنیا بسیار پایین  799سال گذشته یک میلیون و : یزدان سیف افزود

 .شود بوده و به همین دلیل است که اقتصاد کشاورزان ایرانی متزلزل عنوان می

 199درصد محصوالت دنیا غیرارگانیک است و قرار نیست  09زه امرو: وی درباره حمایت از محصوالت ارگانیک نیز خاطرنشان کرد

 .درصد آن ارگانیک شود، زیرا در این صورت نصف جمعیت دنیا گرسنه خواهند ماند

میلیون  140میالدی میزان مصرف جهانی کود حدود  9914در سال : مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد عضو هیئت

رود، این در حالی است که میزان مصرف کشور بر اساس  درصدی می 11تا  10میالدی احتمال کاهش  9911تن بود که در سال 

جای برخی کشاورزان که ناشی  دلیل مصرف نابه میلیون تن باشد، اما به 4.0آنچه که مؤسسه تحقیقات خاک و آب اعالم کرده، باید 

 .شود جذب می از زیادی یا کمی مصرف است، تولید سه میلیون تن آن هرساله

هزار تن از بذر کلزا  با توجه به استقبال کشاورزان از بذرهای وارداتی، حدود یک: سیف درباره واردات بذر کلزا به کشور تصریح کرد

تن آن وارد شده و امیدواریم با ترویج بیشتر و به زیر کشت بردن بیشتر این رقم بتوانیم سایر  499قرار است وارد شود که تاکنون 

 .را نیز وارد کنیمآن 

درصد باید توسط واردات تأمین شود و سایر آن از طریق  99رسد، حدود  از میزان کودی که در کشور به مصرف می: وی یادآور شد

 ./تولید داخل قابل استحصال است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90994-1.html 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 1349تیر  41, دوشنبه

 ای  های متراکم گلخانه تعیین نحوه حمایت از متقاضیان و بهره برداران خصوصی و تعاونی در زمینه کشت
ابالغ تا پایان تابستان از تاریخ ( تحویلی به مصرف)با تصویب هیأت دولت بهای فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده

 .هزار ریال کاهش یافت ۳هزار ریال به  2، از 9314

هیات وزیران در نشستی به ریاست حسن روحانی   رسانی دولت، به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

از تاریخ ابالغ تا پایان تابستان ( به مصرفتحویلی )رئیس جمهور تصویب کرد که بهای فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده 

 .ریال کاهش یابد 1999ریال به  0999، از 1004

های اجرایی  همچنین هیات دولت با تصویب یکی از آیین نامه های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، به دستگاه

درصد اعتبار مصوب ساالنه به صورت  09ای خود را تا سقف  مایههای سر های تملک دارایی اجازه داد تا کاالهای مورد نیاز طرح

 .های مذکور تحویل دهند غیرنقدی و یا اقساطی خریداری کرده و به پیمانکاران طرح

 های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور بود آیین نامه موضوع انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، از دیگر آیین نامه

 .که به تصویب هیات وزیران رسید

ارکان انتشار اوراق مبتنی بر دارایی، شرایط مطالبات و تسهیالت، شرایط اوراق مبتنی بر دارایی و شرایط صدور مجوز از مفاد آیین 

 .نامه یاد شده است

خش های خصوصی و تعاونی در همچنین براساس آیین نامه دیگری از قانون یاد شده، نحوه حمایت از متقاضیان و بهره برداران ب

 .ای با اولویت مصرف کنندگان بهینه آب و انرژی تعیین شده است های متراکم گلخانه زمینه ایجاد و توسعه کشت

اعم از وجوه اداره شده و یا تسهیالت ناشی از )ها و مشوق ها شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی  همچنین حمایت

( 09)تا ( 19)است و سهم آورده متقاضیان و بهره برداران با توجه به نوع طرح و توان مجری بین ( اخلی بانکتلفیق با منابع د

 .درصد مجموع سرمایه ثابت و در گردش تعیین می گردد

 .در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید

خرید و بکارگیری دستگاه های یونیزاسیون برای باران زایی به جز در امور تحقیقاتی را بدون مجوز کمیسیون دولت تولید، واردات، 

 .علمی، تحقیقاتی و فناوری هیات دولت، ممنوع اعالم کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90990-1.html 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 1349تیر  49, پنجشنبه

 هزار نفر تا پایان سال کد می گیرند  033/ هزار کشاورز 139ارایه کد رهگیری حفظ نباتات به 
هزار کشاورز تاکنون کد رهگیری دریافت کرده اند، ابراز  139رییس سازمان حفظ نباتات کشور با اعالم اینکه 

 .هزار نفر برسد 033رقمی رهگیری حفظ نباتات به  92کرد تا پایان امسال تعداد دریافت کنندگان کد امیدواری 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از جهادکشاورزی، محمدعلی باغستانی، بهبود سالمت محصوالت کشاورزی، ایجاد زیرساخت 

واحدهای تولیدی، رهگیری محصول تولید شده در سطح استان،  های الزم برای دستیابی به محصوالت، شناسایی بهره برداران و

رقمی رهگیری  10شهرستان و دهستان و ثبت و دریافت به روز وقایع واحدهای تولیدی و نهاده های مصرفی را از اهداف اجرای کد 

 .و راه اندازی سامانه مدیریت الکترونیکی کلینیک های گیاه پزشکی عنوان کرد

گیاه اعم از زراعی، باغی،  449: نزدیک به یک سال و دو ماه از اجرای طرح کد رهگیری می گذرد، اظهار داشتوی با بیان اینکه 

 .گلخانه ای و دارویی زیر پوشش کد رهگیری قرار می گیرد

الزم است بخشی از : رقمی و سامانه الکترونیکی کلینیک های گیاه پزشکی تاکید کرد و گفت 10وی بر حمایت از طرح کد 

 .اعتبارات طرح تحول سالمت برای پایش محصوالت اختصاص یابد

رییس سازمان حفظ نباتات کشور بر ضرورت پرداخت یارانه برای تولید محصول سالم تاکید کرد و با اشاره به اینکه این سازمان یک 

قدامات آن به سالمت محصول و این سازمان با امنیت غذای مردم سر و کار دارد و مجموعه ا: سازمان واکنش سریع است، افزود

 .افزایش تولید کمک می کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90914-1.html 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 1349تیر  47, یکشنبه

 بارکد گواهی تطابق محتوا با برچسب کود و سم تدوین شد / تشدید برخورد با عرضه کود و سم تقلبی به بازار
های کشاورزی تقلبی و فاقد کیفیت به بازار  با تدوین بارکد گواهی تطابق محتوا با برچسب کود و سم، از عرضه نهاده

 .شود جلوگیری می

با اعالم این خبر ( ایانا)ایی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون اجرایی و فنی سازمان تعاون روست

عنوان بارکد  کیفیت در حوزه کشاورزی، برچسب گواهی تطبیق محتوا با برچسب به منظور جلوگیری از عرضه سم و کود بی به: گفت

 .کیفیت کاال تدوین شد

ید مؤسسه آب و خاک و سازمان حفظ نباتات پس از بررسی فرآیند تولید انواع شرکت مورد تأک: غالمحسین طباطبایی افزود

کودهای شیمیایی و سم و پس از آنالیز آزمایشگاهی اقدام به صدور برچسبی خواهد کرد که تحت عنوان گواهی تطبیق محتوا با 

 .گذاری خواهد شد ها، برچسب برچسب، به روی نهاده

کردند که در  کیفیت و کودهای شیمیایی تقلبی می تولیدکنندگان اقدام به کاالهای کم از شبه در گذشته برخی: وی خاطرنشان کرد

 .رسید شده نیز نمی کننده، به کاربرد تعریف نهایت به ضرر تولیدکنندگان بود و ضمن از دست رفتن منابع مالی مصرف

ه امکان نظارت بر چهارهزار تولیدکننده انواع سم و کود در از آنجا ک: معاون اجرایی و فنی سازمان تعاون روستایی ایران ادامه داد

ای یک شرکت مورد تأیید مؤسسه خاک و آب و سازمان حفظ نباتات برای نظارت بر عملکرد  نامه کشور وجود ندارد، طی تفاهم

 .کیفیت تولیدکنندگان داخلی انتخاب شد

یر مواد ریزمغذی و کودهای شیمیایی را آنالیز کرده و میزان این مؤسسه محتوای کاالهای تولیدشده نظ: طباطبایی تصریح کرد

دهد و پس از تطبیق دقیق محتوا با برچسب، اقدام به صدور  بندی کاال را نیز مورد بررسی قرار می درصد ذکرشده به روی بسته

 .کننده کیفیت کاال باشد تواند تضمین کند که می بارکدی می

های زیرمجموعه سازمان تعاون  مدیره، به همه اتحادیه ام تدوین شده و در صورت تأیید هیئتدستورالعمل این اقد: وی یادآور شد

 ./روستایی ابالغ خواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90900-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1349تیر  46 ,شنبه

 اجرای شیوه نامه واگذاری اراضی شیبدار ابالغی وزیر جهاد کشاورزی 
نخستین گردهمایی سراسری روسای ادارات واگذاری مدیریت های امور اراضی استان ها با حضور مدیرکل دفتر 

 .شیراز برگزار شدواگذاری وتوسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور و رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در 

از شیراز، دراین گردهمایی توکلی مدیرکل دفتر واگذاری وتوسعه اراضی سازمان امور ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

به منظور دریافت گزارش های مردمی تخلفات و تغییر کاربری  101سامانه ارتباط مردمی به شماره تلفن : اراضی کشور اظهار داشت

 .مجاز در اراضی کشاورزی به زودی راه اندازی می شودهای غیر 

ازبرنامه های مهم این دفتر توسعه و واگذاری اراضی در اراضی شیبدار برای توسعه باغات به صورت آبی و دیم است : وی تصریح کرد

 .که در قالب شیوه نامه واگذاری اراضی شیبدار ابالغی وزیر جهاد کشاورزی صورت می پذیرد

همچنین بروز رسانی و تعیین تکلیف پرونده های واگذاری توسط هیأت های هفت نفره واگذاری زمین از برنامه های : وی افزود

 .دیگر این دفتر و مجموعه مدیریت های امور اراضی سراسر کشور است

از تغییر کاربری هم چنین قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس دراین گردهمایی اهم چالش های مدیریت زمین را اعم 

غیر مجاز اراضی کشاورزی، خرد شدن وتفکیک اراضی کشاورزی، عدم صدور اسناد مالکیت و کاداستر اراضی کشاورزی، عدم جرم 

انگاری تخلفات حوزه زمین و زمین خواری، عدم اجرای طرح آمایش سرزمینی وکمبود اعتبارات، تجهیزات و امکانات جهت حفاظت 

البته در دو سال اخیر فعالیت های خوبی از طرف سازمان امور اراضی کشور در جهت : ست و اظهار داشتاز اراضی کشاورزی دان

حفظ و حراست از اراضی کشاورزی انجام شده که می توان به راه اندازی اکیپ های گشت ویژه حفاظت از اراضی و ارتقاء جایگاه 

 .این سازمان نام برد

ستان فارس ضمن ارائه گزارشی از اهم فعالیت های مدیریت امور اراضی در حوزه واگذاری زمین در ادامه کریمی، مدیرامور اراضی ا

مهمترین چالش حوزه زمین در استان فارس تغییر کاربری های غیرمجاز : برای طرح های مختلف کشاورزی و غیر کشاورزی گفت

 .وخرد شدن اراضی کشاورزی است

کیپ های گشت ویژه اراضی کشاورزی راه اندازی شده که درصدد توسعه به سایر شهرستان ا 0در سال جاری در : وی افزود

 .شهرستان ها نیز هستیم

هدف از اجرای این گردهمایی، تعیین برنامه اجرایی ساالنه مدیریت های امور اراضی در زمینه واگذاری : کریمی خاطر نشان کرد

...( دامداری، مرغداری، پرورش آبزیان و) سته به بخش کشاورزی واب( زراعت و باغ ) برای فعالیت ها وطرح های کشاورزی 

سیاست گذاری و برنامه ریزی در واگذاری و توسعه اراضی و هم چنین به منظور .... ( صنعتی، خدماتی، گردشگری و)غیرکشاورزی 

 .تبادل نظر، هماهنگی وایجاد وحدت رویه بیشتر در اجرای برنامه ها و سیاست ها است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90970-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1349تیر  49, پنجشنبه

 طرح جامع رسیدگی به آتش سوزی جنگل ها تدوین می شود 
ها و مراتع کشور با استقبال از حساسیت رسانه  جنگلمعاون اول رییس جمهور در جلسه بررسی وضعیت آتش سوزی 

باید موضوع آتش سوزی جنگل : ها و افکار عمومی نسبت به وقوع آتش سوزی ها در جنگل های کشور اظهار داشت

 .ها و مراتع کشور را به عنوان یك اولویت ویژه دنبال کنیم

هور در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی، روسای چهار سازمان ، معاون اول رییس جم(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ها، مراتع و آبخیز داری کشور، مدیریت بحران کشور و هواشناسی کشور و نمایندگان سازمان مدیریت  حفاظت محیط زیست، جنگل

های ارائه شده در این جلسه در برنامه ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز حضور داشتند، با اشاره به گزارش 

رسد این سازمان ها تاکنون اقدامات خوبی  به نظر می: خصوص اقدامات انجام شده از سوی سازمان های مرتبط خاطرنشان کرد

 .انجام داده اند و از آمادگی بیشتری برای جلوگیری از بروز حوادثی نظیر آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور برخوردارند

البته در این زمینه کمبودها و محدودیت هایی نیز در بخش اعتبارات و تجهیزات وجود دارد که انتظار می رود سازمان : ودوی افز

 .مدیریت و برنامه ریزی کشور تدابیر الزم را برای رفع این محدودیت ها اتخاذ کند

وهای مسلح برای کمک به اتفاء حریق و جلوگیری جهانگیری همچنین با تاکید بر وجود ظرفیت ها و توانمندی های فراوان در نیر

از آتش سوزی جنگل ها و مراتع کشور، از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواست حداکثر زمینه همکاری نیروهای مسلح با 

 .سازمان های ذیربط درخصوص جنگل ها و مراتع کشور را فراهم کند

یت بحران کل کشور نیز خواست جلسه ای در این زمینه با حضور دستگاه های معاون اول رییس جمهور از رییس سازمان مدیر

مرتبط برگزار و طرح جامعی برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع کشور تدوین کنند تا وظایف هر استان و هر دستگاه 

 .در این طرح مشخص باشد

ها و مراتع کشور تاکید کرد و از وزارت دفاع و  ش سوزی جنگلوی بر لزوم تجهیز ناوگان زمینی برای اطفاء حریق و مهار آت

 .پشتیبانی نیروهای مسلح خواست در خصوص پشتیبانی هوایی اطفاء حریق نیز برنامه ریزی الزم را انجام دهند

ت وزارت الزم است طرحی جامع برای پوشش هوایی جهت اطفاء حریق جنگل ها و مراتع با محوری: معاون اول رییس جمهور افزود

 .دفاع تدوین شود، به گونه ای که این طرح در یک دوره زمانی مشخص به اجرا درآید

نمایندگان این چهار سازمان گزارشاتی از علل آتش سوزی جنگل ها، عوامل عمده تهدید کننده منابع طبیعی کشور، میزان آتش 

 .یعی بروز حریق ارائه کردند، عوامل انسانی و طب00تا  49سوزی در جنگل ها و مراتع طی سال های 

های  ها و مراتع کشور و نیز چالش در ادامه این نشست، اقدامات انجام شده برای پیشگیری از بروز حوادث و آتش سوزی در جنگل

پیش روی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد جلساتی برای تدوین طرحی جامع در این زمینه با حضور دستگاه ها و 

 .زمان های مرتبط تشکیل شودسا

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/90909-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1349تیر  42, سه شنبه

 شود  اراضی کشاورزی رهاشده مصادره می/ پل حفاظت مردمی رونمایی شد 939سامانه 
خواری،  شده با هدف مهار زمین های ارسال های مردمی و بر پایه گزارش با استفاده از ظرفیت 939سامانه ارتباط مردمی 

 . اندازی خواهد شد ر کشور راهتغییر کاربری، رها کردن اراضی کشاورزی و تفکیك زمین تا دو هفته آینده در سراس

حفاظت از اراضی کشاورزی کشور امروز با حضور رئیس سازمان  101، سامانه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ضی های کشاورزی و استفاده از ارا خواری، تغییر کاربری اراضی، تفکیک و خرد کردن زمین اندازی شد تا به زمین امور اراضی راه

 .واگذارشده و همچنین اراضی بایر و موات خاتمه دهد

پس از سخنرانی مقام معظم رهبری و  00که از نیمه دوم سال  101سامانه : رئیس امور اراضی کشاورزی کشور در این جلسه گفت

های غیرمجاز،  خواری نهایی مردمی درباره زمی با همکاری وزارت ارتباطات عملی شد، به عنوان کد ارتباط اضطراری مردم، گزارش

 .کند آوری و از طریق ستاد مرکزی تثبیت و ساماندهی می تغییر کاربری و اراضی بایر و رهاشده را جمع

 شوند اراضی کشاورزی رهاشده مصادره می

کشاورزی خود آن بخش از کشاورزانی که طی پنج سال از فعالیت بر اراضی : قباد افشار با اشاره به قانون مالکیت اراضی افزود

خودداری کنند، بر اساس پس از سال دوم توسط سازمان امور اراضی اخطار دریافت کرده و اگر عذر موجهی نداشته باشند، پس از 

 .پنج سال اراضی کشاورزی آنها مصادره خواهد شد

که پس از ارزیابی اثبات تواند کفایت نکردن آب  مصادیق عذر موجه برای عدم کشت در اراضی کشاورزی می: وی خاطرنشان کرد

شده باشد، بیماری یا عدم حضور در کشور باشد؛ بر این اساس، پس از گذشت پنج سال اراضی کشاورزی رهاشده در اختیار دولت 

 .قرار خواهند گرفت

دهد که رها  یل میمیلیون هکتار آن را اراضی آیش تشک 9.1از چهار میلیون هکتار اراضی بایر در کشور، بین دو تا : افشار ادامه داد

میلیون هکتار مابقی به معنای خالی ماندن ظرفیت هشت میلیون تن محصوالت کشاورزی با در نظر گرفتن  1.1شدن یک تا 

 .متوسط تولید هشت تنی خواهد بود

 خواهد رسید 03ضریب حفاظت از اراضی به 

ر هکتار از اراضی، اخطار صادر شده، اما به شکل هزا 11تا  19سال گذشته برای : رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد

های مردمی ناظر بر رها  شود که گزارش هزار هکتار صادر می 119امسال برای اراضی بایر رهاشده تا سقف . مند نبوده است نظام

 .کندتواند بر نظارت بر عملکرد حفظ اراضی کشاورزی نقش مؤثر ایفا  می 101شدن اراضی کشاورزی از طریق سامانه 

اندازی  در همه کشور راه 101اندازی شده و طی هفته آینده سامانه  راه 101استان کشور، سامانه  14تاکنون از : وی یادآور شد

 .خواهد شد

 .هایی به همین منظور ساماندهی شده است های مردمی را کنترل کرده و گشت ستاد مرکزی تماس: افشار تأکید کرد

که تعرفه تلفن شهری را دارد، توسط این سازمان پرداخت شود،  101کند تا هزینه تماس با  تالش میاین سازمان : وی اظهار داشت

 .اما هنوز قطعی نشده است

 اکیپ گشت برای حفاظت از اراضی بسیج شدند 333

شده  تشکیل یگان حفاظت: هایی برای حفاظت از اراضی کشاورزی خبر داد و گفت رئیس سازمان امور اراضی کشور از تشکیل اکیپ

نفر به قرار هر اکیپ سه نفر  099یگان رسیده است و در این قالب  099یگان منحصر شود، اکنون  919که پیش از این قرار بود به 
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دیده هستند، برای حفاظت از اراضی کشاورزی  که متشکل از نیروی انتظامی، کارشناس جهاد و سازمان امور اراضی که آموزش

 .اند بسیج شده

 099گروه گشت نیاز است که با  099تا  199های منابع طبیعی سراسر کشور به  بانی از عرصه برای دیده: همچنین افزودافشار 

 .ها، شمال کشور، تهران، البرز، قزوین و مشهد رصد خواهدشد شده، نواحی پرخطر نظیر مراکز همه استان اکیپ تشکیل

 الباب تخلف های هادی روستایی، فتح طرح

های دولتی، عدم  های وابسته به سازمان ها و تعاونی ها، مؤسسه ترین بسترهای تخلف توسط شرکت یکی از مهم: خاطرنشان کردوی 

ها با خریداری اراضی همجوار روستا به بافت روستایی  های هادی روستایی بود؛ به این معنا که بخشی از تعاونی اجرای طرح

ای که با بنیاد  نامه کردند که طی تفاهم هری نظیر آب، برق و گاز اقدام به ساخت و ساز میافزودند و با استفاده از خدمات ش می

مسکن منعقد شد، مقرر گردید آن بخش از کشاورزان یا فرزندان آنها که ساکن روستا هستند و به کار کشاورزی مشغولند، در 

 .ه سنددار کردن اراضی کشاورزی خود کنندتوانند اقدام ب ای می محدوده روستا با گرفتن مجوز بدون هیچ هزینه

 میلیون هکتار از اراضی حریم شهرها و روستاها در معرض تهدید 3.۳

های حریم شهرها و حاشیه روستاها در معرض تخریب قرار دارد که بومی شدن فرهنگ  میلیون هکتار از زمین 0.1: افشار ادامه داد

 .های مهندسی باعث افزایش آن شده است ای مسکن و شهرکه های تفریحی و نفوذ تعاونی ویالسازی و خانه

شود و خرد شدن اراضی که عمالً  منظور گسترده کردن روستاها صادر می ها و مجوزهایی که به حضور دهیاری: وی تصریح کرد

به  101ست که با سامانه کند، از مصادیق و رفتارهای مجرمانه در حوزه کاربری اراضی ا تولید اقتصادی کشور را با اختالل همراه می

 .شود آن خاتمه داده می

 گیرد سنددار کردن اراضی کشاورزی بدون هزینه صورت می

در دولت یازدهم و با تأکید رئیس جمهوری، : رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به سنددار کردن اراضی کشاورزی یادآور شد

برداری توسط کاداستر  میلیون هکتار نقشه 79رفت و مقرر شد در قدم نخست سنددار کردن اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گ

 .صورت گیرد

گیرد، همه اراضی کشاورزی دارای سند شده و کشاورزان  برای سنددار کردن اراضی که با طرح کاداستر صورت می: افشار تأکید کرد

 .کند ای اقدام به تحویل سند می بدون پرداخت هیچ هزینه

 .هزار هکتار از اراضی زابل و در استان سیستان و بلوچستان، کار سنددار کردن اراضی آغاز شده است 41در : شتوی اظهار دا

 الگوی کشت با طرح کاداستر کلید خورد

ریزی است، در سه الیه  همچنین در طرح کاداستر که توسط این سازمان در حال برنامه: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

برداری و همچنین الیه تعیین مالکیت و مباحث  گیرد که تدوین الگوی کشت و نظام بهره و خاک مورد توجه قرار میاطالعات آب 

 .ها در دستور کار قرار گرفته است برداری و استانداری حقوقی با همکاری سازمان نقشه

جان، تهران، خراسان رضوی و فارس در حال های قزوین، زن هزار هکتار در استان 09طرح کاداستر در سطح : افشار همچنین افزود

 .تعیین نقشه است

رود تا  برداری و طرح کاداستر اختصاص پیدا کرده که انتظار می میلیارد تومان اعتبار برای نقشه 11تاکنون : وی خاطرنشان کرد

 .میلیارد تومان افزایش پیدا کند 79پایان سال به 

نامه  شود که بر این اساس، آیین ها استفاده می پهبادها و همچنین امکانات سایر ارگانبرای تسریع کاداستر از : افشار ادامه داد

 .رود تا برای ابالغ آماده شود سنددار کردن اراضی فردا به دفتر معاون اول رئیس جمهوری می
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 خواری تشکیل شد کارگروه فراقوه مبارزه با زمین

اری در اسفندماه سال گذشته و بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خو کارگروه فراقوه مبارزه با زمین: وی تصریح کرد

 .ترین میزان خود برسد خواری به پایین تشکیل شد تا با حضور همه قوا که در سطح معاون اول قرار دارد، زمین

ماه  ان امور اراضی است، از اردیبهشتدر این کارگروه که مسئولیت آن با وزیر جهاد کشاورزی و دبیری آن با سازم: افشار یادآور شد

 .های تخصصی در آن شکل گرفته است سال جاری جلسه داده و کمیته

المال تشکیل  های نظارتی، اجرایی، قضایی و همچنین کمیته شورای حفظ حقوق بیت کمیته تخصصی با دستگاه: وی تأکید کرد

 .ولتی در اراضی در اختیار خود داردهای د ها و ارگان شده که نظارت بر عملکرد و فعالیت سازمان

 هزار پرونده کاربری غیرمجاز تشکیل شد 9۳

هزار هکتار تخلف  هزار پرونده کاربری غیرمجاز با حدود هشت 11سال گذشته حدود : رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت

 .به محاکم قضایی ارسال شده است

هزار پرونده بوده، با  19که  09هزار تخلف ارسال شد که نسبت به سال  نیز سههمچنین در نوروز امسال : افشار همچنین گفت

 .رو شده است افزایش روبه

گرفته شناسایی و  بانی و رصد تخلفات صورت علت تقویت دیده شده به محاکم قضایی به های ارجاع افزایش پرونده: وی در ادامه افزود

 .تشکیل پرونده در محاکم قضایی است

 .شود درصد تخلفات شناسایی می 49شد، اما امروز بیش از  درصد تخلفات شناسایی می 19در گذشته تقریباً : رنشان کردافشار خاط

 های دولتی خواری دستگاه پرونده زمین 900

 .های دولتی به محاکم قضایی خبر داد پرونده تخلفات دستگاه 177رئیس سازمان امور اراضی کشور از ارسال 

ضابطه دارای پرونده  شده در سند یا صدور مجوز برای ساخت و سازهای بی ها با عدم رعایت کاربری تعیین این دستگاه: وی ادامه داد

 .در محاکم قضایی شدند که هنوز به نتیجه نرسیده است

خواری  رل زمینها در حوزه زمین تشکیل شده که در کنت منظور نظارت بر عملکرد سازمان ای به کارگروه فراقوه: افشار تصریح کرد

گرفته در صداوسیما خبر داد و  خواری همچنین از تخلف صورت وی برای مصادیق زمین.دولتی نقش قابل توجهی خواهد داشت

درصدی  49درصد اراضی مجوز گرفته بود، اقدام به ساخت و ساز  99در حالی که معاونت سیاسی این سازمان برای : یادآور شد

 .پرونده در محاکم قضایی است کرده که در مرحله بازگشایی

 پرونده پدیده شاندیز دوباره بازگشایی شد

هکتار از  41که اعالم جرم و تخلف در  09از سال : رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به وضعیت پدیده شاندیز تأکید کرد

های  علت تفسیر متفاوت در دادگاه شهد، بههای م اراضی شاندیز در دستور کار قرار گرفت و با وجود تشکیل پرونده در دادگاه

هکتار به شکل کامل ادامه یافت که هرچند اکنون پیشرفت فیزیکی آن متوقف شده است، اما  0تجدیدنظر عمالً ساخت و ساز در 

 .ریزی صورت گرفته است هکتار و بتن 0ساخت و ساز در تمامی 

جوار شاندیز  واند عالوه بر تغییر کاربری و از بین رفت اراضی کشاورزی همت از آنجا که ساخت پدیده شاندیز می: افشار اظهار داشت

ریزی برای رفت و آمد، مشکل بزرگی برای ساکنان منطقه فراهم خواهد کرد که به  را داشته باشد، بلکه با ترافیک و عدم برنامه

 .همین منظور پرونده شاندیز دوباره در دادگاه بازگشایی شده است

 ./منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردمی در پدیده شاندیز تشکیل شده است کارگروهی به: گفتوی در پایان 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/90994-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1349تیر  43, چهارشنبه

های  نامه با سپاه برای فعالیت امضای تفاهم/ هاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی، چتر حمایتی تشکل

 ها  آموزشی و همایش
نامه با سپاه استان تهران، از تالش  رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان تهران در مراسم امضای تفاهم

تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و همچنین توانمندسازی اعضا خبر این سازمان برای فراهم ساختن امکان کمك به 

 .داد

، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران صبح (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

طبیعی برگزار شد، در پاسخ به امروز در نشستی خبری که به مناسبت سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسین کشاورزی و منابع 

پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه این سازمان براساس وظایفش در فرآیند تولید، خدمات و بازار محصوالت کشاورزی از 

ه متأسفانه سازمان تاکنون در مقوله بازار به معنای واقعی ورود نداشت: زمان تأسیس تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است، گفت

آموختگان  است و یکی از مباحث تازه و در دستور کار این سازمان ورود سازمان نظام مهندسی کشاورزی با جمعی کثیر از دانش

توانند کمک حال تنظیم بازار محصوالت  گیری می سازی و تصمیم طور قطع به لحاظ تصمیم عضو اقتصاد کشاورزی است که به

 .کشاورزی باشند

های متولی که فضا را برای سازمان نظام مهندسی کشاورزی باز نکردند  اینکه اشکال یادشده به دستگاه علیرضا بزرگی با بیان

رفت تمام اختیارات، اعتبارات  با این قانون انتظار می: گردد، نقدی را هم به قانون تمرکز وظایف کشاورزی وارد دانست و افزود برمی

صورت  اکنون به ورزی منتقل شود، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد و این قانون همو ساختار نیروهای انسانی به وزارت جهاد کشا

 .شود بند اجرا می نیم

دهی معاونت بازرگانی است ساختار بسیار  تازگی در حال شکل وی در عین حال اظهار امیدواری کرد تا وزارت جهاد کشاورزی که به

 .بخش خصوصی کارآمد در بخش کشاورزی و صنایع غذایی واگذار شود گری به امور تصدی 44کاملی پیدا کند تا طبق اصل 

های تولیدی  های صنفی کشاورزی مانند اتحادیه بزرگی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر اینکه با توجه به حضور تشکل

: ی کشاورزی واگذار شود، پاسخ دادرود که امور تنظیم بازار به سازمان نظام مهندس کشاورزی یا روستایی به چه دلیل انتظار می

کمااینکه این سازمان . هاست و هدف غایی حمایت از آنها است سازمان نظام مهندسی کشاورزی چتر حمایتی برای همه تشکل

ضمن ان که در این . بیند ارگانی غیردولتی است که در واقع توان مهندسی هر سه جریان تولید، خدمات و توزیع را در خورد می

ها در غالب یک کار جمعی و مبتنی بر دانش  ها وجود دارد که آماده توانمندسازی تشکل ان معاونتی تحت عنوان توسعه تشکلسازم

 .متخصصان اقتصاد کشاورزی است

هایی که باید در حوزه  های تخصصی بازار را تنظیم کنیم، در حالی که درباره تشکل باید با کمک خود تشکل: وی خاطرنشان کرد

 .ورود پیدا کنند خالء است بازار

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با بیان اینکه به واسطه سازمان نظام مهندسی کشاورزی، امروز 

مهندسان عضو این سازمان، : هویت و معنای متفاوت پیدا کرده که البته همچنان جای کار دارد، ادامه داد "مهندس کشاورزی"

معنا پیدا ... پزشک، مهندس مکانیزاسیون و واحد خدماتی این سازمان هستند که با آمدن نظام مهندسی، مشاغلی مانند گیاهجزء 

 .کرده است
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اکنون هر فردی که قصد اخذ مجوز برای احداث دامپروری،  بر اساس قانون، هم: وی در تشریح دالیل این نقطه نظر خود تصریح کرد

را دارد باید از سازمان نظام مهندسی کشاورزی مجوز بگیرد که البته به این مجموع در حال اضافه ... طیور وشیالت، گلخانه، قارچ، 

 .کردن صنایع غذایی هم هستیم

نظام آموزش عالی در بخش کشاورزی : بزرگی با بیان اینکه نظام آموزش عالی ما در بخش کشاورزی دارای اشکال است، یادآور شد

های مورد  های مناسب حال آنها، تعداد شاغالن و رشته ه مالحظه جنسیت دانشجویان پذیرش شده در رشتهدر پذیرش دانشجو ب

نیاز توجه ندارد و از آن طرف دانشجویان پس از اخذ مدرک تحصیلی از مهارت تجربی کامل برای ورود به عرصه برخوردار 

 .شوند نمی

ن مستقل قانونی است و زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی نیست، تأکید وی با یادآوری اینکه سازمان نظام مهندسی یک سازما

بینی کرده و  گذار اهداف و وظایف بسیاری را پیش در قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، قانون: کرد

 .مند کنیم قرار شده که ما در حوزه کشاورزی ورود یابیم و این بخش را نظام

برد و  نظمی بزرگی رنج می بخش کشاورزی از بی: نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران اظهار داشت رئیس سازمان

 .وری پایین از منابع انسانی و پایه است خروجی آن بهره

و از ورود افراد ای و صنف برخورد شود  گذار به سازمان اختیار داده که با تخلفات در حوزه حرفه بزرگی با اشاره به اینکه قانون

یکی از اشکاالت این : غیرمتخصص در حوزه کشاورزی جلوگیری شود به محدودیت منابع در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت

 .شود و در این راستا باید نگاه معیشتی در این حرفه را کنار گذاشت است که به پیشه کشاورزی نگاه اقتصادی نمی

 .ت از منابع طبیعی به این دلیل است که نگاهمان به استفاده از منابع، نگاه مهندسی نیستعدم استفاده درس: وی همچنین افزود

 ها میان نظام مهندسی و سپاه  نامه آموزشی و برگزاری همایش امضای تفاهم

با سازمان  به گزارش ایانا، در این مراسم همچنین با حضور رؤسای دو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

کارگیری نیروهای متخصص بخش کشاورزی و  ای با هدف به نامه بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تفاهم

 .های تخصصی با مشارکت سپاه استان تهران امضا شد های آموزش و همایش منابع طبیعی و برگزاری دوره

خاکی، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی استان  فته سرهنگ علی رعیتنامه و به گ بنا بر این گزارش، بر اساس این تفاهم

های اقتصاد مقاومتی را صادر  که مجوز وام "نگار نصر"تهران، سپاه استان تهران در قبال ارائه اعتباراتی مالی از طریق شرکت 

یجی در روستاهای استان تهران که برای برداران بس روزه آموزشی به بهره ، اردوهای سه"مهر اقتصاد"کند و همچنین بانک  می

های فصلی تخصصی با کمک سازمان نظام مهندسی  بینی شده است را در کنار برگزاری همایش نفر پیش 199هزار و  امسال یک

 ./دهد کشاورزی استان تهران در دستور کار قرار می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/90910-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1349تیر  43, چهارشنبه

 همکاری های کشاورزی ایران و هلند توسعه می یابد 
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ایران در امور مجلس و وزیر کشاورزی هلند در دیداری بر توسعه بیش از پیش همکاری 

 .در حوزه کشاورزی میان تهران و آمستردام تاکید کردندها 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، خلیل آقایی قائم مقام وزیر جهاد ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

به هلند « ی از اتالف غذاجلوگیر» کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در امور مجلس که به منظور شرکت در اجالس بین المللی 

وزیر کشاورزی هلند در زمینه همکاری های کشاورزی و راه های ( Sharon Di jksma)سفر کرده است، با شارون دی کسما 

 .توسعه آن دیدار و گفت وگو کرد

اسالمی ایران و قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در این دیدار با اشاره به سابقه طوالنی مناسبات فیمابین جمهوری 

 .پادشاهی هلند بر استمرار همکاری ها و رایزنی ها دو کشور در سطوح مختلف تاکید کرد

وی همچنین با اشاره به دیدار روحانی رییس جمهوری کشورمان و مارک روته نخست وزیر هلند که منجر به تحرک و تقویت 

ی مهم ایران در اروپا محسوب می شود و ایران عالقه مند است با هلند به عنوان یکی از شرکا: مناسبات دو جانبه گردید، افزود

استفاده از ظرفیت و توانمندی های موجود، مناسبات فیمابین به ویژه در عرصه کشاورزی، انتقال تجارب و افزایش بهره وری های 

 .فنی را گسترش دهد

و زمینه های مختلف همکاری کشاورزی بین دو کشور، عالقه  وزیر کشاورزی هلند نیز در این دیدار با اشاره به سابقه روابط، بستر

مندی کشورش در توسعه و گسترش مناسبات به ویژه در عرصه منابع ژنتیکی را مورد تاکید قرار داده و ابراز امیدواری کرد که در 

 .آینده شاهد تسهیل و گسترش روز افزون همکاری های کشاورزی بین دو کشور باشیم

هلند همچنین . ، کشور هلند به جهت بهره وری در تولید محصوالت کشاورزی و دامی در صدر جهان قرار داردبه گزارش ایانا

میلیارد و هفتصد میلیون یورو صادرات محصوالت کشاورزی و دامی داشته که از این حیث نیز  49میالدی بالغ بر  9914درسال 

 .مقام دوم را پس از آمریکا داراست

میلیارد یورو رشد داشته است تا این کشور کوچک، همچنان غول  9نسبت به سال قبل حدود  9914ال کشاورزی هلند در س

 .کشاورزی دنیا باشد

های اقتصاد هلند  دامداری و کشاورزی نیز از پایه. الزم به ذکر است هلند در پرورش و تجارتِ گُل مقام اول را در جهان داراست

 ./شود محسوب می

http://www.iana.ir/majles/item/90944-1.html 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 1349تیر  42, سه شنبه

 تصویب کلیات دو ماده الیحه حفاظت از خاک در کمیسیون صنایع مجلس 
الیحه حفاظت از خاک را تصویب کردند و پس از آن اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی دو ماده 

 .هایی را داشته باشد به مشکالت تولیدکنندگان ماکارونی گوش دادند که قرار شد مجلس در این باره حمایت

( صنایع و معادن)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران، کلیات ماده هفت الیحه حفاظت از خاک در کمیسیون فرعی 

در تبصره یک این الیحه آمده بود تمام . د بررسی قرار گرفت و تبصره یک آن با نظر اعضای کمیسیون حذف شدمجلس مور

اشخاص مکلف هستند مطابق دستورالعمل ابالغی وزارت جهاد کشاورزی عمل کنند و یک نسخه از نتایج مطالعات خود را در این 

د نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس تمایلی به قانونی بودن این زمینه به وزارت جهاد کشاورزی بدهند که به نظر می رس

 !موضوع از سوی وزارتخانه ای که بهره برداران آن در ارتبط مستقیم با خاک هستند نداشته اند

رسد  نظر می الیحه حفاظت از خاک نیز مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد که به 19بر اساس این گزارش، ماده 

 .جزئیات الیحه شده در جلسات بعدی کمیسیون مطرح شود و این الیحه با سرعت بیشتری به مراحل پایانی برسد

به گزارش ایانا، حضور اعضای انجمن تولیدکنندگان ماکارونی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس که مشکالت خود را در 

نرخی شدن قیمت  اند موضوع تک ز اعضای این کمیسیون خواستههای دیگر کمیسیون بود که ا کمیسیون مطرح کردند از برنامه

 .گندم را پیگیری کنند

درصد  99بر اساس گزارش خبرنگار ما، از آنجا که سرانه مصرف ماکارونی در ایران شش درصد و در کشورهای اروپایی بیش از 

سازی صورت گیرد تا میزان مصرف افزایش  رهنگاست، لذا تولیدکنندگان و نمایندگان بر سر این موضوع که باید در این خصوص ف

 .پیدا کند، اتفاق نظر داشتند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در گفتگویی با بیان اینکه انجمن تولیدکنندگان ماکارونی در مورد 

دارد که مشکالت تسهیالت ارزی، کشور صادرات  04این صنعت در حالی به : اند، گفت افزایش قیمت این محصول صحبتی نکرده

 .های خود را توسعه دهند دهد تا فعالیت بانکی و مالیات بر ارزش افزوده به آنها اجازه نمی

مشکالت تولیدکنندگان صنعت ماکارونی باید حل شود تا بتوان میزان صادرات و سرانه : فر خاطرنشان کرد رمضانعلی سبحانی

 ./های این بخش را بررسی خواهد کرد سیون صنایع و معادن چالشاز این رو کمی. مصرف را افزایش داد

http://www.iana.ir/majles/item/90904-1.html 
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 برنامه و سیاست ها

 فودپرس 1349تیر ماه  9پنج شنبه 

 نان چه بود؟تاثیر هدفمندی یارانه ها در زنجیره 

 .با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مقدار مصرف خانواده ها تا حدی کاهش یافته است <مواد غذایی

را « بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در زنجیره گندم، آرد و نان»مرکز پژوهش های غالت نتایج طرح پژوهشی 

بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در زنجیره »طرح پژوهشی  طبق این گزارش، نسخه مجلد گزارش. منتشر کرد

به عنوان یکی از طرح های پژوهشی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و با همکاری دانشگاه فردوسی « گندم، آرد و نان

 .مشهد منتشر شد

دفمند کردن یارانه ها در زنجیره گندم، آرد و نان از جنبه های هدف از انجام این طرح، بررسی و ارائه نتایج و آثار اجرای قانون ه

 :از مهمترین نتایج این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد. فنی، اقتصادی و اجتماعی بوده است

نان  ، هزینه های دولت بابت تأمین گندم، آرد و(سال های ابتدایی پس از هدفمندی یارانه ها) 1009و  1040در سال های  *

کشور نسبت به قبل از هدفمندی، با شیب مالیم کاهش یافته است اما پس از آن به دلیل افزایش نیاز به واردات و تثبیت قیمت 

 .ریال به منظور تأمین نان ارزان، این روند متوقف شد 4019فروش گندم در 

 1040درصد در سال  1.7اکی، افزایش یافته و از پس از اجرای قانون هدفمندی یارنه ها سهم نان در کل سبد هزینه اقالم خور *

 .رسیده است 1001درصد در سال  0.4و  1009درصد در سال  11.1به 

با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مقدار مصرف خانواده ها تا حدی کاهش یافته است و مصرف کنندگان در کشور به طور  *

 .انددرصد از مصرف نان خود را کاهش داده 4.04متوسط 

بررسی میزان ضایعات آرد و نان در سه سطح مصرف کننده، نانوایی و کارخانجات آرد حاکی از آن است بخش عمده ضایعات نان *

در سطح مصرف کننده ایجاد شده و ضایعات آرد و نان در سطح نانوایی ها و همچنین ضایعات گندم و آرد در سطح کارخانجات آرد 

 .ناچیز و قابل چشم پوشی است

درصد از نان تولید شده در سطح مصرف کنندگان به ضایعات تبدیل شده  19.9مطابق نتایج تحقیق قبل از هدفمندی یارانه ها  *

 .درصد رسیده است 4.11است که این مقدار پس از اجرای هدفمندی یارانه ها به 

 14.01مندی یارانه ها در مجموع دو استان متوسط امتیاز شاخص کل کیفیت نان از دیدگاه مصرف کنندگان، قبل از اجرای هدف *

 (است 01حداکثر مقدار شاخص کل کیفیت در این بخش برابر با . )افزایش یافته است 99.99بوده که با اجرای آن به 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post


 4931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول تیر   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

69 
 

 
 برنامه و سیاست ها

 فودپرس 1349تیر ماه  9پنج شنبه 

 مرغ مشکلی ندارد مصرف مرغ و تخم/ هزارتن کاالی اساسی درتهران3توزیع 

هزارتن انواع کاالهای 0از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون حدود:رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت <مواد غذایی

 .مرغ را بدون نگرانی مصرف کنند ضمن اینکه مردم مرغ و تخماساسی به منظور تنظیم بازار در استان توزیع شده 

: هزار تن گوشت مرغ در استان تهران ذخیره سازی شده است، افزود 09هزار تن برنج و  09سید محمد موسوی با اشاره به اینکه 

تن  919ضمن اینکه تا کنون . گونه محدودیتی برای تامین این کاالها وجود ندارد باتوجه به ذخایر مناسب کاالهای اساسی هیچ

 .تن شکر به عامالن توزیع تحویل شده است 1999تن برنج و  499گوشت قرمز و گوشت مرغ، 

 

شرایط تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ در استان بسیار عالی است به طوری که : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود

 .گوشت مرغ برای توزیع وارد میدان بهمن شده است تن 1099تن و روز گذشته  709دو روز گذشته 

کیفیت گوشت مرغ با نظارت دقیق سازمان دامپزشکی کشور مطلوب است و بازرسان این سازمان در تمام مراحل : موسوی گفت

 ها و شبکه حمل نظارت مستمر دارند تولید، کشتارگاه

شود،  برابر نیاز بازار استان گوشت مرغ تولید و وارد بازار می 1.1نون رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه هم اک

دهیم مرغ و تخم مرغ را بدون  با نظارت دقیق و حساسیت بسیار باالی سازمان دامپزشکی کشور، به شهروندان اطمینان می: گفت

 .ای مصرف کنند گونه دغدغه هیچ

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1349تیر ماه  7یک شنبه 

 مسئوالن پاسخگو باشندمواد غذایی/ اند های وارداتی قاچاق عمده میوه;
های ذیربط  مجموعه: گفتاند،  های وارداتی از مجراهای غیرقانونی وارد کشور شده وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه عمده میوه <

رویه محصوالت  محمود حجتی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری از واردات بی.باید در این زمینه پاسخگو باشند

وزارت جهادکشاورزی تنها بر اساس میزان تقاضا و به منظور تنظیم بازار، با واردات محصوالت ضروری : غذایی به کشور، اظهارداشت

کند، اما زمانی که یک محصول کشاورزی در داخل به حد نیاز کشت شود، اجازه ورود آن به کشور صادر نخواهد  ت میموافق

اما متاسفانه درحال حاضر شاهد حضور بسیاری از میوه های وارداتی در بازار هستیم که عمده آنها از : وزیر جهادکشاورزی افزود.شد

وی در پاسخ به این سئوال که چه .های ذیربط باید در این زمینه پاسخگو باشند و مجموعهاند  مجراهای غیرقانونی وارد کشورشده

ما اکنون به دنبال برق دار : برنامه ای برای جبران افزایش قیمت سوخت و جلوگیری از افزایش هزینه کشاورزان دارید؟ عنوان کرد

کشاورزان به سوخت کاسته می شود و ثمره آن نیز صرفه های کشاورزی هستیم، در این صورت تاحد زیادی از نیاز  کردن چاه

سازی مصرف سوخت در  هایی از قبیل بهینه همچنین روش: این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد.جویی در کل کشور است

ن به سوخت تا تاسیسات کشاورزی و دامپروری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است و ما به دنبال آن هستیم که نیاز کشاورزا

 ایم حد ممکن کاهش یابد، در این صورت عالوه بر کاهش هزینه های کشاورزان، به سمت نوین شدن بخش کشاورزی گام برداشته

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 134۱تیر  2شنبه  سه

 جزئیات پرونده تخلفات اراضی توسط یکی از وزیران دولت قبل

ها و ادارات دولتی، صداوسیما، یکی از وزیران دولت دهم و یک چهره  های تخلف پدیده شاندیز، دستگاه رییس سازمان امور اراضی درباره پرونده

 .ت مفصلی ارائه کردخواری و تغییر غیرقانونی کاربری اراضی توضیحا ورزشی در زمینه زمین

یگان حفاظت از اراضی کشور در نشست خبری اظهار  101به مناسبت افتتاح سامانه  -شنبه  سه -به گزارش خبرنگار ایسنا، قباد افشار امروز 

هکتار را شامل  4999هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز در کشور تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شد که حدود  11سال گذشته حدود : کرد

تعیین تکلیف و برای آنها حکم قضایی صادر شد که این خود سرعت برخورد با ( هکتار 1999)درصد  79شد و از این میزان حدود  می

 .دهد خواری و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی را نشان می زمین

 !دور زدن قانون با کمک طرح هادی روستایی
: پرونده تخلف در زمینه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی تشکیل شد، گفت 0999الت نوروز امسال حدود وی با بیان اینکه در تعطی

ای که زمینی را در حاشیه  های هادی روستایی است؛ به گونه یکی از شگردهای متخلفان برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، استفاده از طرح

زنند و به نام قانون تغییر غیرمجاز کاربری اراضی  لحاق آن به منطقه شهری یا روستایی قانون را دور میکنند و با ا شهر یا روستا انتخاب می

ای با بنیاد مسکن امضا و نتیجه این شد که الحاق جدید به  نامه زنند اما در این زمینه برای جلوگیری از این تخلف تفاهم کشاورزی را رقم می

  .روستاها به صفر رسید

 شان ندارد،  جلوگیری از الحاق اراضی جدید به روستاها ارتباطی با ساخت و ساز روستائیان در محل سکونت: مان امور اراضی ادامه دادرییس ساز

ای در  شود برای جلوگیری از سودجویی عده اما توصیه می. توانند در محدود قانون اجازه ساخت و ساز داشته باشند شان می را که آنها و فرزندان

مناطق، روستاییان خود اقدام به دریافت مجوز ساخت و ساز کنند، چراکه این مجوزها بدون هیچ هزینه و اتالف وقتی برای روستاییان صادر  این

  .کند ای سودجو جلوگیری می خواری عده شود و تنها از زمین می

 خواری در دولت گذشته به نام قانون زمین
شد تا مثال  های اراضی به ویژه در شمال کشور با الحاق شالیزارها به بافت روستا انجام می تغییر کاربریدر دولت گذشته بسیاری از : افشار گفت

های دولتی به افراد حقیقی یا حقوقی مجوز ساخت و ساز بدهند  های رفاهی ساخته شود یا اینکه این دستگاه های دولتی، مجتمع به نام دستگاه

  .شد های بسیاری از طریق این شگرد انجام می کاربری و در واقع با دور زدن قانون تغییر

های دولتی در زمینه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی مورد بررسی قرار گرفت که  تخلفات دستگاه: وی اظهار کرد

 .است  مورد تخلف به مراجع قضایی معرفی شده 177تاکنون 

هایی که چند خانوار بیشتر در آنها زندگی  خواری، خریداری روستاهای متروکه یا مزرعه اضی روش دیگر زمینبه گفته رییس سازمان امور ار

توان به پروژه مزرعه محمودیه واقع در شهرستان دماوند  های رفاهی در آن است که به عنوان مثال می کردند و احداث ویالها و مجتمع نمی

  .اشاره کرد

 !به وسعت شهرخواری در یک روستا  زمین
در پروژه مزرعه محمودیه، تعاونی مسکن وزارت کشور روستایی را در این منطقه شناسایی کرد که در واقع از نظر میزان : افشار عنوان کرد

 179شد اما در حال حاضر تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز صورت گرفته در این منطقه به  سکونت روستاییان، محمودیه یک مزرعه محسوب می

خواری در کشور با  رسد که به وسعت یک شهر است، اما سازمان امور اراضی به عنوان مسئول شناسایی و هماهنگی برخورد با زمین هکتار می

  .پروژه محمودیه موافق نیست

 ساخت و ساز غیرمجاز در روستای اجت 11بررسی 
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مورد آن به دستگاه  11سازهای غیرمجازی نیز صورت گرفته بود که در پرونده روستای اجت ساخت و : رییس سازمان امور اراضی اظهار کرد

قضایی معرفی شد و در حال صدور حکم نهایی است اما آنچه مسلم است، این منطقه روستای قدیمی کوچک چندخانواری بوده که محدوده آن 

 .های قدیمی آن قابل شناسایی است ساله و ساختمان 999با توجه به قبرستان 

های کشاورزی و اراضی ملی وجود داشته که مورد تغییر غیرمجاز کاربری قرار گرفته و تخریب شده  اطراف روستای اجت زمین: ودافشار افز

 .گیری است و جلوی ساخت و سازهای غیرقانونی این روستا گرفته شده است ها از متخلفان در حال بازپس است اما این زمین

 ادر نشده استهنوز حکم نهایی برای پدیده شاندیز ص
نسبت به صاحبان این شرکت اعالم جرم کرد، چرا که  1009وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین شاکی پدیده شاندیز در سال : وی اعالم کرد

 .هکتار از اراضی پدیده شاندیز به صورت غیرمجاز مورد تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز قرار گرفته است 41

در همان روزهای نخست اعالم جرم وزارت جهاد کشاورزی علیه پدیده شاندیز، شهردار شهر شاندیز   :اراضی اضافه کردرییس سازمان امور 

هایی در روند بررسی این پرونده در دستگاه قضایی شد اما پس از آن با  گزارشات خالف واقعی در این زمینه ارائه کرد که سبب نقص

پدیده شاندیز در تغییر غیرمجاز کاربری این اراضی مشخص شد و این پرونده در دستگاه قضایی در  های صورت گرفته تخلف مسئوالن پیگیری

 .حال بررسی و صدور حکم نهایی است

طرح پدیده شاندیز بدون مطالعات کامل زیست محیطی و در نظر گرفتن مسائل و پیامدهای شهری ساخته شده است، چراکه : افشار اظهار کرد

تواند مشکالت زیادی برای آنها داشته باشد و در واقع حقوق مردم شهر  ین طرح در آینده برای ساکنان شهر شاندیز دارد میهایی که ا هزینه

 .شاندیز با ساخت این پروژه دچار خدشه شده است

 .پرونده پدیده شاندیز در دستگاه قضایی در حال بررسی است تا میزان جریمه و مجازات دقیق آن مشخص شود: وی گفت

 شکایت از یکی از وزیران دولت دهم و تخریب خانه یک چهره ورزشی
کند،  های کشاورزی و اراضی ملی برخورد می های تخلف در عرصه این سازمان که با جدیت با پرونده: رییس سازمان امور اراضی تصریح کرد

تهران مجوزهای غیرقانونی را صادر کرده شکایت کردیم و یکی از وزیران دولت دهم که در دوره مسئولیتش در استانداری ( د-ک)اخیرا از 

 .های متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال کردیم پرونده وی را به همراه اعالم جرم

یرمجاز کاربری اقدام به های ورزشی را نیز در استان البرز که با تغییر غ های یگان حفاظت اراضی اخیرا خانه یکی از چهره در گشت: وی افزود

  .شد، این ساختمان را تخریب کردیم خواری محسوب می ساخت و ساز کرده بود که به دلیل اینکه زمین

 ساخت و ساز غیرقانونی صداوسیما در مازندران
کرد که به صورت غیرمجاز  درصدی را دریافت 99آباد مازندران مجوز  صداوسیما در گذشته برای ساخت مرکز رفاهی در عباس: افشار اظهار کرد

اکنون سازمان امور اراضی مخالفت خود را با این تخلف اعالم و  محدوده ساخت این مرکز رفاهی به هشتاد درصد مساحت کل زمین رسید و هم

 .به دستگاه قضایی ارجاع داده است تا برای آن تعیین تکلیف شود

 خواری در شمال سازی تنها راه جلوگیری از زمین برج
بهترین : های کشاورزی شمال در معرض تخریب قرار دارند، تصریح کرد هزار هکتار از بهترین زمین 999رییس سازمان امور اراضی با بیان اینکه 

شود اما بهترین  خواری محسوب می ترین مناطق کشور از نظر زمین های شمالی کشور قرار دارد و این مناطق بحرانی خاک درجه یک در استان

به جای توسعه ( سازی برج)های شمالی کشور حمایت از توسعه عمودی شهر  خواری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استان قابله با زمینراه م

 .های شمالی کشور هزینه و عوارض برای ساخت و ساز ویال کمتر از برج است افقی و ویالسازی است در حالیکه در استان

های مازندران، تهران، خراسان رضوی، کرمانشاه،  وایی از استان گیالن تمام شده و در قالب طرح کاداستر استانوی با بیان اینکه عکسبرداری ه

در قالب طرح کاداستر اراضی کشاورزی : اند، گفت های هوایی و کاداستر اراضی قرار گرفته نیز در صف انجام عکسبرداری... فارس، قزوین و 

هزار هکتار از اراضی زابل استان سیستان و  09شوند که در اولین گروه اسناد کشاورزی  ود صاحب سند میکشور همه کشاورزان برای اراضی خ

 .شود برداری از این اراضی، اسناد مورد نظر به کشاورزان تحویل داده می بلوچستان آماده شده که به محض آغاز بهره
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شود  بینی می ایم و پیش هزار هکتار دیگر را نیز مورد بررسی قرار داده 199رزی به گفته افشار، در ادامه این طرح و برای سنددار اراضی کشاو

  .امسال هزار میلیارد تومان صرف کاداستر اراضی شود

نفر فعال در حال حاضر در کشور  099گروه گشت و  099یگان حفاظت از اراضی کشور با  101سامانه : رییس سازمان امور اراضی اظهار کرد

شوند، تحت پوشش  ها از نظر تغییر کاربری اراضی محسوب می ترین استان استان کشور که بحرانی 14ها  ند که در قالب این یگانکن فعالیت می

 .گروه گشت نیازمندیم 099اند اما برای تحت پوشش قرار دادن همه مناطق کشور به حدود  های گشت قرار گرفته یگان

از سراسر نقاط کشور  101توانند با سامانه  مردم می : شود، اعالم کرد در سراسر کشور فعال می 101ه های آینده سامان وی با بیان اینکه در ماه

... خواری، تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشور، بایر ماندن اراضی کشاورزی و  تماس گرفته و مشکالت مربوط به اراضی کشور را در زمینه زمین

  .رسانی کنند را به این سامانه اطالع

/news/fa/ir.isna.www://http04949991904 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isna.ir/fa/news/94040201238


 4931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول تیر   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

64 
 

 
 برنامه و سیاست ها 

 
 ایسنا - 134۱تیر  ۰جمعه 

  گسترش کشت محصوالت ارگانیك در برنامه ششم توسعه

محصوالت ارگانیک جزو امورات اساسی است که باید روی : یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اهمیت محصوالت ارگانیک گفت

  .آن برنامه ریزی کنیم

کشت محصوالت ارگانیک در بسیاری از کشورها رونق دارد اما در : اهلل میرمراد زهی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، عنوان کرد هدایت

 .دهند بیشتر به دنبال سود هستند انجام می کشور ما استقبال زیادی ندارد و برخی که این نوع از کشت را

وزارت جهاد کشاورزی باید کشت ارگانیک را به صورت الگو در بیاورد و کشاورزان را مجاب کند که از سموم استفاده نکنند تا   :او تاکید کرد

 .ها سالم به دست مصرف کننده برسد میوه

گیرد  های شیمیایی که در کشت محصوالت کشاورزی مورد استفاده قرار میسموم و کود  :این عضو کمیسیون کشاورزی خاطر نشان کرد

 .های زیادی به همراه دارد که هزینه درمان آنها بسیار بیشتر از چیزی است که بخواهیم روی گسترش محصوالت ارگانیک کار کنیم بیماری

ا هم مصرف کننده و هم کشاورز به اهمیت این نوع موضوع پی میرمراد زهی تاکید کرد که در این زمینه باید فرهنگ سازی الزم انجام شود ت

  .ببرند

ی لزوم گنجاندن توسعه کشت محصوالت ارگانیک در برنامه ششم توسعه که در حال  این عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره

 .ه جا بیاندازیمکنیم کشت بیشتر محصوالت ارگانیک را در برنامه ششم توسع تالش می: تدوین است گفت

http://www.isna.ir/fa/news/04949199444 
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 برنج

 - 49/49/46فارس

 رونق بازار برنج هند با کاهش صادرات به ایران سال کم/ درصدی برنج هند به ایران 3۳کاهش صادرات 
درصد کاهش  3۳، حدود 1394-9۳اشاره به اینکه صادرات برنج باسماتی هند به ایران در سال مالی منابع هندی با 

 .رونقی در پیش خواهند داشت بینی کردند، با کاهش صادرات به ایران سال کم یافته است، پیش

، منابع هند گفتند، صادرکنندگان برنج باسماتی هند به دنبال به تاخیر اوریزاالملل فارس به نقل از  به گزارش گروه اقتصاد بین

ایین برنج، سال کم ترین مشتری برنج باسماتی این کشور به علت قیمت جهانی پ افتادن انعقاد قرارداد صادرات برنج به ایران، بزرگ

 .کنند بینی می رونقی را پیش

دهد، صادرات برنج باسماتی هند در سال  آمارهای نهاد توسعه صادرات محصوالت غذایی کشاورزی و فرآوری شده هند نشان می

یلیون تن م 0.70میلیون تن رسیده است که این رقم در برای مدت مشابه سال پیش از آن  0.7کاهش یافته و به  9914-11مالی 

 .های برنج باسماتی صادراتی به ایران است این امر بیشتر ناشی از کاهش محموله. بوده است

کند، به طور موقت واردات برنج از این کشور را از نوامبر  ایران که بیش از یک سوم برنج باسماتی صادراتی هند را خریداری می

درصد کاهش یافته است و به حدود  01حدود  9914-11سال مالی  صادرات این نوع برنج هندی در. ممنوع کرده است 9914

 .میلیون تن بوده است 1.44این میزان در سال پیش از آن . تن رسیده است 104هزار ئ  001

ای مبنی از ازسرگیری واردات برنج از سوی ایران دیده نشده است حتی سفر هیئت نمایندگی وزارت بازرگانی  تاکنون هیچ نشانه

 .ز هنوز نتایج مثبتی در بر نداشته استهند نی

دولت ایران تصمیم در مورد واردات برنج را بر اساس برداشت کنونی »های صادرات هند،  به گفته مدیرعامل فدراسیون سازمان

ر آن ازآنجایی که سپتامبر، فصل برداشت محصول ایران است، هرگونه تصمیمی در مورد واردات برنج تنها د. گیرد شالیزارها می

 .از اینرو ما مجبوریم دو ماه صبر کنیم تا توافقی برای خرید با هند به امضا برسد« .زمان گرفته خواهد شد

وی خاطرنشان کرد تقاضا برای برنج باسماتی امسال به علت حضور برخی رقبا و اینکه برخی خریداران از ذخایر سال گذشته خود 

 .ند، کاهش یافته استکن های جدید استفاده می بدون انجام سفارش

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490999117 
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 برنج

  فودپرس 1349تیر ماه  5جمعه 

 <غذاییادامه صدرنشینی برنج هندی و حذف آمریکا و پرتغال از بازار ایران مواد ;9
 199گذرد، میزان واردات آن نسبت به سال گذشته افزایش  در حالی که بیش از یکسال از اعالم ممنوعیت واردات برنج می 

درصدی داشته و سهم برنج هندی پرحاشیه به عنوان صدرنشین واردکنندگان رو به افزایش بوده و کشورهایی مانند آمریکا و 

میلیون و  110تن برنج به ارزش  199هزار و  140طی دوماهه نخست امسال .انی حضور ندارندپرتغال هم دیگر در بازار برنج ایر

هزار دالر از پنج کشور پاکستان، امارات، تایلند،ترکمنستان و هند وارد شد که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته با  999

طی دو ماهه نخست سال گذشته هیچگونه واردات برنجی درصدی از نظر وزنی و ارزشی مواجه شده است چرا که  199افزایش 

بودن به فلزات سنگین و   های بسیاری از جمله آلوده های اخیر با حاشیه در این میان برنج هندی که طی سال.بود  صورت نگرفته

شود، در صدر فهرست  های بیشتری مواجه های شیمیایی مانند آرسنیک متهم شده بود و مقرر شد تا با کنترل و نظارت باقیمانده

درصدی از بازار برنج وارداتی افزایش سه درصدی نسبت به فروردین ماه امسال داشته  47واردکنندگان برنج قرار دارد و با سهم 

البته علیرغم اینکه عباس .ها در سبد دوماهه برنج وارداتی است هزار تن از واردات برنج سهم هندی 190چرا که بیش از . است

عضو هیات علمی موسسه  -پور  داند، غالمرضا خانکشی های قبلی می امه واردات برنج را ناشی از وجود ثبت سفارشکشاورز اد

رسد مسئوالن برخالف ادعاهایی که برای واردات برنج مطرح  به نظر می: در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت –تحقیقات برنج 

، نظارت کافی در واردات برنج ندارند، چراکه پس از "ستهای گذشته مربوط ا شاین واردات به ثبت سفار"گویند  کنند و می می

های گذشته به  گذشت بیش از یکسال از ممنوعیت واردات برنج، طبیعی نیست که همچنان واردات این محصول با ثبت سفارش

و اینکه اگر آلوده بودن .شد م میهای هندی در سال گذشته از سوی مسئوالن به کرات اعال آلوده بودن برنج. کشور صورت گیرد

رویه برنج و مملو  های وارداتی هندی و پاکستانی در سال گذشته اعالم شد به اعتقاد خانکشی پور ناشی از افزایش واردات بی برنج

های  شدن انبارهای کشور از این محصول بود که برای افزایش ماندگاری آن از سموم غیرمجاز استفاده شد و آلوده شدن برنج

بندی شدن واردات محصوالت اساسی مانند برنج از سوی وزارت جهادکشاورزی و  حال باید دید پس از سهمیه.وارداتی را رقم زد

نظارت بیشتر بر واردات آن دیگر شاهد واردات بی رویه این محصول نخواهیم بود یا اینکه تنها دایره واردکنندگان این محصول 

 شود محدودتر می

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 برنج
 فودپرس 1349تیر ماه  6شنبه 

 !گیرند برنج های تقلبی که آتش می

اما چین یکی از متهمین . هاست که در برخی کشورها از جمله ایران خبرساز شده است های آلوده سال ماجرای برنج <مواد غذایی

 .اصلی در این کپی کاری غذایی است

از صنایع دستی و لباس محلی گرفته تا مواد . سازی محصوالت دیگر کشورها معروف است صنعت چین همیشه به خاطر شبیه

اند و کارشان به رسوایی  ها دست به کار شدند تا برنج جعلی را هم بسازند؛ ولی موفق نبوده این بار چینی. غذایی و دیگر محصوالت

به دیگر « ارزان اما سودآور»های  زمینی و الیاف صنعتی هستند با برند برنج ها که مخلوطی از سیب این برنج. ذایی کشیده استغ

های جعلی هنگامی که خام  مشکل اینجاست که این برنج. اند کشورهای آسیایی مثل سنگاپور، اندونزی، هند و ویتنام صادر شده

نشانه اصلی . شود شوند، جعلی بودنشان مشخص می لی نیستند و تنها هنگامی که پخته میهستند قابل تشخیص از برنج معمو

ها سوپ درست شود در حالی  دهد که اگر با آن یک نشریه چینی توضیح می. هاست ها سفت بودن و هضم مشکل آن تقلبی بودن آن

 !گیرند که تحت حرارت باال قرار بگیرند، آتش می

سازد و  ها افراد را به مشکالت حاد سیستم گوارش مبتال می اند که استفاده از این برنج م هشدار دادهکارشناسان بهداشت به مرد

های  های جعلی به سرعت در شبکه حال خبر برنج! ها معادل با خوردن یک کیسه پالستیکی است خوردن روزانه سه کاسه از آن

 .م را نگران کرده استآپ گسترش پیدا کرده و مرد بوک و واتس اجتماعی مانند فیس

های چین به فروش رسیده است و کشورهای همجوار این کشور نگران نفوذ این محصول  ها فقط در یکی از استان تاکنون این برنج

 .جدید به کشور خود هستند

ما »: گفته بود وزیر تجارت و مصرف مالزی درباره این خبر. اند کشورهای مالزی و سنگاپور نسبت به این خبر واکنش نشان داده

او گفته که یک « .ها به کشور ما هم وارد شده باشد همچنین معلوم نیست که این برنج. دانیم که این خبر درست است یا خیر نمی

 .ها به کار خواهد گرفت تیم تحقیقاتی برای آزمایش این برنج

اند و هنوز به مورد مشکوکی برخورد  تی را آغاز کردههای واردا برداری از برنج وزیر کشاورزی سنگاپور هم گفته است که کار نمونه

 .اند نکرده

یکی از مسائل مهم امنیت غذایی این کشور است که مقامات چین باید به مقابله با آن « های جعلی برنج»رسد رسوایی  به نظر می

هم یکی از این  9919در سال . شوند های چینی چنین اشتباهاتی مرتکب می البته این اولین بار نیست که شرکت. بپردازند

هم شیر  9994در سال . تر به بازار عرضه کرده بود دهنده به برنج معمولی کرده و آن را گران ها اقدام به اضافه کردن طعم شرکت

 .ای پالستیکی به نام مالمین ارائه داده بودند که این عمل منجر به مرگ شش نوزاد شده بود خشک را با ترکیب ماده

پرشده هم از آخرین  و باالخره گردوهای با بتون. هزار نوزاد دیگر هم دچار مشکالت شدید کلیوی شدند099ه نیز سال گذشت

 !رونمایی شدند 9910محصوالت تقلبی چینی بودند که سال 

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 پسته

 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  43: تاریخ

 اجرای طرح آبیاری زیرسطحی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان

ای زیر سطحی مطبق اصالح  ، از اجرای موفق طرح آبیاری قطره(شاهرود)رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان 

 .شده برای نخستین بار در کشور در ایستگاه تحقیقات پسته دامغان خبر داد

رضا توکلی در خصوص  رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی به نقل از پایگاه اطالع گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانزارش به گ

سازی مصرف آب و افزایش کارآیی مصرف کود در دو هکتار از باغ ایستگاه تحقیقات پسته  این طرح با هدف بهینه: این طرح گفت

 .دامغان اجرا شده است

آب در زیر زمین و انتقال آب با لوله هادی به اعماق مورد نظر، جلوگیری  های انتقال با توجه به قرار گرفتن لوله: مجری طرح گفت

وری بیشتر از آب، مختل نشدن عملیات در  از تلفات آب، عدم تجمیع امالح و نمک در سطح خاک، افزایش راندمان آبیاری و بهره

ودن سیستم و عدم گرفتگی در هنگام بخش ب های هرز، افزایش عملکرد و کیفیت محصول، اطمینان باغ، جلوگیری از رشد علف

 .آبیاری از مزایای این طرح است

های آبیاری و  شود و لوله سانتیمتر ایجاد می 09برای اجرای این طرح در دو طرف درخت شیارهایی به عمق: وی بیان کرد

های درخت، رشد و نمو  به ریشه گیرد که با دسترس قرار گرفتن آب در محل ریشه و آبدهی بهتر ها در زیر سطح قرار می چکان قطره

 .شود تر و بهتر انجام می سریع

http://www.yjc.ir/fa/news/1941440 
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 پنبه
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 تامین منابع مالی

 - 49/49/43فارس

مطالبات چایکاران فردا به حسابشان واریز / میلیارد ریال وجه خرید برگ سبز چای  333اعتبار تأمین 
 شود می

میلیارد ریال از مطالبات چایکاران امروز تأمین اعتبار شد و این مبلغ از فردا به  333: رئیس سازمان چای کشور گفت

 .شود حساب کشاورزان واریز می

میلیارد ریال از  099: ،گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  چای کشور در گفت محمد ولی روزبهان رئیس سازمان

 .اکنون در حساب سازمان چای کشور موجود است مطالبات چایکاران امروز تأمین اعتبار شد و این مبلغ هم

 .شود آیند چند روزه به حساب چایکاران واریز میاین مبلغ از فردا پنج شنبه طی یک فر: وی افزود

شود  میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز می 409میلیارد ریال جدید مبلغ  099با واریز : رئیس سازمان چای کشور اظهار داشت

 .درصد بهای برگ سبز چای تضمینی فروخته شده به دولت است 79که این رقم حدود 

هزار تن برگ سبز چای  49تاکنون : رداشت چین دوم برگ سبز چای از یک هفته قبل آغاز شده است، گفتروزبهان با بیان اینکه ب

 .است 9درصد چای درجه  04درصد چای درجه یک و  00از باغات کشور برداشت شده و از این میزان برداشت 

 71ارزش تقریبی چای برداشت شده معادل : تن چای خشک کیفی استحصال شده، افزود 199هزار و  4وی با بیان اینکه تاکنون 

 .میلیارد تومان است

تا امروز : بخشد، بیان داشت رئیس سازمان چای کشور با اشاره به این مطلب که بارندگی کیفیت محصول را در چین دوم بهبود می

باغات چای و خشکسالی هکتار از  199هزار و  4درصد نسبت به سال گذشته کاهش محصول بوده و دلیل آن هرس  19در مجموع 

 .سال قبل بوده است

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490991410 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 1349تیر  42, سه شنبه

 های گرمسیری اعالم شد  شش دستاورد شاخص مؤسسه تحقیقات خرما و میوه
 . های گرمسیری کشور معرفی شد دستاوردهای شاخص تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

د های گرمسیری کشور که با هدف تمرکز، بهبو ، مؤسسه تحقیقات خرما و میوه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در سطح کشور و روزآمد ...( انبه، موز، چیکو، کنار، گواوا، پاپایا و)های گرمسیری  های تحقیقاتی روی خرما و میوه و توسعه فعالیت

منظور حفظ، حمایت و ارتقاء کمی و کیفی جایگاه این محصوالت  های نوین تحقیقات کشاورزی و به ها با پیشرفت کردن این فعالیت

های جانبی و صنایع وابسته  های اقتصادی توسعه و تولید این محصوالت و فرآورده و خارجی و بهبود شاخصهای داخلی  در عرصه

خورشیدی تأسیس شده است، دستاوردهایی را داشته است که حاکی از  1079در راستای اهداف توسعه پایدار کشاورزی در سال 

 .اد مقاومتی و پویایی اقتصاد کشاورزی استریزی فعاالن این مؤسسه تحقیقاتی برای نیل به اقتص برنامه

پزشکی، آبیاری و تغذیه،  زراعی، گیاه نژادی، به های مؤسسه در قالب پنج بخش تحقیقاتی به بنا بر این گزارش، در حال حاضر فعالیت

شاخص  پذیرد که دستاوردهای تولید و تبدیل و نگهداری محصول و یک بخش پشتیبانی جهت ارائه خدمات فنی انجام می

 :های اخیر به دست آمده است، عبارتند از های گرمسیری کشور که در سال تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

 شناسایی ارقام خرمای کشور

ارقام ماده  00، 111، 07، 41، 114، 01های خوزستان، هرمزگان، فارس، کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان به ترتیب  در استان

 .مناطق شناسایی شده استخرمای این 

 های برتر درخت کُنار شناسایی و ارزیابی فنوتیپ

های  انجام و از میوه فنوتیپ 1049 -1049های  شهرستان استان خوزستان در سال 10های کنار بومی در  شناسایی و ارزیابی توده

فنوتیپ برتر بر اساس رنگ، شکل،  19شده،  یدرخت ارزیاب 9199از مجموع . برداری شد های کمی و کیفی نمونه برتر جهت ارزیابی

 .اندازه و وزن میوه و نسبت گوشت به هسته شناسایی شد

 بندی خرما در ایران اندازی کارگاه الگویی بسته راه

 بندی خرما بندی، بستر تحقیقاتی مناسبی جهت انجام تحقیقات کلیدی بسته اندازی کارگاه آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی بسته با راه

، HACCPتواند در جهت رفع معضالت کلیدی صادرات خرما همچون جایگزینی متیل برماید، برقراری سیستم  وجود آمده که می به

 .بندی صحیح و بهداشتی مؤثر باشد گیری، شستشو و خشک کردن خرما و بسته هسته

 بررسی امکان تولید نهال از بذر نخل روغنی در ایران

منظور بررسی امکان تولید نهال از بذر نخل روغنی در ایران، بذرهای هشت رقم اصالح شده و برتر نخل روغنی از کشور  به

عدد از هر رقم به قائم شهر، ستاد  144و  109، 09برای نخستین بار وارد کشور شد و تعداد ( عدد بذر 494از هر رقم )کاستاریکا 

ماه در  14تا  19یط گلخانه در بستر مناسب کشت شده که برای رشد و تولید نهال به مدت مؤسسه و چابهار ارسال و تحت شرا

 .پیش خزانه و خزانه نگهداری شدند

 کنترل میکروبیولوژیك آفات با قارچ متاریزیوم

 .نترل خواهد بودبار در کشور با کاربرد قارچ متاریزیوم آفات چوبخوار نخل خرما قابل ک منظور کاهش مصرف سموم برای نخستین به

 های مهم موز جداسازی و شناسایی آفات و بیماری
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خوار، سه جنس باکتری  ای، سوسک میوه بار در کشور سه گونه آفت مهم شامل تریپس موز، سیرتو تریپس، کنه دولکه برای نخستین

 ./گونه قارچ بیمارگر معرفی و شناسایی شدند 10بیمارگر، شش گونه نماتد انگل و 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90990-1.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1349تیر  46, شنبه

 ترویجی گیاه کینوا  -استان خوزستان، میزبان نخستین کشت تحقیقی 
 .استان خوزستان اجرا خواهد شدترویجی گیاه کینوا سال جاری در  -نخستین کشت تحقیقی 

های کینوا امروز در گفتگو با خبرنگار  رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و مجری طرح ملی پروژه

ای که روی گیاه کینوا انجام شده است، از اجرای نخستین کشت  با اشاره به تحقیقات گسترده( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ترویجی این گیاه در استان خوزستان خبر داد -قی تحقی

آبی و شوری است و مناسب برای کشت در شرایط کنونی  نیازعلی سپهوند با بیان اینکه گیاه کینوا، گیاهی مقاوم به شرایط کم

 .رویارویی با بحران آب است، میزان برداشت آن در هکتار را با توجه به شرایط کشت دو تا شش تن اعالم کرد

کاشت این محصول در پاییز سال جاری : های اصلی کشت و تولید کینوا عنوان کرد و افزود وی استان خوزستان را یکی از قطب

 .های اسفند و فروردین برداشت خواهد شد پذیرد و در ماه انجام می

مریکای جنوبی و کشورهای رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، مراکز اصلی کشت این گیاه را در آ

کننده نیازهای  تواند تأمین کینوا با دارا بودن خصوصیات برجسته در صورت توسعه کشت می: بولیوی و پرو اعالم کرد و اظهار داشت

و ای از عناصر غذایی  تواند بخش گسترده غذایی مردم در کنار برنج، نان و حبوبات باشد و از آنجا که پروتئین باالیی دارد، می

 .اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن را تأمین کند

هضم و منبع غنی از پروتئین، آهن، فسفر، انواع  های آند در بولیوی، شیلی و پرو، بسیار خوش گفتنی است، کینوا گیاه بومی کوه

سطح وسیعی در حال هزار سال دارد و اکنون نیز در آمریکای جنوبی در  این گیاه قدمتی بیش از پنج. است 0ها و امگا ویتامین

 ./کشت است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90907-1.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 1349تیر  46, شنبه

 شود  ها می ایران مستعد میزبانی آفات و بیماری
شود که گاهی  ای از طریق واردات غیرقانونی، تهدیدی برای تولیدات داخلی محسوب می مدیترانه ورود مگس میوه

 .کند میلیاردها تومان هزینه نیز جبران خسارت نمی

با بیان اینکه تعداد زیادی از ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

با تکثیر : باشند، گفت "مگس مدیترانه"توانند میزبان آفت  دار و مرکبات می های هسته محصوالت باغبانی شامل خرمالو، انجیر، میوه

 .کن کردن آن بسیار دشوار خواهد بود و باید بتوانیم اقدامات الزم را برای پیشگیری از شیوع این آفت انجام دهیم این آفت، ریشه

نبارداری و توزیع مناسب، نظارت بر واردات، قرنطینه کردن انبارها و تأمین سموم مؤثر را از راهکارهای محمدی، ا مرتضی گل

در حال حاضر گزارشی مبنی بر شیوع این آفت به مؤسسه نرسیده و : پیشگیری از شیوع مگس مدیترانه عنوان کرد و افزود

 .ندران مشاهده نشده استهای ماز ای در باغ خوشبختانه خسارتی از آفت مگس مدیترانه

ای شوند، اظهار  تواند باعث آلودگی محصوالت باغبانی به مگس میوه مدیترانه های آلوده می وی با بیان اینکه واردات غیرقانونی میوه

دامنه تواند منجر به نابودی  های متولی بتوانند با واردکنندگان متخلف برخورد کنند، چون این آفت می امیدواری کرد دستگاه

 .وسیعی از تولیدات داخلی شود

دلیل شیوع آفات  ویژه زمانی که مجوز نداشته باشند و از مبادی رسمی وارد کشور نشوند را به محمدی، ریسک واردات مرکبات به گل

ط مناسب تواند در شرای ها می حتی در صورت نبود آفت، وجود یک تخم حشره روی میوه: ای باال دانست و خاطرنشان کرد قرنطینه

 .تکثیر و باعث مشکالت زیادی شود

خوشبختانه آفت مگس : های کشور آلودگی به این آفت وجود دارد، ادامه داد وی با عنوان اینکه در حال حاضر در برخی از استان

 .ای در کشور کنترل شده است مدیترانه

توان به صراحت گفت که  ه در کشور دارد و نمیسال ای چندین این آفت سابقه: رئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور تصریح کرد

 .این آفت از طریق واردات قاچاق شیوع پیدا کرده یا در کشور وجود داشته است

های واردات میوه با وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه است که بر اساس میزان  محمدی با بیان اینکه سیاست گذاری گل

 .شماری میوه، واردات میوه ممنوع است جز تعداد انگشت به: کند، یاداور شد تعیین می تولیدات داخلی میزان واردات را

ها  وی از واردکنندگان درخواست کرد که برای جلوگیری از بروز مشکالتی که واردات قاچاق در پی دارد، برای وارد کردن انواع میوه

راحتی آن را  توان به نه عمل شود، چون پس از تکثیر این آفت، نمیها محتاطا ها و نهال مراحل رسمی را طی کنند و در واردات میوه

 .کنترل کرد و پیشگیری بهتر از کنترل است

ای برخوردار است، چون شاید این آفات  ای از اهمیت ویژه های قرنطینه ورود و تکثیر آفات و بیماری: محمدی تأکید کرد گل

پذیر  شوند و آسیب ، اما در کشور میزبان با ایجاد شرایط مساعدت تکثیر میای در کشور مبداء خطری را نداشته باشند قرنطینه

 ./های باکتریایی وجود دارد خواهند بود و با ورود یک محموله قاچاق امکان واردات انواع آفات و بیماری

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/90904-1.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  43: تاریخ

 اجرای طرح آبیاری زیرسطحی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان

ای زیر سطحی مطبق اصالح  ، از اجرای موفق طرح آبیاری قطره(شاهرود)رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان 

 .نخستین بار در کشور در ایستگاه تحقیقات پسته دامغان خبر داد شده برای

رضا توکلی در خصوص  رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی به نقل از پایگاه اطالع گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

سازی مصرف آب و افزایش کارآیی مصرف کود در دو هکتار از باغ ایستگاه تحقیقات پسته  این طرح با هدف بهینه: این طرح گفت

 .دامغان اجرا شده است

آب در زیر زمین و انتقال آب با لوله هادی به اعماق مورد نظر، جلوگیری  های انتقال با توجه به قرار گرفتن لوله: مجری طرح گفت

وری بیشتر از آب، مختل نشدن عملیات در  از تلفات آب، عدم تجمیع امالح و نمک در سطح خاک، افزایش راندمان آبیاری و بهره

ودن سیستم و عدم گرفتگی در هنگام بخش ب های هرز، افزایش عملکرد و کیفیت محصول، اطمینان باغ، جلوگیری از رشد علف

 .آبیاری از مزایای این طرح است

های آبیاری و  شود و لوله سانتیمتر ایجاد می 09برای اجرای این طرح در دو طرف درخت شیارهایی به عمق: وی بیان کرد

های درخت، رشد و نمو  به ریشه گیرد که با دسترس قرار گرفتن آب در محل ریشه و آبدهی بهتر ها در زیر سطح قرار می چکان قطره

 .شود تر و بهتر انجام می سریع

http://www.yjc.ir/fa/news/1941440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5241446
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 تخم مرغ

 - 49/49/43فارس

 کشی خاورمیانه افتتاح بزرگترین واحد جوجه/ هزار تن رسید 133تولید تخم مرغ کشور به 

در زمینه تولید تخم مرغ از دو کشور انگلستان و هلند ایران جلوتر است و همین امر : مدیر فروش شرکت مرغك گفت

د نشده کند که ما از توان علمی و تکنولوژیکی برای تولید الین برخوردار هستیم، اما لزوم این موضوع ایجا ثابت می

 .است

وگو با  علی صفرزاده، قائم مقام گروه کشاورزی کوثر در سومین نشست اتاق گفت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

عمده فعالیت گروه کشاورزی کوثر در بخش صنعت طیور است و صنعت مرغ گوشتی، مرغ : خبرنگاران سازمان اقتصادی کوثر گفت

 .اراسترود و سهم قابل توجهی را در سطح کشور د گذار از بخشهای این صنعت به شمار می تخم

سازمان اقتصادی کوثر ظرفیت بسیار خوبی در صنعت طیور : وی با بیان اینکه ما همواره به فکر تکمیل زنجیره تولید هستیم، افزود

 .کند درصد نیاز بازار داخل به اجداد را این سازمان تأمین می 19دارد، به طوری که در حال حاضر بیش از 

در مجموعه تولیدات کشاورزی، شرکتهای متنوعی وجود دارد که به صورت زنجیره ای : اشتقائم مقام گروه کشاورزی کوثر اظهار د

 .یکدیگر را پوشش می دهند

کند،  ها را تامین می ها این شرکت نهاده دامی تمامی مجموعه در زنجیره مرغ تخم گذار در قسمت تامین نهاده: وی گفت افزود

های روغنی آنها برای فارم های مزارع شرکت کوثر و کشور مصرف  های دانه الهضمن اینکه دو کارخانه روغن کشی که عمده کنج

 .شود می

گذار وجود دارد که این  های تخم گذار خوراکی و گله های تخم گذار گله اجدادی های الین، گله در زنجیره تخم: صفرزاده بیان داشت

 .درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است 19نژاد بیش از 

هزار تن رسیده و با این میزان  009میزان تولید تخم مرغ به  00براساس آمار سندیکای جوجه یکروز کشور در سال : افزود وی

 .تولید ایران پس از هند و چین در مقام سوم آسیا از نظر تولید تخم مرغ قرار گرفته است

میزان : کیلوگرم رسیده است، بیان داشت 11.0به  11مرغ از قائم مقام گروه کشاورزی کوثر با بیان اینکه میزان سرانه مصرفی تخم 

هزار تن بوده و این صادرات بیشتر به کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و  01بیش از  00صادرات تخم مرغ در سال 

 .ترکمنستان بوده است

سال گذشته قیمت : ات است، اظهار داشتوی با بیان اینکه بزرگترین چالش صنعت تخم مرغ کشور تنظیم نامناسب بازار و صادر

تمام شده تخم مرغ بطور میانگین بیش از قیمت فروش آن بوده و در این راستا باید مسئوالن با افزایش ترویج مصرف تخم مرغ، 

 .تنظیم بازار و افزایش صادرات این محصول را رقم بزند

 میلیون قطعه  43کشی با ظرفیت  افتتاح واحد جوجه* 

میلیون قطعه تخم مرغ مادر و تجاری امسال  49کشی مرغ تخم گذار با ظرفیت  یک واحد جدید جوجه: اظهار داشتصفر زاده 

کشی خاورمیانه  های مورد نیاز در صنعت مرغداری مجهز و بزرگترین واحد جوجه شود که این واحد به آخرین تکنولوژی افتتاح می

 .خواهد بود

های تولید در کشور ایران بسیار مناسب  زیرساخت: رعامل شرکت رام طیور اظهار داشتدر ادامه این نشست مرتضی راعی، مدی

 .است

http://www.farsnews.com/
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ای مثال ایران نتوانست ایستادگی کند و در مقابل   گویند چرا کره شمالی در مباحث هسته وی با بیان این مطلب که برخی می

و مقاومت ایران در مقابل آمریکا هستیم در حالی که کره های مناسب شاهد ایستادگی  به دلیل زیرساخت: آمریکا کوتاه آمد، گفت

 .شمالی از چنین توانی برخوردار نبود

 میلیون تن تخم مرغ در دنیا 2۳تولید ساالنه * 

میلیون تن مقام اول این  91شود که چین با تولید  میلیون تن تخم مرغ تولید می 01در دنیا ساالنه حدود : راعی اظهار داشت

 .نیا به خود اختصاص داده استصنعت را در د

به دلیل این : گذاری از مهمترین مشکالت سیستم کشور است، اظهار داشت مدیرعامل شرکت رام طیور با بیان اینکه قیمت

رسد بسیار متفاوت است که البته با  کننده می مرغی که به دست مصرف مشکالت قیمت تخم مرغ درب مرغداری با قیمت تخم

 .ها این مسئله قابل حل است ها و تعاونی حادیهحمایت دولت از ات

باید بخشی از تولیدات تخم مرغ به صادرات اختصاص یابد ضمن اینکه کشور ترکیه با تعیین جوایز صادراتی و : راعی اظهار داشت

 .کنندگان توانسته برخی از بازارهای صادراتی از جمله عراق را در اختیار خود گیرد حمایت از تولید

شرکت رام طیور در سند راهبردی خود دو هدف اصلی یعنی صادرات و نزدیکی مراکز تولیدی به اهداف صادراتی را : ودوی افز

 .کند دنبال می

و  1به  00و  01های  تن تخم مرغ را مدنظر دارد که این رقم در سال9199شرکت رام طیور در سال جاری تولید : راعی بیان داشت

 .هزار تن خواهد رسید 19

هزار قطعه در سال است که این رقم  19واحد مرغداری رام طیور در یاسوج دارای ظرفیت : یرعامل شرکت رام طیور اظهار داشتمد

 .هزار قطعه خواهد رسید 199هزار قطعه به  19با اضافه شدن 

نیز آمادگی برای خرید یک  در کرمانشاه: های دیگر در دست توسعه شرکت رام طیور اشاره کرد و عنوان داشت وی در ادامه به طرح

هزار  199هزار قطعه خواهد رسید و در سال آینده هم  199هزار قطعه به  09آی وجود دارد که با افزایش  هزار قطعه 09واحد 

 .هزار قطعه برسد 999شود تا بطورکلی به  قطعه دیگر در همانجا احداث می

هزار قطعه در نظر گرفته شده تا به دلیل نزدیکی به عراق هدف ما  099در آذربایجان غربی هم زمینی با ظرفیت : راعی تصریح کرد

 .در مورد صادرات به این کشور را تأمین کند

هزار قطعه تخم مرغ در آن هدف صادراتی به  199در استان خراسان رضوی هم زمینی در نظر گرفته شده تا با تولید : وی افزود

 . افغانستان را تأمین کنیم

به   یابی این واحدها با هدف صادرات آسان مکان: نکه عراق بزرگترین وارد کننده تخم مرغ جهان است، اظهار داشتوی با بیان ای

های منطقه دو فارم در استان زنجان در نظر گرفته شده زیرا تراکم فارم در این استان  کشور عراق صورت گرفته و برای تأمین پولت

 .سطح آب زیرزمینی باالیی برخوردار است پایین بوده اما در کنار این موضوع از

هزار تن پولت تولید خواهد کرد ضمن اینکه اولویت  19هزار تن و فارم دیگر  199ها یکی از فارم ها  با ارتقا در فارم: وی تصریح کرد

 .کرد توان یاسوج عنوان های جدیدی است و نمونه آن را می های غیر فعال به جای توسعه فارم ما فعال کردن فارم

 استان 0درصد تخم مرغ ایران در  03تولید * 

میزان : شود، گفت استان کشور تولید می 7درصد تولید تخم مرغ کشور در  79مدیرعامل شرکت رام طیور با بیان اینکه بیش از 

هزار تن بوده  01 و افغانستان 199تن، تاجیکستان هزار و  099هزار و  1تن، ترکمنستان  499هزار و  00صادرات به کشور عراق 

 .است
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سال است که نماینده شرکت  09شرکت مرغک حدود : در ادامه این نشست حمید همایونی مدیر فروش شرکت مرغک اظهار داشت

های الین است و مراکز تولیدی این شرکت در کشورهای استرالیا، آفریقا، انگلیس و ژاپن واقع شده و مراکز اصلی آن هم در کشور 

 .اردآمریکا قرار د

گذار  های تخم سال در زمینه ژنتیک مرغ 70این شرکت : گذار دنیا است، گفت وی با بیان اینکه نژاد های الین بزرگترین نژاد تخم

 .کنند فعالیت دارد و بیشتر کشورهای دنیا از این نژاد استفاده می

های ژنتیکی نژاد  اک بودن و اقتصادی بودن از مزیتکم خور: همایونی با بیان اینکه نژاد های الین در دنیا طالب زیادی دارد، گفت

 .های الین است

های متعددی دارد و یک کارخانه  های قزوین، خراسان، البرز، قم و آذربایجان فارم در حال حاضر شرکت مرغک در استان: وی افزود

 .گیرد های قزوین و طالقان استان البرز قرار می اختصاصی اجداد هم در استان

: ش شرکت مرغک با بیان اینکه تاکنون گله اجدادی در این شرکت به خاطر درگیری با بیماری حذف نشده، تصریح کردمدیر فرو

 .شود ها اعمال می های سختی در این شرکت قرنطینه

د و با شو این واحد توسط مجموعه مرغک افتتاح می: کشی در خاورمیانه اظهار داشت وی با اشاره به افتتاح بزرگترین واحد جوجه

 .گیرد برداری قرار می میلیارد ریالی به زودی در استان البرز مورد بهره 904گذاری  سرمایه

 1: هزار قطعه عنوان کرد و افزود 000فارم موجود در شرکت را  4همایونی با بیان اینکه مدیر فروش شرکت مرغک ظرفیت کل 

درصد بازار کل جوجه یکروزه تخم گذار ایران در در  14مرغک  شرکت در ایران نماینده نژادهای ژنتیکی دنیا هستند و شرکت

 .دست دارد

های تخم گذار ایران از نژاد های  درصد مرغ 79حدود : وی با بیان اینکه شرکت مرغک نماینده نژاد های الین در ایران است، افزود

 .به خود اختصاص داده استدرصد بازار ایران را  91الین هستند و بعد از آن نژاد ال اس ال است که حدود 

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اتکای صنعت مرغ و طیور در کشور به نژادهای خارجی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور 

 .تولید الین اقتصادی نیست و در دنیا فقط دو یا سه کشور دارای الین هستند: رود، گفت به شمار نمی

های الین سهم : گذاری کرده است، بیان داشت سال در این کار سرمایه 70شرکت های الین بیش از همایونی با اشاره به اینکه 

 .عمده بازار دنیا را در اختیار دارد و دارای سه نژاد است

اقتصادی  اگر ایران قصد ورود به بحث ژنتیک را داشته باشد عالوه بر اینکه امکانات بسیار قوی نیاز دارد بلکه باید به فکر: وی افزود

 .بودن آن هم باشد

کننده تخم  ایران شانزدهمین کشور بزرگ تولید: مدیر فروش شرکت مرغک با بیان اینکه ایران برای صادرات نیاز به برند دارد، گفت

 .کند رود و بخشی از تولیدات خود را صادر می مرغ در دنیا به شمار می

 ضرورت تولید نژاد الین در کشور وجود ندارد* 

کند که ما از توان علمی و  در زمینه تولید تخم مرغ از دو کشور انگلستان و هلند ایران جلوتر است و همین امر ثابت می: فزودوی ا

 .تکنولوژیکی برای تولید الین برخوردار هستیم، اما لزوم این موضوع ایجاد نشده است

برخی : که به نفع ما باشد به سود این شرکت است، افزودهمایونی با بیان اینکه همکاری شرکت های الین با ایران بیش از این

کنند و حتی در شرایط تحریم همکاری  بینند از قواعد تحریم پیروی نمی  های خارجی به دلیل آنکه منافعشان را در ایران می شرکت

ها  است تاسیس شود شامل تحریمبزرگترین واحد جوجه کشی در خاورمیانه هم که قرار : وی افزود.دهند خود را با ایران ادامه می

 .شود  بینی شده افتتاح می شده اما باز هم زودتر از زمان پیش

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490999400 

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940403000833
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 تخم مرغ

 - 49/49/45فارس

 افغانستان کاهش تقاضای بازار عراق را جبران کرد/ مرغ از ابتدای امسالهزار تن تخم  90صادرات 
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با بیان اینکه تقاضا برای صادرات تخم مرغ به عراق کاهش یافته است، 

 .کردافزایش چند برابری تقاضای افغانستان برای تخم مرغ ایرانی کاهش تقاضای عراق را جبران : گفت

درباره روند صادرات  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در گفت

تخم مرغ به عراق اردیبهشت ماه امسال تقاضا برای صادرات  99از : مرغ پس از مباحث مطرح شده در مورد شیوع آنفلوانزا گفت تخم

 .به دلیل شیوع آنفلوانزای مرغی در ترکیه افزایش یافته بود

اما در یک هفته اخیر با مباحثی که در مورد شیوع آنفلوانزا در مازندران مطرح شد تقاضا برای صادرات تخم مرغ کاهش : وی افزود

 .یافت

در : درصد نیست، بیان داشت 199درات تخم مرغ به عراق مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با بیان اینکه ممنوعیت صا

هفته اخیر درخواست مجوز صادرات به کشور عراق افزایش یافته و این مطلب حاکی از آن است که صادرکنندگان مشتریان خود را 

 .اند در این کشور از دست نداده

کنیم و  ما برای افراد متقاضی مجوز صادر می: ، گفتترکاشوند با بیان اینکه مجوزهای صادرات تخم مرغ مهلت یک ماهه دارند

 .مسئولیت این مجوزها بر عهده خودشان است

تخم مرغ ایران اغلب به : هزار تن بوده است، تصریح کرد 17وی با بیان اینکه میزان صادرات تخم مرغ از ابتدای امسال تاکنون 

شود اما بیشترین میزان صادرات به افغانستان و عراق  عمان صادر می کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، بحرین و

 .است

های در مورد صادرات تخم مرغ با دامپزشکی عراق انجام شده و به  رایزنی: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اظهار داشت

گونه اثر از آنفلوانزا در آن  شود که هیچ نجام میاین کشور اطمینان خاطر داده شد که تخم مرغ صادراتی ایران به عراق از مسیری ا

 .وجود ندارد

بعد از کاهش میزان : وی با بیان اینکه امیدواریم صادرات تخم مرغ به کشور عراق دوباره شرایط عادی خود را بدست آورد، گفت

 .صادرات تخم مرغ به عراق تقاضای صادرات تخم مرغ به افغانستان افزایش یافت

در برخی از روزهای گذشته، : شود، گفت تن تخم مرغ به افغانستان صادر می 19تا  49بیان اینکه به طور معمول روزانه ترکاشوند با 

 .تن رسید 999میزان صادرات تخم مرغ به افغانستان به 

م مرغ در ایران یابد و کاهش قیمت تخ مصرف تخم مرغ در افغانستان در ماه رمضان به دلیل مسائل فرهنگی افزایش می: وی افزود

 .شود هم باعث سوق یافتن تقاضا به سمت تخم مرغ می

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490991174 
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 تخم مرغ
 اکونا - 134۱تیر  43 -

 هزارتن رسید 133تولید تخم مرغ به 
کند  در زمینه تولید تخم مرغ از دو کشور انگلستان و هلند ایران جلوتر است و همین امر ثابت می: فروش شرکت مرغک گفتمدیر 

 .که ما از توان علمی و تکنولوژیکی برای تولید الین برخوردار هستیم، اما لزوم این موضوع ایجاد نشده است

وگو با  صفرزاده، قائم مقام گروه کشاورزی کوثر در سومین نشست اتاق گفتبه گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا علی 

عمده فعالیت گروه کشاورزی کوثر در بخش صنعت طیور است و صنعت مرغ گوشتی، مرغ : خبرنگاران سازمان اقتصادی کوثر گفت

 .رود و سهم قابل توجهی را در سطح کشور داراست گذار از بخشهای این صنعت به شمار می تخم

سازمان اقتصادی کوثر ظرفیت بسیار خوبی در صنعت طیور : وی با بیان اینکه ما همواره به فکر تکمیل زنجیره تولید هستیم، افزود

 .کند درصد نیاز بازار داخل به اجداد را این سازمان تأمین می 19دارد، به طوری که در حال حاضر بیش از 

در مجموعه تولیدات کشاورزی، شرکتهای متنوعی وجود دارد که به صورت زنجیره ای : قائم مقام گروه کشاورزی کوثر اظهار داشت

 .یکدیگر را پوشش می دهند

کند،  ها را تامین می ها این شرکت نهاده دامی تمامی مجموعه در زنجیره مرغ تخم گذار در قسمت تامین نهاده: وی گفت افزود

های روغنی آنها برای فارم های مزارع شرکت کوثر و کشور مصرف  ای دانهه ضمن اینکه دو کارخانه روغن کشی که عمده کنجاله

 .شود می

گذار وجود دارد که این  های تخم گذار خوراکی و گله های تخم گذار گله اجدادی های الین، گله در زنجیره تخم: صفرزاده بیان داشت

 .درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است 19نژاد بیش از 

هزار تن رسیده و با این میزان  009میزان تولید تخم مرغ به  00براساس آمار سندیکای جوجه یکروز کشور در سال : دوی افزو

 .تولید ایران پس از هند و چین در مقام سوم آسیا از نظر تولید تخم مرغ قرار گرفته است

میزان : کیلوگرم رسیده است، بیان داشت 11.0به  11ز قائم مقام گروه کشاورزی کوثر با بیان اینکه میزان سرانه مصرفی تخم مرغ ا

هزار تن بوده و این صادرات بیشتر به کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و  01بیش از  00صادرات تخم مرغ در سال 

 .ترکمنستان بوده است

سال گذشته قیمت : است، اظهار داشتوی با بیان اینکه بزرگترین چالش صنعت تخم مرغ کشور تنظیم نامناسب بازار و صادرات 

تمام شده تخم مرغ بطور میانگین بیش از قیمت فروش آن بوده و در این راستا باید مسئوالن با افزایش ترویج مصرف تخم مرغ، 

 .تنظیم بازار و افزایش صادرات این محصول را رقم بزند

 میلیون قطعه 43کشی با ظرفیت  افتتاح واحد جوجه* 

میلیون قطعه تخم مرغ مادر و تجاری امسال  49کشی مرغ تخم گذار با ظرفیت  یک واحد جدید جوجه: ر داشتصفر زاده اظها

کشی خاورمیانه  های مورد نیاز در صنعت مرغداری مجهز و بزرگترین واحد جوجه شود که این واحد به آخرین تکنولوژی افتتاح می

 .خواهد بود

های تولید در کشور ایران بسیار مناسب  زیرساخت: ل شرکت رام طیور اظهار داشتدر ادامه این نشست مرتضی راعی، مدیرعام

 .است

ای مثال ایران نتوانست ایستادگی کند و در مقابل   گویند چرا کره شمالی در مباحث هسته وی با بیان این مطلب که برخی می

اومت ایران در مقابل آمریکا هستیم در حالی که کره های مناسب شاهد ایستادگی و مق به دلیل زیرساخت: آمریکا کوتاه آمد، گفت

 .شمالی از چنین توانی برخوردار نبود
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 میلیون تن تخم مرغ در دنیا 2۳تولید ساالنه * 

میلیون تن مقام اول این  91شود که چین با تولید  میلیون تن تخم مرغ تولید می 01در دنیا ساالنه حدود : راعی اظهار داشت

 .به خود اختصاص داده استصنعت را در دنیا 

به دلیل این : گذاری از مهمترین مشکالت سیستم کشور است، اظهار داشت مدیرعامل شرکت رام طیور با بیان اینکه قیمت

رسد بسیار متفاوت است که البته با  کننده می مرغی که به دست مصرف مشکالت قیمت تخم مرغ درب مرغداری با قیمت تخم

 .ها این مسئله قابل حل است ها و تعاونی هحمایت دولت از اتحادی

باید بخشی از تولیدات تخم مرغ به صادرات اختصاص یابد ضمن اینکه کشور ترکیه با تعیین جوایز صادراتی و : راعی اظهار داشت

 .کنندگان توانسته برخی از بازارهای صادراتی از جمله عراق را در اختیار خود گیرد حمایت از تولید

شرکت رام طیور در سند راهبردی خود دو هدف اصلی یعنی صادرات و نزدیکی مراکز تولیدی به اهداف صادراتی را : وی افزود

 .کند دنبال می

و  1به  00و  01های  تن تخم مرغ را مدنظر دارد که این رقم در سال9199شرکت رام طیور در سال جاری تولید : راعی بیان داشت

 .هزار تن خواهد رسید 19

هزار قطعه در سال است که این رقم  19واحد مرغداری رام طیور در یاسوج دارای ظرفیت : مل شرکت رام طیور اظهار داشتمدیرعا

 .هزار قطعه خواهد رسید 199هزار قطعه به  19با اضافه شدن 

آمادگی برای خرید یک  در کرمانشاه نیز: های دیگر در دست توسعه شرکت رام طیور اشاره کرد و عنوان داشت وی در ادامه به طرح

هزار  199هزار قطعه خواهد رسید و در سال آینده هم  199هزار قطعه به  09آی وجود دارد که با افزایش  هزار قطعه 09واحد 

 .هزار قطعه برسد 999شود تا بطورکلی به  قطعه دیگر در همانجا احداث می

هزار قطعه در نظر گرفته شده تا به دلیل نزدیکی به عراق هدف ما  099در آذربایجان غربی هم زمینی با ظرفیت : راعی تصریح کرد

 .در مورد صادرات به این کشور را تأمین کند

هزار قطعه تخم مرغ در آن هدف صادراتی به  199در استان خراسان رضوی هم زمینی در نظر گرفته شده تا با تولید : وی افزود

 . افغانستان را تأمین کنیم

به   یابی این واحدها با هدف صادرات آسان مکان: عراق بزرگترین وارد کننده تخم مرغ جهان است، اظهار داشتوی با بیان اینکه 

های منطقه دو فارم در استان زنجان در نظر گرفته شده زیرا تراکم فارم در این استان  کشور عراق صورت گرفته و برای تأمین پولت

 .آب زیرزمینی باالیی برخوردار است پایین بوده اما در کنار این موضوع از سطح

هزار تن پولت تولید خواهد کرد ضمن اینکه اولویت  19هزار تن و فارم دیگر  199ها یکی از فارم ها  با ارتقا در فارم: وی تصریح کرد

 .توان یاسوج عنوان کرد های جدیدی است و نمونه آن را می های غیر فعال به جای توسعه فارم ما فعال کردن فارم

 استان 0درصد تخم مرغ ایران در  03تولید * 

میزان : شود، گفت استان کشور تولید می 7درصد تولید تخم مرغ کشور در  79مدیرعامل شرکت رام طیور با بیان اینکه بیش از 

هزار تن بوده  01و افغانستان  199تن، تاجیکستان هزار و  099هزار و  1تن، ترکمنستان  499هزار و  00صادرات به کشور عراق 

 .است

سال است که نماینده شرکت  09شرکت مرغک حدود : در ادامه این نشست حمید همایونی مدیر فروش شرکت مرغک اظهار داشت

های الین است و مراکز تولیدی این شرکت در کشورهای استرالیا، آفریقا، انگلیس و ژاپن واقع شده و مراکز اصلی آن هم در کشور 

 .آمریکا قرار دارد
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گذار  های تخم سال در زمینه ژنتیک مرغ 70این شرکت : گذار دنیا است، گفت وی با بیان اینکه نژاد های الین بزرگترین نژاد تخم

 .کنند فعالیت دارد و بیشتر کشورهای دنیا از این نژاد استفاده می

های ژنتیکی نژاد  ودن و اقتصادی بودن از مزیتکم خوراک ب: همایونی با بیان اینکه نژاد های الین در دنیا طالب زیادی دارد، گفت

 .های الین است

های متعددی دارد و یک کارخانه  های قزوین، خراسان، البرز، قم و آذربایجان فارم در حال حاضر شرکت مرغک در استان: وی افزود

 .گیرد های قزوین و طالقان استان البرز قرار می اختصاصی اجداد هم در استان

: کت مرغک با بیان اینکه تاکنون گله اجدادی در این شرکت به خاطر درگیری با بیماری حذف نشده، تصریح کردمدیر فروش شر

 .شود ها اعمال می های سختی در این شرکت قرنطینه

با شود و  این واحد توسط مجموعه مرغک افتتاح می: کشی در خاورمیانه اظهار داشت وی با اشاره به افتتاح بزرگترین واحد جوجه

 .گیرد برداری قرار می میلیارد ریالی به زودی در استان البرز مورد بهره 904گذاری  سرمایه

 1: هزار قطعه عنوان کرد و افزود 000فارم موجود در شرکت را  4همایونی با بیان اینکه مدیر فروش شرکت مرغک ظرفیت کل 

درصد بازار کل جوجه یکروزه تخم گذار ایران در در  14ک شرکت در ایران نماینده نژادهای ژنتیکی دنیا هستند و شرکت مرغ

 .دست دارد

های تخم گذار ایران از نژاد های  درصد مرغ 79حدود : وی با بیان اینکه شرکت مرغک نماینده نژاد های الین در ایران است، افزود

 .ود اختصاص داده استدرصد بازار ایران را به خ 91الین هستند و بعد از آن نژاد ال اس ال است که حدود 

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اتکای صنعت مرغ و طیور در کشور به نژادهای خارجی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور 

 .تولید الین اقتصادی نیست و در دنیا فقط دو یا سه کشور دارای الین هستند: رود، گفت به شمار نمی

های الین سهم : گذاری کرده است، بیان داشت سال در این کار سرمایه 70های الین بیش از  همایونی با اشاره به اینکه شرکت

 .عمده بازار دنیا را در اختیار دارد و دارای سه نژاد است

صادی اگر ایران قصد ورود به بحث ژنتیک را داشته باشد عالوه بر اینکه امکانات بسیار قوی نیاز دارد بلکه باید به فکر اقت: وی افزود

 .بودن آن هم باشد

کننده تخم  ایران شانزدهمین کشور بزرگ تولید: مدیر فروش شرکت مرغک با بیان اینکه ایران برای صادرات نیاز به برند دارد، گفت

 .کند رود و بخشی از تولیدات خود را صادر می مرغ در دنیا به شمار می

 ضرورت تولید نژاد الین در کشور وجود ندارد* 

کند که ما از توان علمی و  در زمینه تولید تخم مرغ از دو کشور انگلستان و هلند ایران جلوتر است و همین امر ثابت می: وی افزود

 .تکنولوژیکی برای تولید الین برخوردار هستیم، اما لزوم این موضوع ایجاد نشده است

برخی : ه نفع ما باشد به سود این شرکت است، افزودهمایونی با بیان اینکه همکاری شرکت های الین با ایران بیش از اینکه ب

کنند و حتی در شرایط تحریم همکاری  بینند از قواعد تحریم پیروی نمی  های خارجی به دلیل آنکه منافعشان را در ایران می شرکت

 .دهند خود را با ایران ادامه می

ها شده اما باز هم زودتر از زمان  تاسیس شود شامل تحریمبزرگترین واحد جوجه کشی در خاورمیانه هم که قرار است : وی افزود

 .شود  بینی شده افتتاح می پیش

http://iranecona.com/49917/% 

 

 

http://iranecona.com/40057/%25
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 (سایر )تولیدات باغی 

 - 49/49/43فارس

 درصدی تورم سبزیجات نسبت به ماه قبل 4کاهش / ونقل و میوه در صدر بیشترین افزایش تورم حمل
براساس شاخص قیمت خرداد ماه سال جاری حمل و نقل، میوه و خشکبار و آموزش بیشترین افزایش تورم را نسبت به 

 .ند ا مدت مشابه سال قبل داشته

قیمت خردادماه سال جاری اعالمی از سوی مرکز آمار این گزارش ، براساس شاخص خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های کاالیی اعم از خوراکی  قلم شاخص گروه 04درصد کاهش یافته و در  -4دهد، تنها سبزیجات نسبت به ماه قبل خود  نشان می

 .و غیرخوراکی رشد وجود دارد

نسبت به ماه قبل  0.0مرغ با  و شیر و پنیر و تخم 0.0نقل  ، حمل و 0.9براین اساس بیشترین رشد مربوط به آب، برق، سوخت با 

 .دهند خود افزایش نشان می

های کاالیی اعم از خوراکی و غیرخوراکی خرداد ماه ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین  همچنین برخی گروه

مسکن، آب، برق، )درصد و  17.1درصد، آموزش  10.10درصد، میوه و خشکبار  91از جمله آن حمل و نقل با . اند رشد را داشته

 .توان اشاره کرد درصد می 17.1با ( ها گاز و سایر سوخت

درصد، گوشت قرمز و ماکیان  9.1کمترین میزان رشد نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به کاالهایی همچون دخانیات 

 .درصد است 4.4درصد و سبزیجات  0.0

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490999000 
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 تولیدات باغی

 آیانا 1349تیر  41, دوشنبه

 طرح خودکفایی موز منتفی شد / خودکفایی در تولید انبه به شرط کنترل قاچاق
درصد نیاز  23در صورتی که قاچاق انبه از پاکستان متوقف شود، امکان خودکفایی در تولید انبه با تأمین حداقل 

 . داخلی در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد

این خبر با اعالم ( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های گرمسیری است که اکنون حجم قابل توجهی  استان سیستان و بلوچستان یکی از بهترین بسترهای توسعه و پرورش میوه: گفت

 .شود از آن از خارج کشور وارد می

هزار و  شود و با هشت های گرمسیری محسوب می های میوه عنوان یکی از خاستگاه استان سیستان و بلوچستان به: رضا نجفی افزود

 .کند هزار تن انواع میوه گرمسیری را تولید می 114هکتار بیش از  799

علت محدودیت در داخل استان  شود که به تن خربزه درختی تولید می 074هکتار سطح زیر کشت پاپایا،  44از : وی خاطرنشان کرد

 .شود مصرف می

هزار و  هزار تن موز، در یک 101هزار هکتار از این اراضی  پنجدر : رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد

 .شود تن چیکو تولید می 199هزار تن از این اراضی یک هزار و  14هزار تن انبه و در  11هکتار  049

لید تن کُنار تو 119هکتار، چهارهزار و  009هزار تن گواوا و از  494هکتار اراضی،  779همچنین از سطح : نجفی تصریح کرد

 .شود می

 تنی تمر هندی 01تولید 

تن نارگیل  041هکتار از اراضی  01تن تمر هندی و از سطح  79هکتار از اراضی این استان  91همچنین از سطح : وی یادآور شد

 .شود تولید می

گذاری،  عدم سرمایه های گرمسیری است، به علت محدودیت منابع آبی به با وجود آنکه این استان خاستگاه میوه: نجفی تأکید کرد

 .توسعه قابل توجهی در حوزه تولیدات گیاهی پیدا نکرده، اما بستر الزم برای افزایش تولید را دارا است

 خودکفایی در انبه به شرط کنترل قاچاق

وبی این استان ظرفیت بسیار خ: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان همچنین گفت

 .درصد نیاز داخلی انبه کشور را تأمین کند 49تا  09گذاری ممکن،  تواند با کمترین سرمایه طوری که می برای تولید انبه دارد، به

هکتار  799رود که در مرحله اولیه  شمار می های در حال مطالعه این استان به طرح خودکفایی انبه یکی از طرح: یوسف ریگی افزود

 .کند درصد نیاز داخلی کشور را تأمین می 11تا  19ت به کشت انبه اختصاص داده شده است که در منطقه باهوکال

علت  بر بودن این درخت وجود دارد، به آب گذاری و تولید انبوه انبه با توجه به کم با وجود آنکه امکان سرمایه: وی خاطرنشان کرد

 .دی مناسب را پیدا نکرده استقاچاق گسترده انبه از کشور پاکستان، هنوز ظرفیت اقتصا

های اخیر به شکل رسمی و غیررسمی  تا دو میلیون تن مازاد تولید انبه دارد که در سال 1.1پاکستان بین : ریگی ادامه داد

 .محصوالت خود را به کشورهای همجوار ازجمله ایران صادر کرده است

ای تولید انبه این کشور شبیه درختان جنگلی مشاهده شدند که با ه در سفری که به کشور پاکستان انجام شد، باغ: وی تصریح کرد

اند، اما تا زمانی که کنترل واردات انبه  گیری از اقلیم مناسب و با در نظر گرفتن حداقل آب به درآمدزایی قابل توجه رسیده بهره

 .به صرفه نخواهد بود صورت رسمی و غیررسمی انجام نشود، اجرای طرح خودکفایی انبه در داخل کشور مقرون به
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 خاطر مصرف آب رها شد خودکفایی در موز به

ویژه  استان سیستان و بلوچستان به: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان یادآور شد

علت نیاز  رود، اما به شمار می ولید موز بههای ت های گرمسیری دارد، یکی از پایلوت منطقه چابهار که قابلیت باالیی برای تولید میوه

 .های پژوهشی متوقف شده است آبی شدید موز، این طرح با وجود فعالیت

ترین زمان  درصدی نیاز داخلی کشور در کوتاه 79در صورت اجرایی شدن طرح خودکفایی موز، امکان تأمین : ریگی تأکید کرد

های  بر منطقه است، امکان افزایش تولید آن با در نظر گرفتن محدودیت ان آبممکن وجود داشت، اما از آنجا که موز جزو درخت

 ./منابع آبی به صالح اقتصاد کشور نیست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90100-1.html 
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باغیتولیدات   

 آیانا 1349تیر  46, شنبه

 گرم میوه به ازای هر نفر در کشور  033تولید روزانه / قاچاق میوه خودزنی و خیانت به تولید داخلی
شود، مانند خودزنی و  گرم میوه تولید می 033رویه و غیرقانونی میوه در کشوری که روزانه به ازای هر نفر  واردات بی

 .خیانت به تولید داخلی است

گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

تر برای ممانعت از  ربط باید بتوانند اقدامات الزم را هرچه سریع با بیان اینکه قاچاق میوه رو به افزایش است و مسئوالن ذی( ایانا)

عنوان مورد تأیید وزارت جها  های وارداتی قاچاق از لحاظ سالمت به هیچ میوه: یرقانونی را انجام دهند، گفتورود میوه از مبادی غ

 .کشاورزی و وزارت بهداشت نیستند

ویژه قاچاق میوه نیست،  پور با اعالم اینکه در حال حاضر تولید داخلی به اندازه کافی داریم و نیازی به واردات و به ابوالقاسم حسن

زند و تمام تالشی که برای  ناپذیری را به تولیدات می ها به داخل کشور، خسارات جبران قاچاق میوه با ورود آفت و بیماری: زوداف

 .خودکفایی محصوالت باغی تاکنون به ثمر نشسته هدر خواهد رفت

ته شده، در تولید داخلی تأثیرگذار روندی در پیش گرف: ماند، خاطرنشان کرد سان خودزنی می وی با عنوان اینکه قاچاق میوه به

 .خواهد بود و در طوالنی مدت باعث تخریب کشور شده و خیانت به تولید داخلی است

 شود گرم میوه تولید می 033روزانه به ازای هر نفر 

یلوگرم میوه و ک 999ساالنه به ازای هر نفر : گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

شود و ما به هیچ عنوان  گرم میوه تولید می 499توان گفت در روز به ازای هر نفر  شود که می کیلوگرم میوه جالیزی تولید می 79

 .نیازی به واردات نداریم

 99شد و این مگس که باعث ورود مگس آفریقایی انجیر به کشور  47پور با اشاره به واردات غیرقانونی پرتقال از مصر در سال  حسن

توان به خرما،  میزبان دارد که می 74مگس آفریقایی انجیر، : درصد انجیر استهبان را تحت تأثیر قرار داد و از بین برد، تصریح کرد

این فرنگی اشاره کرد که با حمله به  فروت، زردآلو، سیب، گالبی، به و توت انار، انجیر، پرتقال، نارنگی، لیموشیرین، لیموترش، گریپ

نیز در برزیل مگس میوه تولید کل انجیر را متوقف کرد و  9999در سال : وی یادآور شد.شود محصوالت باعث از بین رفتن آنها می

صدمه زیادی به کشاورزان آن کشور وارد شد، بنابراین ما باید بتوانیم با استفاده از تجربیات سایر کشور و صدماتی که به موجب 

 .رویه را بگیریم ان به ما وارد شده است، عبرت گرفته و جلوی واردات بیهای خودم انگاری سهل

 رویه و غیرقانونی میوه تخریب کشور به دست خودمان با واردات بی

وری قوانین خاص خود را دارد  گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات پیله های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

بر اساس قانون برنامه پنجم : کیلومتر است، تأکید کرد 49وری اجازه استفاده از محصوالت واردشده از لب مرز تا  لهو در شرایط پی

 .ورود تمامی محصوالت کشاورزی مشروط به دریافت مجوز از واردات جهاد کشاورزی است( ب)بند  41توسعه ماده 

رویه و غیرقانونی باید وارد عرصه  ارز و کاال برای جلوگیری از واردات بی پور با تأکید بر اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق حسن

 .رسانی به تولیدات داخلی و تخریب کشور به دست خودمان است نتیجه تعلل در مبارزه با قاچاق میوه، آسیب: شود، اظهار داشت

های  ها به کشور هزینه ورود انواع آفات و بیماری رسانی به تولیدات داخلی و با واردات قاچاق و در نتیجه آسیب: وی در پایان گفت

 ./ناپذیری را متحمل خواهیم شد سنگین و جبران

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90900-1.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23266-1.html
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 تولیدات باغی

 آیانا 1349تیر  46, شنبه

 شود  ها می ایران مستعد میزبانی آفات و بیماری
شود که گاهی  ای از طریق واردات غیرقانونی، تهدیدی برای تولیدات داخلی محسوب می ورود مگس میوه مدیترانه

 .کند میلیاردها تومان هزینه نیز جبران خسارت نمی

با بیان اینکه تعداد زیادی از ( ایانا)کشاورزی ایران  رئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری

با تکثیر : باشند، گفت "مگس مدیترانه"توانند میزبان آفت  دار و مرکبات می های هسته محصوالت باغبانی شامل خرمالو، انجیر، میوه

 .یشگیری از شیوع این آفت انجام دهیمکن کردن آن بسیار دشوار خواهد بود و باید بتوانیم اقدامات الزم را برای پ این آفت، ریشه

محمدی، انبارداری و توزیع مناسب، نظارت بر واردات، قرنطینه کردن انبارها و تأمین سموم مؤثر را از راهکارهای  مرتضی گل

در حال حاضر گزارشی مبنی بر شیوع این آفت به مؤسسه نرسیده و : پیشگیری از شیوع مگس مدیترانه عنوان کرد و افزود

 .های مازندران مشاهده نشده است ای در باغ شبختانه خسارتی از آفت مگس مدیترانهخو

ای شوند، اظهار  تواند باعث آلودگی محصوالت باغبانی به مگس میوه مدیترانه های آلوده می وی با بیان اینکه واردات غیرقانونی میوه

تواند منجر به نابودی دامنه  برخورد کنند، چون این آفت میهای متولی بتوانند با واردکنندگان متخلف  امیدواری کرد دستگاه

 .وسیعی از تولیدات داخلی شود

دلیل شیوع آفات  ویژه زمانی که مجوز نداشته باشند و از مبادی رسمی وارد کشور نشوند را به محمدی، ریسک واردات مرکبات به گل

تواند در شرایط مناسب  ها می فت، وجود یک تخم حشره روی میوهحتی در صورت نبود آ: ای باال دانست و خاطرنشان کرد قرنطینه

 .تکثیر و باعث مشکالت زیادی شود

خوشبختانه آفت مگس : های کشور آلودگی به این آفت وجود دارد، ادامه داد وی با عنوان اینکه در حال حاضر در برخی از استان

 .ای در کشور کنترل شده است مدیترانه

توان به صراحت گفت که  ساله در کشور دارد و نمی ای چندین این آفت سابقه: مرکبات کشور تصریح کردرئیس مؤسسه تحقیقات 

 .این آفت از طریق واردات قاچاق شیوع پیدا کرده یا در کشور وجود داشته است

ست که بر اساس میزان های واردات میوه با وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه ا محمدی با بیان اینکه سیاست گذاری گل

 .شماری میوه، واردات میوه ممنوع است جز تعداد انگشت به: کند، یاداور شد تولیدات داخلی میزان واردات را تعیین می

ها  وی از واردکنندگان درخواست کرد که برای جلوگیری از بروز مشکالتی که واردات قاچاق در پی دارد، برای وارد کردن انواع میوه

راحتی آن را  توان به ها محتاطانه عمل شود، چون پس از تکثیر این آفت، نمی ها و نهال ی را طی کنند و در واردات میوهمراحل رسم

 .کنترل کرد و پیشگیری بهتر از کنترل است

فات ای برخوردار است، چون شاید این آ ای از اهمیت ویژه های قرنطینه ورود و تکثیر آفات و بیماری: محمدی تأکید کرد گل

پذیر  شوند و آسیب ای در کشور مبداء خطری را نداشته باشند، اما در کشور میزبان با ایجاد شرایط مساعدت تکثیر می قرنطینه

 ./های باکتریایی وجود دارد خواهند بود و با ورود یک محموله قاچاق امکان واردات انواع آفات و بیماری

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/90904-1.html 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  41: تاریخ

 میلیون لیتر گالب در کاشان 90تولید 

 .کاشان قطب گالب کشور تولید شده استمیلیون لیتر گالب در شهرستان  14با پایان فصل گالبگیری 

 0این میزان گالب از فرآوری : ، مدیر جهاد کشاورزی کاشان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

 . هزار تن گلبرگ گل محمدی در دوماه تولید شده است

هکتار گلستان گل در شهرستان کاشان جمع آوری شده که در  019این تعداد گلبرگ گل محمدی از هزارو : کافی زاده افزود

 . شده است کارگاههای فرآوری سنتی وصنعتی به گالب فرآوری

هزار تن  0تن درهرهکتار  4هزار نفر بهره بردار درشهرستان کاشان از پایان فروردین تا نیمه خرداد با عملکرد بیش از  99: وی گفت

 . گل محمدی برداشت کردند

http://www.yjc.ir/fa/news/1949110 
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 تولیدات باغی

 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  47: تاریخ

 هکتار باغ های کاشان برداشت شد 01تن گیالس از 133بیش از

میلیون ریال عاید باغداران این منطقه شده  099میلیارد و  49با بـرداشت این محصول بیش از : رئیس جهاد کشاورزی کاشان گفت

 .است

با بـرداشت این : رئیس جهاد کشاورزی کاشان گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 . میلیون ریال عاید باغداران این منطقه شده است 099میلیارد و  49محصول بیش از 

هکتار باغهای گیالس منطقه  49درصد از  09بیش از : تن بیان کرد و افزود 19کافی زاده متوسط برداشت گیالس از هر هکتار را 

سفیدو کرجی در این . خوشه ای . کاشان به روستای رهق تعلق دارد که مرغوبترین و با کیفیت ترین گیالس به نام تک دانه مشهد 

 . منطقه کشت می شود

به : در منطقه کاشان را حدود دو ماه اعالم کرد و گفت 'استفاده از کارگر'مان برداشت گیالس از طریق روشهای سنتی وی مدت ز

 . نفر کارگر مشغول به کار می شوند 19ازای هر هکتار باغ گیالس روزانه 

http://www.yjc.ir/fa/news/1941904 
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 تولیدات باغی
 ایسنا - 134۱تیر  ۶شنبه 

 انبه و آلو در صدر/های تابستانی قیمت انواع میوه

های اخیر مقداری کاهش یافته  های این محصوالت نسبت به روزها و هفته ها در بازار، قیمت با شروع فصل تابستان و افزایش تنوع و عرضه میوه

 .شوند های سطح شهر عرضه می هزار تومان در مغازه 19تا  0999های نوبرانه تابستانی درجه یک به قیمت کیلویی  میوهو به طور متوسط انواع 

های تابستانی هم که  کنند و میوه های بهاری تقریبا آخرین روزهای عرضه خود را در بازار میوه سپری می بر اساس گزارش خبرنگار ایسنا، میوه

هایشان مقداری کاهش یافته  ، قیمت شدند، اکنون با افزایش عرضه های چشمگیر در بازار عرضه می وبرانه با قیمتاز چندی پیش به صورت ن

های دیگر تابستانی هم آغاز شده و اکنون سبد میوه مردم از تنوع بیشتری برخوردار شده است که این تنوع در  همچنین عرضه میوه. است

 .خواهد بود ها عرضه، خود عاملی برای کاهش قیمت

... نبه و توان گفت در حال حاضر در بازار میوه انواع محصوالت اعم از سیب، خیار، موز، آلبالو، گیالس، هلو، زردآلو، شلیل، انواع آلو، انگور، ا می

مردم قرار می  عرضه می شود و حتی محصوالتی همچون پرتقال که از فصلش هم گذشته، از نوع وارداتی آن و البته ممنوع، در سبد مصرفی

هزار تومان می گذراند و  19سبز که دیگر عرضه چندان زیادی ندارد، روزهای پایانی خود را با متوسط قیمت کیلویی  همچنین گوجه. گیرد

  .همچنان موجود است

تومان فروخته  7999تا  0799هزار تومان و آلو قرمز درجه یک  19تا  0099های تابستانی هر کیلوگرم آلو زرد درجه یک  در میان انواع میوه

 .شود می

تومان عرضه  7999تومان و هر کیلوگرم شلیل درجه یک  0999های پرطرفدار تابستانی است  همچنین هر کیلوگرم هلو درجه یک که از میوه

 .شود می

های سطح شهر  تومان در مغازه 0999و  7999گیالس و آلبالو درجه یک نیز نسبت به ماه گذشته کاهش قیمت داشته اند و به ترتیب کیلویی 

 .شوند فروخته می

تا  0999شود و هر کیلوگرم آن  های گران این فصل محسوب می تری دارد، جزو میوه های تابستانی انبه که مشتریان خاص در میان دیگر میوه

 .هزار تومان قیمت دارد 19

تومان رسیده بود، در حال حاضر  9199قیمت هر کیلوگرم آن تا  های قبل با افزایش قیمت روبرو شده بود و همچنین هندوانه که در هفته

 .تومان قیمت دارند 1999تا  1999بار نیز هر کیلوگرم سیب زمینی و پیاز  در بین محصوالت تره.شود تومان فروخته می 9999تا  1799

 قیمت (به کیلوگرم) انواع میوه

 تومان 0499 آلو زرد

 تومان 7999 آلو قرمز

 تومان 0999 هلو

 تومان 1099 زردآلو

 تومان 7999 شلیل

 تومان 0999 آلبالو

 تومان 7999 گیالس

 تومان 9099 طالبی

 تومان 0999 خربزه

 تومان 0199 انبه
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 تومان 1999 سیب زرد

 تومان 4199 سیب قرمز

 تومان 9999 هندوانه

 تومان 1999 موز

 تومان 1199 زمینی سیب

 تومان 1999 پیاز

http://www.isna.ir/fa/news/04949099091 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 49/49/42فارس

تن محصوالت خام دامی در استان  2معدوم سازی / موردی از آنفلونزای پرندگان و تب کریمه کنگو دیده نشد
 تهران

گونه بیماری در واحدهای صنعتی و سنتی دام و طیور استان  تا به امروز هیچ: مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت

 .تهران گزارش نشده است

: نژاد مدیرکل دامپزشکی استان تهران امروز در نشست خبری گفت، سید اصغر برائی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های مختلف دام و طیور به طور دائم پایش و مراقبت الزم را به صورت لحظه به  اداره کل دامپزشکی استان تهران در مورد بیماری

 .دهد لحظه در استان انجام می

ر هیچ موردی از آنفلوآنزای پرندگان و بیماری تب خونریزی دهنده تا به امروز در واحدهای صنعتی و سنتی دام و طیو: وی افزود

 .کریمه کنگو گزارش نشده است

ای نظارت بر کار  این طرح زنجیره: های بهداشتی ماه رمضان اظهارداشت برائی نژاد با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت

 .دهد بندی، حمل و نقل و عرضه را انجام می ها، بسته کشتارگاه

های حاکمیتی به منابع مالی نیاز دارد که در این زمینه برای افزایش  اداره کل منابع طبیعی برای اجرای طرح: بیان داشت وی

 .های نظارتی با مشکل منابع مالی مواجه هستیم طرح

 019از شد از های بهداشتی ماه مبارک آغ از یک هفته قبل که طرح تشدید نظارت: مدیرکل دامپزشکی استان تهران اظهارداشت

 .سازی شده است ها و خودروهای حمل گوشت حدود یک تن گوشت قرمز ضبط و معدوم مورد بازدید از مغازه

و ...( جگر، سنگدان و )کیلوگرم ماهی، یک تن آالیش مرغ  41کیلوگرم مرغ،  099همچنین در راستای اجرای این طرح : وی افزود

 .در سطح شهر تهران معدوم شده است...( پاچه و دل، جگر، کله و )کیلوگرم آالیش دامی  409

در صورت تخلف دفعه اول محموله معدوم و : شده است، اظهارداشت  برائی نژاد با بیان اینکه موارد ضبط شده بیش از موارد معدوم

 .شود انجام میدر صورت تکرار متخلف به مراجع قضایی معرفی و براساس حکم مرجعع قضایی پلمپ مغازه یا وسیله حمل و نقل 

مورد تخلف شده و مرجع قضایی تخلف را ثابت کند با حکم  0اگر فردی مرتکب : مدیرکل دامپزشکی استان تهران اظهارداشت

 .شود مرجع قضایی جواب کسب فرد متخلف باطل می

 1تان تهران از بیش از در طرح تشدید نظارتهای بهداشتی ماه مبارک رمضان در اس: در ادامه این نشست، برائی نژاد اظهارداشت

 .آید هزار واحد عرضه محصوالت خام دامی بازدید به عمل می

های ویژه اداره کل دامپزشکی  مورد بازدید در کل استان تهران توسط یگان 017هزار  9تاکنون بیش از : برائی نژاد تصریح کرد

 .رت گرفته استمورد ارجاع به دادگاه و مقام قضایی صو 999انجام شده که از این تعداد 

کیلوگرم ضبط در کل استان تهران صورت  1099تن معدوم سازی محصوالت خام دامی و بیش از  0همچنین بیش از : وی افزود

 .گرفته است

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049499991179 
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 تولید دام و طیور

 - 49/49/43فارس

 کشی خاورمیانه افتتاح بزرگترین واحد جوجه/ هزار تن رسید 133تولید تخم مرغ کشور به 

در زمینه تولید تخم مرغ از دو کشور انگلستان و هلند ایران جلوتر است و همین امر : مدیر فروش شرکت مرغك گفت

تکنولوژیکی برای تولید الین برخوردار هستیم، اما لزوم این موضوع ایجاد نشده کند که ما از توان علمی و  ثابت می

 .است

وگو با  علی صفرزاده، قائم مقام گروه کشاورزی کوثر در سومین نشست اتاق گفت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

عمده فعالیت گروه کشاورزی کوثر در بخش صنعت طیور است و صنعت مرغ گوشتی، مرغ : گفتخبرنگاران سازمان اقتصادی کوثر 

 .رود و سهم قابل توجهی را در سطح کشور داراست گذار از بخشهای این صنعت به شمار می تخم

یار خوبی در صنعت طیور سازمان اقتصادی کوثر ظرفیت بس: وی با بیان اینکه ما همواره به فکر تکمیل زنجیره تولید هستیم، افزود

 .کند درصد نیاز بازار داخل به اجداد را این سازمان تأمین می 19دارد، به طوری که در حال حاضر بیش از 

در مجموعه تولیدات کشاورزی، شرکتهای متنوعی وجود دارد که به صورت زنجیره ای : قائم مقام گروه کشاورزی کوثر اظهار داشت

 .یکدیگر را پوشش می دهند

کند،  ها را تامین می ها این شرکت نهاده دامی تمامی مجموعه در زنجیره مرغ تخم گذار در قسمت تامین نهاده: وی گفت افزود

های روغنی آنها برای فارم های مزارع شرکت کوثر و کشور مصرف  های دانه ضمن اینکه دو کارخانه روغن کشی که عمده کنجاله

 .شود می

گذار وجود دارد که این  های تخم گذار خوراکی و گله های تخم گذار گله اجدادی های الین، گله جیره تخمدر زن: صفرزاده بیان داشت

 .درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است 19نژاد بیش از 

ن میزان هزار تن رسیده و با ای 009میزان تولید تخم مرغ به  00براساس آمار سندیکای جوجه یکروز کشور در سال : وی افزود

 .تولید ایران پس از هند و چین در مقام سوم آسیا از نظر تولید تخم مرغ قرار گرفته است

میزان : کیلوگرم رسیده است، بیان داشت 11.0به  11قائم مقام گروه کشاورزی کوثر با بیان اینکه میزان سرانه مصرفی تخم مرغ از 

و این صادرات بیشتر به کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و هزار تن بوده  01بیش از  00صادرات تخم مرغ در سال 

 .ترکمنستان بوده است

سال گذشته قیمت : وی با بیان اینکه بزرگترین چالش صنعت تخم مرغ کشور تنظیم نامناسب بازار و صادرات است، اظهار داشت

راستا باید مسئوالن با افزایش ترویج مصرف تخم مرغ، تمام شده تخم مرغ بطور میانگین بیش از قیمت فروش آن بوده و در این 

 .تنظیم بازار و افزایش صادرات این محصول را رقم بزند

 میلیون قطعه  43کشی با ظرفیت  افتتاح واحد جوجه* 

میلیون قطعه تخم مرغ مادر و تجاری امسال  49کشی مرغ تخم گذار با ظرفیت  یک واحد جدید جوجه: صفر زاده اظهار داشت

کشی خاورمیانه  های مورد نیاز در صنعت مرغداری مجهز و بزرگترین واحد جوجه شود که این واحد به آخرین تکنولوژی فتتاح میا

 .خواهد بود

های تولید در کشور ایران بسیار مناسب  زیرساخت: در ادامه این نشست مرتضی راعی، مدیرعامل شرکت رام طیور اظهار داشت

 .است

http://www.farsnews.com/
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ای مثال ایران نتوانست ایستادگی کند و در مقابل   گویند چرا کره شمالی در مباحث هسته ب که برخی میوی با بیان این مطل

های مناسب شاهد ایستادگی و مقاومت ایران در مقابل آمریکا هستیم در حالی که کره  به دلیل زیرساخت: آمریکا کوتاه آمد، گفت

 .شمالی از چنین توانی برخوردار نبود

 میلیون تن تخم مرغ در دنیا 2۳نه تولید ساال* 

میلیون تن مقام اول این  91شود که چین با تولید  میلیون تن تخم مرغ تولید می 01در دنیا ساالنه حدود : راعی اظهار داشت

 .صنعت را در دنیا به خود اختصاص داده است

به دلیل این : کشور است، اظهار داشت گذاری از مهمترین مشکالت سیستم مدیرعامل شرکت رام طیور با بیان اینکه قیمت

رسد بسیار متفاوت است که البته با  کننده می مرغی که به دست مصرف مشکالت قیمت تخم مرغ درب مرغداری با قیمت تخم

 .ها این مسئله قابل حل است ها و تعاونی حمایت دولت از اتحادیه

اختصاص یابد ضمن اینکه کشور ترکیه با تعیین جوایز صادراتی و  باید بخشی از تولیدات تخم مرغ به صادرات: راعی اظهار داشت

 .کنندگان توانسته برخی از بازارهای صادراتی از جمله عراق را در اختیار خود گیرد حمایت از تولید

را  شرکت رام طیور در سند راهبردی خود دو هدف اصلی یعنی صادرات و نزدیکی مراکز تولیدی به اهداف صادراتی: وی افزود

 .کند دنبال می

و  1به  00و  01های  تن تخم مرغ را مدنظر دارد که این رقم در سال9199شرکت رام طیور در سال جاری تولید : راعی بیان داشت

 .هزار تن خواهد رسید 19

که این رقم  هزار قطعه در سال است 19واحد مرغداری رام طیور در یاسوج دارای ظرفیت : مدیرعامل شرکت رام طیور اظهار داشت

 .هزار قطعه خواهد رسید 199هزار قطعه به  19با اضافه شدن 

در کرمانشاه نیز آمادگی برای خرید یک : های دیگر در دست توسعه شرکت رام طیور اشاره کرد و عنوان داشت وی در ادامه به طرح

هزار  199خواهد رسید و در سال آینده هم هزار قطعه  199هزار قطعه به  09آی وجود دارد که با افزایش  هزار قطعه 09واحد 

 .هزار قطعه برسد 999شود تا بطورکلی به  قطعه دیگر در همانجا احداث می

هزار قطعه در نظر گرفته شده تا به دلیل نزدیکی به عراق هدف ما  099در آذربایجان غربی هم زمینی با ظرفیت : راعی تصریح کرد

 .کند در مورد صادرات به این کشور را تأمین

هزار قطعه تخم مرغ در آن هدف صادراتی به  199در استان خراسان رضوی هم زمینی در نظر گرفته شده تا با تولید : وی افزود

 . افغانستان را تأمین کنیم

به   یابی این واحدها با هدف صادرات آسان مکان: وی با بیان اینکه عراق بزرگترین وارد کننده تخم مرغ جهان است، اظهار داشت

های منطقه دو فارم در استان زنجان در نظر گرفته شده زیرا تراکم فارم در این استان  کشور عراق صورت گرفته و برای تأمین پولت

 .پایین بوده اما در کنار این موضوع از سطح آب زیرزمینی باالیی برخوردار است

هزار تن پولت تولید خواهد کرد ضمن اینکه اولویت  19و فارم دیگر هزار تن  199ها یکی از فارم ها  با ارتقا در فارم: وی تصریح کرد

 .توان یاسوج عنوان کرد های جدیدی است و نمونه آن را می های غیر فعال به جای توسعه فارم ما فعال کردن فارم

 استان 0درصد تخم مرغ ایران در  03تولید * 

میزان : شود، گفت استان کشور تولید می 7تولید تخم مرغ کشور در درصد  79مدیرعامل شرکت رام طیور با بیان اینکه بیش از 

هزار تن بوده  01و افغانستان  199تن، تاجیکستان هزار و  099هزار و  1تن، ترکمنستان  499هزار و  00صادرات به کشور عراق 

 .است
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سال است که نماینده شرکت  09 شرکت مرغک حدود: در ادامه این نشست حمید همایونی مدیر فروش شرکت مرغک اظهار داشت

های الین است و مراکز تولیدی این شرکت در کشورهای استرالیا، آفریقا، انگلیس و ژاپن واقع شده و مراکز اصلی آن هم در کشور 

 .آمریکا قرار دارد

گذار  های تخم ژنتیک مرغسال در زمینه  70این شرکت : گذار دنیا است، گفت وی با بیان اینکه نژاد های الین بزرگترین نژاد تخم

 .کنند فعالیت دارد و بیشتر کشورهای دنیا از این نژاد استفاده می

های ژنتیکی نژاد  کم خوراک بودن و اقتصادی بودن از مزیت: همایونی با بیان اینکه نژاد های الین در دنیا طالب زیادی دارد، گفت

 .های الین است

های متعددی دارد و یک کارخانه  های قزوین، خراسان، البرز، قم و آذربایجان فارم اندر حال حاضر شرکت مرغک در است: وی افزود

 .گیرد های قزوین و طالقان استان البرز قرار می اختصاصی اجداد هم در استان

: دمدیر فروش شرکت مرغک با بیان اینکه تاکنون گله اجدادی در این شرکت به خاطر درگیری با بیماری حذف نشده، تصریح کر

 .شود ها اعمال می های سختی در این شرکت قرنطینه

شود و با  این واحد توسط مجموعه مرغک افتتاح می: کشی در خاورمیانه اظهار داشت وی با اشاره به افتتاح بزرگترین واحد جوجه

 .گیرد برداری قرار می میلیارد ریالی به زودی در استان البرز مورد بهره 904گذاری  سرمایه

 1: هزار قطعه عنوان کرد و افزود 000فارم موجود در شرکت را  4با بیان اینکه مدیر فروش شرکت مرغک ظرفیت کل  همایونی

درصد بازار کل جوجه یکروزه تخم گذار ایران در در  14شرکت در ایران نماینده نژادهای ژنتیکی دنیا هستند و شرکت مرغک 

 .دست دارد

های تخم گذار ایران از نژاد های  درصد مرغ 79حدود : ه نژاد های الین در ایران است، افزودوی با بیان اینکه شرکت مرغک نمایند

 .درصد بازار ایران را به خود اختصاص داده است 91الین هستند و بعد از آن نژاد ال اس ال است که حدود 

های خارجی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اتکای صنعت مرغ و طیور در کشور به نژاد

 .تولید الین اقتصادی نیست و در دنیا فقط دو یا سه کشور دارای الین هستند: رود، گفت به شمار نمی

های الین سهم : گذاری کرده است، بیان داشت سال در این کار سرمایه 70همایونی با اشاره به اینکه شرکت های الین بیش از 

 .یا را در اختیار دارد و دارای سه نژاد استعمده بازار دن

اگر ایران قصد ورود به بحث ژنتیک را داشته باشد عالوه بر اینکه امکانات بسیار قوی نیاز دارد بلکه باید به فکر اقتصادی : وی افزود

 .بودن آن هم باشد

کننده تخم  ایران شانزدهمین کشور بزرگ تولید: تمدیر فروش شرکت مرغک با بیان اینکه ایران برای صادرات نیاز به برند دارد، گف

 .کند رود و بخشی از تولیدات خود را صادر می مرغ در دنیا به شمار می

 ضرورت تولید نژاد الین در کشور وجود ندارد* 

ا از توان علمی و کند که م در زمینه تولید تخم مرغ از دو کشور انگلستان و هلند ایران جلوتر است و همین امر ثابت می: وی افزود

 .تکنولوژیکی برای تولید الین برخوردار هستیم، اما لزوم این موضوع ایجاد نشده است

برخی : همایونی با بیان اینکه همکاری شرکت های الین با ایران بیش از اینکه به نفع ما باشد به سود این شرکت است، افزود

کنند و حتی در شرایط تحریم همکاری  بینند از قواعد تحریم پیروی نمی  می های خارجی به دلیل آنکه منافعشان را در ایران شرکت

ها  بزرگترین واحد جوجه کشی در خاورمیانه هم که قرار است تاسیس شود شامل تحریم: وی افزود.دهند خود را با ایران ادامه می

 .شود  بینی شده افتتاح می شده اما باز هم زودتر از زمان پیش

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490999400 

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940403000833
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 1349تیر  41, دوشنبه

 ! قیمت گوسفند زنده کاهش یافت، گوشت آن نه/ شود هزار رأس گوسفند عشایری راهی کویت می 93
دنبال مجوزهایی هستند تا بتوانند صادرات به کشورهای همسایه ازجمله کویت را  ش قیمت دام زنده، عشایر بهبا کاه

 .انجام دهند

در حال حاضر : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مقام سازمان امور عشایر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

 .هزار تومان افت قیمت داشته است ای که هر کیلوگرم دام زنده دوهزار تا سه گونه پایین آمده، به تقاضا برای خرید گوشت گوسفند

اند که برای  ها اقدام کرده منظور خریداری دام هایی به در راستای جلوگیری از ضرر و زیان عشایر، تشکل: میرولی صفرزاده افزود

 .ر شودبندی مورد استفاده قرار گیرد یا صاد کشتار و بسته

 .هزار رأس گوسفند برای صادرات به کشور کویت اخذ شده است 19تاکنون مجوز : وی خاطرنشان کرد

هزار تومان باشد تا عشایر  19شده، قیمت دام زنده باید حداقل  بر اساس برآوردهای انجام: مقام سازمان امور عشایر ادامه داد قائم

رسد، که البته در  هزار تومان به فروش می 94شود، هر کیلوگرم آن به قیمت  وشت میضرر و زیان نبینند و در زمانی که تبدیل به گ

 .ها برآورد شده است هزار تومان در مغازه 09حال حاضر قیمنت گوشت قرمز 

های در نظر گرفته شده،  تومان است که با حداقل 199هزار و  0در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم دام زنده : صفرزاده تصریح کرد

 .تفاوت دارد

شده عامل اصلی کاهش قیمت گوشت  رویه و مجوزهای داده واردات بی: وی درباره کاهش ناگهانی قیمت گوشت قرمز یادآور شد

 .قرمز است

واردات قاچاق دام به کشور عامل دیگری است که باعث شده قیمت دام زنده از افت برخوردار باشد، در حالی : صفرزاده تأکید کرد

 .ها از کاهشی برخوردار نیست ت آن در مغازهکه قیمت گوش

 دام عشایری مبتال به تب کریمه کنگو نداریم

تاکنون در : شده خبر داد و اظهار داشت های عشایری با توجه به واکسیناسیون انجام مقام سازمان امور عشایر از سالمت دام قائم

 .های واگیر نرسیده است؛ بنابراین مشکل خاصی وجود ندارد بیماریهای عشایری گزارشی از بیماری تب کریمه کنگو و سایر  دام

درصد  09رسانی سیار برای  رو هستیم که آب آبی روبه در حال حاضر در برخی مناطق کشور با مشکل کم: وی همچنین گفت

 .شود جمعیت انسانی عشایر انجام می

آبی در سایر  کنند و مشکل کم سارهای موجود استفاده می از چشمهمابقی عشایر : صفرزاده درباره سایر مایحتاج آبی عشایری افزود

 .مناطق گزارش نشده است

های  در برنامه داریم که تا پایان سال جاری تعداد دام: های عشایر خبر داد و خاطرنشان کرد درصد دام 94وی از بیمه شدن 

 .درصد برسانیم 49شده را به  بیمه

های خدمات درمانی و تأمین اجتماعی هستند و  درصد عشایر تحت پوشش بیمه 199: صریح کردصفرزاده درباره بیمه اشخاص نیز ت

های  رود این رقم باال رود تا در زمان درصد از افراد تحت پوشش هستند که امید می 99از لحاظ بیمه مشاغل در حال حاضر 

 ./مند شوند ازکارافتادگی و بازنشستگی از مزایای آن بهره

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/90101-1.html 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23195-1.html
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 تولیدات دام و طیور

 اکونا - 134۱تیر  41 -

 انتقاد از بحران سازی در صنعت طیور مازندران با اظهارات یك مسئول
مازندران از آمادگی تولیدکنندگان برای مناظره با سازمان دامپزشکی با توجه به دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه 

طبق اظهارات مسئوالن سازمان دامپزشکی، حتی یک مورد آلودگی در مرغ صنعتی وجود : شده خبر داد و گفت شایعات اخیر مطرح

 .ندارد

ل کانون کارفرمایان استان مازندران درباره مشکالت اخیر به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا سیدحمزه درواری، دبیرک

 .های گوشتی تولیدشده استان پاسخ داد آمده در مورد سالمت مرغ پیش

اظهارات عجوالنه و مبهم : وی با اشاره به اینکه بیماری آنفلوانزا بیش از واقعیت در مازندران بزرگ نمایی شده است، اظهار داشت

 .شدن این موضوع کمک کرد کی کشور بر بحرانییک مسئول سازمان دامپزش

های بومی مشاهده شده است که از سوی شهرهای  این نماینده فعال کارفرمایی با بیان اینکه بیماری موجود فقط در بخش مرغ

قع و این موضوع بیانگر کوتاهی سازمان دامپزشکی کشور در شناسایی به مو: دیگر همچون ورامین به استان ارسال شد، افزود

 .ممانعت از ورود آن به مازندران است

: فنی و دقیق تاکنون هیچ آثاری از بیماری در مرغ های صنعتی مشاهده نشده است، گفت  درواری با اشاره به اینکه با بررسی

آفرین برای ای بود که زمینه ایجاد شایعات دردسر  متأسفانه بیان نارس، مبهم و و چند پهلو از سوی سازمان دامپزشکی به گونه

 . صنعت تور مازندران فراهم شد، تا این حد که باور عمومی بر این بنا شد که مرغ صنعتی مازندران غیربهداشتی و ناقل بیماری است

مازندران به دلیل برخورداری از بهترین اقلیم برای پرورش مرغ، : دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه مازندران گفت

 .های فراوانی را برای تضعیف جایگاه صنعت ایجاد کرده است سازی شائبه صادرات به دیگر شهرها را ندارد و این ممنوعامکان 

چنینی  ترین راهکار را برای برخورد با وقایع این ترین و کم هزینه های باتدبیر معموالً منطقی در دنیا دولت: وی در ادامه تأکید کرد

 .شود ترین کار یعنی محدودسازی لحاظ می ر ما آسانکنند، اما در کشو اتخاذ می

اگر دولت قصد ممنوعیت دارد، قطعاً باید زیان های وارد شده از این تصمیم را به تولیدکننده بپردازد، چرا که : درواری تصریح کرد

های دولت  تدبیری نتیجه بیشود و این اقدام در  ترین قیمت خود انجام می هم اکنون فروش جوجه یکروزه و مرغ گوشتی در پایین

 .است

 .کند درصد از جوجه یکروزه کشور را تولید می 01اکنون مازندران  هم  :وی با ارائه آماری از میزان تولید جوجه یکروزه کشور گفت

رانی اعتقاد ما در وضعیت بح: این نماینده کارفرمایی با اشاره به وضعیت صنعت طیور مازندران به نکات مهمی پرداخت و گفت

 .گویی کرده است سازی درست، ابهام صنعت در مازندران این است که سازمان دامپزشکی به جای شفاف

ها ممنوعیت وجود دارد، در حالی که هنوز هیچ سند دقیقی از  برای خروج مرغ گوشتی از مازندران به دیگر استان: وی افزود

 .آلودگی مرغ گوشتی صنعتی وجود ندارد

اساس رأی به ممنوعیت خروج مرغ از مازندران داده  حال سازمان دامپزشکی براساس شایعات و اظهارات بی تا به: درواری گفت

 .است و اگر مبنا چنین است، چرا در سایر شهرها این قانون اجرا نشده است

آیا کل مازندران و یا  باید سؤال کرد که: وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی باید کانون آلودگی را در استان مشخص کند، گفت

 .بخشی از آن در شعاع مسافتی مشخص کانون آلودگی است و اقدام ممنوعیت خروج تنها در کانون آلودگی اعمال شود
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کیلو و  9های تا سایر  شرکت پشتیبانی امور دام، تنها مرغ: دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مازندران تأکید کرد

گیری، این  ها مجوز کشتار داده است و اکنون با شرایط پیش آمده به دلیل قرار گرفتن مرغ در شرایط وزن رگاهگرم را به کشتا 099

 .اند شده عبور کرده اند و از سایز مشخص کیلوگرم رسیده 0ها به بیش از  مرغ

ر بیماری نخواهند شد؟ بنابراین، اگر آیا جامعه انسانی مازندران دچا  اگر ممنوعیتی برای خروج مرغ مازندران وجود دارد،: وی گفت

 .منشأ این بیماری بر فرض محال در مازندران باشد، باید همان منطقه و بخشی از استان قرنطینه شود

کاری  دهد که کانون آلودگی از سایر شهرها است و سازمان دامپزشکی باید کم اطالعات فنی انجمن صنفی نشان می: درواری گفت

 .های آلوده به مازندران نیاید گیرانه انجام دهد تا مرغ ماری در شهرهای مبدأ جبران کند و اقدامات پیشخود را در کنترل بی

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه مازندران از آمادگی خود برای مناظره با مسئوالن سازمان دامپزشکی کشور خبر 

 .سازی شرایط فعلی وجود دارد هرگونه مناظره با این افراد برای شفاف: داد و گفت

http://iranecona.com/00091 
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 تولیدات دام و طیور
 اکونا - 134۱تیر  43 -

 هزارتن رسید 133تولید تخم مرغ به 
کند  کشور انگلستان و هلند ایران جلوتر است و همین امر ثابت میدر زمینه تولید تخم مرغ از دو : مدیر فروش شرکت مرغک گفت

 .که ما از توان علمی و تکنولوژیکی برای تولید الین برخوردار هستیم، اما لزوم این موضوع ایجاد نشده است

وگو با  ت اتاق گفتبه گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا علی صفرزاده، قائم مقام گروه کشاورزی کوثر در سومین نشس

عمده فعالیت گروه کشاورزی کوثر در بخش صنعت طیور است و صنعت مرغ گوشتی، مرغ : خبرنگاران سازمان اقتصادی کوثر گفت

 .رود و سهم قابل توجهی را در سطح کشور داراست گذار از بخشهای این صنعت به شمار می تخم

سازمان اقتصادی کوثر ظرفیت بسیار خوبی در صنعت طیور : تولید هستیم، افزودوی با بیان اینکه ما همواره به فکر تکمیل زنجیره 

 .کند درصد نیاز بازار داخل به اجداد را این سازمان تأمین می 19دارد، به طوری که در حال حاضر بیش از 

رد که به صورت زنجیره ای در مجموعه تولیدات کشاورزی، شرکتهای متنوعی وجود دا: قائم مقام گروه کشاورزی کوثر اظهار داشت

 .یکدیگر را پوشش می دهند

کند،  ها را تامین می ها این شرکت نهاده دامی تمامی مجموعه در زنجیره مرغ تخم گذار در قسمت تامین نهاده: وی گفت افزود

وثر و کشور مصرف های روغنی آنها برای فارم های مزارع شرکت ک های دانه ضمن اینکه دو کارخانه روغن کشی که عمده کنجاله

 .شود می

گذار وجود دارد که این  های تخم گذار خوراکی و گله های تخم گذار گله اجدادی های الین، گله در زنجیره تخم: صفرزاده بیان داشت

 .درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است 19نژاد بیش از 

هزار تن رسیده و با این میزان  009میزان تولید تخم مرغ به  00براساس آمار سندیکای جوجه یکروز کشور در سال : وی افزود

 .تولید ایران پس از هند و چین در مقام سوم آسیا از نظر تولید تخم مرغ قرار گرفته است

میزان : کیلوگرم رسیده است، بیان داشت 11.0به  11قائم مقام گروه کشاورزی کوثر با بیان اینکه میزان سرانه مصرفی تخم مرغ از 

هزار تن بوده و این صادرات بیشتر به کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و  01بیش از  00صادرات تخم مرغ در سال 

 .ترکمنستان بوده است

سال گذشته قیمت : وی با بیان اینکه بزرگترین چالش صنعت تخم مرغ کشور تنظیم نامناسب بازار و صادرات است، اظهار داشت

ور میانگین بیش از قیمت فروش آن بوده و در این راستا باید مسئوالن با افزایش ترویج مصرف تخم مرغ، تمام شده تخم مرغ بط

 .تنظیم بازار و افزایش صادرات این محصول را رقم بزند

 میلیون قطعه 43کشی با ظرفیت  افتتاح واحد جوجه* 

میلیون قطعه تخم مرغ مادر و تجاری امسال  49 کشی مرغ تخم گذار با ظرفیت یک واحد جدید جوجه: صفر زاده اظهار داشت

کشی خاورمیانه  های مورد نیاز در صنعت مرغداری مجهز و بزرگترین واحد جوجه شود که این واحد به آخرین تکنولوژی افتتاح می

 .خواهد بود

ور ایران بسیار مناسب های تولید در کش زیرساخت: در ادامه این نشست مرتضی راعی، مدیرعامل شرکت رام طیور اظهار داشت

 .است

ای مثال ایران نتوانست ایستادگی کند و در مقابل   گویند چرا کره شمالی در مباحث هسته وی با بیان این مطلب که برخی می

های مناسب شاهد ایستادگی و مقاومت ایران در مقابل آمریکا هستیم در حالی که کره  به دلیل زیرساخت: آمریکا کوتاه آمد، گفت

 .لی از چنین توانی برخوردار نبودشما
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 میلیون تن تخم مرغ در دنیا 2۳تولید ساالنه * 

میلیون تن مقام اول این  91شود که چین با تولید  میلیون تن تخم مرغ تولید می 01در دنیا ساالنه حدود : راعی اظهار داشت

 .صنعت را در دنیا به خود اختصاص داده است

به دلیل این : گذاری از مهمترین مشکالت سیستم کشور است، اظهار داشت یان اینکه قیمتمدیرعامل شرکت رام طیور با ب

رسد بسیار متفاوت است که البته با  کننده می مرغی که به دست مصرف مشکالت قیمت تخم مرغ درب مرغداری با قیمت تخم

 .ها این مسئله قابل حل است ها و تعاونی حمایت دولت از اتحادیه

باید بخشی از تولیدات تخم مرغ به صادرات اختصاص یابد ضمن اینکه کشور ترکیه با تعیین جوایز صادراتی و : داشتراعی اظهار 

 .کنندگان توانسته برخی از بازارهای صادراتی از جمله عراق را در اختیار خود گیرد حمایت از تولید

ادرات و نزدیکی مراکز تولیدی به اهداف صادراتی را شرکت رام طیور در سند راهبردی خود دو هدف اصلی یعنی ص: وی افزود

 .کند دنبال می

و  1به  00و  01های  تن تخم مرغ را مدنظر دارد که این رقم در سال9199شرکت رام طیور در سال جاری تولید : راعی بیان داشت

 .هزار تن خواهد رسید 19

هزار قطعه در سال است که این رقم  19در یاسوج دارای ظرفیت واحد مرغداری رام طیور : مدیرعامل شرکت رام طیور اظهار داشت

 .هزار قطعه خواهد رسید 199هزار قطعه به  19با اضافه شدن 

در کرمانشاه نیز آمادگی برای خرید یک : های دیگر در دست توسعه شرکت رام طیور اشاره کرد و عنوان داشت وی در ادامه به طرح

هزار  199هزار قطعه خواهد رسید و در سال آینده هم  199هزار قطعه به  09که با افزایش  آی وجود دارد هزار قطعه 09واحد 

 .هزار قطعه برسد 999شود تا بطورکلی به  قطعه دیگر در همانجا احداث می

ق هدف ما هزار قطعه در نظر گرفته شده تا به دلیل نزدیکی به عرا 099در آذربایجان غربی هم زمینی با ظرفیت : راعی تصریح کرد

 .در مورد صادرات به این کشور را تأمین کند

هزار قطعه تخم مرغ در آن هدف صادراتی به  199در استان خراسان رضوی هم زمینی در نظر گرفته شده تا با تولید : وی افزود

 . افغانستان را تأمین کنیم

به   یابی این واحدها با هدف صادرات آسان مکان: شتوی با بیان اینکه عراق بزرگترین وارد کننده تخم مرغ جهان است، اظهار دا

های منطقه دو فارم در استان زنجان در نظر گرفته شده زیرا تراکم فارم در این استان  کشور عراق صورت گرفته و برای تأمین پولت

 .پایین بوده اما در کنار این موضوع از سطح آب زیرزمینی باالیی برخوردار است

هزار تن پولت تولید خواهد کرد ضمن اینکه اولویت  19هزار تن و فارم دیگر  199ها یکی از فارم ها  ارتقا در فارمبا : وی تصریح کرد

 .توان یاسوج عنوان کرد های جدیدی است و نمونه آن را می های غیر فعال به جای توسعه فارم ما فعال کردن فارم

 استان 0درصد تخم مرغ ایران در  03تولید * 

میزان : شود، گفت استان کشور تولید می 7درصد تولید تخم مرغ کشور در  79شرکت رام طیور با بیان اینکه بیش از  مدیرعامل

هزار تن بوده  01و افغانستان  199تن، تاجیکستان هزار و  099هزار و  1تن، ترکمنستان  499هزار و  00صادرات به کشور عراق 

 .است

سال است که نماینده شرکت  09شرکت مرغک حدود : مدیر فروش شرکت مرغک اظهار داشتدر ادامه این نشست حمید همایونی 

های الین است و مراکز تولیدی این شرکت در کشورهای استرالیا، آفریقا، انگلیس و ژاپن واقع شده و مراکز اصلی آن هم در کشور 

 .آمریکا قرار دارد
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گذار  های تخم سال در زمینه ژنتیک مرغ 70این شرکت : گذار دنیا است، گفت وی با بیان اینکه نژاد های الین بزرگترین نژاد تخم

 .کنند فعالیت دارد و بیشتر کشورهای دنیا از این نژاد استفاده می

های ژنتیکی نژاد  کم خوراک بودن و اقتصادی بودن از مزیت: همایونی با بیان اینکه نژاد های الین در دنیا طالب زیادی دارد، گفت

 .ین استهای ال

های متعددی دارد و یک کارخانه  های قزوین، خراسان، البرز، قم و آذربایجان فارم در حال حاضر شرکت مرغک در استان: وی افزود

 .گیرد های قزوین و طالقان استان البرز قرار می اختصاصی اجداد هم در استان

: کت به خاطر درگیری با بیماری حذف نشده، تصریح کردمدیر فروش شرکت مرغک با بیان اینکه تاکنون گله اجدادی در این شر

 .شود ها اعمال می های سختی در این شرکت قرنطینه

شود و با  این واحد توسط مجموعه مرغک افتتاح می: کشی در خاورمیانه اظهار داشت وی با اشاره به افتتاح بزرگترین واحد جوجه

 .گیرد برداری قرار می ن البرز مورد بهرهمیلیارد ریالی به زودی در استا 904گذاری  سرمایه

 1: هزار قطعه عنوان کرد و افزود 000فارم موجود در شرکت را  4همایونی با بیان اینکه مدیر فروش شرکت مرغک ظرفیت کل 

در درصد بازار کل جوجه یکروزه تخم گذار ایران در  14شرکت در ایران نماینده نژادهای ژنتیکی دنیا هستند و شرکت مرغک 

 .دست دارد

های تخم گذار ایران از نژاد های  درصد مرغ 79حدود : وی با بیان اینکه شرکت مرغک نماینده نژاد های الین در ایران است، افزود

 .درصد بازار ایران را به خود اختصاص داده است 91الین هستند و بعد از آن نژاد ال اس ال است که حدود 

ینکه آیا اتکای صنعت مرغ و طیور در کشور به نژادهای خارجی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ا

 .تولید الین اقتصادی نیست و در دنیا فقط دو یا سه کشور دارای الین هستند: رود، گفت به شمار نمی

های الین سهم : رده است، بیان داشتگذاری ک سال در این کار سرمایه 70همایونی با اشاره به اینکه شرکت های الین بیش از 

 .عمده بازار دنیا را در اختیار دارد و دارای سه نژاد است

اگر ایران قصد ورود به بحث ژنتیک را داشته باشد عالوه بر اینکه امکانات بسیار قوی نیاز دارد بلکه باید به فکر اقتصادی : وی افزود

 .بودن آن هم باشد

کننده تخم  ایران شانزدهمین کشور بزرگ تولید: اینکه ایران برای صادرات نیاز به برند دارد، گفت مدیر فروش شرکت مرغک با بیان

 .کند رود و بخشی از تولیدات خود را صادر می مرغ در دنیا به شمار می

 ضرورت تولید نژاد الین در کشور وجود ندارد* 

کند که ما از توان علمی و  ند ایران جلوتر است و همین امر ثابت میدر زمینه تولید تخم مرغ از دو کشور انگلستان و هل: وی افزود

 .تکنولوژیکی برای تولید الین برخوردار هستیم، اما لزوم این موضوع ایجاد نشده است

برخی : همایونی با بیان اینکه همکاری شرکت های الین با ایران بیش از اینکه به نفع ما باشد به سود این شرکت است، افزود

کنند و حتی در شرایط تحریم همکاری  بینند از قواعد تحریم پیروی نمی  های خارجی به دلیل آنکه منافعشان را در ایران می کتشر

 .دهند خود را با ایران ادامه می

مان ها شده اما باز هم زودتر از ز بزرگترین واحد جوجه کشی در خاورمیانه هم که قرار است تاسیس شود شامل تحریم: وی افزود

 .شود  بینی شده افتتاح می پیش

http://iranecona.com/49917/% 
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس 1349تیر ماه  1دو شنبه 

 سومین محصول کشاورزی صادراتی ایران شد « گوسفند»

هزار تن دام سبک، با وجود کمبود  7.1در حالی که در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس آمار گمرک  <مواد غذایی

 .هزار تن گوشت به کشور آمده است 4.7هزارتنی گوشت قرمز صادر شده که درهمین مدت  199

ده بخش کشاورزی بعد از پسته و هندوانه ، از لحاظ ارز آوری صادارت، گوسفند زنده سومین کاالی عم04در دوماهه ابتدایی سال 

 .بوده و در جایگاه سی و دومین کاالی عمده صادراتی قرار دارد

میلیون دالر با متوسط قیمت هر 01.1هزار تن به ارزش  7.1بنا بر آمار گمرک، صادارت دام زنده در دو ماه ابتدایی سال جاری ، 

میلیون دالر  04.4هزار تن به ارزش  4.7واردات گوشت گوساله منجمد وارداتی ، دالر بوده است که در این مدت آمار  4.0کیلوگرم 

  .دالر بوده است 4گرم  با متوسط قیمت هرکیلو

 وجه مثبت صادارت گوسفند

وهله اول قانونی کردن صادارت دام سبک است که در . صادارت گوسفند زنده را از دو جهت مثبت و منفی می توان ارزیابی کرد

این پدیده شکل قانونی به خود گرفت و با فروش مازاد مصرف این محصول . شد گذشته به صورت قاچاق از کشور خارج میسالهای 

 .به سایر کشورها؛ رکود حاکم بر بازار را به نفع تولید کننده شکاند

مد گمرکی، به تنظیم با حذف جنجالی تعرفه صادارت گوسفند در مهر ماه سال گذشته، صادارت این محصول با وجود عدم درآ

 .کمک کرد( تولید کننده)قیمت این محصول به نفع پرواربند

 آن روی سکه

هزار تنی گوشت قرمز مواجهیم که برای تامین  199هزار تن گوشت قرمز در کشور، با کمبود  019از طرفی با وجود تولید ساالنه 

 . کنیم آن اقدام به واردات از هند و برزیل می

شود، زیرا در حالی که به دلیل قیمت باالی گوشت قرمز طبقه ضعیف جامعه امکان  مجهولی به هیمن جا ختم نمیاین معادله چند 

هزار تومان  11تا  19هزا تومانی را ندارد، دامدار نیز از وضعیت قیمت فروش دام زنده خود به قیمت هر کیلوگرم  09خرید گوشت 

 .داند یدر بازار مصرف راضی نیست و آن را به صرفه نم

 

صادرات و واردت همزمان دام زنده "و  "فاصله زیاد قیمتی دام زنده تا گوشت مصرفی در بازار"حال برای پاسخ به این مسائل، یعنی 

 .، باید به دنبال جواب مشترک گشت"و گوشت قرمز در کشور

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  4۶: تاریخ

 طالبی های ورامین روانه بازار شد

 .کشاورزان شهرستان ورامین با آغاز برداشت طالبی از زمین های زیرکشت خود، این محصول را روانه بازار پایتخت کردند

 1999از : ،رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

 .هزار تن طالبی برداش شود 09شود بیش از  هکتار زمین تخصیص یافته به کشت طالبی پیش بینی می

 099هکتار افزایش داشته است یعنی از  099ح زیر کشت این محصول درمقایسه با سال گذشته سط: محمدحسین تاجیک افزود

 .هکتار رسیده است 1999هکتار به 

امسال همچنین میزان : وی بارندگی های مناسب صورت گرفته در ابتدای سال را عامل افزایش کشت طالبی بیان کرد وگفت

 .ر مقایسه با سال گذشته افزایش داشته استتن است که د 91برداشت طالبی در هر هکتار 

تواند خساراتی را به محصول طالبی شهرستان ورامین وارد کند که  وزش بادهای شدید و طوفانی و گرمای هوا می: تاجیک گفت

 .تر طالبی از سطح مزارع برداشت شود تواند باعث افت محصول در مزارع شوداز این رو هر چه سریع می

هزار هکتار آن را به زیر کشت انواع  49هزار هکتارزمین کشاورزی وجود دارد که کم آبی کمتر از  49ن بیش از درشهرستان ورامی

 .رود محصوالت کشاورزی می

http://www.yjc.ir/fa/news/1940047 
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 تولیدات زراعی
 ایسنا - 134۱تیر  ۰جمعه 

  گسترش کشت محصوالت ارگانیك در برنامه ششم توسعه

محصوالت ارگانیک جزو امورات اساسی است که باید روی : یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اهمیت محصوالت ارگانیک گفت

  .آن برنامه ریزی کنیم

کشت محصوالت ارگانیک در بسیاری از کشورها رونق دارد اما در : عنوان کرداهلل میرمراد زهی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایسنا،  هدایت

 .دهند بیشتر به دنبال سود هستند کشور ما استقبال زیادی ندارد و برخی که این نوع از کشت را انجام می

جاب کند که از سموم استفاده نکنند تا وزارت جهاد کشاورزی باید کشت ارگانیک را به صورت الگو در بیاورد و کشاورزان را م  :او تاکید کرد

 .ها سالم به دست مصرف کننده برسد میوه

گیرد  سموم و کودهای شیمیایی که در کشت محصوالت کشاورزی مورد استفاده قرار می  :این عضو کمیسیون کشاورزی خاطر نشان کرد

 .ی است که بخواهیم روی گسترش محصوالت ارگانیک کار کنیمهای زیادی به همراه دارد که هزینه درمان آنها بسیار بیشتر از چیز بیماری

میرمراد زهی تاکید کرد که در این زمینه باید فرهنگ سازی الزم انجام شود تا هم مصرف کننده و هم کشاورز به اهمیت این نوع موضوع پی 

  .ببرند

ت محصوالت ارگانیک در برنامه ششم توسعه که در حال ی لزوم گنجاندن توسعه کش این عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره

 .کنیم کشت بیشتر محصوالت ارگانیک را در برنامه ششم توسعه جا بیاندازیم تالش می: تدوین است گفت

http://www.isna.ir/fa/news/04949199444 
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 چای

 - 49/49/43فارس

مطالبات چایکاران فردا به حسابشان واریز / میلیارد ریال وجه خرید برگ سبز چای  333تأمین اعتبار 
 شود می

میلیارد ریال از مطالبات چایکاران امروز تأمین اعتبار شد و این مبلغ از فردا به  333: رئیس سازمان چای کشور گفت

 .شود حساب کشاورزان واریز می

میلیارد ریال از  099: ،گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور در گفت

 .اکنون در حساب سازمان چای کشور موجود است مطالبات چایکاران امروز تأمین اعتبار شد و این مبلغ هم

 .شود مبلغ از فردا پنج شنبه طی یک فرآیند چند روزه به حساب چایکاران واریز میاین : وی افزود

شود  میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز می 409میلیارد ریال جدید مبلغ  099با واریز : رئیس سازمان چای کشور اظهار داشت

 .ت استدرصد بهای برگ سبز چای تضمینی فروخته شده به دول 79که این رقم حدود 

هزار تن برگ سبز چای  49تاکنون : روزبهان با بیان اینکه برداشت چین دوم برگ سبز چای از یک هفته قبل آغاز شده است، گفت

 .است 9درصد چای درجه  04درصد چای درجه یک و  00از باغات کشور برداشت شده و از این میزان برداشت 

 71ارزش تقریبی چای برداشت شده معادل : خشک کیفی استحصال شده، افزود تن چای 199هزار و  4وی با بیان اینکه تاکنون 

 .میلیارد تومان است

تا امروز : بخشد، بیان داشت رئیس سازمان چای کشور با اشاره به این مطلب که بارندگی کیفیت محصول را در چین دوم بهبود می

هکتار از باغات چای و خشکسالی  199هزار و  4آن هرس  درصد نسبت به سال گذشته کاهش محصول بوده و دلیل 19در مجموع 

 .سال قبل بوده است

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490991410 
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 چای

 - 49/49/47فارس

 درصدی تولید چای ایران به دلیل افت کیفیت و قاچاق 09کاهش 
تولید چای ایران به دلیل افت کیفیت تولید داخل و واردات بی رویه و قاچاق، از : رئیس اتحادیه چایکاران کشور گفت

 .هزار تن کاهش یافته است 93به  03هزار تن سال  03

 194های مورد عالقه و پر مصرف مردم ایران است که از حدود  چای یکی از نوشیدنی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سال قبل توسط میرزا محمد کاشف السلطنه قنسول وقت ایران در هند به ایران آورده شد و در الهیجان به جای گیاه کنف کشت 

شود، چای هم به دلیل قاچاق چای و عدم توجه به  کنف کشت نمی شد، کم کم بوته چای جای کنف را گرفت و اکنون دیگر

ترین انواع چای جهان است که  شود چای ایران یکی از مرغوب گفته می. کیفیت چای داخلی و افت کیفی به حاشه رانده شده است

 .رود به صورت کامال ارگانیک است و سم و کود در آن به کار نمی

های گذشته این محصول دستخوش  ساله دارد، اما در سال 194که تولید چای در کشور قدمت علیرغم این: براساس این گزارش

 .های گذشته واقع شد و به شدت کیفیت و کمیت خود را از دست داد ها نامطلوب دولت گذاری سیاست

سازی  خریداری و ذخیره 49و  79ها  هزار تن چای سنواتی غیر قابل مصرف در دهه 119ها بیش از  به طوری که بر اساس گزارش

 .ای در انبارها موجود است شده که از این مقدار هنوز هم بخش قابل مالحظه

های قبل به تولید چای و این صنعت تا آنجا ادامه یافت که بسیاری از کشاورزان باغات چای خود را رها کردند و  توجهی دولت بی

 .ار تن رسیدهز 19هزار تن در سال به حدود  79تولید این محصول از 

ساالنه  49تا  70های  بین سال: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفت

های غلط؛ سال به سال  گذاری شد، اما این میزان به دلیل برخی سیاست هزار تن برگ سبز چای در کشور تولید می 79حدود 

کنار گذاشته شده  ها، کاهش یافت تا آنجا که سال گذشته علیرغم توجه مجدد دولت به صنعت چای و احیای باغاتی که طی سال

 .هزار تن برگ سبز چای تولید شد 10فقط  بود،

ترین عامل ضربه به صنعت  اصلی: وی در پاسخ به این سؤال که عوامل مؤثر بر روند کاهش تولید چای در کشور چه بوده، افزود

 .چای، واگذار کردن مدیریت چای در چندین سال قبل از وزارت بازرگانی سابق به وزارت جهاد کشاورزی بود

تا زمانی که وزارت بازرگانی سابق امور مربوط به تولید و فرآوری چای را بر عهده داشت صنعت : ه چایکاران بیان داشترئیس اتحادی

چای از مدیریت مستقلی برخوردار بود، اما بعد از واگذاری این صنعت به وزارت جهاد کشاورزی رویه تغییر، و این وزارتخانه شروع 

 .دیل و فرآوری برگ سبز چای کردبه خرید برگ سبز، خشک کردن و تب

ها مسئولیت صنعت چای را بر عهده گرفتند، از دانش و بینش این کار برخوردار نبودند و در نتیجه  افرادی که در آن سال: وی افزود

 .ماند شد و در انبارها می چای تولیدی در بازار جذب نمی

شد و مقادیر زیادی چای با عنوان  کیفیت تولیدی افزوده می چای بی ها بر حجم با گذشت سال: رئیس اتحادیه چایکاران بیان داشت

 .چای سنواتی در انبارها ذخیره شد

 999هوسمی با بیان اینکه در گذشته وزارت بازرگانی سابق به ازای خرید یک کیلو چای داخلی به تجار مجوز واردات یک کیلو و 

ها زیر  چای داخلی و خارجی به صورت خالص عرضه و بخشی هم از این چایبنابراین بخشی از : داد، گفت  گرم چای خارجی را می

 .شد نظر کارشناسان سازمان چای مخلوط و عرضه می

 .شد، بلکه درآمد خوبی را هم سازمان چای داشت این کار نه تنها موجب به فروش رساندن چای تولید داخل می: وی افزود

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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مقادیر  49مان که سازمان چای زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، تا سال از آن ز: رئیس اتحادیه چایکاران بیان داشت

کنم  های بعد هم اضافه شد، تا جایی که فکر می هزار تن در انبارها انباشته و بر حجم این چای در سال 199زیادی چای در حدود 

 .هزار تن رسید 149چای سنواتی به حدود 

: ی واردکنندگان چای فرصت را غنیمت شمرده و شروع به واردات چای کردند، اظهار داشتوی با بیان اینکه در چنین شرایط

واردکنندگان با این عنوان که چای ایرانی قابل مصرف نیست اقدام به واردات چای کردند و این مسئله بدترین لطمه را به صنعت 

 .چای کشور زد

ها  های نامطلوبی بود که در آن سال ر بد چایکاران همه ناشی از سیاستافت تولید، رها کردن باغات چای و روزگا: هوسمی افزود

 . وزارت جهاد کشاورزی اعمال کرد

باغات چای و تبدیل های گذشته منجر به رها سازی   قیمت پایین خرید برگ سبز چای در سال: رئیس اتحادیه چایکاران گفت

 .شد ویالهیجان، املش، تنکابن و رامسر تبدیل به های جنگلی شد و بخشی از این باغات در ال ها به خرابه آن

: ای کرد، افزود های گذشته در مورد صنعت چای را تغییر کرد و به این صنعت توجه ویژه وی با بیان اینکه دولت فعلی سیاست

اند، اما  خود پرداختهاگرچه قیمت خرید برگ سبز چای در دو سال گذشته اضافه شده و چایکاران دوباره با اشتیاق به احیای باغات 

 .دهد ها را به طور کامل نمی هنوز این رقم کفاف هزینه

کنند و آن  ای سودجو و منفعت طلب در فصل برداشت چای، چای سنواتی را خریداری می عده: رئیس اتحادیه چایکاران بیان داشت

 .کنند را با نام چای تولید سال به بازار عرضه می

افراد سودجو چای سنواتی را با قیمت بسیار پایین خریداری کرده و آن را به مرزهای کشور منتقل همچنین همین : هوسمی افزود

های شکل و با برندهای مختلف به عنوان چای خارجی با  بندی زا و در بسته های سرطان کنند و در آنجا با افزودن رنگ و اسانس می

 .کنند دهای کالن میلیاردی کسب میرسانند و از راه تقلب سو چندین برابر قیمت به فروش می

درصد این مقدار از  09تا  19در گذشته بین : هزار تن چای در کشور به مصرف می رسد، افزود 109وی با بیان اینکه ساالنه حدود 

 شود، امسال به دلیل بینی می هزار تن چای تولید شد و پیش 10شد، در حالی که سال قبل فقط  چای تولید داخلی تأمین می

 .خشکسالی تولید کمتر از سال گذشته باشد

های وارداتی نیست،  هوسمی با بیان اینکه چای ایرانی عطر، طعم و کیفیت بسیار خوبی دارد و از نظر کیفیت قابل مقایسه با چای

برجا  ماست پا های آتی این صنعت که ارث نیاکان اگر روند حمایت دولت در دو سال گذشته ادامه یابد، قطعا در سال: تصریح کرد

 .ماند می

درآمد از راه قاچاق چای میلیاردی است و آن مقدار چای که از طریق قاچاق به کشور وارد : رئیس اتحادیه چایکاران اظهار داشت

 .شود، نیست شود قابل مقایسه با آن مقداری که بامجوز به کشور وارد می می

های مصارف صنعتی دارد و قابل  شود این چای گفته می: شود، گفت نمی  مهای سنواتی معدو وی در پاسخ به این سؤال که چرا چای

شود، این چای به بهانه صادرات  شود، در حالی که دیده می تبدیل به کافئین و لوازم آرایشی است و به امید صادرات نگهداری می

 .شود خریداری اما با عناوین دیگر به کشور وارد می

طبق برآورد سازمان : هزار تن از چای سنواتی هنوز موجود است، بیان داشت 19ان اینکه حداقل رئیس اتحادیه چایکاران با بی

 .سال قابل مصرف است 0استاندارد چای تولیدی تا 

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490991040 
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 خرما 

 آیانا 1349تیر  42, سه شنبه

 خرماهای انباری مانع افزایش قیمت شد 
دلیل اینکه خرماهای سال گذشته در انبار موجود بود، افزایش قیمت یا کمبودی وجود نداشت،  در ماه رمضان امسال به

 .این ماه موکول شده استبا اینکه بخشی از فصل برداشت این محصول به بعد از 

درباره وضعیت بازار ( ایانا)مدیره کارگزاری توسعه کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیئت

ای که در  گونه در تمامی محصوالت کشاورزی، رکود عجیبی وجود دارد؛ به: محصوالت کشاورزی در بورس کاال در سال جاری گفت

 .ها در حد تعادل است های سردرختی پیشرو در قیمت هستند و برای سایر محصوالت قیمت میوه حال حاضر

محصول خرما در سال جاری به دلیل اینکه صادرات آن به اوکراین که از کشورهای عمده صادراتی : پور افزود محمدرضا گرامی

 .رمضان امسال موجود بودترتیب مازاد آن در انبارها برای ماه  شد، حذف شد، بدین محسوب می

 .ترتیب شاهد افزایش قیمت خرما در این ماه نبودیم، زیرا خرماهای انباری سال گذشته به کمک بازار آمد بدین: وی خاطرنشان کرد

 1+1فروشنده و خریدار در حال حاضر در حالت بالتکلیفی قرار دارند، زیرا منتظر نهایی شدن نتایج مذاکرات : پور ادامه داد گرامی

 .هستند

 قرارداد آتی کنجاله سویای وارداتی دارای ابهام است

در تمامی کشورهای : مدیره کارگزاری توسعه کشاورزی درباره اجرایی شدن قراردادهای آتی در بورس کاال تصریح کرد عضو هیئت

درصد آن وارداتی  09معامله شود که ترتیب در ایران مقرر شد محصولی  شود و بدین صورت قرارداد آتی مبادله می دنیا حتی ارز به

 .است

آمیز بودن معامالت آن بستگی به ادامه  طور عمده وارداتی هستند و موفقیت های روغنی به کنجاله سویا و سایر دانه: وی یادآور شد

 .مذاکرات و تعامل ایران با سایر کشورها دارد

تواند در بازار قرارداد آتی موفق عمل کند، اما برای  داخل است، میدر حال حاضر کنجاله سویایی که تولید : پور تأکید کرد گرامی

آمیز بودن آن وجود  توان بر معامله کاالها در شش ماه دیگر حساب باز کرد، اطمینانی نیز در موفقیت محصوالت صادراتی چون نمی

 .ندارد

طور قطع تأثیرگذار است  در بازار خریدهای آتی بهالمللی و سیاست کشورهای مختلف در مقابل ایران  تحوالت بین: وی اظهار داشت

ترتیب خریداران و فروشندگان از کاالی خود اطمینان حاصل  تر این مذاکرات به نتیجه برسد و بدین رود هرچه سریع که امید می

 .کنند

ویل باشد، وگرنه آمیز بودن قراردادهای آتی آن است که به موقع محصول آماده تح شرط موفقیت: پور همچنین گفت گرامی

 .خریداران نسبت به آن بدبین خواهند شد

تر بسترهای الزم  اندازی قراردادهای آتی در بورس کاالی ایران الزم و ضروری بود که امیدواریم هرچه سریع راه: وی در پایان افزود

 ./شود، فراهم شود ویژه آنچه که در کشور تولید می برای سایر محصوالت به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90990-1.html 
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 خرما 

 آیانا 1349تیر  42, سه شنبه

 های گرمسیری اعالم شد  شش دستاورد شاخص مؤسسه تحقیقات خرما و میوه
 . های گرمسیری کشور معرفی شد دستاوردهای شاخص تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

های گرمسیری کشور که با هدف تمرکز، بهبود  ، مؤسسه تحقیقات خرما و میوه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 
در سطح کشور و روزآمد ...( موز، چیکو، کنار، گواوا، پاپایا و انبه،)های گرمسیری  های تحقیقاتی روی خرما و میوه و توسعه فعالیت

منظور حفظ، حمایت و ارتقاء کمی و کیفی جایگاه این محصوالت  های نوین تحقیقات کشاورزی و به ها با پیشرفت کردن این فعالیت
های جانبی و صنایع وابسته  وردههای اقتصادی توسعه و تولید این محصوالت و فرآ های داخلی و خارجی و بهبود شاخص در عرصه

خورشیدی تأسیس شده است، دستاوردهایی را داشته است که حاکی از  1079در راستای اهداف توسعه پایدار کشاورزی در سال 
 .ریزی فعاالن این مؤسسه تحقیقاتی برای نیل به اقتصاد مقاومتی و پویایی اقتصاد کشاورزی است برنامه

پزشکی، آبیاری و تغذیه،  زراعی، گیاه نژادی، به های مؤسسه در قالب پنج بخش تحقیقاتی به حاضر فعالیت بنا بر این گزارش، در حال
پذیرد که دستاوردهای شاخص  تولید و تبدیل و نگهداری محصول و یک بخش پشتیبانی جهت ارائه خدمات فنی انجام می

 :های اخیر به دست آمده است، عبارتند از سالهای گرمسیری کشور که در  تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

 شناسایی ارقام خرمای کشور
ارقام ماده  00، 111، 07، 41، 114، 01های خوزستان، هرمزگان، فارس، کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان به ترتیب  در استان

 .خرمای این مناطق شناسایی شده است

 نارهای برتر درخت کُ شناسایی و ارزیابی فنوتیپ
های  انجام و از میوه فنوتیپ 1049 -1049های  شهرستان استان خوزستان در سال 10های کنار بومی در  شناسایی و ارزیابی توده

فنوتیپ برتر بر اساس رنگ، شکل،  19شده،  درخت ارزیابی 9199از مجموع . برداری شد های کمی و کیفی نمونه برتر جهت ارزیابی
 .گوشت به هسته شناسایی شد اندازه و وزن میوه و نسبت

 بندی خرما در ایران اندازی کارگاه الگویی بسته راه
بندی خرما  بندی، بستر تحقیقاتی مناسبی جهت انجام تحقیقات کلیدی بسته اندازی کارگاه آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی بسته با راه

، HACCPچون جایگزینی متیل برماید، برقراری سیستم تواند در جهت رفع معضالت کلیدی صادرات خرما هم وجود آمده که می به
 .بندی صحیح و بهداشتی مؤثر باشد گیری، شستشو و خشک کردن خرما و بسته هسته

 بررسی امکان تولید نهال از بذر نخل روغنی در ایران
ر نخل روغنی از کشور منظور بررسی امکان تولید نهال از بذر نخل روغنی در ایران، بذرهای هشت رقم اصالح شده و برت به

عدد از هر رقم به قائم شهر، ستاد  144و  109، 09برای نخستین بار وارد کشور شد و تعداد ( عدد بذر 494از هر رقم )کاستاریکا 
ماه در  14تا  19مؤسسه و چابهار ارسال و تحت شرایط گلخانه در بستر مناسب کشت شده که برای رشد و تولید نهال به مدت 

 .و خزانه نگهداری شدند پیش خزانه

 کنترل میکروبیولوژیك آفات با قارچ متاریزیوم
 .بار در کشور با کاربرد قارچ متاریزیوم آفات چوبخوار نخل خرما قابل کنترل خواهد بود منظور کاهش مصرف سموم برای نخستین به

 های مهم موز جداسازی و شناسایی آفات و بیماری
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خوار، سه جنس باکتری  ای، سوسک میوه نه آفت مهم شامل تریپس موز، سیرتو تریپس، کنه دولکهبار در کشور سه گو برای نخستین
 ./گونه قارچ بیمارگر معرفی و شناسایی شدند 10بیمارگر، شش گونه نماتد انگل و 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90990-1.html 
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 خرما

 
 

 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  47: تاریخ

 تن خرما امسال از خوزستان 021هزار و  1صادرات بیش از 

 .تن خرما امسال از خوزستان به خارج از کشور صادر شده است 400هزار و  9بیش از 
این : ، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان امروز گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

میزان خرما پس از بازرسی و نمونه برداری به کشورهای امارات، قزاقستان، آفریقای جنوبی ، اکراین ، تاجیکستان ، روسیه و 
 . صادر شده است استرالیا

 . مبادی خروجی محموله های خرما نیز بندرعباس، سرخس، بازرگان، بندر انزلی و آستارا می باشد: دهدشتی زاده افزود 
فقره گواهینامه انطباق کاال با استاندارد ملی ایران جهت محموله های صادراتی  190همچنین در این مدت تعداد : وی اظهارداشت 

خرما در سطح استان خوزستان صادر گردیده که این امر پس از بازرسی و نمونه برداری از محموله ها و  واحدهای بسته بندی
 .حصول اطمینان از انطباق آن ها با استانداردهای ملی مربوطه صادر می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/1941941 
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 خرما
 ایسنا - 134۱تیر  ۶شنبه 

 میرند های شیمیایی شده جنگ، می نخل

هایی که در  نخل. های آبادان سوختند اما این بار نه در آتش جنگ و به دست صدام جنایتکار، بلکه با دست خودمان هکتار از نخلستان 0دوباره 
 .اند چند روز گذشته خاکستر شدهجنگ سرشان رفت ولی از پا نیفتادند، حاال با آتش سوزی 

شان را از دست  آیند و انرژی شدند، حاال دارند از پا درمی های آبادان و خرمشهر که روزگاری مظهر مقاومت و ایستادگی شناخته می نخلستان
اند و نای نفس  ه، شیمیایی شدهاند و با جذب گرد و خاک آلود ها نیز شیمیایی شده اند اما چرا؟ به گفته کارشناسان کشاورزی، نخلستان داده

هایشان در حال خشک شدن است، باروریشان به خطر افتاده و دچار عارضه خشکیدگی میوه  اند، برگ ها مریض شده نخل. کشیدن ندارند
 .کنند، مقدار میوه کم شده و کیفیت خرمای خوزستان کاهش یافته است های نخل، نرسیده، ریزش می میوه. اند شده

ای که به عشق خوردن  ای، خارک و رطب تُرد، شیرین و تازه نی باشی، لذت آب شدن قند ناشی از شکستن خارک تُرد را چشیدهاگر خوزستا
زا نیستند و  ای، اما حاال دیگر خرماهای بِرم آبادان تازه و انرژی درجه تابستان و شرجی شهریورماه خوزستان را تحمل کرده 09آن، گرمای 

  .اند چروکیده شده
ها کم بود، حاال با پیدا شدن سر و کله گنبد نمکی که بعد از ساختن و آبگیری سد گتوند مثل یک بمب اتمی حیات  نج شیمیایی شدن نخلر

دهند، حل شدن تدریجی گنبد نمکی سد  کارشناسان احتمال می. کند، قوزی شده بر باالی قوزها ها را تهدید می هزار هکتار از نخلستان 40
 19ها و خروج این محصول از چرخه اقتصاد شود و این امر صادرات خوزستان را که  شدن بیشتر آب، سبب خشک شدن نخلگتوند و شور 

 .کند شود، تهدید می درصد آن از طریق فروش خرما حاصل می

ان، توضیح ، منطقه خوزست(ایسنا)رسول حزباوی، یك نخلدار خوزستانی در این باره به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 
های کم آب رخ  کردیم فقط در شهرستان های استان مشاهده شد و ابتدا فکر می سال گذشته در نخلستان 1این عارضه از : داد

 .اند ها نیز دچار خشکیدگی برگ شده های حاشیه رودخانه داده است اما اکنون حتی نخلستان
باردهی نخل به . ن منظور این موضوع را به سازمان جهاد کشاورزی اطالع دادیمبروز این پدیده برای ما غیرطبیعی بود و به همی: وی افزود

 .دهد اما در صورت خشک شدن، انرژی الزم را برای تولید میوه ندارد هایش سبز باشد، محصول خوبی می هایش وابسته است و اگر برگ برگ

 های بارور بیشتر دیده  ها در نخل است و خشکیدگی برگهای ما خشک شده  های نخل در حال حاضر بیشتر خوشه: حزباوی تصریح کرد
  .است  ها نیز ریزش محصول داشتیم و خرما حالت تازگی خود را از دست داده کیفیت خرمای امسال کاهش یافته و در برخی نخل. شود می

 باز هم پای سد گتوند در میان است
عارضه خشکیدگی خرما در چند سال : اهواز نیز معتقد است همچنین نوراهلل معلمی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران

گرد و . شود اخیر در نخیالت خوزستان دیده شده که بخشی از آن به ریزگرد و بخشی دیگر به کم آبی و خشکسالی مربوط می
کند  خیالت را کم میهای خوشه ن گذارد و نه تنها کیفیت تولید بلکه تعداد میوه خاک روی گردافشانی گل درختان تاثیر منفی می

 .برد زیرا گرد و خاک حامل عناصر شیمیایی سنگینی است که محصول را از بین می
عارضه خشکیدگی نخیالت در خوزستان شاید فقط مربوط به گرد و خاک نباشد و عوامل دیگری مانند : این کارشناس باغبانی تصریح کرد

های استان همیشه هست و  ای است اما شوری آب ضه موثر است زیرا گرد و خاک دورهشوری آب به ویژه در رودخانه کارون در بروز این عار
وجود سد گتوند و شوری که در رودخانه کارون ایجاد کرده به نظر من در خشکیدگی نخیالت . کنند کشاورزان برای آبیاری از آن استفاده می

  .است که هر آن ممکن است منفجر شود ای در استان و معادل یک بمب اتمی این سد فاجعه. تاثیر نبود بی
از آنجایی که خیلی . سد گتوند از ابتدای تاسیس تاکنون با شور کردن آب رودخانه کارون کشاورزی این حوضه را نابود کرده است: وی ادامه داد

  .ادیده گرفتتوان وجود این سد را به عنوان عامل زیانبار ن از نخیالت استان در حاشیه رودخانه کارون هستند نمی

 پدیده ریزگردها عامل وقوع عارضه خشکیدگی نخیالت
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وقوع این عارضه از : محمد قاسمی نژاد، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز در این رابطه گفت
ه ستاد بحران استانداری و های الزم نتایج ب ها، مشاهده و پس از انجام تحقیقات و بررسی فروردین سال گذشته در برگ نخل

 .وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد
گرد و . نتایج تحقیقات نشان داد که خشکیدگی ناشی از پدیده ریزگردها است که این پدیده حاوی مواد سمی و عناصر سنگین است: وی افزود

 . برند ه فعالیت کرده و برگ درختان را از بین مینشیند با جذب رطوبت هوا و یا بارندگی شروع ب های آلوده وقتی روی برگ درختان می خاک
های جوان  شود تا باردهی نخل میلیارد تومان است و موجب می 909دهیم بر اثر عارضه خشیدگی درخت خرما رخ دهد،  سارتی که احتمالی می

  .سال به تعویق بیفتد 9حداقل 
سال  9کند و با توجه به افزایش غلظت ریزگردها متاسفانه در استان را تهدید میهزار هکتار نخلستانهای  40این خطر : نژاد تصریح کرد قاسمی

ها از بین رفته و با توجه به اینکه برای تولید الیه از برگ 19در حال حاضر حدود . های استان در تهدید خشک شدن قرار گرفتندگذشته نخل
  .شود محسوب می برگ نیاز است، این عارضه خطر جدی 7ه خرما حداقل به یک خوش

خسارت مستقیم به محصول و میوه نخل و تبدیل خرمای درجه یک به درجات پایین از : معاون سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد
نابودی برگ درختان خرما یکی از موارد دیگر است که باعث کاهش سطح سبز، عملیات فتوسنتز و در . های دیگر این عارضه است خسارت

  .شود کاهش عملکرد در واحد سطح می نهایت
ها مشاهده و به سازمان جهاد کشاورزی گزارش شد اما تاکنون پاسخی دریافت  به گفته نخلداران این عارضه از دو سال گذشته در نخلستان

اما این کار در بلندمدت نابودی  اند نخلداران با هرس کردن برگ نخل مقداری مقابله کرده. نشده و اقدامی برای مبارزه با آن صورت نگرفته است
  .نخل را به دنبال دارد

درصد صادرات خرمای کشور از خوزستان  19. هزار تن تولید دارند 109هزار هکتار است که سالیانه  40سطح زیرکشت نخیالت خوزستان 
رزان خوزستانی، تبعات ملی نیز به دنبال دارد و مشکلی در روند تولید این محصول عالوه بر ایجاد خلل در معیشت کشاو  است و وقوع هر پدیده

  .که الزم است بیش از پیش برای حل مشکالت بخش کشاورزی به ویژه تولید خرما به عنوان محصول استراتژیک، تدابیری اندیشید

http://www.isna.ir/fa/news/04949090940 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isna.ir/fa/news/94040603046
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 خرید تضمینی

 آیانا 1349تیر  49, پنجشنبه

 هزار تن رسید  033میلیون و  3خرید گندم از کشاورزان به 
میلیارد  333هزار تن گندم به ارزش ریالی چهار هزار و  033سه میلیون و : شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد

 . استان، از ابتدای فصل خرید تا سوم تیرماه جاری خریداری شده است 33تومان از کشاورزان 
دولتی ایران ، پیش بینی می شود امسال یک میلیون به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از پایگاه اطالع رسانی شرکت بازرگانی 

میلیون تن نیاز سالیانه کشور به این محصول برای تهیه آرد  0.1تن گندم بیشتر از سال گذشته خریداری شود که با توجه به حدود 
 .نانوایی ها، به دو میلیون تن واردات این ماده غذایی نیاز داریم

مرکز خرید در سراسر کشور خریداری شده و این  097هزار تن گندم تا سوم تیر ماه در  799برپایه این گزارش، سه میلیون و 
 .مقدار افزایش حدود نیم میلیون تنی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد

 .سال جاری است عالوه بر این گندم ها از افت پایین تر از سه درصد برخوردارند که نشان دهنده ی کیفیت باالی خرید در
نخستین بار با برداشت گندم درکرمان، خرید تضمینی گندم کشور در این استان کلید خورد و اکنون به جز استان گیالن که هنوز 

تن به کار خرید گندم پایان داده، خرید در سایر استانها  499هزار و  91وارد عملیات خرید گندم نشده و استان بوشهر که با خرید 
 .ردادامه دا

گندم دروم گندمی است که مورد استفاده صنوف و . هزار تن از نوع گندم دروم است 041مجموع گندم های خریداری شده، 
 .ریال امسال از کشاورزان خریداری می شود 449هزار و  11صنعت است و به قیمت هر کیلوگرم 
ساب هزینه های جانبی و جایزه پاکی هزینه خرید هر ریال است که با احت 119هزار و  11قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی نیز 

 .کیلوگرم گندم به بیش از این رقم می رسد
هزار تن از این محصول در  010استان خوزستان به عنوان قطب تولید گندم در کشور است در فصل خرید سال جاری نیز تاکنون 

 .هزار تن سال گذشته خواهد رسید 007ار خرید این استان خریداری شده که با تداوم عرضه محصول کشاورزان به مقد
هزار تن در جایگاه  494مراکز خرید استان گلستان در مدت زمان کوتاهی که خرید گندم را از کشاورزان شروع کرده اند با خرید 
 .دوم بیشترین خریداران گندم کشور قرار دارد و اکنون عرضه گندم به مراکز این استان مشاهده می شود

هزار تن گندم خریداری و در جایگاه پنجم خرید  099غله و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان فصل خرید گذشته شرکت 
 .پس از خوزستان، فارس، کردستان و کرمانشاه قرار گرفت

 .طول دوره خرید گندم دراستان فارس برخالف استان گلستان، به دلیل تنوع آب و هوایی این استان بیشتر است
. نون مقدار خرید در استان فارس به بیش از نیم میلیون تن رسیده و خرید در مناطق سردسیر این استان نیز آغاز شده استاک

 .هزار تن رسید 401مقدار گندم خریداری شده در استان فارس طی سال گذشته به رقم 
از این نظر استانهای فارس و کرمان در رتبه های  هزارتن انجام شده و 111بیشترین مقدار خرید گندم دروم در استان خوزستان با 

 .بیشترین خریداران گندم دروم قرار دارند
میلیارد تومان است که با همکاری بانک عامل و مساعدت  099ارزش ریالی کل گندم های خریداری شده حدود چهار هزار و 

میلیارد تومان به حساب کشاورزان در  099هزار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تخصیص اعتبارات خرید، حدود سه 
 .سراسر کشور واریز شده است
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براساس پیش بینی ها امسال یک میلیون تن گندم بیشتر از سال گذشته در کشور خریداری می شود، اما ادامه خرید به مساعدت 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا خرید  199هزار و مراجع ذیربط در تامین اعتبارات الزم است، به طوری که در تابستان ماهانه به یک

 .گندم به موقع انجام شود
میلیون تن است که چنانچه پیش بینی  0.1نیاز مصرفی ساالنه کشور به گندم برای تهیه و تأمین آرد مصرفی نانوایی ها حدود 

 .خرید تضمینی محقق شود، حدود دو میلیون تن واردات گندم نیاز است
کت بازرگانی دولتی ایران در خرید تضمینی گندم امسال برپایه خرید گندم های با کیفیت و ذخیره سازی در شرایط رویکرد شر

استاندارد بوده، به طوری که برای تشویق کشاورزان به تحویل گندم با کیفیت و پاک، جایزه پاکی تعیین و مراکز ذخیره سازی 
 .شده است استاندارد برای نگهداری گندم ها آماده سازی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90910-1.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23259-1.html
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان – 134۱تیر  42: تاریخ

 آغاز خرید تضمینی پیله کرم ابریشم در آذربایجان غربی

جعبه تخم نوغان  14امسال نوغانداران استان با تولید : تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اعالم این خبر گفتمعاون 
 .بالغ بر یک هزار کیلو گرم تخم نوغان برداشت کردند

هزار تومان اعالم  99، قریشی قیمت خرید هرکیلو تخم نوغان را گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 
تواند عاملی جهت اشتغالزایی روستائیان، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به  رونق صنعت نوغانداری در کشور می: کرد و گفت
 .های کشاورزی باشد اد درآمد مناسب فرعی در کنار سایر فعالیتشهرها، ایج

جعبه تخم نوغان  14امسال نوغانداران استان با تولید : معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اعالم این خبر گفت
 .بالغ بر یک هزار کیلو گرم تخم نوغان برداشت کردند

http://www.yjc.ir/fa/news/1900441 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5239485
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 خرید تضمینی
 فودپرس 1349تیر ماه  7یک شنبه 

میلیارد ریال به حساب  31۳هزار و  3۳واریز :/سخنگوی خرید تضمینی گندم بانك کشاورزی خبر داد;

 شدکشاورزیهزار تن گندم خریداری  033میلیون و  3/ گندمکاران
هزار و  400میلیون و  0از فصل برداشت گندم تاکنون : عضو هیأت مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت <

اهلل نظری عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید  حشمت.میلیارد ریال خریداری شده است 000هزار و  44تن گندم به ارزش  104
میلیارد ریال  000هزار و  44از ابتدای برداشت گندم تاکنون گندم کشاورزان به ارزش : تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت

از دهه سوم فروردین : وی افزود.کنندگان این محصول واریز شده است میلیارد ریال به حساب تولید 01هزار و  01خریداری و مبلغ 
محموله  00هزار و  100مرکز فعال و در قالب  047 تن گندم در 104هزار و  400میلیون و  0و آغاز برداشت گندم تاکنون 

استان در حال انجام است، اظهار  09سخنگوی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه کار خرید گندم در .خریداری شده است
، ضمن اینکه های اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، خراسان رضوی و جنوبی و خوزستان در حال خرید است گندم از استان: داشت

سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک : نظری تصریح کرد.استان خوزستان باالترین مقدار فروش گندم را تاکنون داشته است
کشاورزی در راستای سرعت بخشیدن به عملیات خرید گندم و واریز پول به حساب کشاورزان گندمکار توسط بانک کشاورزی 

با عاملیت بانک کشاورزی انجام  44های گذشته نیز خرید تضمینی گندم تا پایان سال  در سال: وی افزود.طراحی شده است
پول گندمکاران کشور از منابع بانک کشاورزی به : عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت.شد می

زارش فارس، طبق مصوبه دولت قیمت هر به گ.شود صورت آنی توسط سامانه ویژه خرید تضمینی گندم این بانک پرداخت می
تومان  1144( ویژه ماکارونی و بیسکویت)تومان و قیمت هر کیلوگرم گندم دوروم  1111کیلوگرم گندم معمولی در سال جاری 

میلیون تن گندم در کشور تولید و  11طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری حدود : افزاید این گزارش می.است
 شود میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری می 4دود ح

 http://www.foodpress.ir/Post 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodpress.ir/Post


 4931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول تیر   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

125 
 

 خشکسالی

 - 49/49/46فارس

 منبع آبی در خراسان جنوبی را خشکاند 303خشکسالی 
های استان تنها منابع تأمین  های عمیق در دشت اینکه چاهمدیرعامل آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی با بیان 

چاه و قنات در خراسان جنوبی بر اثر خشکسالی  03منبع آبی و  303: آب در روستاهای خراسان جنوبی هستند، گفت
 .خشکیده شده است

خانوار در  99آبادی باالی  094در حال حاضر : وگو با خبرنگار فارس در بیرجند، اظهار کرد علی اکبر بسکابادی امروز در گفت
 .رسانی فعال هستند روستا دارای شبکه آب 094خراسان جنوبی وجود دارد که 

 .شوند رسانی می روستا نیز به صورت راکد آب 49رسانی هستند و  روستا در خراسان جنوبی فاقد شبکه آب 109: وی افزود

 مدرصد جمعیت روستایی خراسان جنوبی از آب سال 13برخورداری 
درصد از جمعیت روستایی استان از آب آشامیدنی  09در حال حاضر : مدیرعامل آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی بیان کرد

 .درصد است 79مندی روستاها  سالم برخوردار هستند و ضریب بهره
رسانی شده  تا از این طریق آبروس 490رسانی سیار و با تانکر متغیر است به طوری که در ماه گذشته  آب: بسکابادی تصریح کرد

 .است
رسانی و  های آب از ردیف بودجه مجتمع 04در سال : رسانی به روستاها از طریق دولت، افزود وی با اشاره به تأمین بودجه آب

 .رسانی به روستاهای کشور دو هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است صندوق ذخیره ارزی برای آب

 رسانی به روستاهای استان تومان اعتبار برای آبمیلیارد  03اختصاص 
 19، 04رسانی به روستاها در سال  سهم خراسان جنوبی از بودجه آب: مدیرعامل آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی گفت

 .زایش یافته استمیلیارد تومان اف 79تمام در استان این بودجه به  های نیمه میلیارد تومان است که البته با توجه به وجود پروژه
میلیارد تومان به تکمیل  09در سفر هیئت دولت و ریاست جمهور به خراسان جنوبی اعتباری بالغ بر : بسکابادی بیان کرد

 .هزار خانوار روستایی از نعمت آب سالم برخوردار خواهند شد 1رسانی استان اختصاص یافت که در صورت تحقق  های آب مجمتع
رسانی در خراسان جنوبی در حال ساخت است که سال گذشته شرکت مهندسی آب و  مجتمع آب 04حاضر در حال : وی ادامه داد

 .مجتمع را برعهده گرفت 00فاضالب کشور وابسته به وزارت نیرو، تکمیل 
مجتمع  19شرکت آبفار خراسان جنوبی تعهد کرده است که : مدیرعامل آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی تصریح کرد

 .رسانی روستایی را تا پایان امسال به اتمام برساند آب
: های استان تنها منابع تأمین آب در روستاهای خراسان جنوبی هستند، تصریح کرد های عمیق در دشت بسکابادی با بیان اینکه چاه

 .چاه و قنات در خراسان جنوبی بر اثر خشکسالی خشکیده شده است 79منبع آبی و  049
مصرف آب در کشور ایران نسب به نرم جهانی باال است اما در خراسان جنوبی به : مصرف باالی آب در کشور، افزودوی با اشاره به 

 .های دیگر کمتر است دلیل اعتقادات دینی و قناعت مردم، نسبت به استان

 لیتر در روز است 932متوسط سرانه مصرف آب در روستاهای خراسان جنوبی 
در حال حاضر متوسط سرانه مصرف آب در روستاهای خراسان جنوبی : تایی خراسان جنوبی گفتمدیرعامل آب و فاضالب روس

 .لیتر در روز کمتر است 09لیتر در روز است که نسبت به میانگین کشوری  190
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ای آبی تنها در شهرهای گرمسیری استان به دلیل استفاده از کولره: بسکابادی با اشاره به مصرف آب در استان، خاطرنشان کرد
 . رسد لیتر می 919مصرف روزانه آب به 

=nn?php.newstext/com.farsnews://http10049490991004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940406001334
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 خشکسالی
 آیانا 1349تیر  47, یکشنبه

 دو سوم ایران بیابان شد 
دهد که درحال حاضر  تشدید پدیده خشکسالی در ایران در شرایطی رخ می: های مجلس گزارش داد مرکز پژوهش

 . بیش از دو سوم وسعت کشور در محدوده مناطق خشك، نیمه خشك و بیابانی قرار گرفته است
ترین  شهرهای کوچک یکی از مهم ، گسترش بدون ضابطه شهرها و تبدیل روستاها به(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

عنوان مراکز  های پس از انقالب موجب شده است که روستاها به کننده شهرها در سال رشد خیره. آید عوامل خشکسالی به شمار می
د توان کارکر تولید یکی پس از دیگری آب رفته و به شهرهای کوچکی تبدیل شوند که نه امکانات زندگی شهری دارند و نه دیگر می

رو است اما  های قانونی روبه در این میان حفر چاه برای تأمین آب کشاورزی با محدودیت. تولیدی یک روستا را از آن انتظار داشت
حساب و  توانند برای تأمین آب شرب موردنیاز خود اقدام به حفر چاه کنند که این مسأله به حفر بی ساکنان شهرها به راحتی می

 .شهرهای کوچک دامن زده است -آب شرب و استفاده در کشاورزی، و پدیده سرقت آب در روستا ها به بهانه  کتاب چاه
های  های پس از انقالب به راحتی و به بهانه تأمین آب شرب، اقدام به حفر چاه شهرهای کوچک در سال -بر همین اساس روستا 

ترین گزارش  براساس تازه. ل به خشکسالی دامن زده استاند که همین عام های آب زیرزمینی کرده متعدد و برداشت آب از سفره
طوری که  به. کنند های مجلس درحال حاضر منابع آب زیرزمینی نقش مهمی در تأمین آب شرب مردم کشور ایفا می مرکز پژوهش

دهد  می درصدی را به خود اختصاص 07های سطحی سهم  های زیرزمینی تأمین شده و آب درصد آب شرب کشور از طریق آب 00
 .درصد است  49های زیرزمینی برای تأمین آب شرب روستایی بالغ بر  که سهم آب

کند که بخش اعظم افت شدید ذخایر آبی  های مجلس درباره وضع منابع آب کشور همچنین تأکید می گزارش اخیر مرکز پژوهش
میلیارد مترمکعب کمبود ذخایر  01آب حدود  میلیارد مترمکعب کسری 119طوری که از  سال گذشته اتفاق افتاده است به99در 

های  بر اساس گزارش مرکز پژوهش. ها به شهر تشدید شده است مربوط به دو دهه اخیر است که پدیده شهرنشینی و تبدیل روستا
 .هزار روستای کشور از طریق تانکر تأمین شود 0مجلس افت شدید ذخایر باعث شده است که درحال حاضر آب شرب بیشتر از 

افزایش یافته  00سال   دشت در 010به  47سال  دشت در 11های ممنوعه از  در این تحلیل همچنین آمده است که تعداد دشت
های ممنوعه به سرعت درحال افزایش  است که به دلیل روند صعودی مصرف آب متناسب با تغییرات جمعیتی کشور، تعداد دشت

سال   سانتیمتر در 00تا  09رحال حاضر نرخ متوسط فرونشست در دشت تهران بین کند که د این گزارش همچنین اضافه می. است
همچنین تغییرات کیفی آب زیرزمینی در اثر کاهش حجم . در مناطق مختلف است که بسیار بیشتر از سایر نقاط جهان است

های  ها، از دیگر واقعیت اثر تخلیه آبخوان ها و تهدید حیات شهرها و روستاها در های بزرگ در دشت ها و شکاف مخزن، ایجاد فروچاله
 .کشور است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/90904-1.html 
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 روغن

 فودپرس 1349تیر ماه  6شنبه 

 روغنی که دیگر نباید مصرف کرد 

 "های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو از غیرمجاز بودن مصرف روغن  مدیر کل فرآورده <مواد غذایی
 .خبر داد "پومیس 

روغن زیتون، روغن ها در فرایند تهیه  یکی از بدترین نوع روغن: عنوان کرد "پومیس  "هدایت حسینی در خصوص روغن غیر مجاز 
استخراج شده از تفاله زیتون است و طرز تهیه آن نیز بدین صورت است که باقی مانده حاصل از تفاله زیتون که هنوز دارای 

 کنند و تحت عنوان روغن حاصل از تفاله زیتون یا پومیس مقداری روغن است، را با هگزان فراوان و حرارت زیاد استخراج می

(pomace) رسانند بفروش می. 

های  به زبان اسپانیایی به عنوان دیگر نام ( Oruj) به زبان ایتالیایی و یا اروخ ( Sansa) وی همچنین با اشاره به اسامی سانسا
ها موظف  خرید و فروش این محصول تحت هر نامی ممنوع است و بازرسان سازمان غذا و دارو و دانشگاه: ها اظهار داشت این روغن

 .ن فراورده غیر مجاز از سطح عرضه هستندبه جمع آوری ای

حسینی با بیان اینکه از نظر ضوابط سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد این روغن غیر قابل مصرف خوراکی است و به طور 
ده آگاه باشند و در مصرف کنندگان باید نسبت به مضرات استفاده از این فراور: شود، افزود عمومی از مبادی غیر مجاز وارد کشور می

های مذکور برخوردند از خرید آن اجتناب کنند و موضوع را به نزدیکترین معاونت غذا و دارو  هر بسته بندی که به یکی از نام
 .اطالع دهند 1409های سراسر کشور یا سامانه  دانشگاه

مردم در هنگام خرید روغن به : انتها توصیه کرد های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در مدیر کل نظارت بر فراورده
اطالعات درج شده بر روی بسته بندی اعم از تاریخ تولید، انقضا، نام و مشخصات شرکت واردکننده، شماره پروانه بهداشتی و نام 

 .کشور تولید کننده دقت کنند

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

 فودپرس 1349تیر ماه  6شنبه 

 میلیون تومان 0بازگشت قیمت زعفران به 

هم اکنون قیمت : نایب رئیس شورای ملی زعفران از افزایش مجدد قیمت این محصول در بازار خبر داد و گفت <مواد غذایی
 .میلیون تومان است 7هزار تومان و حداکثر  499میلیون و  0هرکیلوگرم زعفران حداقل 

 919تا  999قیمت این محصول که چندی پیش بین : غالمرضا میری از افزایش مجدد قیمت زعفران در بازار خبر داد و اظهارداشت
 0هزار تومان کاهش یافته بود، از روز یکشنبه هفته گذشته روندی صعودی در پیش گرفته و هم اکنون قیمت این محصول حداقل 

 .میلیون تومان است 7زار تومان و حداکثر ه 499میلیون و 

: جاری نسبت به فروردین سال قبل را مورد اشاره قرار داد و گفت ماه سال درصدی صادرات زعفران در فروردین 90وی، افزایش 
 .درصد رشد داشته است 41، 00ماه امسال نسبت به اردیبهشت  صادرات طالی سرخ در اردیبهشت

شود با توجه  بینی می پیش: ون گمرک آماری از میزان صادرات زعفران در خردادماه ارائه نکرده است، افزودمیری با بیان اینکه تاکن
 .به شرایط پیش آمده صادرات این محصول در خردادماه با کاهش همراه باشد

این موضوع باعث : اظهارداشتبرد،  این مقام مسئول با اشاره به اینکه نوسانات قیمتی، بازار صادرات زعفران ایران را از بین می
شود که ما خریداران محصولمان را از دست بدهیم و صادرکنندگان ایرانی از بازار خارج شوند که در نتیجه این امر تولید ضربه  می
 .خورد می

بلکه در کنار آن، توان میزان صادرات آن را افزایش داد  در صورتی که بازار زعفران ثبات داشته باشد نه تنها می: میری اضافه کرد
 .شود که تاکنون نتوانسته به آن بازارها ورود کند امکان ورود ایران به بازارهایی فراهم می

: هایی که در دولت قبل برای صادرات زعفران ایجاد شد، گفت نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به افزایش قیمت و محدودیت
تن رسیده  109تن بود اما در حال حاضر سقف صادرات ما به مرز  999سرخ در سال  ها، صادرات طالی قبل از وضع این محدودیت

 .است

میری به این پرسش که چه اقداماتی برای تثبیت قیمت زعفران در بازار و حل مشکالت موجود باید انجام شود؟ با اشاره به حضور 
دهی شود، ضمن اینکه دولت باید از تولیدکنندگان و صادرکنندگان  ساماناین موضوع باید : پررنگ دالالن در بازار زعفران، پاسخ داد

زعفران حمایت کند تا تولیدکننده مجبور نباشد به خاطر نیاز به پول محصولش را به دالالن بفروشد، همچنین صادرکننده نیز 
تا شرایطی که امروز پیش آمده، ایجاد  آنقدر توانمند باشد که بتواند زعفران را خریداری کرده و مقداری برای خود ذخیره کند

 .نشود

http://www.foodpress.ir/Post 
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 زیتون

 آیانا 1349تیر  43, چهارشنبه

 زاست  های زیتون تقلبی سرطان روغن/ قاچاق دانه زیتون به روغن زیتون پیوست
زا تشخیص داده شده  به معنای تفاله زیتون سرطان Pomace، مصرف روغن 9440در حالی که بر اساس استاندارد 

علت ناآگاهی مردم در  شود که به بندی شده غیرخوراکی وارد کشور می هزار تن روغن بسته است، ساالنه بیش از پنج

 .گیرد سبد غذایی قرار می
اگر تاکنون شاهد : با اعالم این خبر گفت( ایانا)گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران عضو شورای ملی زیتون امروز در گفت

های سطح شهر بودیم،  فروشی به معنی تفاله زیتون در حجم گسترده و عرضه آن در خرده Pomaceواردات روغن زیتون با اسم 
 .شده است امروز قاچاق دانه زیتون نیز از یونان، اسپانیا و ترکیه به آن اضافه

علت ورود  هرچند وضعیت تولید زیتون کنسروی نسبت به روغن زیتون از شرایط بهتری برخوردار است، اما به: نادر جاللت افزود
مگس زیتون و چیدن زیتون قبل از رسیدن و عرضه آن به مراکز فرآوری باعث شده عرضه زیتون در صنعت فرآوری کنسرو باالتر از 

 .رو باشیم فروش نرفته روبه های کنسروی به ا حجم قابل توجهی از زیتونمیزان تقاضا باشد و ب
شوند که باعث شده  های زیتون نیز از کشورهای مختلف و از طریق قاچاق وارد کشور می با این وجود، دانه: وی خاطرنشان کرد

 .حجم زیتون کنسروی افزایش پیدا کند و به تبع آن عرضه و تقاضا از تعادل خارج شود
 .الشعاع قرار داده است های تقلبی واردشده به قدری باال است که بازارهای داخلی را تحت حجم زیتون: اللت ادامه دادج

 زاست های زیتون قاچاق سرطان روغن
منظور افزایش کیفیت  بخش خصوصی به: های کنسروی تصریح کرد عضو شورای ملی زیتون با اشاره به دالیل به فروش نرفتن زیتون

 .الت تولیدی خود باید در زمان فرآوری نسبت به جدا کردن ارقام زیتون دقت الزم را اعمال کنندمحصو
تواند  بندی صحیح و فرآوری درست می های دنیا است که در صورت سورت ترین زیتون طعم زیتون ایرانی جزو خوش: وی یادآور شد

 .در سبد صادراتی قرار گیرد
صورت  شده به بندی هزار تن روغن بسته در زمان حاضر بیش از پنج: کشور خبر داد و تأکید کردجاللت از واردات روغن زیتون به 

 .شود که عمالً مصرف خوراکی ندارند قاچاق وارد کشور می
زایی  ها خاصیت سرطان علت مواد هگزان آمده از تفاله زیتون به دست روغن زیتون به 1444بر اساس استاندارد : وی اظهار داشت

 .و قابلیت خوراکی ندارد داشته
شود، به علت عدم  وارد کشور می Pomaceبا این وجود، حجم قابل توجهی از روغن تفاله زیتون که با نام : جاللت همچنین گفت

 .رو کند تواند سالمت شهروندان را با تهدید روبه رسد که می کنندگان با این روغن به مصرف خوراکی می آشنایی مصرف
گیر ضرورت جلوگیری از واردات روغن  ها یا با مکاتبه با نهادهای تصمیم با وجود اینکه این شورا بارها در رسانه: زودوی در ادامه اف

زیتون را مورد تأکید قرار داده، اما تا زمانی که سطح اطالعات مردم افزایش پیدا نکند و روغن زیتون تقلبی وارداتی را خریداری 
 .تون ادامه خواهد داشتنکنند، همچنان واردات روغن زی

المللی زیتون توجه  روش تشخیص روغن زیتون خالص بر اساس استانداردهای شورای بین: عضو شورای ملی زیتون خاطرنشان کرد
فرنگی، میوه زیتون یا  در مرحله بعد، بوی میوه ازجمله بوی سیب، گوجه. به رنگ آن است که باید زرد تا زرد مایل به سبز باشد

 .بدهدعلف تازه 
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ترین روش تشخیص روغن زیتون اصل چشیدن آن است، به نحوی که بعد از آنکه روغن زیتون را در دهان  مهم: جاللت ادامه داد
شود که گلو را سوزانده  چرخانید، پس از چند ثانیه در انتهای گلو تلخی و تندی حس می ریزید و آن را در داخل دهان می خود می

 .ه شودو گاهی ممکن است باعث سرف
کیلوگرم و در یونان  14کیلوگرم، اسپانیا  97گرم است، این رقم در سوریه  199مصرف سرانه جهانی روغن زیتون : وی تصریح کرد

 .کیلوگرم برآورد شده است 94
 .کننده زیتون است ترین کشورهای مصرف مصرف گرم روغن زیتون جزو کم 999ایران با سرانه : جاللت یادآور شد

شود که در صورت کاهش  های قاچاق از جنوب کشور و عموماً از مرزهای عراق و ترکیه وارد کشور می روغن زیتون: ردوی تأکید ک
 .توان تا حدودی نسبت به کنترل آن اهتمام داشت تعرفه واردات روغن زیتون می

 هزار تن زیتون 933تولید 
زیتون بارها نسبت به قاچاق زیتون هشدار داده بود، اما سال گذشته با وجود آنکه شورای ملی : عضو شورای ملی زیتون اظهار داشت

 .ای به معاون اول رئیس جمهوری نسبت به کنترل واردات روغن زیتون هشدار داده است با ارسال نامه
 199رود حجمی بیش از  هزار هکتار است که انتظار می 19سطح زیر کشت تولید زیتون در سال جاری : جاللت همچنین گفت

 .هزار تن زیتون تولید شود
 .شود صورت کنسرو و مابقی به برداشت زیتون روغنی اختصاص داده می هزار تن به 79تا  09از این میزان، : وی در ادامه افزود

هزار  14شود که با وجود نیاز  هزار تن روغن استحصال می هزار تن روغن زیتون، حدود پنج 49تا  09از : جاللت خاطرنشان کرد
 .هزار تن واردات خواهیم داشت 0روغن زیتون بیش از  تنی

 اند های غیربارور زیتون همچنان رهاشده باغ
گذاری و  ها سرمایه های زیتون که در دولت سازندگی کشت شده بود، پس از سال بخشی از باغ: عضو شورای ملی زیتون ادامه داد

 .ریزی صورت گیرد برای جایگزینی ارقام غیربارور با بارور برنامهگذر عمر کشاورزان غیربارور تشخیص داده شد و مقرر گردید 
های زیتون که درختان آنها  گرفته در دولت گذشته همچنان حجم قابل توجهی از باغ با وجود فعالیت صورت: وی تصریح کرد

ها  خود را صرف آباد کردن این باغسال از عمر  11غیربارور تشخیص داده شده، جایگزینی برای آنها نیامده و کشاورزانی که بیش از 
 .ها در قبال تسهیالت دریافتی هستند علت مصادره بانک اند، اکنون در حال از دست دادن خانه خود به گذاشته

شود، به شکل طبیعی قطع درختان و  درصد روغن مورد نیاز کشور از منابع خارجی تأمین می 09از آنجا که بیش از : وی یادآرو شد
تواند به نفع اقتصاد کشور باشد؛ لذا باید از ظرفیت ایجادشده برای افزایش  دن درختان زیتون با سایر درختان دیگر نمیجایگزین کر

 ./تولید زیتون و روغن استحصالی آن استفاده کرد
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90949-1.html 
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 سالمت

 - 49/49/43فارس

 رود زا از بین می عوامل بیماری/ پیش سرد کردن گوشت برای کاهش بیماری از جمله تب کریمه کنگو
تیرماه  ۳استان تهران و البرز از  1مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه طرح پیش سرد کردن گوشت در 

 .رود زا در گوشت قرمز از بین می با سرد کردن گوشت قبل از مصرف بسیاری از عوامل بیماری: شود، گفت آغاز می
نژاد مدیرکل دامپزشکی استان تهران در نشست خبری با ارائه توضیحاتی در مورد طرح استفاده از سیستم پیش  سید اصغر برائی

های دو استان تهران  تیرماه همزمان در کشتارگاه 1های پیش سرد الشه گوسفند از  ستماندازی سی راه: سرد گوشت گوسفندی گفت
 .شود و البرز آغاز می

گیری  زا در گوشت قرمز به میزان بسیار چشم وی با بیان اینکه با پیش سرد کردن گوشت مخاطرات بسیاری از عوامل بیماری
ساعت در دمای یخچالی  94ها الشه کشتار گوسفند به مدت  سرد در کشتارگاه های پیش اندازی سیستم با راه: یابد، افزود کاهش می

زا  ها و عوامل بیماری شود که امکان رشد میکروب در اثر جمود نعشی، شرایطی ایجاد می PHگیرد و به علت کاهش دما و  قرار می
 .رود در گوشت از بین می

سرد در گوشت به معنی حصول درجه باالتری از مبحث تضمین کیفیت بهداشتی  نژاد با اشاره به اینکه استفاده از سیستم پیش برائی
کند و همچنین امکان رشد  با انجام این عملیات گوشت از نظر مصرف شرایط کیفی بسیار بهتری پیدا می: گوشت است، بیان داشت

 .یابد زا در آن بسیار کاهش می عوامل بیماری
های بیشتری را  گوشت تولید شده با استفاده از سیستم پیش سرد امکان انتقال بیماریمصرف گوشت گرم در مقایسه با : وی افزو

 .برای مصرف کننده خواهد داشت
گوشت پایین  PHهای کشتارگاه  ساعت در یخچال 94با قرار گرفتن گوشت به مدت : مدیرکل دامپزشکی استان تهران تصریح کرد

 .رود ها از بین می شود که امکان رشد میکروب این کار شرایطی فراهم میرود و با  آید و به سمت اسیدی شدن پیش می می
ویروس تب کریمه کنگو با پیش سرد کردن گوشت از بین : وی با اشاره به بیماری تب کریمه کنگو و انتقال آن از طریق کنه، افزود

 .رود رود و در نتیجه امکان انتقال آن از طریق گوشت خام از میان می می
شود همچنین این بیماری از طریق  بیماری تب کریمه کنگو با مصرف گوشت تازه به انسان منتقل می: ژاد تصریح کردن برائی

 .شود ترشحات خون دام آلوده و دست زدن به گوشت دام و کنه و تخم آن به انسان منتقل می
شتارگاه، دامپزشکان و افرادی که با دام و الشه تازه افراد در معرض ابتال به بیماری تب کریمه کنگو دامداران، کارگران ک: وی افزود

 .باشند که در این زمینه الزم است تا نکات بهداشتی دامپزشکی مرتب به دقت رعایت شود آن سر و کار دارند، می
صیه کنند تو کنندگان گوشت و افرادی که گوشت تازه را قطعه قطعه می به مصرف: مدیرکل دامپزشکی استان تهران تصریح کرد

شود که برای این کار از دست کش استفاده کنند و گوشت مورد نیاز خود را از مراکز تحت نظر سازمان دامپزشکی کشور تهیه  می
 .کنند

کند، بنابراین از شهروندان تقاضا   روز تحمل می 19درجه سانتیگراد را به مدت  49ویروس بیماری تب کریمه کنگو دمای : وی افزود
 .درجه سانتیگراد در مغز گوشت است، را رعایت نمایند 74پخت ایمن گوشت را که همان دمای شود تا مبحث  می

نژاد با تأکید بر اینکه بر اطمینان از سالمتی گوشت مصرفی بهتر است گوشت تازه دام ذبح شده به مصرف نرسد، بلکه قبل از  برائی
ها بهتر است به جای  ، کامالً مغزپخت نشود، بنابراین کبابیگوشت کبابی ممکن است: مصرف گوشت در یخچال قرار گیرد، افزود

 .سرد کشتارگاه و یا بخچال سرد شده باشند، استفاده کنند ساعت در پیش 94هایی که حداقل  استفاده از گوشت تازه از گوشت
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کنندگان  به مصرف: داشتکنندگان گوشت ممهور به مهر دامپزشکی را با خیال راحت مصرف کنند، بیان  وی با بیان اینکه مصرف
 .شود گوشت را کامالً پخته مصرف کنند توصیه می

بافت جر گوسفند یا گاو به صورتی است که خون تازه در آن وجود دارد، بنابراین الزم : مدیرکل دامپزشکی استان تهران بیان داشت
 .ردسرد و یا یخچال قرار گی ساعت در پیش 44است که قبل از مصرف جگر حتماً به مدت 

کنند و این امر  ساعت در پیش سرد نگهداری می 94در تمام دنیا برای مطلوب شدن کیفیت گوشت آن را به مدت : وی افزود
 .ها و نه اختیاری است استانداردی اجباری در کشتارگاه

ی کشتار به کشتارگاه منتقل هایی که برا دام: نژاد با بیان اینکه عامل انتقال بیماری تب کریمه کنگو کنه است، اظهار داشت برائی
شود و تمامی این موارد توسط دامپزشک مستقر  شوند باید فاقد انگل باشند و به دامی که کنه داشته باشد اجازه کشتار داده نمی می

 .شوند در کشتارگاه در مبحثی تحت عنوان بازرسی قبل از کشتار بررسی می
های مجاز باید  ها توسط صاحبانشان با سم ز بین رفتن کنه هر سال دو بار دامبرای ا: مدیرکل دامپزشکی استان تهران تصریح کرد

 .دهد سمپاشی شوند و اگر دامداری توان مالی نداشته باشد، دامپزشکی برای کمک به دامدار این کار را به صورت رایگان انجام می
یابند که بر این اساس الزم است تا دامداران محترم  یش میها در تابستان افزا با توجه به شرایط اقلیمی تهران میزان کنه: وی افزود

 .پاشی به موقع دقت الزم را به عمل آورند استان تهران در زمینه سم
سرد محیط  سرد کردن گوشت تأثیری بر کاهش وزن الشه دام ندارد، زیرا سیستم پیش طرح پیش: نژاد اظهار داشت برائی

 .باشد ای از دما و رطوبت می شده کنترل
شود، بنابراین این طرح تأثیری بر  کیلوگرمی گوسفند کمتر از نیم کیلوگرم کاسته می 09سرد از وزن الشه  بر اثر پیش: وی افزود

 .افزایش قیمت گوشت گوسفند ندارد
http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049499991109 
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 سالمت
 - 49/49/42فارس

تن محصوالت خام دامی در استان  2معدوم سازی / موردی از آنفلونزای پرندگان و تب کریمه کنگو دیده نشد
 تهران

استان گونه بیماری در واحدهای صنعتی و سنتی دام و طیور  تا به امروز هیچ: مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت
 .تهران گزارش نشده است
: ، سید اصغر برائی نژاد مدیرکل دامپزشکی استان تهران امروز در نشست خبری گفتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

پایش و مراقبت الزم را به صورت لحظه به های مختلف دام و طیور به طور دائم  اداره کل دامپزشکی استان تهران در مورد بیماری
 .دهد لحظه در استان انجام می

تا به امروز در واحدهای صنعتی و سنتی دام و طیور هیچ موردی از آنفلوآنزای پرندگان و بیماری تب خونریزی دهنده : وی افزود
 .کریمه کنگو گزارش نشده است

ای نظارت بر کار  این طرح زنجیره: بهداشتی ماه رمضان اظهارداشت های برائی نژاد با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت
 .دهد بندی، حمل و نقل و عرضه را انجام می ها، بسته کشتارگاه

های حاکمیتی به منابع مالی نیاز دارد که در این زمینه برای افزایش  اداره کل منابع طبیعی برای اجرای طرح: وی بیان داشت
 .منابع مالی مواجه هستیمهای نظارتی با مشکل  طرح

 019های بهداشتی ماه مبارک آغاز شد از  از یک هفته قبل که طرح تشدید نظارت: مدیرکل دامپزشکی استان تهران اظهارداشت
 .سازی شده است ها و خودروهای حمل گوشت حدود یک تن گوشت قرمز ضبط و معدوم مورد بازدید از مغازه

و ...( جگر، سنگدان و )کیلوگرم ماهی، یک تن آالیش مرغ  41کیلوگرم مرغ،  099ی این طرح همچنین در راستای اجرا: وی افزود
 .در سطح شهر تهران معدوم شده است...( دل، جگر، کله و پاچه و )کیلوگرم آالیش دامی  409

دفعه اول محموله معدوم و  در صورت تخلف: شده است، اظهارداشت  برائی نژاد با بیان اینکه موارد ضبط شده بیش از موارد معدوم
 .شود در صورت تکرار متخلف به مراجع قضایی معرفی و براساس حکم مرجعع قضایی پلمپ مغازه یا وسیله حمل و نقل انجام می

مورد تخلف شده و مرجع قضایی تخلف را ثابت کند با حکم  0اگر فردی مرتکب : مدیرکل دامپزشکی استان تهران اظهارداشت
 .شود ب کسب فرد متخلف باطل میمرجع قضایی جوا

 1در طرح تشدید نظارتهای بهداشتی ماه مبارک رمضان در استان تهران از بیش از : در ادامه این نشست، برائی نژاد اظهارداشت
 .آید هزار واحد عرضه محصوالت خام دامی بازدید به عمل می

های ویژه اداره کل دامپزشکی  در کل استان تهران توسط یگانمورد بازدید  017هزار  9تاکنون بیش از : برائی نژاد تصریح کرد
 .مورد ارجاع به دادگاه و مقام قضایی صورت گرفته است 999انجام شده که از این تعداد 

کیلوگرم ضبط در کل استان تهران صورت  1099تن معدوم سازی محصوالت خام دامی و بیش از  0همچنین بیش از : وی افزود
 .گرفته است

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049499991179 
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 سالمت
 آیانا 1349تیر  41, دوشنبه

، "نئونیکوتینوئید"/ برای آبزیان و پرندگان "دیازینون"درخواست توقف مصرف سم پر خطر و پر مصرف 

 سمی خطرناک برای زنبورهای عسل 
سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرد، مصرف سم پرخطر و پر مصرف 

 .زیان و پرندگان است، متوقف شوددیازینون که از جمله خطرناک ترین سموم برای آب
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از محیط زیست، محمدجواد سروش، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در امور 
سموم و کودهای شیمیایی با اشاره به تشکیل کمیته مدیریت منابع پایه و کاهش آلودگی کود و سم در سازمان حفاظت محیط 

که از  "دیازینون"بر این اساس، طی نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی درخواست شد تا مصرف سم پرخطر و پر مصرف : زیست، گفت
جمله خطرناک ترین سموم برای آبزیان و پرندگان است و مصرف ساالنه آن بیش از سه میلیون لیتر در ایران است، هر چه سریع 

 .تر متوقف شود
بیشترین حجم استفاده از سم پر خطر : ر امور سموم و کودهای شیمیایی خاطرنشان ساختمشاور سازمان حفاظت محیط زیست د

در شالیزارهای استان های شمالی کشور است و این تحت شرایطی است که هم اکنون در تمام کشورهای اروپایی و  "دیازینون"
 .ت مردم به همراه دارد، ممنوع شده استآمریکایی مصرف این سم خطرناک که عوارض بسیار مخربی برای محیط زیست و سالم

از این وزارتخانه خواسته شده : سروش ضمن اشاره به درخواست این کمیته از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار کرد
 .نسبت به بررسی باقی مانده سموم و فلزات سنگین در محصوالت کشاورزی اقدام کند

ر از تصمیمات این کمیته، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواسته شده نسبت به همچنین بر اساس یکی دیگ: وی افزود
 .که برای عمل آوری گوجه فرنگی استفاده می شود، اقدام کند "ترکیب اتفون"بررسی عوارض بهداشتی ناشی از استفاده 

میته مدیریت منابع پایه و کاهش آلودگی ک: مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در امور سموم و کودهای شیمیایی یادآور شد
کود و سم در سازمان حفاظت محیط زیست از وزیر جهاد کشاورزی خواسته تا نسبت به حذف سموم پرخطر و جایگزین با سموم 

 .زیست نهاده اقدام الزم به عمل آید

 سمی خطرناک برای زنبورهای عسل "نئونیکوتینوئید"
د کشاورزی خواسته شد، طی دستوری عاجل نسبت به توقف استفاده و جایگزینی سم همچنین از وزیر جها: وی ادامه داد

 .که سمی بسیار خطرناک برای زنبورهای عسل به شمار می آید، اقدام کند "نئونیکوتینوئید"
 سروش با تاکید برضرورت توقف هر چه سریع تر مصرف سموم قدیمی و پرخطر که طیف کشندگی بسیار وسیعی دارند، تصریح

ساله دارد، اثرات بسیار مخربی بر روی محیط زیست گذاشته و آفات نیز مقاوم  79این سموم که مصرف آن در کشور قدمتی : کرد
 .تر می کند

مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در امور سموم و کودهای شیمیایی ضمن اشاره به اینکه یکی از خالء ها در زمینه کود و سم و 
بر این اساس مقرر شد، دوره های : هاده ها، کمبود اطالعات فنی کارشناسان محیط زیست است، افزودتهدیدات زیستی این ن

آموزشی برای کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در سراسر کشور برگزار و بدین منظور استان های کشور به هفت منطقه 
 .استان های فارس، خوزستان، هرمزگان و بوشهر برگزار شدتقسیم و نخستین دوره آموزشی در استان بوشهر با حضور نمایندگان 

 برگزاری دوره آموزشی راهکارهای مدیریتی به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی سم و کود
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در این دوره آموزشی، تمامی مسائل مربوط به سم و کود و وضعیت مصرف آن در ایران و جهان، ارزیابی خطرات : سروش اضافه کرد
 .ا و راهکارهای مدیریتی برای به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی آن ها به کارشناسان حاضر آموزش داده شداین نهاده ه

وی ایجاد فرهنگ و شناخت عمومی از محصوالت سالم و حمایت از تولیدکنندگان این محصوالت با کمک رسانه ملی را از دیگر 
از سوی دیگر مقرر شد، در تمام استان ها : د و سم برشمرد و اضافه کرداقدامات کمیته مدیریت منابع پایه و کاهش آلودگی کو

کمیته فنی مشترکی بین دستگاه های مسئول از جمله اداره کل حفاظت محیط زیست استان و وزارتخانه های جهاد کشاورزی، 
کنترل کیفی سموم و کودهای  نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد تشکیل و نسبت به نحوه مصرف و

 ./شیمیایی اقدام شود
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/90109-1.html 
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 سالمت
 آیانا 1349تیر  41, دوشنبه

 ها و نکتارها  مصنوعی، رنگ و نگهدارنده در آبمیوه  دهنده کننده و طعم ممنوعیت استفاده از هرگونه شیرین
های طبیعی و مصنوعی،  دهنده کننده مصنوعی، طعم اداره کل استاندارد تهران بر ممنوعیت استفاده از هرگونه شیرین

 .ها و نکتارها تاکید کرد رنگ و نگهدارنده در آبمیوه
های بر پایه آب میوه به سه دسته  ، بر اساس اعالم سازمان ملی استاندارد، نوشیدنی(ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه 

شوند که هر کدام از این موارد از لحاظ درصد و میزان آبمیوه  ای بدون گاز و گازدار تقسیم می های میوه آبمیوه، نکتار و نوشیدنی
 .محتوی متفاوت هستند

های  کننده ها در آبمیوه و نکتار استفاده از شیرین گفته مسلم بیات، مدیرکل استاندارد تهران با توجه به تفاوت میان این نوشیدنیبه 
 .های طبیعی، مشابه طبیعی و مصنوعی مطابق با استاندارد ملی ممنوع است دهنده مصنوعی، طعم

های طبیعی تا رسیدن به طعم و رنگ مطلوب مجاز  ها و رنگ دهنده ز طعمای استفاده ا های میوه این در حالی است که در نوشیدنی
 .است

ها و نکتارها به روش فیزیکی از میوه سالم و رسیده یا از رقیق شدن آبمیوه تغلیظ شده کنسانتره یا  بر اساس این گزارش، آبمیوه
مجاز خوراکی که در هر فرآورده در استاندارد ملی های  پوره میوه با آب آشامیدنی تا رسیدن به غلظت مطلوب به همراه افزودنی

 .شود مربوط مشخص شده است تهیه می
های مصنوعی و نگهدارنده در هر سه نوع  دهنده کننده و طعم بیات همچنین تاکید کرده است که استفاده از هرگونه رنگ، شیرین

 .نوشیدنی غیرمجاز است
http://www.iana.ir/food/item/90100-1.html 
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 سالمت
 آیانا 1349تیر  47, یکشنبه

 گرم آجیل  9۳افزایش طول عمر انسان با مصرف روزانه 
گرم آجیل مانند  9۳تا  93نتایج تحقیقات بلند مدت متخصصان علوم تغذیه آمریکا نشان می دهد که مصرف روزانه 

 . درصد کاهش می دهد 13پسته، بادام و فندق خطر مرگ ناشی از ابتال به بیماری های مختلف را تا 
نتایج این : ات علوم تغذیه آمریکا در گزارشی اعالم کرد، مرکز تحقیقhealthبه نقل از ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

تحقیق در حالی منتشر شده است که پیشتر محققان برتاثیر انواع آجیل و مزایای آن بر سالمت قلب و عروق مطالبی را ارائه کرده 
 .تاما این نخستین پژوهش است که در مورد آثار این مغزها بر طول عمر انسان متمرکز شده اس Tبودند
زن و مرد در بیش از یک دهه نشان  499بررسی وضعیت سالمت بیش از : از اعضای تیم تحقیقاتی می گوید 'آدریان نیومن'دکتر 

درصد کمتر از افراد دیگر مبتال  90داد، کسانی که از چند دانه مغز در رژیم مستمر روزانه خود در بیش از یک دهه گنجانده بودند 
 .آن شدند به بیماری و مرگ ناشی از

 :همچنین این تحقیق نشان می دهد که مصرف محدود آجیل در طول روز آثار مفید دیگری به شرح ذیل دارد: وی گفت
 درصدی احتمال مرگ ناشی از بیماری های عصبی 41کاهش  -
 درصدی خطر مرگ ناشی از بیماری تنفسی 00کاهش  -
 درصدی ابتال به دیابت 09کاهش  -

گرم و به صورت خام یا بو داده باشد، و  11تا  19مصرف این دانه ها باید بسیار محدود و به میزان :کرده استهمچنین نیومن تاکید 
 .افزودن شکر یا نمک به مغزها نه تنها از خواص آن می کاهد بلکه برای انسان مضر است
ادام،شاه بلوط، فندق، گردو، پسته و دانه در فهرست اعالم شده از مغزهای مفید برای سالمتی انسان بسیاری از مغزها از جمله ب

 .میوه کاج قراردارد
. در این فهرست بادام زمینی نیز قرار دارد اما مصرف آن بسیار محدودتر از سایردانه ها به شرط نداشتن آلرژی اعالم شده است

 .همچنین تاکید شده که خواص ذکر شده فقط منحصر به دانه بادام زمینی است و نه کره آن
من توضیح داد که در شرایطی که مصرف مغزها در ساالد سبزی های مختلف استفاده شود، آثار مفید آن بر سالمتی بیشتر نیو

 .خواهد بود
به گفته وی، این مغزها سرشار از آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها و مواد معدنی هستند و چربی های سالم آنها نقش مهمی در کاهش 

 .میزان مرگ و میر دارد
چربی های غیر اشباع این دانه مانع از افزایش انسولین در خون و عامل حفظ قند خون می شود که در نتیجه سبب کاهش خطر 

 .ابتال به دیابت می شود
همچنین این چربی ها به عملکرد اعصاب نیز کمک می کند و فرد را از ابتال به بیماری های شایعی مانند پارکینسون و آلزایمر تا 

 .ی حفاظت می کندحد زیاد
البته با توجه به اینکه مغزها کالری بسیار زیادی دارند، بنابراین باید از خوردن زیاد آنها به شدت اجتناب کرد، زیرا یک مشت 

 ./کالری دارد، بنابراین زیاده روی در آنها عامل ایجاد چاقی در افراد می شود 09دانه و مغز حدود 4تا  7کوچک شامل 
http://www.iana.ir/food/item/90940-1.html 
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 سالمت

 فودپرس 1349تیر ماه  1دو شنبه 

 <ها نباید همراه غذا مصرف شوند مواد غذایی این میوه;
های مهم مواد  ها یکی از گروه میوه: واحد میوه در روز ضروری است، گفت 4تا  9یک متخصص تغذیه با تاکید بر اینکه مصرف  

غذایی مورد مصرف روزانه افراد هستند با انواع ویتامین، مواد معدنی مانند فیبر غذایی، آنتی اکسیدان، کلسیم، فسفر و پتاسیم که 
توانند مواد  ها گروهی از مواد غذایی هستند که می میوه: آزاد خاطر نشان کرد دکتر علی اکبر سهیلی.ی داردبدن به این مواد نیاز زیاد

ها خاصیت ضد سرطان دارند و  های موجود در آن همچنین وجود آنتی اکسیدان. زائد تولید شده در متابولیسم بدن را خنثی کنند
 199یک واحد سیب حدود : وی یاد آور شد.ماند را از بین ببرد در بدن باقی می توانند روغن حیوانی موجود در مواد گوشتی که می

 17گرم و  09عدد گیالس معادل  19گرمی،  199عدد خرما، کیوی بزرگ  0گرم، نصف یک گالبی بزرگ، دو عدد نارنگی کوچک، 
سهیلی .ها روزانه به این مقدار نیاز دارد ینگرم شامل یک واحد و یک سهم است که بدن برای تامین این ویتام 09دانه انگور معادل 

در برخی از : تواند داشته باشد، اظهار کرد آزاد با اشاره به اینکه دستگاه گوارش انسان توانایی هضم و جذب همه مواد غذایی را می
فردی کلسیم و منیزیم شوند و اگر  موارد مواد مغزی مانند کلسیم، فسفر، روی و مس هنگام هضم و جذب مانع یکدیگر در بدن می

شود که در  شود؛ چرا که کلسیم اگر زیاد باشد مانع از جذب منیزیم در بدن می با هم دریافت کند باعث پوکی استخوان در فرد می
ها به دلیل وجود فیبر  بعضی از میوه: این متخصص تغذیه گفت.این شرایط پوکی استخوان به دلیل کمبود منیزیم در فرد است

یر و لبنیات نباید با هم مصرف شوند؛ چرا که به دلیل فیبر غذایی موجود در لبنیات، مانع از جذب مواد معدنی به بدن غذایی در ش
هایی مانند سیب و گالبی به دلیل داشتن بافت سفت بهتر  میوه: وی افزود.شوند و ممکن است که جذب به خوبی صورت نگیرد می

های نرم مانند توت فرنگی، هلو و انگور اگر همراه غذا خورده شوند،  های دارای بافت یوهاست که قبل و بعد از غذا مصرف شوند و م
هایی که ویتامین ث دارند مانند پرتقال  همچنین برای عدم جذب کلسترول بهتر است که میوه. کنند مشکلی را برای فرد ایجاد نمی
ها  میوه: شیرین را برای بیماران دیابتی بسیار موثر دانست و افزودآزاد خوردن سیب و پرتقال  سهیلی.و لیمو در کنار غذا مصرف شود

همچنین بهتر است که افراد چاق قبل از . شوند به دلیل قند طبیعی که دارند مانع از کاهش سریع قند خون در این بیماران می
ها دارای فیبر هستند و مصرف آن  ههایی که بافت سفت دارند مانند گالبی و سیب مصرف کنند چرا که این میو خوردن غذا میوه

این متخصص تغذیه با بیان این مطلب که .شان به غذا کم شود باعث می شود که این افراد خیلی زود احساس سیری کنند و میل
دارای بیمارانی که : تواند راهکاری موثر باشد، در پایان تصریح کرد ها می ها برای مصرف هرچه بیشتر میوه تبلیغات از طریق رسانه

همچنین بیمارانی که دارای التهاب روده، زخم روده . اختالالت دستگاه گوارش هستند در مصرف میوه و سبزیجات باید دقت کنند
ها را به صورت کمپوت و  شود و باید میوه ها به صورت خام مصرف کنند، زیرا بیماری آنها بدتر می و زخم معده هستند نباید از میوه

 دپخته شده مصرف کنن

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

 فودپرس تیر ماه  7یک شنبه 

 <تر است؟مواد غذایی برنج و ماکارونی، کدام چاق کننده;
غذایی تفاوتی با یکدیگر از نظر ویتامین این مواد : تر از ماکارونی دانست و گفت یک متخصص تغذیه برنج را چاق کننده 

: وی با بیان اینکه هر دو این مواد غذایی نشاسته هستند، گفت.های ماکارونی با برنج را تشریح کرد مرتضی صفوی تفاوت.ندارند
این متخصص .گرم دارند 199کالری در هر  919کالری و ماکارونی  019تفاوت برنج و ماکارونی در مقدار کالری آنهاست و برنج 

جدا از میزان کالری این مواد غذایی تفاوت دیگری با یکدیگر ندارند و اگر سبوس آنها جدا نشده باشد، حاوی : خاطرنشان کردتغذیه 
 کند برای افراد چاق، برنج بیشتر چاق می: زا دانست و گفت وی هر دو این مواد غذایی را انرژی.های خانواده هستند ویتامین

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 فودپرس 1349تیر ماه  6شنبه 

 خاصیت کلم بروکلی در مقابله با هوای آلودهمواد غذایی;
آلودگی هوا از زا ناشی از  تواند موجب خروج سریع ترکیبات سرطان طبق تحقیقات اخیر دانشمندان نوشیدن آب کلم بروکلی می <

طبق پژوهش تیم تحقیقاتی دانشگاه جان هاپکینز بلومبرگ واقع در ایالت مریلند آمریکا، آب کلم بروکلی موجب تخلیه .بدن شود
کلم بروکلی سرشار از سولفورافان و گلوکورافانین است .شود زا که در اثر آلودگی هوا در بدن تجمع کردند، می سریع ترکیبات سرطان

یکی از اعضای تیم تحقیق « جان گروپمن».شود سیاری دارد و به غیر از تخلیه سموم سرطانی، موجب کاهش وزن نیز میکه فواید ب
های مهندسی برای کاهش  حل آلودگی هوا یک مشکل پیچیده و فراگیر در بهداشت عمومی است؛ عالوه بر راه»: گوید در این باره می

های سخت مانند سرطان، به صورت  ی علمی خود را نیز جهت پیشگیری از ابتال به بیماریها ای، باید دانسته تولید گازهای گلخانه
داوطلب چینی را مورد  901هفته  19این تیم تحقیقاتی، طی «.یک رژیم غذایی مناسب و درست در اختیار مردم جهان بگذاریم

آنها .ایی صنعتی و آلوده است بودند انگهای که منطقهکیلومتری ش 19بررسی قرار دادند، تمام این داوطلبان از کشاورزان ساکن در 
داوطلبان را به دو گروه تقسیم کردند؛ به یک گروه آب آشامیدنی استریل، آب آناناس و آب لیمو دادند و به گروه دیگر هر روز نصف 

شد و آنها متوجه شدند  هده میاثرات این آزمایش روزانه توسط محققان مشا.لیوان پودر کلم بروکلی که در آب حل شده بود، دادند
نتیجه تحقیقات .کردند شود را دفع می ها می درصد بنزن که موجب تحریک ریه 01گروه دوم با نوشیدن آب کلم بروکلی حدوداً 

دهد کلم بروکلی به غیر  این مطالعه نشان می»: که در این تحقیقات شرکت داشت به این صورت بیان شد« توماس کنسلر»توسط 
 شود ن سالمت شخص موجب الغری، سم زدایی و خارج شدن سریع ترکیبات سرطانی از بدن میاز تضمی

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

 - 49/49/41فارس

 توصیه سازمان دامپزشکی برای پیشگیری از تب کریمه کنگو 91
راه پیشگیری از ابتال به تب کریمه کنگو که بیماری مشترک انسان و دام  91ای  سازمان دامپزشکی کشور طی اطالعیه

 .است را تشریح کرد
ش احتمال شیوع ای از هم میهنان خواست تا با توجه به افزای سازمان دامپزشکی کشور طی اطالعیه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 های در معرض خطر  به ویژه گروه( ها کنه)بیماری تب کریمه کنگو در فصول گرم سال همزمان با فصل فعالیت مخزن بیماری 
ا شامل دامداران، کارکنان کشتارگاه ها، قصابان، کشاورزان و به ویژه روستائیان و عشایر که به نحوی از انحاء با دام سر و کار دارند، ب

 .ی از رفتارهای مخاطره آمیز از جمله موارد زیر، مراقب سالمتی خود باشندجلوگیر
 :توان به موارد زیر اشاره کرد از جمله این رفتارها که در اطالعیه فوق ذکر شده می

 خودداری از کشتار دام در خارج از کشتارگاه ها* 
 زنجیره کشتار، انتقال و عرضه کنندگان گوشت رعایت اصول بهداشتی و استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارکنان* 
 ساعت پس از استحصال در اتاق سرد در کشتارگاه 94نگهداری الشه حداقل به مدت * 
 خودداری از خرید گوشت های بدون مهر دامپزشکی* 
سانتی گراد، درجه  4تا  9ساعت در یخچال  94گوشت خریداری شده باید به مدت حداقل )خودداری از مصرف گوشت تازه *

 (نگهداری و سپس، مصرف شود
درجه سانتی گراد،  4تا  9ساعت در یخچال  44جگر خریداری شده باید به مدت حداقل )خودداری از مصرف جگر به صورت خام *

 (نگهداری و سپس، مصرف شود
 استفاده از دستکش، هنگام خرد کردن گوشت در مراکز عرضه و نیز منازل* 
 ...های ماده تخم ریزی کرده و وستائیان و دامداران از بازی و یا مالمسه کنهاجتناب کودکان و ر* 
 ها توسط شیردوشان و دامداران کنه( کشتن)خودداری از جدا و له کردن * 
 ها، بدون استفاده از تجهیزات و لوازم ایمنی و حفاظت کننده چینی دام خودداری از پشم* 
 ها بدون رعایت استفاده از وسایل ایمن اناجتناب از استراحت در مراتع و کوهست* 
 ها های روستایی جهت کاهش جمعیت کنه سمپاشی منازل و اصطبل* 

های مشترک بین انسان و دام است که نشانه درمانگاهی  براساس این گزارش تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از جمله بیماری
امپزشکی صرفا به منظور تامین بهداشت جمعیت انسانی و متعاقب گزارش های آلوده ندارد و از این رو اقدامات د مشهودی در دام

 .شود وقوع بیماری در انسان، آغاز می
http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049491991990 

 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940401001223
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 شیالت

 آیانا 1349تیر  47, یکشنبه

 آالی پرورشی در سال گذشته  هزار تن قزل 913برآورد تولید / سالمون های بازار وارداتی است، نه پرورشی
 .وجود نداردشود، وارداتی است و انواع پرورشی آن در کشور  عنوان ماهی سالمون فروخته می آنچه در بازار به

ترین  آال را عمده ، قزل(ایانا)پروری سازمان شیالت کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون توسعه آبزی
قرمز و ماهی که جزو آزادماهیان دریای خزر است به  آالی خال نوعی از این ماهی به نام قزل: ماهی پرورشی در کشور خواند و گفت

 .شود معروف است و گاهی با ماهی سالمون رایج اشتباه گرفته می "سالمونیده"نام 
گذاری برای  صورت پرورشی به مقدار زیاد وجود دارند و هدف آال هستند که به در کشور تنها ماهیان قزل: حسین عبدالحی افزود

 .افزایش آنها در دستور کار است، اما ماهی سالمون پرورشی نداریم
های مشترک بین انسان و آبزیان تحت نظارت دارد و  های پرورشی را از لحاظ بیماری سازمان شیالت مزرعه: کرد وی خاطرنشان
آالی آلوده به کشور  زده قزل کند، اما خسارتی که گاهی موارد ناشی از واردات تخم چشم ها را در این بخش برآورد می میزان خسارت

 .زمان دامپزشکی کشور استشود، بر عهده سا دهندگان می عاید پرورش
های ماهیان دیگری را در  آال، گونه ل دنبال آن هستیم که به غیر از قز به: پروری سازمان شیالت کشور ادامه داد معاون توسعه آبزی

 .دسته سردآبی به سبد ماهیان پرورشی اضافه کنیم
هایی که وجود دارد، تنها در  آنها با توجه به محدودیت شود و پرورش آبی محسوب می تیالپیا جزو ماهیان گرم: عبدالحی تصریح کرد

 .صورت پایلوت در حال انجام است مناطق خاصی به
بینی میزان تولید امسال هنوز زود  آال در کشور تولید شد و برای پیش هزار تن ماهی قزل 199در سال گذشته حدود : وی یادآور شد

 .است که بتوان اظهارنظر کرد
دهد، مشکل خاصی وجود ندارد و  آال تشکیل می در حال حاضر در بخش ماهیان پرورشی که عمده آنها را قزل: دعبدالحی تأکید کر

 .دهند دهندگان اقدامات الزم را در این بخش انجام می پرورش
ت این ماهی دلیل خاصیت گوش شود و به گفتنی است، ماهی سالمون بومی ایران نبوده و آنچه که در بازارها موجود است، وارد می

عالوه بر آن، کارتئونیدهای . شود های آزاد بدن است، خوردن هفتگی آن توصیه می اکسیدان قوی در مقابله با رادیکال که آنتی
تواند باعث پیشگیری از ابتال به  اکسیدان خاص و قوی به نام آستاگزانتینین دارد که می موجود در گوشت ماهی سالمون نوعی آنتی

های چشمی را بگیرد و  ی شده و با عوامل سرطانی در بدن مبارزه کند و عالوه بر آن، جلوی ابتال به التهاب و بیماریهای قلب بیماری
آالی  گیرد و به نام ماهی سالمون پرورشی انواع دیگری از ماهیان ازجمله قزل گاهی شاهد آن هستیم که در بازار تقلباتی صورت می

زیرا قیمت تقریبی این . که مردم باید به قیمت آن توجه کرده و گول تبلیغات فوق را نخورنددهند  شده را تحویل مشتری می رنگ
 ./هزار تومان بوده و نوع پرورشی آن نیز در کشور وجود ندارد 49ماهی حدود 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/90947-1.html 
 
 
 

 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23287-1.html
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 شیالت

 آیانا 1349تیر  42, سه شنبه

 کاربردی  -پژوهشی میان شیالت و موسسه آموزش عالی علمی –امضای تفاهم نامه آموزشی 
 . پژوهشی فی مابین سازمان شیالت ایران و موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی منعقد گردید –تفاهم نامه آموزشی 

 –های مشترک آموزشی ی همکاری ای با حضور صالحی و بصام، تفاهم نامه ، در جلسه (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران
 .پژوهشی بین سازمان شیالت ایران و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی به امضاء رسید

یکی از وظایف موسسه : آن در ارتقای بهره وری نیروی انسانی بخش گفتدر این جلسه بصام ضمن اشاره به وظایف موسسه و نقش 
های مربوطه ها و معاونت  آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصالح ساختار نیروی انسانی بخش است و اگر با سازمان

یک هرم . های مذکور اقدام کرد ازمانتوان نسبت به اصالح هرم نیروی انسانی س ی هماهنگی داشته باشیم بسیار خوب میبرنامه 
نیروی انسانی در صورتی که درست و متوازن برقرار شود تصمیمات حاکمیتی به سرعت و دقت در بدنه اجرایی به خوبی پخش و 

 .تواند در اصالح ساختار نیروی انسانی سازمان شیالت ایران نقشی مهم ایفا نمایدقطعا موسسه می . شوداجرا می 
سه در ادامه با بیان اهمیت نیروی انسانی کارآزموده در توسعه بخش، توان موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی را مبنی رییس موس

های  های تکمیلی بین سطوح به منظور توسعه مهارت های کوتاه مدت و تک پودمان ، آموزش های خاص، دورهبر تبیین رشته 
 .کشاورزی مورد تاکید قرار داد

 های مرتبط را عالوه بر هستهیان سخنان خود تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان شیالت، موسسه و تشکل بصام در پا
 .ریزی درسی به منظور توسعه مسائل آموزشی زیر بخش مورد پیشنهاد و تاکید قرار دادهای برنامه 

ش آموزش به عنوان کلید توسعه بخش کشاورزی اشاره کرد در ادامه جلسه، صالحی معاون وزیر و رییس سازمان شیالت ایران به نق
 .و گزارش مبسوطی در مورد فعالیت سازمان ارائه کرد

های شیالتی را در سه حوزه خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر و آب های داخلی تقسیم بندی رییس سازمان شیالت، فعالیت 
و حفظ ذخایر موجود است و برنامه هایی در صید آنهایی که کمتر برداشت  در صید گونه های اصلی تالش بر ثبات: و تصریح کرد

 .شده داریم
: شناور صیادی دارد، تصریح کرد 499های بین المللی با اعالم این که امروز ایران در اقیانوس هند بیش از  معاون وزیر در بحث آب

ای  هیان دارد و در غرب اقیانوس هند مقام اول را و جایگاه ویژهکشور در صید تن ما 00ایران پس از اندونزی رتبه دوم را در بین 
 .هم در اجالس اقیانوس هند دارد

هزار  19تا  49در دریای خزر بین : رییس سازمان شیالت ایران در جای دیگر از سخنان خود به وضعیت موجود اشاره و تصریح کرد
. در ماهیان خاویاری از جایگاه خوبی برخوردار هستیم. ر جهان داریمتن صید داریم در پرورش قزل در آب شیرین مقام اول را د

 .سال قبل یک تن خاویار تولید و صادر شد و این رقم در سال جاری دو برابر خواهد شد
این مقدار  00، برای سال (09)تنی میگو در سال  19199صالحی با بیان این که میگو رشد خوبی وجود داشته و با توجه به تولید 

تن افزایش یافت، به تشریح پروژه عظیم پرورش ماهی در قفس پرداخت و  90199درصدی داشت و به  79نسبت به سال قبل رشد 
در سواحل خزر و خلیج . ما جهت گیری توسعه خود را در بحث پرورش، بر پرورش ماهی در قفس متمرکز کرده ایم: تاکید کرد

وزارت جهاد کشاورزی هم این . یم که خوشبختانه از ظرفیت خوبی برخوردار هستیمفارس ما می توانیم در قفس، ماهی پرورش بده
امروز این بحث به شدت در جهان در حال گسترش . برنامه را به دولت و دولت هم به عنوان برنامه های کالن خود اعالم کرده است
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ه های سازمان بود که توسط معاون وزیر اعالم گردید صید در اعماق از دیگر برنام. است که ما اگر تالش نکنیم عقب خواهیم افتاد
 .این پروژه محقق خواهد شد 00که وی اظهار امیدواری کرد که تا سال 

اداراتی در استان های غیر : نفر کارکنان این مجموعه گفت 0999معاون وزیر با اشاره به ساختار تشکیالتی سازمان و حضور حدود 
رسد بین مرحله اول تا آخر یک وقفه وجود دارد که این وقفه ها به  انسانی موجود به نظر می ساحلی وجود دارد؛ در هرم نیروی

ما آمادگی داریم در چهارچوب تفاهم نامه، . باید این وقفه پر شود و موسسه باید این کار را انجام دهد. شدت احساس می شوند
جدا از هم نیستیم و مشکالت موسسه علمی کاربردی، مشکالت  بدون شک ما دو مجموعه. ی اجرایی مدونی داشته باشیم برنامه

 .شیالت است و مشکالت شیالت، مشکالت موسسه؛ همچنین کمبودهای شما کمبودهای ما است
ما می خواهیم پرورش ماهی در قفس را تا پایان برنامه توسعه داشته باشیم، اما کسی در ایران نداریم، استاد : صالحی در پایان افزود

 .ی آموزشی منسجمی برای این موضوع داشته باشیم نداریم، ما نیاز داریم موسسه فرمول هایی تعریف کند و برنامههم 
گفتنی است در پایان جلسه تفاهم نامه همکاری های مشترک به امضای طرفین رسید و صالحی معاون وزیر، تمبر یادبود سازمان 

 ./شیالت ایران را به بصام اهدا کرد
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/90999-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23220-1.html


 4931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول تیر   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

194 
 

 
 شیالت
 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  42: تاریخ

 احداث بزرگترین مجتمع پرورش ماهی در ارومیه

 .استان آذربایجان غربی در شهرستان چایپاره به زمین زده شدترین مجتمع پرورش ماهی  کلنگ احداث بزرگ
میلیارد ریال برای این طرح در  0امسال : ، فرماندار چایپاره گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

 . میلیون ریال برای عملیات اجرایی و زهکشی و کانال و استخرها تخصیص یافته است 999میلیارد و  1نظر گرفته شده، که 
شود،  واگذار شده احداث می هکتار که از طرف اداره کل منابع طبیعی 9.4اصغری با بیان اینکه این طرح در زمینی به مساحت 

 .نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد خواهد شد 09نفر اشتغال مستقیم و  49با اتمام این طرح برای : گفت
هزار تن در سال جاری رسیده است و استان  17تولید ماهی در استان به رقم : شیر ولیلو مدیر شیالت استان آذربایجان غربی گفت

تانهای غیر ساحلی مقام اول کشور و از لحاظ تولید ماهیان سرد آبی قزل آال رتبه چهارم کشور را آذربایجان غربی در بین اس
 .داراست

های به عمل آمده قرار است استخرهای پرورش ماهی این مجتمع تا یکسال آینده با سرمایه گذاری  طبق برنامه ریزی: وی افزود
 .بهره برداری بر سدمیلیارد ریال، به  11دولتی و با اعتباری بالغ بر 

 .کلنگ زنی این مجتمع امروز در پایین دست سدِ آغچای در چایپاره برگزار شد
 .استخر پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی وجود دارد 199در استان آذربایجان غربی بیش از 

http://www.yjc.ir/fa/news/1900119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5239510
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 شیالت

 اکونا - 1004تیر  90 -

 درصدی تولید آبزیان در شمال شرق ایران 10افزایش
درصد 97به رغم کاهش منابع آبی، میزان تولید آبزیان در استان : مدیر امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت

 .افزایش یافته است
: کاهش بارندگی موجب کاهش دبی آب در مراکز پرورش ماهی استان شده است، افزودساالری ، با اشاره به اینکه خشکسالی و 

 .علت افزایش سطح تولید، افزایش ضریب مکانیزاسیون بوده است
در حال حاضر تمامی مراکز پرورش ماهی در استان دارای دستگاه هوادار است و تعدادی دیگر نیز به دستگاه برگشت : وی ادامه داد

درصد رشد داشته است، اما ضریب مکانیزاسیون  01های اخیر ضریب مکانیزاسیون مراکز پرورش ماهی  طی سال. اند آب مجهز شده
 .درصد دیگر افزایش یابد 99برای رسیدن به نقطه مطلوب باید 

 .خشکسالی و کاهش بارندگی موجب تعطیلی چهار مرکز پرورش ماهی در استان شد: این مقام مسئول تصریح کرد
تن ماهی در  1910بر طبق برنامه باید : تن بوده است، افزود 1019بیان اینکه میزان تولید ماهی در استان طی سال گذشته وی با 

 .شد استان تولید می
http://iranecona.com/49914 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iranecona.com/40058
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 ایسنا - 134۱تیر  2شنبه  سه

 ادامه ممنوعیت واردات شکر تا آذرماه

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
شود که رکورد جدیدی برای این محصول به شمار  هزار تن شکر تولید می 499امسال حدود یک میلیون و : دبیر انجمن صنایع قند و شکر گفت

از شب عید سال : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد بهمن دانایی در گفت.است رود و تا آذر ماه نیز واردات شکر برای بخش خصوصی ممنوع می
اکنون  گذشته همواره وزارت جهاد کشاورزی و صنایع قند و شکر اعتقاد داشتند که نیازی به واردات شکر تا نیمه دوم امسال وجود ندارد و هم

های مصوب سال گذشته در  ای این محصول وجود ندارد و شکر به قیمتکنیم که هیچ کمبودی بر پس از گذشت سه ماه از امسال مشاهده می
 .شود بازار معامله می

انجمن صنایع قند و شکر پیشنهاد کرده : یابد، افزود وی با بیان اینکه تولید شکر در سال جاری هشت درصد نسبت به سال گذشته افزایش می
از ذخایر شکر موجود خود را به بازار عرضه کند تا کمبودی در بازار به وجود نیاید و های ابتدایی سال شرکت بازرگانی دولتی بخشی  که در ماه

 .هزار تن شکر وارد کند که همین مساله مورد تصویب قرار گرفت 099این شرکت اجازه داشته باشد برای تامین ذخایر استراتژیک کشور 
در حال حاضر : ز سوی شرکت بازرگانی دولتی در حال انجام است، ادامه داددبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر با بیان اینکه واردات شکر ا

ن واردات شکر به غیر از واردات دولتی که برای تامین ذخایر استراتژیک کشور است به صالح نیست، چرا که در آستانه فصل تولید و برداشت ای
 .محصول را به خطر بیندازد تواند منافع ملی و تولیدکنندگان این محصول هستیم و واردات شکر می

سال گذشته صنایع قند و شکر زیان هنگفتی بابت برخی تصمیمات اتخاذ شده دیدند، چرا که از سویی سه ماه تاخیر در : دانایی خاطرنشان کرد
برای فروش هر  تومانی 9199اعالم نرخ شکر ایجاد شد و از سوی دیگر به دلیل انباشته شدن محصول روی دست صنایع علیرغم تصویب نرخ 

 .تومان معامله شد 1099کیلوگرم شکر، این محصول کمتر از کیلویی 
 .کارخانه فعال هستند 09کارخانه قند و شکر در کشور وجود دارد که حدود  41در حال حاضر حدود : وی گفت

توان به  محدودیت منابع آبی نمی های ناشی از شرایط اقلیمی کشور و به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر به دلیل محدودیت
درصد نیاز کشور را از  49توانیم حدود  های قند و شکر، می خودکفایی در این محصول فکر کرد و نهایتا در صورت فعال شدن همه کارخانه

 .داخل تامین کنیم

http://www.isna.ir/fa/news/04949991990 
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 شیر و فراوردهها

 - 49/49/47فارس

 شود شیر، ماست و پنیر گران می/ لبنیات  درصدی قیمت 93افزایش 

درصد قیمت  93نتیجه یك سال تالش دامداران برای افزایش قیمت خرید شیرخام توسط صنایع لبنی منجر به افزایش 

 .شیر، ماست و پنیر شد که البته این موضوع در دولت تایید شده، ولی هنوز به تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده است
تومان تعیین  1449با مصوبه دولت قیمت خرید شیرخام از دامداران  00تیرماه سال  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شد، اما از آن تاریخ تا به امروز به دلیل امتناع صنایع لبنی از خرید شیرخام با قیمت مذکور این مصوبه عملیاتی نشد
وری که از طرق مختلف حتی تجمع در مقابل در یک سال گذشته دامداران مدام نسبت به عدم اجرای این مصوبه شاکی بودند، ط

 .نهاد ریاست جمهوری در صدد حل مشکل خود برآمدند
تومان از دامداران خریداری  1919براساس این گزارش، از زمان اعالم مصوبه صنایع لبنی شیر خام را با قیمت متوسط حدود 

تومان را  1449طرف هم دامداران خرید شیر به قیمت کمتر از  کنند، از آن کنند و دلیل این اقدام را عدم کشش بازار عنوان می می
 .پذیر نیست کنند که با این روند ادامه فعالیت برای آنها امکان دانند و بیان می احجاف در حق خود می

ند یارانه این توا به هرحال نتیجه این مباحث این بود که امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که به دلیل اینکه دولت نمی
درصد افزایش یابد که البته این موضوع  19قلم محصول لبنی شامل شیر، ماست و پنیر  0بخش را پرداخت کند، مقرر شده قیمت 

 .در دولت تائید شده، ولی هنوز به تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده است
http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049497991177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
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 شیر و فرآورده ها

 اکونا - 134۱تیر  43 -

 سه کارخانه ایرانی مجوز صادرات لبنیات به روسیه را گرفتند
روسیه برای صادرات محصوالت های صنایع غذایی از تایید سه کارخانه لبنیات ایرانی توسط اداره دامپزشکی  دبیر کانون انجمن

تواند جایگزین محصوالت  کننده مناسب پنیر سخت باشد می در صورتی که ایران بتواند تامین: لبنی به این کشور خبر داد و گفت
 .اروپایی در روسیه شود

دامپزشکی روسیه دریافت و آن را  توانند به زودی مجوز الزم را از اداره کاوه زرگران با بیان به اینکه سه کارخانه لبنی تایید شده می
ایم اما در حوزه  پیش از این تمام محصوالتی که پتانسیل صادرات به روسیه داشته اند را آزموده: به گمرک ابالغ کنند، اظهار کرد

 .لبنیات، گوشت، مرغ و دام صادراتی صورت نگرفته است
در گذشته نواقصی وجود داشت و باید مراحل : دات مواد غذایی گفتگیرانه بودن قوانین دولت روسیه برای وار وی با تاکید بر سخت

 .شوند شد که این مسائل در حال حاضر در دولت جدید بررسی و حل می مختلفی برای صادرات محصوالت غذایی طی می
: ه است، اظهار کردهای صنایع غذایی با اشاره به اینکه هنوز مجوز صادرات گوشت و مرغ به روسیه نهایی نشد دبیر کانون انجمن

 .اند محصوالت خود را به روسیه صادر کنند پروری با ضمانت سازمان شیالت توانسته شرکت فعال در حوزه آبزی 14تاکنون 
 ایران در یک قدمی تصاحب بازار بکر روسیه

یک میلیارد و : ده است، گفتمیلیون دالر لبنیات وارد کر 499روسیه حدود سه میلیارد و  9914زرگران با اشاره به اینکه در سال 
میلیون دالر از این واردات مربوط به پنیر بوده است، لذا در روسیه بازار بسیار بزرگی برای لبنیات وجود دارد که با توجه به  199

 .توانیم در صورت حمایت، بازار بکر روسیه را به دست آوریم پتانسیل و مازاد تولید بر مصرف در کشور، می
ای با یکی از  بر اساس آخرین جلسه: طالبات صادرکنندگان با توجه به مشکالت انتقال پول در روسیه اظهار کردوی در مورد م

های روسیه که سهامدار ایرانی دارد، تمهیداتی در نظر گرفته شد تا صادرکنندگان بتوانند پول خود را به نرخ روز در داخل  بانک
 .کشور دریافت کنند

 .های صنایع غذایی نامطمئن بودن نرخ روبل نسبت به دالر، آفت تجارت روسیه است جمنبه گفته دبیر کانون ان
بازار : زرگران در مورد حجم صادرات کنونی مواد غذایی به روسیه با اشاره به اینکه حجم صادرات کنونی چشمگیر نیست، اظهار کرد

های مختلف از جمله محصوالت لبنی و شیالتی  ای در عرصه توانند حضور گسترده های ایرانی می روسیه بسیار مناسب است و شرکت
 .داشته باشند

http://iranecona.com/49909 
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 صادرات و واردات

 - 49/49/43فارس

 ورود آفت همراه با میوه/ وری واردات میوه در لباس پیله
جهانی سرانه تولید میوه را دارد اما دالالن و مافیای واردات به دلیل سود کالن از هر برابر میانگین  1.۳با اینکه ایران 

 .کنند وری برای واردات استفاده می ترفندی برای دور زدن قانون و این بار در لباس پیله
برابر میانگین جهانی است،  9.1کشوری که سرانه تولید میوه در آن ، واردات میوه به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .رسد اتفاقی عجیب به نظر می
وری  بر اساس قانون ساماندهی مبادالت مرزی، مجوزهای واردات پیله. گیرد وری صورت می شود این واردات به شکل پیله گفته می

 .د مسئولیت این واردات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شودشو شود، در حالی که پیشنهاد می  توسط وزارت صنعت صادر می

 واردات میوه به کشوری با بیشترین سرانه تولید میوه*
هایی هستند که این روزها به بهانه تأمین بازار داخلی از آن سوی مرزها مسیرهای  زردآلو، لیموترش، هلو، پرتقال، شلیل و غیره میوه

 .شود غیرقانونی به کشور وارد میطوالنی را طی کرده و قانونی و 
دار  های یخچال هم به شکل تازه، از طریق کامیون های اخیر آن بعضی از تولیدکنندگان اعتقاد دارند، حجم باالی واردات میوه در ماه

نی در دو تن میوه غیرقانو 1099کشف . تواند صورت بگیرد گیرد که این کار هم جز با استفاده از مجوزهای دولتی نمی صورت می
 .های وارد شده به کشور است ماه اخیر توسط ستاد مبارزه با قاچاق کاالهای هدف، فقط بخشی از میوه

میلیون تن انواع میوه، از نظر حجم تولید در جهان رتبه باالیی  10آنچه مشخص است این است که کشور ما با تولید ساالنه بیش از 
رسد؛ یعنی  کیلوگرم می 999گرم به ازای هر نفر است درحالیکه در ایران این این رقم به کیلو 44سرانه تولید میوه در جهان . دارد
 .دهد کشور از نظر تولید کمبودی ندارد این نشان می. برابر 9.1

گیرد که وزارت جهاد کشاورزی که بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، متولی صدور  واردات میوه در حالی صورت می
های اخیر را نیز تکذیب کرده  دات این محصوالت است، هرگونه واردات میوه را ممنوع اعالم کرده و اعطای مجوز در ماهمجوز وار

 .است

 های وارداتی آفت و بیماری سوغات میوه*
ژیکی ناشی از شود که بگذریم، به تهدیدات بیولو ها در بازار و ضرری که به محصوالت مشابه داخلی وارد می از قیمت باالی این میوه

 .رسیم های گیاهی می ورود آفت و بیماری
واردات محصوالت کشاورزی اگر با نظارت و کنترل بهداشتی مراکزی همچون سازمان حفظ نباتات و یا سازمان دامپزشکی کشور، 

کی را در پی خواهد ها، آفات و سایر تهدیدات بیولوژی های دامی، صورت نگیرد، خطر وارد شدن انواع بیماری در زمینه فرآورده
 .داشت

تنی میوه که در حال ورود از مرز عراق بود، منتشر شد که طبق گفته رئیس سازمان  199ای  چندی پیش خبر شناسایی محموله
هزار نوع محصول کشاورزی میزبان این آفت هستند . حفظ نباتات کشور، این محموله نوعی آفت به نام مگس میوه به همراه داشت

 .مثال طی چند سال اخیر هزاران هکتار از باغات لیموترش کشور توسط این آفت از بین رفته استو به عنوان 

 !واردات قانونی یا غیرقانونی؟*
تواند به شکل قاچاق وارد کشور شود؟ و یا اگر واردات  شود این است که این حجم واردات میوه چگونه می سوالی که مطرح می

هایی مانند پرتقال،  این واردات را صادر کرده است؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت واردات میوهغیرقانونی نبوده، چه کسی مجوز 

http://www.farsnews.com/
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دار و یا  های یخچال ای هستند، جز با بودن امکاناتی همچون کامیون زردآلو و غیره که نیازمند شرایط نگهداری و حمل و نقل ویژه
تا رسیدن به بازارهای هدف کیفیت الزم را از دست داده و صرفه  چراکه در غیر اینصورت. های مرزی مقدور نیست سردخانه

 .شود اقتصادی آن اندک می
های قانونی و با استفاده امکانات الزم صورت گرفته  رسد، واردات میوه از راه شود، به نظر می با توجه به آنچه در بازار مشاهده می

در شده است؟ برخی خبرهای منتشر شده حکایت از آن دارد غالباً این اما مجوز این واردات چگونه و توسط چه سازمانی صا. است
 .شود وری یاد می گیرد که از آن با عنوان واردات پیله تن صورت می 199های کوچک تا سقف  واردات در قالب محموله

 قانون ساماندهی مبادالت مرزی*
ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حد اقل  ، پیله1044بر اساس ماده سوم قانون ساماندهی مبادالت مرزی، مصوب 

 .وری است سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله
وجود دارد که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آن « شورای ساماندهی مبادالت مرزی»های مرزی، شورایی با عنوان  در استان

و همچنین توزیع ( 7ماده )ر، فهرست و میزان اقالم قابل ورود به هر نقطه مرزی بر اساس قانون مذکو. استان، دبیر این شورا است
توسط سازمان صنعت، معدن و ( 19ماده )وری  های مرزی و دارندگان کارت پیله سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی

 .گیرد تجارت استان صورت می
های  بارت است از خرید و فروش کاال توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونیبر اساس ماده یکم از این قانون، مبادالت مرزی ع

عالوه بر این، حجم، نوع و سقف . تن ظرفیت باشند 199که دارای حداکثر ... های مرزی و وران، بازارچه مرزنشین دارای مجوز، پیله
 .شود محصول توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین می

 ام دالالنبه نام مرزنشینان به ک*
دالالن غالباً به اسم ساکنان مرزی، مجوز واردات را گرفته و . وری ساکنان مرزی، اتفاقی تازه نیست سوء استفاده دالالن از کارت پیله

هایی  ها را در سردخانه های کوچک، این میوه پس از واردات در محموله. کنند وری از بازرگانان محلی می یا اقدام به خرید کارت پیله
شود، اعتبار شش ماهه  وری صادر می از سوی دیگر مجوزهایی که با عنوان واردات پیله. کنند ذخیره و بعد از مدتی روانه بازار می

 .داشته و همچنین قابلیت تمدید تا شش ماه پس از آن را نیز دارد
لی انجام این واردات را ندارند و برخی دالالن کند ساکنان مرزی توانایی ما هزینه بسیار زیاد خرید و واردات این حجم میوه ثابت می

 .گیرند از این مجوزهای صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات بهره می
وری توسط هر فرد، محدود و معین است، اما مشخص است که  هرچند بر اساس قانون ساماندهی مبادالت مرزی، حجم واردات پیله

وری  در حال حاضر دالالن با خرید تعداد زیادی کارت پیله. توان اقدام به واردات حجم بیشتری کرد متعدد میهای  با داشتن کارت
 .کنند از ساکنان مرزی، به راحتی اقدام به واردات حجم مورد نیاز می

 آیا پای وزارت صنعت، معدن و تجارت گیر است؟*
رزی در وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت صدور مجوز واردات و صادرات با توجه به آنکه بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاو

رسد واردات این محصوالت به هر شکلی از جمله  هرگونه محصوالت کشاورزی بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است، به نظر می
 .ارتخانه انجام گیردوری و یا کارت بازرگانی مرزی نیز باید با تأیید همین وز وری و از طریق کارت پیله پیله

وری کاالها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و  هرچند که بر اساس ماده هشت از قانون ساماندهی مبادالت مرزی، در واردات پیله
گیرد، واردات  ای الزامی است، اما با توجه به آنکه صدور مجوز این واردات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می قرنطینه

 .های زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی نخواهد بود والت کشاورزی منوط به تأیید بهداشتی سازمانمحص
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هایی  وری به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، سازمان در صورتی که صدور مجوز واردات محصوالت کشاورزی به شکل پیله
ها را صورت  نظر قرار داده و کنترل و نظارت بهداشتی بر آن ها را تحت توانند این قبیل محموله همچون سازمان حفظ نباتات نیز می

 .دهند
های  گیرد، سیاست وری محصوالت کشاورزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می باتوجه به آنکه صدور مجوز واردات پیله

 .واردات نخواهد بودشود، شامل این قبیل  منع واردات این محصوالت که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابالغ می
http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490999400 
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 صادرات و واردات
 - 49/49/48فارس

 نطفه گاو ارزشمندتر است یا پورشه پانامرا؟!/ هزار دالر 93وارداتی به ارزش هر کیلو 
  بیولوژیك و اصالح  توجهی به فناوری درصد افزایش یافته و بی 1۳3سال گذشته نیاز کشور به واردات اسپرم گاو  93در 

علوم  آموختگان شماری را برای دانش های شغلی بی نژادی عالوه بر خروج ارز از کشور و تهدیدات امنیتی، فرصت
 .برد دامی، از بین می

های بخش کشاورزی سطح پایین هستند و اساساً  تصور عمومی این است که فناوری خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 
 .پیشرفته در توسعه کشاورزی نیست  نیازی به محصوالت فناورانه و باألخص فناوری

شده و دائماً  ای جهت توسعه بخش کشاورزی به کار گرفته های بسیار پیشرفته یافته فناوری این تصور، در کشورهای توسعهبر خالف 
 .در حال ترقی است

ترین محصوالت وارداتی کشور خواهیم پرداخت، این محصول راهبردی که در  در این مقاله به بررسی وضعیت تولید یکی از باارزش
 !گاو( Sperm)گیرد، چیزی نیست جز نطفه  استفاده گسترده قرار می صنعت گاوداری مورد

های دامداری نقش به سزایی دارد، مراکز گوناگونی در داخل و خارج از کشور  وری تولید واحد گاو اصالح نژاد شده در افزایش بهره
 .های گوناگون هستند مشغول انجام عملیات اصالحی بر روی نژاد

عملیات اصالحی یا به صورت دام اصالح نژاد شده وارد بازار خواهد شد، یا به صورت اسپرم گاو اصالح نژاد عرضه این  محصول قابل
ونقل اسپرم گاو نسبت به گاو زنده، تجارت این ماده نسبت به گاو زنده از عمومیت بیشتری  البته به دلیل سهل بودن حمل. شده

 .برخوردار است

 م گاودالر به ازای هر کیلو اسپر 93333
شود که بسته به تنوع نژادی  دالر برآورد می 10999طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران قیمت هر کیلو اسپرم به طور متوسط 

 .گذاری شود ممکن است کمتر یا بیشتر از این قیمت ارزش
وضعیت کشور ما در خودکفایی . است های فناورانه ژنتیکی ترین کاالی وارداتی کشور در واحد وزن، همین نهاده جالب اینکه با ارزش

 .سال گذشته بر میزان واردات اسپرم گاو افزوده شده است 19این محصول راهبردی ناگوار است، به نحوی که در طول 
. درصد افزایش یافته است 919سال نیاز کشور به واردات اسپرم گاو  19دهد که در طول  روند واردات اسپرم گاو نشان می

های شغلی بیشماری را  های بیولوژیک و اصالح نژادی عالوه بر خروج ارز از کشور و تهدیدات امنیتی، فرصت ناوریتوجهی به ف بی
 .دهد آموختگان علوم دامی، از دست می برای دانش

 بازار اسپرم گاو ایران در قبضه امریکا
گزارش آماری سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران و شود که مبنی بر  مخاطرات امنیتی وابستگی در اسپرم گاو از آنجا تشدید می

ترین مبدأ  توجهی در اختیار ما قرار خواهد داد بطوری که آمریکا و کانادا اصلی بررسی مبادی واردات این محصول اطالعات جالب
 .واردات اسپرم گاو به کشور هستند

ه اسپرم گاو نه تنها سال به سال در حال افزایش است بلکه دهنده این است که وضعیت وابستگی کشور ب متأسفانه روند کنونی نشان
 .اند های گذشته در قبال نظام جمهوری اسالمی داشته ها را در سال ترین سیاست هایی است که، خصمانه این وابستگی به کشور

 های غربی اسپرم گاو در انحصار کشور
 .ه به صورت انحصاری در اختیار چند کشور غربی است ای است ک های بسیار پیشرفته اصالح نژاد گاو نیازمند فناوری

 :سهم کشورهای پیشرو از بازار جهانی نطفه گاو به قرار زیر است

http://www.farsnews.com/


 4931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول تیر   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

158 
 

 %1، سایر % 4، ، فرانسه % 0، انگلستان %19، هلند %19، آلمان %97، کانادا %00آمریکا 
وضعیت تجارت محصوالت . پذیر نیست کانبدیهی است که تولید محصوالت دامی بدون دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی ام

به عبارت دیگر تمامی کشورهای جهان برای تولید محصوالت . دهد این منابع در انحصار چند کشور غربی است ژنتیکی نشان می
 .اند دامی خود سلطه غرب را پذیرفته

های سرابی، سیستانی و مازندرانی  نند نژادهای بومی کشور ما ذکر این نکته ضروری است که با واردات اسپرم گاو به کشور ، گونه
 .اند های اصیل ایرانی در آستانه انقراض قرارگرفته شوند و به این دلیل نژاد جذابیت اقتصادی نداشته و توسط دامداران نگهداری نمی

های بومی  دودیتتوجهی به فناوری اصالح نژاد، دور ماندن از نژادهایی است که متناسب با شرایط و مح مسئله دیگر در بی
 .ترین بازده اقتصادی را در کنار کمترین هزینه برای نگهداری خواهند داشت اند و بیش شده اصالح

مندی در  های اصالح نژاد را برای تولید داخل تضمین کرد و تسهیالت ضابطه شک برای رسیدن به نقطه مطلوب باید بازار فناوری بی
 .قرار دادبنیان این بخش  های دانش اختیار شرکت

با توجه به مطالبات شفاف رهبری در مورد پیشرفت علمی و اقتصادی کشور، سؤال اینجاست که اگر پیشرفت در نانوتکنولوژی و 
های اصالح نژاد در کشور وجود  پذیر است، آیا امکان توسعه فناوری های بنیادی، لیزر و غیره امکان صنایع موشکی ، ساخت سلول

 ندارد؟
http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490991044 
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 صادرات و واردات
 - 49/49/47فارس

/ ها ورود دیوان محاسبات به واردات دولتی/ شود قلم کاالی مشابه تولید داخل ممنوع می 190واردات 

 پیشنهاد بازگشت اعتبار اسنادی ریالی
: قلم کاالی تولید داخل به هیأت دولت خبر داد و گفت190وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه فهرست جدیدی شامل 

های دولتی و یا پیمانکاران آنها جلوگیری خواهد  در صورت تصویب این فهرست، از واردات این کاالها توسط دستگاه

 .شد
زاده وزیر صنعت در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس  ، محمدرضا نعمتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

االی قلم ک 190یك فهرست شامل اخیرا : در مورد راهکار وزارت صنعت برای استفاده حداکثری از توان تولید داخل اظهار داشت

تا دستگاه های دولتی از واردات آنها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران ساخت داخل تهیه و به هیأت دولت ارایه شده 
 .خودداری کنند

قلم کاال با همکاری  999ین بار نیز لیستی شامل بیش از قلم کاال تهیه شده بود و ا 140قبال نیز لیستی شامل  ：وی ادامه داد
 .دولتی تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارایه شده استدستگاه های 

با تصویب این فهرست، دستگاه های دولتی موظف می شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین ：نعمت زاده تصریح کرد
 .کنند

دات مانند نیازهای پروژه های ید پویا باشد و نیازمندیها را شناسایی و تولید کند، ولی برخی تولیصنعت با：نعمت زاده ادامه داد
 .نفت، گاز و پتروشیمی نیاز به سفارش خاص دارند

 اخیرا نیز دیوان محاسبات به کمک ما آمده ：ایم، تصریح کرد وی با بیان اینکه در این مورد نیز با دستگاه های مربوطه مکاتبه کرده
ات کاالهای مشابه ساخت داخل به طور مستقیم و یا از طریق است و بخشنامه ای به همه دستگاه های دولتی ابالغ کرده که از وارد

 .پیمانکارانشان خودداری کنند
 این بخشنامه دو هفته پیش ابالغ شد و اگر دستگاهی خالف آن عمل کند، مجرم و متخلف خواهد بود ：وی ادامه داد

 .از توان تولید داخل بهتر شود امیدواریم با این دو روش، اجرای قانون استفاده حداکثری ：زاده تاکید کرد نعمت

 پیشنهاد بازگشت اعتبار اسنادی ریالی*
وزیر صنعت در پاسخ به سوال دیگر فارس که پرسید چه اقدامی برای جایگزینی ریال به جای دالر در اجرای پروژه های صنعتی 

نفت، صنعت،کشاورزی،بهداشت،نیرو و این فهرست در سوم خردادماه به هیات دولت ارایه شده و امضای وزرای : شده است؟ گفت
 .نیروهای مسلح نیز پای این نامه آمده است

هزار میلیاردی متوقف شده که شرایط سختی را برای بخش صنعت تاکنون  0گشایش اعتبارات ریالی در پی تخلف : وی ادامه داد
 .ایجاد کرده است

مرکزی آیین نامه هایی را تهیه کرده که در دستور شورای  گشایش اعتبار داخلی یک ضرورت است و اخیرا نیز بانک ：وی افزود
 .پول و اعتبار قرار گرفته است و امیدواریم پیشنهاد ما که برگشت به شرایط قبل است، مصوب شود

 معامالت با کشورهای دیگر با استفاده از پول ملی دو کشور مطرح است که هنوز بحثی نیز در مورد انجام ：نعمت زاده اظهار داشت
 .ساماندهی نشده است
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شاید مسایل تحریم مانع تحرک کشورهای دیگر در این زمینه باشد اما استفاده از پول کشورهای طرف معامله یک راه  ：وی افزود
  .دور زدن تحریمها خواهد بود

نهاد کردیم که اگر صنایع پیش ：زاده در ادامه از ارایه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار از سوی وزارت صنعت خبر داد و گفت نعمت
 .کوچک بخش مختصری از بدهی خود را به بانکها بپردازند، بتوانند دوباره از تسهیالت بانکی برخوردار شوند

 .های تولیدی کوچک و متوسط در حال پیگیری استاین موضوع با عنوان مصوبه چگونگی وصول مطالبات واحد ：وی ادامه داد

 برای تولید باقی نماندها چیزی  ته دیگِ یارانه* 
در دولت قبل، پیش از آنکه محاسبه دقیق درآمدهای : وزیر صنعت در مورد تأخیر در پرداخت یارانه بخش تولید نیز اظهار داشت

ها اعالم شد، ولی در نهایت اولویت به  درصدی تولید از یارانه 09ها صورت بگیرد، رقمی برای سهم  حاصل از هدفمندی یارانه
 .ارانه نقدی داده شدپرداخت ی

میلیارد تومان از درآمد  1499در دولت یازدهم نیز مسئوالن مجبور به ادامه روال دولت قبل شدند و قرار شد تا : وی ادامه داد
 .ها به بخش سالمت اختصاص یابد یارانه

 .هایی مانند صنعت برسد ها باقی نماند که به بخش دیگ یارانه دیگر چیزی ته: وی تاکید کرد
میلیارد تومان برای  19سوز و  های سیمانی مازوت میلیارد تومان یارانه سوخت به کارخانه 41زاده با اشاره به اختصاص  نعمت

 .میلیارد تومان نیز یارانه برای جوایز صادراتی اختصاص یافته است 19: بازسازی کارخانه قند دزفول، گفت
گویند بعد از به  برخی می: مطرح شده مبنی بر افزایش واردات اظهارداشتهای  وی در ادامه در مورد وضعیت بخش صنعت و بحث

نتیجه رسیدن مذاکرات، واردات افزایش خواهد یافت اما اینطور نیست، بلکه صادرت رونق بیشتری خواهد گرفت و کار را رها 
 .نخواهیم کرد

سال آینده، در  19قصد داریم طی : ر سال گذشته، گفتمیلیارد دالری بین واردات و صادرات غیر نفتی د 9وی با اشاره به تفاوت 
 .هر سال تراز واردات و صادرات بیشتر از قبل مثبت شود

حق ما است که با دنیا معامله : ای گفت زاده همچنین در مورد وضعیت بخش صنعت در صورت عدم دستیابی به توافق هسته نعمت
ای جز مقاومت  شود که چاره تر می ها سخت یابد و یا تحریم د ادامه میکنیم ولی اگر این مسئله محقق نشود، یا وضعیت موجو

 .نخواهیم داشت

 ساله معدن از پرداخت مالیات 93پیشنهاد معافیت * 
معافیت مالیاتی : ساله بخش معدن از پرداخت مالیات خبر داد و گفت 19وی در ادامه از پیشنهاد وزارت صنعت برای معافیت 

 .بخش معدن خواهد شد ای برای توسعه انگیزه
های بهبود فضای  شود و زمینه آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده مصوب می: وزیر صنعت همچنین گفت

 .کسب و کار را فراهم خواهد آورد
ه اغلب این آیین نامه جرایی این قانون در حال تصویب در دولت است که امیدواریم طی یک ماه آیندآیین نامه ا ：وی تصریح کرد

 .مصوب شود

 اجرای قانون انتزاع به مصلحت کشور نیست* 
این قانون در دولت قبل مصوب شد و : وی همچنین در مورد وضعیت اجرای قانون انتزاع وظایف وزارت صنعت و کشاورزی نیز گفت

 .نباید زیاد روی آن وقت بگذاریم شنیدیم که رئیس جمهور قبلی گفته بود قرار نیست ما این قانون را اجرا کنیم، پس
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اجرا نشد و در دولت یازدهم نیز به دلیل اینکه مصوبه ستاد تدابیر ویژه در دولت قبل بود و  09این قانون تا آخر سال : وی ادامه داد
 .مدار است، سعی کردیم آن را اجرا کنیم دولت نیز قانون

اجرای این قانون به مصلحت کشور نیست و مرزهای بین : ت زیادی است، گفتزاده با بیان اینکه قانون انتزاع دارای اشکاال نعمت
 .زند وظایف صنعت، کشاورزی و تجارت را به هم می

 وری تبدیل کردند تا قاچاق کنند اسم حمالی را به کوله* 
اند و شبانه کاالهایی را  ل کردهوری تبدی ای اسم حمالی را به کوله عده: وی همچنین در مورد مبارزه با قاچاق کاال به کشور نیز گفت

 .کنند که باید از این کار جلوگیری شود به کشور قاچاق می
به همین دلیل یکی از اهداف ما ایجاد . ای ندارند، به این کار روی آوردند به دلیل اینکه این افراد شغل شرافتمندانه: وی افزود

 .های مرزی است تا قاچاق نیز کاهش یابد اشتغال در استان
درصد از کل تسهیالت کشور برای این کار اختصاص یابد، می توانیم تا حد زیادی با بحث قاچاق  19اگر : وزیر صنعت ادامه داد

 .مقابله کنیم

 درصدی قیمت لبنیات 93افزایش * 
داخت کند، قرار شد تواند یارانه این بخش را پر به دلیل اینکه دولت نمی: وی در مورد افزایش قیمت برخی محصوالت لبنی نیز گفت

درصد افزایش یابد که البته این موضوع در دولت تائید شده ولی هنوزز به  19قلم محصول لبنی شامل شیر، ماست و پنیز  0قیمت 
 .تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده است

بخش صنعت، معدن و  درصد به 1.7از رشد اقتصادی کشور، : وی همچنین با اشاره به رشد اقتصادی کشور در سال گذشته،گفت
 .تجارت اختصاص داشته است

 .درصد بوده است 9.1درصد و بخش تجارت  9.1درصد ، بخش معدن  1.1سهم بخش صنعت از این رقم، : نعمت زاده توضیح داد
ه درصد در سال گذشته افزایش یافت 1درصد رشد داشته و واردات کشور کمی بیشتر از  10به گفته وی، صادرات غیر نفتی نیز 

 .شود ای مربوط می ای و سرمایه است که عمدتاً به کاالهای واسطه

 اختصاص خط اعتباری به همکاری صنعتی با ونزوئال* 
درصد درآمد ارزی ونزوئال از محل فروش نفت  09: وی همچنین در مورد توافق جدید با ونزوئال برای همکاری صنعتی، اظهار داشت

 .های آنها متوقف شده است تأثیرگذار بوده و اکثر طرح است که کاهش قیمت نفت در این مسئله
دولت ایران تصمیم گرفت اعتباری به این کشور اختصاص دهد تا ا ز آن محل، بخشی از نیاز کاالیی آنها به : وزیر صنعت افزود

 .صورت خط اعتباری تامین شود
های  ی خواهد بود و بخشی نیز بابت مطالبات شرکتهای اجرای بخشی از این خط اعتباری شامل فاینانس پروژه: وی توضیح داد

 .یابد های قبلی اختصاص می ایرانی از اجرای طرح
نامه اولیه امضا شده ولی قرار شد در مدت کوتاهی متن نهایی توافق توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ایران و  تفاهم: وی ادامه داد

 .همچنین شرکت نفت ونزوئال آماده شود

 بین رفته استرکود از * 
آمار رسمی یک : نعمت زاده در مورد اختالف آماری بین رشد بخش صنعت اعالم شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نیز گفت

 .تواند مالک عمل باشد ای که مرکز آمار اعالم کرده است، نمی کند و آمار سه ماهه ساله را بانک مرکزی اعالم می
 .کنیم درصدی را تجربه می 0.7از بین رفته و در حال حاضر رشد از نظر ما رکود : وی تأکید کرد
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درصدی برای بخش صنعت و معدن توسط بانک مرکزی به معنی حرکتی رو به پیش است اما بالغ بر  0.7اعالم نرخ رشد : وی افزود
 . هزار واحد صنعتی در کشور داریم که ممکن است برخی از آنها در رکود باشند 09

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049497999979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940407000270


 4931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول تیر   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

163 
 

 صادرات و واردات
 - 49/49/46فارس

 صادرات به ایرانرونق بازار برنج هند با کاهش  سال کم/ درصدی برنج هند به ایران 3۳کاهش صادرات 
درصد کاهش  3۳، حدود 1394-9۳منابع هندی با اشاره به اینکه صادرات برنج باسماتی هند به ایران در سال مالی 

 .رونقی در پیش خواهند داشت بینی کردند، با کاهش صادرات به ایران سال کم یافته است، پیش
، منابع هند گفتند، صادرکنندگان برنج باسماتی هند به دنبال به تاخیر اوریزاالملل فارس به نقل از  به گزارش گروه اقتصاد بین

باسماتی این کشور به علت قیمت جهانی پایین برنج، سال کم ترین مشتری برنج  افتادن انعقاد قرارداد صادرات برنج به ایران، بزرگ
 .کنند بینی می رونقی را پیش

دهد، صادرات برنج باسماتی هند در سال  آمارهای نهاد توسعه صادرات محصوالت غذایی کشاورزی و فرآوری شده هند نشان می
میلیون تن  0.70برای مدت مشابه سال پیش از آن  میلیون تن رسیده است که این رقم در 0.7کاهش یافته و به  9914-11مالی 

 .های برنج باسماتی صادراتی به ایران است این امر بیشتر ناشی از کاهش محموله. بوده است
کند، به طور موقت واردات برنج از این کشور را از نوامبر  ایران که بیش از یک سوم برنج باسماتی صادراتی هند را خریداری می

درصد کاهش یافته است و به حدود  01حدود  9914-11صادرات این نوع برنج هندی در سال مالی . رده استممنوع ک 9914
 .میلیون تن بوده است 1.44این میزان در سال پیش از آن . تن رسیده است 104هزار ئ  001

هیئت نمایندگی وزارت بازرگانی  ای مبنی از ازسرگیری واردات برنج از سوی ایران دیده نشده است حتی سفر تاکنون هیچ نشانه
 .هند نیز هنوز نتایج مثبتی در بر نداشته است

دولت ایران تصمیم در مورد واردات برنج را بر اساس برداشت کنونی »های صادرات هند،  به گفته مدیرعامل فدراسیون سازمان
نه تصمیمی در مورد واردات برنج تنها در آن ازآنجایی که سپتامبر، فصل برداشت محصول ایران است، هرگو. گیرد شالیزارها می

 .از اینرو ما مجبوریم دو ماه صبر کنیم تا توافقی برای خرید با هند به امضا برسد« .زمان گرفته خواهد شد
وی خاطرنشان کرد تقاضا برای برنج باسماتی امسال به علت حضور برخی رقبا و اینکه برخی خریداران از ذخایر سال گذشته خود 

 .کنند، کاهش یافته است های جدید استفاده می ن انجام سفارشبدو
http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490999117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oryza.com/23050/indian-basmati-rice-exporters-foresee-bleak-year-ahead-ask-government-export-subsidy
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940406000517
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 صادرات و وراردات
 - 49/49/45فارس

 افغانستان کاهش تقاضای بازار عراق را جبران کرد/ امسالهزار تن تخم مرغ از ابتدای  90صادرات 
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با بیان اینکه تقاضا برای صادرات تخم مرغ به عراق کاهش یافته است، 

 .افزایش چند برابری تقاضای افغانستان برای تخم مرغ ایرانی کاهش تقاضای عراق را جبران کرد: گفت
درباره روند صادرات  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  د مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در گفترضا ترکاشون

اردیبهشت ماه امسال تقاضا برای صادرات تخم مرغ به عراق  99از : مرغ پس از مباحث مطرح شده در مورد شیوع آنفلوانزا گفت تخم
 .به دلیل شیوع آنفلوانزای مرغی در ترکیه افزایش یافته بود

اما در یک هفته اخیر با مباحثی که در مورد شیوع آنفلوانزا در مازندران مطرح شد تقاضا برای صادرات تخم مرغ کاهش : وی افزود
 .یافت

در : درصد نیست، بیان داشت 199عراق مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با بیان اینکه ممنوعیت صادرات تخم مرغ به 
هفته اخیر درخواست مجوز صادرات به کشور عراق افزایش یافته و این مطلب حاکی از آن است که صادرکنندگان مشتریان خود را 

 .اند در این کشور از دست نداده
کنیم و  فراد متقاضی مجوز صادر میما برای ا: ترکاشوند با بیان اینکه مجوزهای صادرات تخم مرغ مهلت یک ماهه دارند، گفت

 .مسئولیت این مجوزها بر عهده خودشان است
تخم مرغ ایران اغلب به : هزار تن بوده است، تصریح کرد 17وی با بیان اینکه میزان صادرات تخم مرغ از ابتدای امسال تاکنون 

شود اما بیشترین میزان صادرات به افغانستان و عراق  میکشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، بحرین و عمان صادر 
 .است

های در مورد صادرات تخم مرغ با دامپزشکی عراق انجام شده و به  رایزنی: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اظهار داشت
گونه اثر از آنفلوانزا در آن  که هیچ شود این کشور اطمینان خاطر داده شد که تخم مرغ صادراتی ایران به عراق از مسیری انجام می

 .وجود ندارد
بعد از کاهش میزان : وی با بیان اینکه امیدواریم صادرات تخم مرغ به کشور عراق دوباره شرایط عادی خود را بدست آورد، گفت

 .صادرات تخم مرغ به عراق تقاضای صادرات تخم مرغ به افغانستان افزایش یافت
در برخی از روزهای گذشته، : شود، گفت تن تخم مرغ به افغانستان صادر می 19تا  49به طور معمول روزانه ترکاشوند با بیان اینکه 

 .تن رسید 999میزان صادرات تخم مرغ به افغانستان به 
ران یابد و کاهش قیمت تخم مرغ در ای مصرف تخم مرغ در افغانستان در ماه رمضان به دلیل مسائل فرهنگی افزایش می: وی افزود

 .شود هم باعث سوق یافتن تقاضا به سمت تخم مرغ می
http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490991174 

 
 
 
 
 

 

http://www.farsnews.com/
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940403001178


 4931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول تیر   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

165 
 

 صادرات و واردات
 آیانا 1349تیر  47, یکشنبه

 آالی پرورشی در سال گذشته  هزار تن قزل 913برآورد تولید / سالمون های بازار وارداتی است، نه پرورشی
 .شود، وارداتی است و انواع پرورشی آن در کشور وجود ندارد عنوان ماهی سالمون فروخته می آنچه در بازار به

ترین  آال را عمده ، قزل(ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران پروری سازمان شیالت کشور امروز در گفتگو با  معاون توسعه آبزی
قرمز و ماهی که جزو آزادماهیان دریای خزر است به  آالی خال نوعی از این ماهی به نام قزل: ماهی پرورشی در کشور خواند و گفت

 .شود معروف است و گاهی با ماهی سالمون رایج اشتباه گرفته می "سالمونیده"نام 
گذاری برای  صورت پرورشی به مقدار زیاد وجود دارند و هدف آال هستند که به در کشور تنها ماهیان قزل: عبدالحی افزود حسین

 .افزایش آنها در دستور کار است، اما ماهی سالمون پرورشی نداریم
و آبزیان تحت نظارت دارد و های مشترک بین انسان  های پرورشی را از لحاظ بیماری سازمان شیالت مزرعه: وی خاطرنشان کرد

آالی آلوده به کشور  زده قزل کند، اما خسارتی که گاهی موارد ناشی از واردات تخم چشم ها را در این بخش برآورد می میزان خسارت
 .شود، بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است دهندگان می عاید پرورش

های ماهیان دیگری را در  آال، گونه ل دنبال آن هستیم که به غیر از قز به: پروری سازمان شیالت کشور ادامه داد معاون توسعه آبزی
 .دسته سردآبی به سبد ماهیان پرورشی اضافه کنیم

هایی که وجود دارد، تنها در  شود و پرورش آنها با توجه به محدودیت آبی محسوب می تیالپیا جزو ماهیان گرم: عبدالحی تصریح کرد
 .لوت در حال انجام استصورت پای مناطق خاصی به

بینی میزان تولید امسال هنوز زود  آال در کشور تولید شد و برای پیش هزار تن ماهی قزل 199در سال گذشته حدود : وی یادآور شد
 .است که بتوان اظهارنظر کرد

مشکل خاصی وجود ندارد و دهد،  آال تشکیل می در حال حاضر در بخش ماهیان پرورشی که عمده آنها را قزل: عبدالحی تأکید کرد
 .دهند دهندگان اقدامات الزم را در این بخش انجام می پرورش

دلیل خاصیت گوشت این ماهی  شود و به گفتنی است، ماهی سالمون بومی ایران نبوده و آنچه که در بازارها موجود است، وارد می
عالوه بر آن، کارتئونیدهای . شود ن هفتگی آن توصیه میهای آزاد بدن است، خورد اکسیدان قوی در مقابله با رادیکال که آنتی

تواند باعث پیشگیری از ابتال به  اکسیدان خاص و قوی به نام آستاگزانتینین دارد که می موجود در گوشت ماهی سالمون نوعی آنتی
های چشمی را بگیرد و  هاب و بیماریهای قلبی شده و با عوامل سرطانی در بدن مبارزه کند و عالوه بر آن، جلوی ابتال به الت بیماری

آالی  گیرد و به نام ماهی سالمون پرورشی انواع دیگری از ماهیان ازجمله قزل گاهی شاهد آن هستیم که در بازار تقلباتی صورت می
قریبی این زیرا قیمت ت. دهند که مردم باید به قیمت آن توجه کرده و گول تبلیغات فوق را نخورند شده را تحویل مشتری می رنگ

 ./هزار تومان بوده و نوع پرورشی آن نیز در کشور وجود ندارد 49ماهی حدود 
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/90947-1.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1349تیر  41, دوشنبه

 ! قیمت گوسفند زنده کاهش یافت، گوشت آن نه/ شود هزار رأس گوسفند عشایری راهی کویت می 93
دنبال مجوزهایی هستند تا بتوانند صادرات به کشورهای همسایه ازجمله کویت را  با کاهش قیمت دام زنده، عشایر به

 .انجام دهند
در حال حاضر : با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران مقام سازمان امور عشایر امروز در گفتگو با خبرنگار  قائم

 .هزار تومان افت قیمت داشته است ای که هر کیلوگرم دام زنده دوهزار تا سه گونه تقاضا برای خرید گوشت گوسفند پایین آمده، به
اند که برای  ها اقدام کرده منظور خریداری دام هایی به در راستای جلوگیری از ضرر و زیان عشایر، تشکل: میرولی صفرزاده افزود

 .بندی مورد استفاده قرار گیرد یا صادر شود کشتار و بسته
 .هزار رأس گوسفند برای صادرات به کشور کویت اخذ شده است 19تاکنون مجوز : وی خاطرنشان کرد

هزار تومان باشد تا عشایر  19ت دام زنده باید حداقل شده، قیم بر اساس برآوردهای انجام: مقام سازمان امور عشایر ادامه داد قائم
رسد، که البته در  هزار تومان به فروش می 94شود، هر کیلوگرم آن به قیمت  ضرر و زیان نبینند و در زمانی که تبدیل به گوشت می

 .ها برآورد شده است هزار تومان در مغازه 09حال حاضر قیمنت گوشت قرمز 
های در نظر گرفته شده،  تومان است که با حداقل 199هزار و  0حال حاضر قیمت هر کیلوگرم دام زنده  در: صفرزاده تصریح کرد

 .تفاوت دارد
شده عامل اصلی کاهش قیمت گوشت  رویه و مجوزهای داده واردات بی: وی درباره کاهش ناگهانی قیمت گوشت قرمز یادآور شد

 .قرمز است
م به کشور عامل دیگری است که باعث شده قیمت دام زنده از افت برخوردار باشد، در حالی واردات قاچاق دا: صفرزاده تأکید کرد

 .ها از کاهشی برخوردار نیست که قیمت گوشت آن در مغازه

 دام عشایری مبتال به تب کریمه کنگو نداریم
تاکنون در : ده خبر داد و اظهار داشتش های عشایری با توجه به واکسیناسیون انجام مقام سازمان امور عشایر از سالمت دام قائم
 .های واگیر نرسیده است؛ بنابراین مشکل خاصی وجود ندارد های عشایری گزارشی از بیماری تب کریمه کنگو و سایر بیماری دام

درصد  09رسانی سیار برای  رو هستیم که آب آبی روبه در حال حاضر در برخی مناطق کشور با مشکل کم: وی همچنین گفت
 .شود یت انسانی عشایر انجام میجمع

آبی در سایر  کنند و مشکل کم سارهای موجود استفاده می مابقی عشایر از چشمه: صفرزاده درباره سایر مایحتاج آبی عشایری افزود
 .مناطق گزارش نشده است

های  ن سال جاری تعداد دامدر برنامه داریم که تا پایا: های عشایر خبر داد و خاطرنشان کرد درصد دام 94وی از بیمه شدن 
 .درصد برسانیم 49شده را به  بیمه

های خدمات درمانی و تأمین اجتماعی هستند و  درصد عشایر تحت پوشش بیمه 199: صفرزاده درباره بیمه اشخاص نیز تصریح کرد
های  ال رود تا در زمانرود این رقم با درصد از افراد تحت پوشش هستند که امید می 99از لحاظ بیمه مشاغل در حال حاضر 

 ./مند شوند ازکارافتادگی و بازنشستگی از مزایای آن بهره
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/90101-1.html 
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 آیانا 1349تیر  43, چهارشنبه

 توزیع صنایع غذایی ایرانی با برند چینی / خستگی مصرف کنندگان ایرانی از یکنواختی بسته بندی ها
شود و پس از  به دلیل افزایش هزینه تمام شده تولید در کشور، محصوالت غذایی خارجی از جمله چینی وارد می

 .شود بندی با برندهای ایرانی توزیع می بسته
، مسیح انصاری، یک کارشناس صنعت غذایی با بیان اینکه صنعت غذایی نیازمند حمایت (ایانا)ایران به گزارش خبرگزاری کشاورزی

این صنعت در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت تمام شده قادر به رقابت قابل توجه در بازارها چه خارجی : دولت است، اظهار کرد
 .و چه داخلی نیست

در حال حاضر برخی از محصوالت غذایی از کشورهایی مثل چین  : از سایر کشورها گفت وی با اشاره به واردات محصوالت غذایی
 .شود بندی می وارد و در ایران بسته

با توجه به : شوند، اظهار کرد این کارشناس صنعت غذایی با بیان اینکه بعضا این محصوالت به اسم محصوالت داخلی فروخته می
 .آید یافته است برخی محصوالت از کشورهای دیگر به ایران میاینکه هزینه تولید در کشور افزایش 

گیری کند باید تصمیمات  دولت به جای اینکه برای صنعت غذایی تصمیم: انصاری با تاکید بر لزوم حمایت دولت از این صنعت گفت
 .را به آنها واگذار کند و در کنار آن راهبردهای حمایتی را افزایش دهد

سال است که قوطی رب  19برای مثال : تواند در زمینه نوآوری باشد، گفت های دولت می ی از حمایتوی با بیان اینکه یک
کند؛ بنابراین باید در صنعت غذایی روی  کننده را خسته می شود و این موضوع مصرف فرنگی با یک شکل ظاهری عرضه می گوجه

 .نوآوری و خالقیت تمرکز بیشتری کرد
در حال حاضر صنایع غذایی حتی : ا بیان اینکه نوآوری نیازمند هزینه و سرمایه است، اظهار کرداین کارشناس صنعت غذایی ب

 .گذاری کند قدرت تامین سرمایه در گردش خود را ندارند؛ بنابراین در بخش نوآوری دولت باید حمایت و سرمایه
اندازه کافی واحدهای تولیدی داریم و بسیاری از این به : گذاری دولت برای ایجاد واحدهای جدید گفت انصاری با اشاره به سرمایه
کنند؛ به این ترتیب نیازی به واحد جدید نداریم بلکه باید طرحی ایجاد شود تا بتوان با  درصد کار می 09واحدها با ظرفیت کمتر از 

 .حمایت از همین واحدها، ظرفیت آنها را افزایش دهیم
 .خصوصی واگذار کرد و دولت به جای دخالت، بر این بخش نظارت کند به گفته وی باید صنایع غذایی را به بخش

http://www.iana.ir/food/item/90944-1.html 
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 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  4۱: تاریخ

 های دامی از بندر امام خمینی کیلوگرم نهادهواردات بیش از یك و نیم میلیون 

های دامی از ابتدای امسال تاکنون از طریق گمرک مجتمع بندری امام خمینی وارد  کیلوگرم نهاده 904هزار و  414یک میلیون و 
 .کشور شد

، رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی خوزستان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه تجارتبه گزارش 
 این نهاده های دامی از کشورهای برزیل، اوکراین،: ازجمله این نهاده های دامی را شامل سویا، ذرت و کنجاله سویا دانست و افزود

 .اند هند و آرژانتین به این مجتمع بندری وارد کشور شده
کنند و کلیه اقدامات  فروند کشتی حامل نهاده های دامی در این بندر پهلوگیری می 9روزانه به طور متوسط : قاسم العسکری افزود

و شیمیایی از زمان تخلیه از کشتی ها شامل بازرسی ارگانولپتیکی و انجام آزمایش های میکروبی  بهداشتی قرنطینه ای این محموله
تا بارگیری به کامیون حمل نهاده های دامی تحت نظارت بهداشتی کارشناسان این اداره کل جهت خوراک دام، طیور و آبزیان به 

 .پذیرد سراسر کشور به صورت شبانه روزی انجام می
دهد و به این جهت  ی انسان را تحت تأثیر قرار میخوراک دام به طور غیرمستقیم بهداشت دام و سالمت زنجیره غذای: وی گفت

 .شود خوراک سالم دام، تأمین کننده بهداشت دام و غذای سالم بوده و در نهایت تضمین کننده سالمت انسان محسوب می
http://www.yjc.ir/fa/news/1941477 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5241877
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 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  47: تاریخ

 تن خرما امسال از خوزستان 021هزار و  1صادرات بیش از 

 .تن خرما امسال از خوزستان به خارج از کشور صادر شده است 400هزار و  9بیش از 
این : ، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان امروز گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

میزان خرما پس از بازرسی و نمونه برداری به کشورهای امارات، قزاقستان، آفریقای جنوبی ، اکراین ، تاجیکستان ، روسیه و 
 . صادر شده است استرالیا

 . مبادی خروجی محموله های خرما نیز بندرعباس، سرخس، بازرگان، بندر انزلی و آستارا می باشد: دهدشتی زاده افزود 
فقره گواهینامه انطباق کاال با استاندارد ملی ایران جهت محموله های صادراتی  190همچنین در این مدت تعداد : وی اظهارداشت 

خرما در سطح استان خوزستان صادر گردیده که این امر پس از بازرسی و نمونه برداری از محموله ها و  واحدهای بسته بندی
 .حصول اطمینان از انطباق آن ها با استانداردهای ملی مربوطه صادر می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/1941941 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5245281
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 اکونا - 134۱تیر  42 -

 لیموترش برزیل، ترکیه و آفریقا در سفره ایرانی
های آبگیری  برخی مغازه: رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه تقلب عامل گرانی و افزایش تقاضای لیموترش شده، گفت

های قبل را مخلوط و به عنوان آب لیموترش تازه  نده از سالامسال را با آب لیموترش ما  لیموترش، تفاله خشک لیموترش
 .فروشند می

به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی ، در مورد دلیل گرانی لیموترش 
 .هزار تومان است 17قیمت هر کیلوگرم لیموترش در بازار تهران حدود : اظهار داشت

  برخی از افرادی که به مشاغلی از قبیل آبگیری لیموترش مشغول: ا اشاره به اینکه لیموترش امسال کیفیت خوبی ندارد، افزودوی ب
کنند  های قبل مخلوط می های سال هستند با خرید لیموترش ایرانی، تفاله لیموترش ایرانی را که بسیار کم آب است با آب لیموترش

 .آورند فروشند و با این کار سود خوبی هم به دست می لیموترش تازه میو به مشتریان به عنوان آب 
همین موضوع باعث : دهد، تصریح کرد های قبل بوی تازگی می های سال مهاجران با بیان اینکه تفاله لیموترش به آب لیموترش

 .افزایش تقاضا شده و قیمت لیموترش را افزایش داده است
شود و با قیمتی بین  لیموترش وارداتی از کشورهای برزیل، ترکیه و آفریقا وارد کشور می: بیان داشترئیس اتحادیه میوه و سبزی 

 .رسد هزار تومان به فروش می 10تا  11
قیمت هر کیلو گیالس که در : هزار تومان عنوان کرد و افزود 4هزار تا  4وی قیمت هر کیلو سیب گالب را بر حسب کیفیت بین 

 .هزار تومان است 14هزار تومان تا  0شود، بر حسب کیفیت از حدود  ه تهران، شاهرود و کرج تأمین میحال حاضر از حاشی
 4هزار تومان، هلو هم با قیمتی حدود  4هزار تا  4هزار تومان، زردآلو  7تا  199هزار  0هر کیلوگرم آلبالو حدود : مهاجران گفت

 .شود هزار تومان عرضه می
 499هر کیلو گرم هندوانه با قیمتی بین : سبزی با بیان اینکه قیمت هندوانه کاهش یافته است، اظهار داشترئیس اتحادیه میوه و 

 .شود هزار تومان عرضه می 0تومان تا هزار تومان و هر کیلو طالبی با قیمتی بین هزار تا 
تومان و  199جه فرنگی از هزار تا هزار و قیمت گو: هزار تومان عنوان کرد و گفت 9وی قیمت هر کیلوگرم خیار را بین هزار تا 

 .تومان است 099تومان تا هراز و  499تومان و هر کیلوگرم پیاز از از  999تومان تا هزار و  499زمینی بین  قیمت سیب
http://iranecona.com/00019 
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 صادرات و واردات
 اکونا - 134۱تیر  41 -

 سومین محصول کشاورزی صادراتی ایران« گوسفند»
هزارتنی  199هزار تن دام سبک، با وجود کمبود  7.1در حالی که در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس آمار گمرک 

 .هزار تن گوشت به کشور آمده است 4.7گوشت قرمز صادر شده که درهمین مدت 
از لحاظ ارز آوری صادارت، گوسفند زنده سومین کاالی عمده بخش کشاورزی بعد از پسته و هندوانه ، 04در دوماهه ابتدایی سال 

 .بوده و در جایگاه سی و دومین کاالی عمده صادراتی قرار دارد
مت هر میلیون دالر با متوسط قی01.1هزار تن به ارزش  7.1بنا بر آمار گمرک، صادارت دام زنده در دو ماه ابتدایی سال جاری ، 

میلیون دالر  04.4هزار تن به ارزش  4.7دالر بوده است که در این مدت آمار واردات گوشت گوساله منجمد وارداتی ،  4.0کیلوگرم 
 . دالر بوده است 4گرم  با متوسط قیمت هرکیلو

 وجه مثبت صادارت گوسفند
له اول قانونی کردن صادارت دام سبک است که در وه. صادارت گوسفند زنده را از دو جهت مثبت و منفی می توان ارزیابی کرد

این پدیده شکل قانونی به خود گرفت و با فروش مازاد مصرف این محصول . شد سالهای گذشته به صورت قاچاق از کشور خارج می
 .به سایر کشورها؛ رکود حاکم بر بازار را به نفع تولید کننده شکاند

مهر ماه سال گذشته، صادارت این محصول با وجود عدم درآمد گمرکی، به تنظیم با حذف جنجالی تعرفه صادارت گوسفند در 
 .کمک کرد( تولید کننده)قیمت این محصول به نفع پرواربند

 آن روی سکه
هزار تنی گوشت قرمز مواجهیم که برای تامین  199هزار تن گوشت قرمز در کشور، با کمبود  019از طرفی با وجود تولید ساالنه 

 .کنیم  به واردات از هند و برزیل می آن اقدام
شود، زیرا در حالی که به دلیل قیمت باالی گوشت قرمز طبقه ضعیف جامعه امکان  این معادله چند مجهولی به هیمن جا ختم نمی

ار تومان هز 11تا  19هزا تومانی را ندارد، دامدار نیز از وضعیت قیمت فروش دام زنده خود به قیمت هر کیلوگرم  09خرید گوشت 
 .داند در بازار مصرف راضی نیست و آن را به صرفه نمی

صادرات و واردت همزمان دام زنده "و  "فاصله زیاد قیمتی دام زنده تا گوشت مصرفی در بازار"حال برای پاسخ به این مسائل، یعنی 
 . ، باید به دنبال جواب مشترک گشت"و گوشت قرمز در کشور

http://iranecona.com/00414 
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 اکونا - 134۱تیر  43 -

 سه کارخانه ایرانی مجوز صادرات لبنیات به روسیه را گرفتند
محصوالت های صنایع غذایی از تایید سه کارخانه لبنیات ایرانی توسط اداره دامپزشکی روسیه برای صادرات  دبیر کانون انجمن

تواند جایگزین محصوالت  کننده مناسب پنیر سخت باشد می در صورتی که ایران بتواند تامین: لبنی به این کشور خبر داد و گفت
 .اروپایی در روسیه شود

یافت و آن را توانند به زودی مجوز الزم را از اداره دامپزشکی روسیه در کاوه زرگران با بیان به اینکه سه کارخانه لبنی تایید شده می
ایم اما در حوزه  پیش از این تمام محصوالتی که پتانسیل صادرات به روسیه داشته اند را آزموده: به گمرک ابالغ کنند، اظهار کرد

 .لبنیات، گوشت، مرغ و دام صادراتی صورت نگرفته است
در گذشته نواقصی وجود داشت و باید مراحل : گیرانه بودن قوانین دولت روسیه برای واردات مواد غذایی گفت وی با تاکید بر سخت

 .شوند شد که این مسائل در حال حاضر در دولت جدید بررسی و حل می مختلفی برای صادرات محصوالت غذایی طی می
: های صنایع غذایی با اشاره به اینکه هنوز مجوز صادرات گوشت و مرغ به روسیه نهایی نشده است، اظهار کرد دبیر کانون انجمن

 .اند محصوالت خود را به روسیه صادر کنند پروری با ضمانت سازمان شیالت توانسته شرکت فعال در حوزه آبزی 14تاکنون 
 ایران در یک قدمی تصاحب بازار بکر روسیه

میلیارد و یک : میلیون دالر لبنیات وارد کرده است، گفت 499روسیه حدود سه میلیارد و  9914زرگران با اشاره به اینکه در سال 
میلیون دالر از این واردات مربوط به پنیر بوده است، لذا در روسیه بازار بسیار بزرگی برای لبنیات وجود دارد که با توجه به  199

 .توانیم در صورت حمایت، بازار بکر روسیه را به دست آوریم پتانسیل و مازاد تولید بر مصرف در کشور، می
ای با یکی از  بر اساس آخرین جلسه: ان با توجه به مشکالت انتقال پول در روسیه اظهار کردوی در مورد مطالبات صادرکنندگ

های روسیه که سهامدار ایرانی دارد، تمهیداتی در نظر گرفته شد تا صادرکنندگان بتوانند پول خود را به نرخ روز در داخل  بانک
 .کشور دریافت کنند

 .ایی نامطمئن بودن نرخ روبل نسبت به دالر، آفت تجارت روسیه استهای صنایع غذ به گفته دبیر کانون انجمن
بازار : زرگران در مورد حجم صادرات کنونی مواد غذایی به روسیه با اشاره به اینکه حجم صادرات کنونی چشمگیر نیست، اظهار کرد

ختلف از جمله محصوالت لبنی و شیالتی های م ای در عرصه توانند حضور گسترده های ایرانی می روسیه بسیار مناسب است و شرکت
 .داشته باشند

http://iranecona.com/49909 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 1349تیر ماه  1دو شنبه 

 سومین محصول کشاورزی صادراتی ایران شد « گوسفند»

هزار تن دام سبک، با وجود کمبود  7.1در حالی که در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس آمار گمرک  <مواد غذایی
 .هزار تن گوشت به کشور آمده است 4.7هزارتنی گوشت قرمز صادر شده که درهمین مدت  199

ده بخش کشاورزی بعد از پسته و هندوانه ، از لحاظ ارز آوری صادارت، گوسفند زنده سومین کاالی عم04در دوماهه ابتدایی سال 
 .بوده و در جایگاه سی و دومین کاالی عمده صادراتی قرار دارد

میلیون دالر با متوسط قیمت هر 01.1هزار تن به ارزش  7.1بنا بر آمار گمرک، صادارت دام زنده در دو ماه ابتدایی سال جاری ، 
میلیون دالر  04.4هزار تن به ارزش  4.7واردات گوشت گوساله منجمد وارداتی ، دالر بوده است که در این مدت آمار  4.0کیلوگرم 

  .دالر بوده است 4گرم  با متوسط قیمت هرکیلو

 وجه مثبت صادارت گوسفند

وهله اول قانونی کردن صادارت دام سبک است که در . صادارت گوسفند زنده را از دو جهت مثبت و منفی می توان ارزیابی کرد
این پدیده شکل قانونی به خود گرفت و با فروش مازاد مصرف این محصول . شد گذشته به صورت قاچاق از کشور خارج میسالهای 

 .به سایر کشورها؛ رکود حاکم بر بازار را به نفع تولید کننده شکاند

مد گمرکی، به تنظیم با حذف جنجالی تعرفه صادارت گوسفند در مهر ماه سال گذشته، صادارت این محصول با وجود عدم درآ
 .کمک کرد( تولید کننده)قیمت این محصول به نفع پرواربند

 آن روی سکه

هزار تنی گوشت قرمز مواجهیم که برای تامین  199هزار تن گوشت قرمز در کشور، با کمبود  019از طرفی با وجود تولید ساالنه 
 . کنیم آن اقدام به واردات از هند و برزیل می

شود، زیرا در حالی که به دلیل قیمت باالی گوشت قرمز طبقه ضعیف جامعه امکان  مجهولی به هیمن جا ختم نمیاین معادله چند 
هزار تومان  11تا  19هزا تومانی را ندارد، دامدار نیز از وضعیت قیمت فروش دام زنده خود به قیمت هر کیلوگرم  09خرید گوشت 

 .داند یدر بازار مصرف راضی نیست و آن را به صرفه نم

 
صادرات و واردت همزمان دام زنده "و  "فاصله زیاد قیمتی دام زنده تا گوشت مصرفی در بازار"حال برای پاسخ به این مسائل، یعنی 

 .، باید به دنبال جواب مشترک گشت"و گوشت قرمز در کشور

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صادرات و واردات

 فودپرس 1349تیر ماه  3چهار شنبه 

 رکوردشکنی واردات گندم/ جهش واردات کاالهای اساسی

واردات گندم به : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران از جهش واردات کاالهای اساسی خبرداد و گفت <مواد غذایی
 .درصد رشد کرده است 17درصد و از لحاظ ارزش  71از لحاظ وزن  09کشور در سال گذشته نسبت به سال 

قلم کاالی عمده وارداتی به  1دهد در میان  آمارها نشان می: کاوه زرگران از جهش واردات کاالهای اساسی به کشور خبرداد و گفت
 .کشور، چهار قلم جزء غالت بودند و به ترتیب گندم، ذرت دامی، برنج و کنجاله در این لیست قرار دارد

میلیون دالر و سهم ارزشی  940میلیارد و  9در این میان، گندم خوراکی با : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران افزود
نسبت به سال پیش از آن، از  00ترین کاالی وارد شده به کشور است و میزان گندم وارد شده به کشور در سال  درصد، عمده 4.00

 .درصد رشد داشته است 17و از لحاظ ارزش  71لحاظ وزن 

های سوم تا پنجم را داشته اند و ذرت  قلم کاالی عمده وارداتی ذرت دامی، برنج و کنجاله به ترتیب مقام 1در بین : وی تصریح کرد
درصد  10بیش از ، 09هزار تن بوده که به لحاظ وزن نسبت به سال  197میلیون و  0دامی وارد شده به کشور در سال گذشته هم، 

 .رشد داشته است

زرگران با اعالم اینکه برخالف ذرت دامی و گندم که وارداتش رشد داشته، میزان واردات برنج و کنجاله سویا با کاهش روبرو بوده 
درصد کاهش  00هزار تن بوده که نسبت به سال پیش از آن،  141برنج وارد شده در سال گذشته، یک میلیون و : است، گفت

درصدی را 94، کاهش 09تن بوده که نسبت به سال  190میلیون و  9شته است و همچنین کنجاله سویا هم در سال گذشته دا
 .تجربه کرده است

وی در ادامه با اشاره به اینکه صنایع غذایی ایران به لحاظ کمی و کیفی در مسیر توسعه قرار دارد و به روزرسانی تجهیزات در 
هایی که از  ریزی با برنامه: ترین دغدغه فعاالن بخش دولتی و خصوصی بوده است، خاطرنشان کرد زیع مهمبخش تامین، تولید و تو

سوی دولت صورت پذیرفته و همچنین استقبال تولیدکنندگان بخش خصوصی، رشد چشمگیری در ارتقای سطح تکنولوژی در 
 .کشور داشتیم

میلیون نفر، بازار مصرف بزرگی در  49ران با دارا بودن جمعیت نزدیک به رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه ای
میلیون تن غالت  10.1نزدیک به  00در سال : حوزه تولید و مصرف صنایع غذایی پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است، گفت

ر تن اختصاص به واردات گندم داشته، هزا 999میلیون و  7میلیارد دالر به کشور وارد شد که از میزان ذکر شده  0.1به ارزش 
 .درصد آن گندم آسیابانی بوده است 09ضمن اینکه از این میزان نیز بیش از 

میلیون گندم داخلی نیز تنها بخش کوچکی به عنوان ذخیره استراتژیک نگهداری و مابقی به  7همچنین از میزان : وی اظهار داشت
سازی نیازمند  ه با توجه به حجم استفاده از گندم در کشور، در حوزه ذخیرهمصرف آرد خبازی و صنف و صنعت رسیده است ک

 .میلیون تن گندم در سال هستیم 14احداث سیلوی استاندارد برای نگهداری 

 119میلیون و  0سال گذشته چیزی حدود : شود، تصریح کرد میلیون تن ذرت در کشور مصرف می 4زرگران با بیان اینکه ساالنه 
 .میلیون تن در کشور مصرف ذرت داشتیم 4میلیون تن تولید داخل سال گذشته  9.1اردات ذرت داشتیم که با احتساب هزار تن و

میلیون تن واردات  10.1هزار تن واردات جو به کشور،  499وی با اشاره به اینکه به طور کلی با احتساب واردات یک میلیون و 
 .سازی استاندارد حجم مذکور از غالت از ضروریات است فراهم نمودن بستر ذخیره: غالت داشتیم، متذکر شد

درصد  17در حال حاضر : سازی برنج در کشور تاکید کرد و گفت زرگران در ادامه به ضرورت ایجاد بستر مناسب جهت ذخیره
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های مدرن  اریم که در صورت استفاده از سیستم ذخیره استاندارد و استفاده از روشضایعات در حوزه شالی کوبی سنتی برنج د
 .شالی کوبی شاهد حذف ضایعات در این حوزه خواهیم بود

میلیون تن  0در سال گذشته : ها اشاره کرد و گفت وی همچنین به ظرفیت مناسب در بخش احداث سیلو به منظور ذخیره نهاده
 0سال گذشته ثابت بوده و با توجه به اینکه ما تنها ظرفیت ذخیره  1تیم که این رقم به طور متوسط طی ها را داش واردات نهاده

 .میلیون تن خوراک دام را داریم، در این حوزه بستر مناسبی برای احداث سیلو موجود است

کارخانه  011در حال حاضر حدود : ای داشت و گفت زرگران همچنین به بستر احداث سیلو در جوار کارخانجات آرد کشور اشاره
 4میلیون تن ظرفیت فعال و  19میلیون تن آرد را دارند اما در حال حاضر  99آردسازی در کشور فعال است که ظرفیت تولید 

میلیون تن ظرفیت خالی داریم که در صورت استفاده از تمام ظرفیت تولید بستر مناسبی نیز برای احداث سیلو در این حوزه 
 .ستموجود ا

در سال : وی در ادامه بر ضرورت توجه دولت در حوزه بسترسازی برای گسترش صادرات آرد در کشور تاکید کرد و اظهارداشت
هزار تن بوده است، که با توجه به سهم پایین صادرات  94میلیون تن و صادرات آرد کشور ما  9صادرات آرد کشور ترکیه  9910

ای به تقویت این بخش و صدور مجوزهای صادراتی برای رونق صنعت  ئولین توجه ویژهآرد کشور ما در دنیا ضروری است مس
 .سازی ظرفیت خالی این حوزه داشته باشند آردسازی و فعال

میلیون دالری بین کشورها در حوزه  0رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه ما در بازار 
توانیم بازار  دهد که با وجود ظرفیت خالی کارخانجات آرد می این نشان می: کنیم، گفت صدم درصد استفاده می 10آرد تنها از 

مصرف در کشورهای جنوبی خلیج فارس و بازار تجارت غالت در روسیه کریدور باشیم و غالت روسیه در صنایع آردسازی ما تبدیل 
 .افغانستان عرضه گرددمرز عراق و  به بازار مصرف کشورهای جنوبی هم

اما : کنیم مساوی است گفت زرگران با بیان اینکه در حوزه سیلو ظرفیت اسمی نگهداری غالت با حجم غالتی که وارد و برداشت می
همانطور که مستحضرید به دلیل پراکندگی نامناسب سیلوها، در برخی از نقاط مانند مبادی ورودی و بنادر شمالی با کمبود سیلو 

 .شود هستیم و غالت در انبارها و فضاهای غیرمکانیزه نگهداری می مواجه

اولین محموله گندم از کشور قزاقستان : برون توضیح داد وی با اشاره به پتانسیل کشور در حوزه غالت، درباره ترمینال غالت اینچه
و همچنین ترانزیت  CIS غالت از کشورهای قبل از عید امسال تخلیه شد که این اقدام نویدبخش ایجاد بستر مناسبی برای واردات

هزار تن سیلوی  099غالت از طریق حمل و نقل ریلی است که در صورت تداوم این اقدامات، حداقل نیاز به احداث نزدیک به 
 .هاست نگهداری گندم در منطقه مذکور هست که در این خصوص استاندار گلستان پیگیر این طرح

یکی از دالیل : نکه صنایع آردسازی و صنایع وابسته، پتانسیل باالیی در حوزه تولید دارند، اضافه کردزرگران با تاکید مجدد بر ای
های  رود با پیروی از توصیه روز نبودن سطح تجارت صنایع آردسازی کشورمان با دنیا، دخالت بیش از حد دولت است که امید می به

، دامنه فعالیت بخش خصوصی 44های اصل  نقش نماید و با توجه به سیاست مقام معظم رهبری، دولت تنها در حوزه نظارت ایفای
گری دولت بسیار  شود و دامنه تصدی درصد واردات گندم توسط بخش خصوصی انجام می 10چرا که اکنون تنها . افزایش یابد

  .گسترده است

http://www.foodpress.ir/Post 
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 134۱تیر  2شنبه  سه

 ادامه ممنوعیت واردات شکر تا آذرماه

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
شود که رکورد جدیدی برای این محصول به شمار  هزار تن شکر تولید می 499امسال حدود یک میلیون و : دبیر انجمن صنایع قند و شکر گفت

از شب عید سال : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد بهمن دانایی در گفت.آذر ماه نیز واردات شکر برای بخش خصوصی ممنوع استرود و تا  می
اکنون  گذشته همواره وزارت جهاد کشاورزی و صنایع قند و شکر اعتقاد داشتند که نیازی به واردات شکر تا نیمه دوم امسال وجود ندارد و هم

های مصوب سال گذشته در  کنیم که هیچ کمبودی برای این محصول وجود ندارد و شکر به قیمت اه از امسال مشاهده میپس از گذشت سه م
 .شود بازار معامله می

انجمن صنایع قند و شکر پیشنهاد کرده : یابد، افزود وی با بیان اینکه تولید شکر در سال جاری هشت درصد نسبت به سال گذشته افزایش می
های ابتدایی سال شرکت بازرگانی دولتی بخشی از ذخایر شکر موجود خود را به بازار عرضه کند تا کمبودی در بازار به وجود نیاید و  هکه در ما

 .هزار تن شکر وارد کند که همین مساله مورد تصویب قرار گرفت 099این شرکت اجازه داشته باشد برای تامین ذخایر استراتژیک کشور 
در حال حاضر : صنایع قند و شکر با بیان اینکه واردات شکر از سوی شرکت بازرگانی دولتی در حال انجام است، ادامه داد دبیر انجمن صنفی

ن واردات شکر به غیر از واردات دولتی که برای تامین ذخایر استراتژیک کشور است به صالح نیست، چرا که در آستانه فصل تولید و برداشت ای
 .تواند منافع ملی و تولیدکنندگان این محصول را به خطر بیندازد ت شکر میمحصول هستیم و واردا
سال گذشته صنایع قند و شکر زیان هنگفتی بابت برخی تصمیمات اتخاذ شده دیدند، چرا که از سویی سه ماه تاخیر در : دانایی خاطرنشان کرد

تومانی برای فروش هر  9199روی دست صنایع علیرغم تصویب نرخ  اعالم نرخ شکر ایجاد شد و از سوی دیگر به دلیل انباشته شدن محصول
 .تومان معامله شد 1099کیلوگرم شکر، این محصول کمتر از کیلویی 

 .کارخانه فعال هستند 09کارخانه قند و شکر در کشور وجود دارد که حدود  41در حال حاضر حدود : وی گفت
توان به  های ناشی از شرایط اقلیمی کشور و محدودیت منابع آبی نمی لیل محدودیتبه گفته دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر به د

درصد نیاز کشور را از  49توانیم حدود  های قند و شکر، می خودکفایی در این محصول فکر کرد و نهایتا در صورت فعال شدن همه کارخانه
 .داخل تامین کنیم

http://www.isna.ir/fa/news/04949991990 
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 صنایع غذایی

 آیانا 1349تیر  41, دوشنبه

 ها و نکتارها  مصنوعی، رنگ و نگهدارنده در آبمیوه  دهنده کننده و طعم ممنوعیت استفاده از هرگونه شیرین
های طبیعی و مصنوعی،  دهنده کننده مصنوعی، طعم شیریناداره کل استاندارد تهران بر ممنوعیت استفاده از هرگونه 

 .ها و نکتارها تاکید کرد رنگ و نگهدارنده در آبمیوه
های بر پایه آب میوه به سه دسته  ، بر اساس اعالم سازمان ملی استاندارد، نوشیدنی(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

شوند که هر کدام از این موارد از لحاظ درصد و میزان آبمیوه  گاز و گازدار تقسیم میای بدون  های میوه آبمیوه، نکتار و نوشیدنی
 .محتوی متفاوت هستند

های  کننده ها در آبمیوه و نکتار استفاده از شیرین به گفته مسلم بیات، مدیرکل استاندارد تهران با توجه به تفاوت میان این نوشیدنی
 .ه طبیعی و مصنوعی مطابق با استاندارد ملی ممنوع استهای طبیعی، مشاب دهنده مصنوعی، طعم

های طبیعی تا رسیدن به طعم و رنگ مطلوب مجاز  ها و رنگ دهنده ای استفاده از طعم های میوه این در حالی است که در نوشیدنی
 .است

شدن آبمیوه تغلیظ شده کنسانتره یا ها و نکتارها به روش فیزیکی از میوه سالم و رسیده یا از رقیق  بر اساس این گزارش، آبمیوه
های مجاز خوراکی که در هر فرآورده در استاندارد ملی  پوره میوه با آب آشامیدنی تا رسیدن به غلظت مطلوب به همراه افزودنی

 .شود مربوط مشخص شده است تهیه می
های مصنوعی و نگهدارنده در هر سه نوع  دهنده کننده و طعم بیات همچنین تاکید کرده است که استفاده از هرگونه رنگ، شیرین

 .نوشیدنی غیرمجاز است
http://www.iana.ir/food/item/90100-1.html 
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 صنایع غذایی

 آیانا 1349تیر  43, چهارشنبه

 توزیع صنایع غذایی ایرانی با برند چینی / خستگی مصرف کنندگان ایرانی از یکنواختی بسته بندی ها
شود و پس از  به دلیل افزایش هزینه تمام شده تولید در کشور، محصوالت غذایی خارجی از جمله چینی وارد می

 .شود بندی با برندهای ایرانی توزیع می بسته
، مسیح انصاری، یک کارشناس صنعت غذایی با بیان اینکه صنعت غذایی نیازمند حمایت (ایانا)ایران به گزارش خبرگزاری کشاورزی

این صنعت در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت تمام شده قادر به رقابت قابل توجه در بازارها چه خارجی : دولت است، اظهار کرد
 .و چه داخلی نیست

در حال حاضر برخی از محصوالت غذایی از کشورهایی مثل چین  : از سایر کشورها گفت وی با اشاره به واردات محصوالت غذایی
 .شود بندی می وارد و در ایران بسته

با توجه به : شوند، اظهار کرد این کارشناس صنعت غذایی با بیان اینکه بعضا این محصوالت به اسم محصوالت داخلی فروخته می
 .آید یافته است برخی محصوالت از کشورهای دیگر به ایران میاینکه هزینه تولید در کشور افزایش 

گیری کند باید تصمیمات  دولت به جای اینکه برای صنعت غذایی تصمیم: انصاری با تاکید بر لزوم حمایت دولت از این صنعت گفت
 .را به آنها واگذار کند و در کنار آن راهبردهای حمایتی را افزایش دهد

سال است که قوطی رب  19برای مثال : تواند در زمینه نوآوری باشد، گفت های دولت می ی از حمایتوی با بیان اینکه یک
کند؛ بنابراین باید در صنعت غذایی روی  کننده را خسته می شود و این موضوع مصرف فرنگی با یک شکل ظاهری عرضه می گوجه

 .نوآوری و خالقیت تمرکز بیشتری کرد
در حال حاضر صنایع غذایی حتی : ا بیان اینکه نوآوری نیازمند هزینه و سرمایه است، اظهار کرداین کارشناس صنعت غذایی ب

 .گذاری کند قدرت تامین سرمایه در گردش خود را ندارند؛ بنابراین در بخش نوآوری دولت باید حمایت و سرمایه
اندازه کافی واحدهای تولیدی داریم و بسیاری از این به : گذاری دولت برای ایجاد واحدهای جدید گفت انصاری با اشاره به سرمایه
کنند؛ به این ترتیب نیازی به واحد جدید نداریم بلکه باید طرحی ایجاد شود تا بتوان با  درصد کار می 09واحدها با ظرفیت کمتر از 

 .حمایت از همین واحدها، ظرفیت آنها را افزایش دهیم
 .خصوصی واگذار کرد و دولت به جای دخالت، بر این بخش نظارت کند به گفته وی باید صنایع غذایی را به بخش

http://www.iana.ir/food/item/90944-1.html 
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 صنایع غذایی

 فودپرس 1349تیر ماه  2سه شنبه 

دستگاه های نظارتی از :هجمه های همه جانبه به این صنعتاطالعیه انجمن صنعت آبلیمو در واکنش به ;

 تولیدکنندگان واقعی آبلیمو حمایت کنند
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیموی ایران با صدور اطالعیه ای اطالعیه ای نسبت به هجمه های همه جانبه علیه  -اقتصاد غذا

اد غذا، رویا جعفری شاهی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت به گزارش پایگاه خبری اقتص .صنعت آبلیمو واکنش نشان داد
رحمت خدا بر انسانی که کاری را انجام بدهد و آن ( رحم اهلل امرا عمل عمال فأتقنه :)آبلیموی ایران در متن این اطالعیه آورده است

بی اعتمادی مردم با تولیدات داخلی مواجه تولید کنندگان این مرز و بوم با معظله  "متاسفانه اخیرا.را متقن ، درست انجام بدهد
شده اند که علت اصلی آن سخنان مسئولین بدون توجه به تأثیر لغت بر ذهن مصرف کننده و بی اعتبار شدن تولید کنندگان 

م بر داخلی می باشد با توجه به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی و تأکید ایشان مبنی بر مصرف تولیدات داخلی و اعتماد مرد
کیفیت تولیدات و البته باال بردن کیفیت توسط تولید کنندگان و صنعت گران و امنیت شغلی کارگران و تاکید بر وظیفه دولت، 
دستگاه ها و بانکها در حمایت از تولیدات داخلی و در نهایت حل مسئله تورم و غلبه کامل بر دشمن ، میبایست همه ارگانها و 

انجمن صنفی آبلیمو ایران با سرلوحه قرار دادن . هم داده و یکسو و هم جهت حرکت کنند بخشهای خصوصی دست به دست 
سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی از تمامی تولید کنندگان آبلیموی سالم و طبیعی حمایت کرده و دست همیاری به طرف 

مان ملی استاندارد ایران، معاونتهای غذا و دارو ، سازمان های مربوطه من جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو، ساز
و در مقابل نیز از تمامی .جهت احیای اعتبار و آبروی تولید کنندگان شناسنامه دار و کار آفرینان شریف این مرز و بوم می دهد

تی را بر عهده دستگاه های مرتبط کمک و یاری به تولید کنندگان که در این برهه حساس زحمت گردش چرخه اقتصاد مقاوم
 دارند مطالبه می نماید، به امید سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران

 http://www.foodpress.ir/Po 
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 صنایع غذایی 
  فودپرس 1349تیر ماه  6شنبه 

فروشان مواد  برخورد با گران/ ها ندارد شدن نانواییدولت اصراری بر آزادپز :/دیرعامل شرکت بازرگانی دولتی

 <غذایی
هایی که  های آزادپز اصراری ندارد و با نانوایی جمهور و دولت برای افزایش نانوایی رییس: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت 

بر اساس مصوبه : اظهار کرد -زی معاون وزیر جهاد کشاور -علی قنبری .شود های خارج از عرف داشته باشند، برخورد می قیمت
درصد است، چراکه  11.1درصد افزایش یابند اما میزان آنها در حال حاضر  99های آزادپز در کشور به  دولت، قرار بود نانوایی

ی آزادپز ها شود و در هر استانی که کشش افزایش تعداد نانوایی ها در هر استان به ریاست استاندار برگزار می های نانوایی کارگروه
جمهور و دولت هم به همین دلیل تاکیدی بر افزایش  رییس: وی افزود.وجود ندارد این طرح به صورت کامل اجرا نشده است

ها در کشور  اند و در حال حاضر نیز تصمیمی برای تغییرات در این زمینه و افزایش تعداد این نانوایی های آزادپز نداشته نانوایی
های آزادپز طبق مصوبه دولت مقرر شده بود که کیفیت را افزایش  از آنجاکه نانوایی: بازرگانی دولتی گفتمدیرعامل شرکت .نداریم

توانند بسته به کشش بازار و مشتریان خود، قیمت محصول خود را تعیین کنند اما در صورت باال بودن قیمت نان آزاد در  دهند می
از آنجاکه دولت به : قنبری اظهار کرد.شود ورت گرفته با آن نانوایی برخورد میهر خبازی، خارج از قیمت عرف، بر اساس شکایات ص

دهد مصوبه نان آزادپز به دنبال افزایش کیفیت تولید نان در کشور اجرایی  ای در اختیار مردم قرار می اندازه نیاز کشور، نان یارانه
را بیش از هر حد معمول افزایش دهند نه تنها توسط ها بخواهند قیمت محصول خود  شده است و در صورتی که این نانوایی

شود، بلکه مردم نیز از آنها خرید  کنندگان و تولیدکنندگان با آنها برخورد می های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف دستگاه
 نخواهند کرد

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی

 ا;فودپرس 1349تیر ماه  9پنج شنبه 

 رزش غذایی جوانه ها بیش از مواد گوشتیمواد غذایی
به گفته اکثر .های غذایی ما بوده و برای رشد کودکان نیز بسیار مفید هستند ها یکی از بهترین مواد غذایی برای وعده جوانه <

ها نسبت به دانه ویتامین بیشتری دارند در واقع مانند دارویی کمبودهای  ها، ساقه دانهها و  متخصصان در مورد مزایای جوانه
ها، اسیدهای آمینه، اسیدهای  های بسیاری مانند موادمعدنی، عناصر کمیاب، پروتئین کنند و دارای ویتامین ای را جبران می تغذیه

کنند و به کمک  سطح باالیی از کلروفیل را برای بدن فراهم میها  جوانه.ها و مواد فعال بیولوژیکی هستند چرب ضروری، آنزیم
شوند، پیری زودرس  ها دارای آنتی اکسیدان و فیبر هستند که باعث هضم بهتر غذا می نمایند؛ دانه اکسیژن، بدن را سم زدایی می

های  ها و اکسیدان ند؛ در کل ویتامینکن کنند، با سرماخوردگی مبارزه کرده و سیستم ایمنی بدن را تقویت می ها را کُند می بافت
به گفته پزشکان .ها به راحتی قابل هضم بوده و دارای مواد مغذی بیشماری می باشند ها و جوانه مفیدی برای زمستان هستند؛ دانه

اد گوشتی مغذی برابر بیشتر از مو 99ها  تواند مشکل سوءتغذیه را از بین ببرد زیرا دانه ها در سطح جهانی می استفاده از جوانه
 شوند ها به منوی غذایی روزانه، افراد کمتر دچار سوءهاضمه می ترند و با اضافه کردن برخی از جوانه هستند؛ در ضمن ارزان

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی  

 فودپرس 1349تیر ماه  9پنج شنبه 

 مرغ مشکلی ندارد مصرف مرغ و تخم/ هزارتن کاالی اساسی درتهران3توزیع 

هزارتن انواع کاالهای 0از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون حدود:رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت <مواد غذایی
 .مرغ را بدون نگرانی مصرف کنند من اینکه مردم مرغ و تخماساسی به منظور تنظیم بازار در استان توزیع شده ض

: هزار تن گوشت مرغ در استان تهران ذخیره سازی شده است، افزود 09هزار تن برنج و  09سید محمد موسوی با اشاره به اینکه 
تن  919من اینکه تا کنون ض. گونه محدودیتی برای تامین این کاالها وجود ندارد باتوجه به ذخایر مناسب کاالهای اساسی هیچ

 .تن شکر به عامالن توزیع تحویل شده است 1999تن برنج و  499گوشت قرمز و گوشت مرغ، 

 
شرایط تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ در استان بسیار عالی است به طوری که : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود

 .تن گوشت مرغ برای توزیع وارد میدان بهمن شده است 1099تن و روز گذشته  709دو روز گذشته 

کیفیت گوشت مرغ با نظارت دقیق سازمان دامپزشکی کشور مطلوب است و بازرسان این سازمان در تمام مراحل : موسوی گفت
 ها و شبکه حمل نظارت مستمر دارند تولید، کشتارگاه

شود،  برابر نیاز بازار استان گوشت مرغ تولید و وارد بازار می 1.1اکنون  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه هم
دهیم مرغ و تخم مرغ را بدون  با نظارت دقیق و حساسیت بسیار باالی سازمان دامپزشکی کشور، به شهروندان اطمینان می: گفت
 .ای مصرف کنند گونه دغدغه هیچ

http://www.foodpress.ir/Post 
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 صنایع غذایی

  فودپرس 1349تیر ماه  7یک شنبه 

کیفیت آردهای دولتی / ها است ای نبودن خمیرگیر کیفیتی نان، حرفه علت بی:/رییس انجمن آردسازان ایران

 <و آزاد یکسان استمواد غذایی
های  کیفیت بودن آرد و رعایت نکردن استانداردهای تولید در کارخانه درحالیکه نانوایان پایین بودن کیفیت نان را به دلیل بی 

کیفیتی نان است و نانوایان در  ها، علت بی ای نبودن خمیرگیر حرفه: کنند، رییس انجمن آردسازان تصریح کرد آردسازی عنوان می
که آرد  ها مبنی بر این های برخی از نانوایی سید محمدرضا مرتضوی در واکنش به گالیه.زنند م میشیوه پخت کیفیت نان را رق

کند و تمام  کارخانه با دو کیفیت آرد تولید نمی: تری نسبت به آرد آزاد برخوردار است، تاکید کرد ای از کیفیت پایین یارانه
وی با .خرند ها آرد می پزها از سایر نانوایی شود آزاد حتی گاهی دیده می. های آردسازی ملزم به رعایت استاندارد هستند کارخانه

شد لذا  های گذشته از گندم ایران با گلوتن کمتر استفاده می در سال: ها از آرد، ریشه تاریخی دارد، گفت که گالیه نانوا تاکید بر این
که دوره  رییس انجمن آردسازان ایران با اشاره به این.بیفتد تر شدن مطرح بود تا اصطالحا آرد جا استراحت آرد برای مطلوب  مساله

ها به روز نیست؛ لذا  کنند و سفارش در حال حاضر نانواها دهه به دهه خرید می: خواب باید در مغازه نانوایی صورت گیرد، اظهار کرد
: مرتضوی گفت.تر به کار گرفته شود د جدید دیرای که آرد قدیمی زودتر و آر باید از آرد به درستی در نانوایی استفاده شود به گونه

بودن گلوتن را داشتند و االن مشکل کمبود گلوتن نیست که بخواهیم آرد را به مدت زیادی استراحت  در زمستان، نانواها مشکل باال
وتن باال دارند و مشکلی در شوند نیز گل های وارداتی که بیشتر از روسیه، قزاقستان و اوکراین خریداری می از سوی دیگر گندم. دهیم

ها  های ایران و قدرت رفع بسیاری از مشکل وی با تاکید بر مدرن شدن آسیاب.این زمینه وجود ندارد که بخواهیم آرد را نگه داریم
روز فاصله زمانی برداشت تا  11تا  19شود و حداقل  های آردسازی مصرف نمی هاست که گندم تازه در کارخانه مدت: اظهار کرد

کیفیت .بندی شود و به فروش برسد برد که آرد تولیدی، بسته پنج روز زمان می -از آن پس نیز حدود چهار . آسیاب وجود دارد
های نانوایی باید شرایط نگهداری آرد را ایجاد  که مغازه آردهای دولتی و آزاد یکسان استرییس انجمن آردسازان ایران با تاکید بر این

های نانوایی باید مشخصات استاندارد داشته باشند و محلی برای  مغازه: کار شخص دیگر را انجام دهد، گفت تواند کنند و کسی نمی
اگر نانوا : زند، گفت که نگهداری آرد در کنار تنور به آن صدمه می مرتضوی با اشاره به این.نگهداری آرد در آنها در نظر گرفته شود
گیرند، چرا که  های آرد روی هم قرار نمی ماند و به میزان زیاد نیز بسته روز در مغازه نمی 11رفتار درستی داشته باشد، آرد بیش از 

شود به هیچ  پزها داده می که کیفیت آرد دولتی با آردی که به آزاد وی با تاکید بر این.شود این کار خود باعث کاهش کیفیت آرد می
پزها  شود چون آزاد گاهی دیده می. که آرد را با کیفیت مختلف تولید کند کند برای کارخانه صرف نمی: عنوان متفاوت نیست، افزود

پزهای سنگکی به دنبال آرد با سبوس بیشتر هستند تا آرد  خرند؛ به عنوان مثال آزاد ای هستند آرد را با سبوس بیشتری می حرفه
ها  شدن سریع نان  ایران با اشاره به خشک رییس انجمن آردسازان.رطوبت بیشتری را در خود نگه دارد و نان دیرتر بیات شود

تواند روی  علتی که می. اند که به خانه برسانیم خشک شده کنیم نان سنگک یا تافتون را قبل از این گاهی مشاهده می: تصریح کرد
ن سایز نان را بزرگ کشید  شود و با وردنه گردد؛ گاه از حجم چانه کاسته می می این موضوع تاثیر بگذارد به میزان چانه خمیر بر

که تفاوت کیفیت را  مرتضوی با اشاره به این.شود شدن سریع آن می شدن ضخامت نان و خشک کنند که این کار باعث کم می
اگر خمیر نان تخت را . نان ایران، سنتی و تخت است: توان هنگامی احساس کرد که به نانوا بگوییم چانه نان را دوبل کند، گفت می

که براساس تحقیقات، یک شاتر سنگکی  وی با اشاره به این.شود ه سایز آن را بزرگ کنیم از حالت طبیعی خارج میکم و با وردن
هریک از ضربات دست شاتر یک معنی و تاثیر خاصی بر نان دارد، لذا : روی در روز دارد، گفت کیلومتر پیاده 11فعالیتی برابر با 

رییس انجمن آردسازان ایران با اشاره به منسوخ شدن پخت نان خراسانی و .ت رباتیک پختتوان به صور های ایرانی را نمی برخی نان
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ها از کارگران بیشترین بود  در گذشته دستمزد شاتر. ای باشد و اجرت درستی به آن داده شود شاتر باید حرفه: اظهار کرد  لواش
دیگر از  کندمرتضوی در مورد یکی ربی زیاد، آرد را فاسد میچ.دهند و شاتر مانند سرآشپز است چون کار بسیار سختی را انجام می

سر و ته گندم باید از آن جدا شود، چرا که : شود، تصریح کرد های دولتی گرفته می های مطرح شده مبنی بر این که چربی آرد گالیه
وی در مورد دولتی یا غیردولتی .شود میکند و اصطالحا آرد تلخ  چربی زیادی دارد و مقدار بیش از حد چربی، آرد را زودتر فاسد می

نوع آرد و تاریخ تولید روی . ها اجباری است تولید آرد مشخصات خاص خود را دارد که در تمام کارخانه: بودن آرد نیز اظهار کرد
مرتضوی خمیرگیر اگر  به گفته.دهد شود و در صورتی که نانوا رفتار با آرد را بلد باشد کارهای الزم را انجام می بندی نوشته می بسته
شود که وقتی هوا گرم است باید با آب سرد خمیر درست کند و در هوای بارانی شرایط استفاده از آرد فرق  ای باشد متوجه می حرفه

در صورتی که : ردیف کیسه آرد روی هم چیده شود، گفت 19که نباید بیش از  رییس انجمن آردسازان ایران با تاکید بر این.کند می
 شود، لذا شرایط نگهداری آرد باید در نانوایی رعایت شود های زیاد آرد روی هم قرار گیرند و هوا نیز گرم باشد، آرد کلوخه می هبست

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 عسل

 آیانا 1349تیر  42, سه شنبه

 تشخیص عسل اصل از تقلبی با روش تصویربرداری فراطیفی 
محققان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در یك پژوهش برای نخستین بار با استفاده از سامانه ماشین 

بینایی موفق به اندازه گیری رنگ عسل و تشخیص منشاء گیاهی عسل و تقلب با شیرین کننده ها توسط 

 .شدند NIRو طیف سنجی  تصویربرداری فراطیفی
سهامه شفیعی دانش آموخته مقطع دکتری و مجری این پروژه تحقیقاتی از دانشگاه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

در این پژوهش برای نخستین بار توانایی سامانه ماشین بینایی به منظور اندازه گیری رنگ عسل و پارامترهای : تربیت مدرس، گفت
ا آن یعنی ظرفیت ضداکسایشی کل عسل، ترکیبات فنولی کل و مقدارخاکسترعسل، با کاربرد تصویربرداری مرئی و مرتبط ب

انجام و  NIRهمچنین تشخیص منشاء گیاهی عسل و تقلب با شیرین کننده ها توسط تصویربرداری فراطیفی و طیف سنجی 
 .بررسی شد

دهنده آن است که می توان از سامانه ماشین بینایی در صنعت عسل به عنوان یک وی با اشاره به اینکه نتایج این پژوهش نشان 
در این راستا ابتدا تصاویر نمونه های عسل در نور مرئی تهیه و همزمان میزان ظرفیت : روش سریع و غیر مخرب استفاده کرد، افزود

شده در آزمایشگاه تعیین شد، به منظور ایجاد مدل  ضداکسایشی کل، ترکیبات فنولی کل و مقدار خاکستر نمونه های تصویربرداری
 .های پیش بینی رنگ و پارامترهای مرتبط با آن، از روش شبکه های عصبی مصنوعی برای واسنجی بهره گیری شد

در بخش دیگری از این پژوهش امکان تعیین منشاء گیاهی عسل و تشخیص تقلب با شیرین کننده ها به کمک : شفیعی ادامه داد
در حد عبور اخذ شد و  NIRبررسی شد، بدین منظور تصاویر فراطیفی و طیف سنجی  NIRیربرداری فراطیفی و طیف سنجی تصو

 .استفاده شد( ANN)پس از انجام پیش پردازش های الزم، از مدل های شبکه عصبی مصنوعی 
درصد  41/7دارای بهترین عملکرد بوده و ANNنتایج دسته بندی تصاویر بر اساس منشاء گیاهی نشان داد که مدل : وی اظهار کرد

برای تشخیص عسل تقلبی نیز دارای بهترین  ANNتصاویر نمونه های مورد آزمون را به درستی دسته بندی می کند، مدل 
درصد درصد به ترتیب در  07/04درصد و  199عملکرد است بطوریکه پیکسل های مربوط به عسل های اصلی و تقلبی را با دقت 

با تصویربرداری فراطیفی نشان  NIRآموزش و آزمون از هم تفکیک می کند، همچنین مقایسه نتایج حاصل از طیف سنجی دسته 
دارای مزایایی برای تشخیص منشاء گیاهی عسل و تقلب با شیرین  NIRداد که تصویربرداری فراطیفی نسبت به طیف سنجی 

 .کننده ها است
هش، پتانسیل کاربرد سامانه ماشین بینایی را در صنعت عسل به عنوان یک روش سریع و غیر نتایج حاصل از این پژو: شفیعی افزود

 .مخرب نشان می دهد
این پژوهش با راهنمایی دکتر سعید مینایی و دکتر نصراهلل مقدم و با مشاوره دکتر محسن برزگر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه 

 .انجام شده است
http://www.iana.ir/food/item/90994-1.html 

 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/23224-1.html
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 علوفه

 - 49/49/41فارس

 مشکل صنعت طیور؛ کمبود نقدینگی/ بازار آتی کنجاله سویا نیاز به فرصت دارد
بازار : بازار گفتیك مقام مسئول در بورس کاال در واکنش به عدم رونق بازار قراردادهای آتی کنجاله سویا در این 

 .تر شدن نقش آن فرصت داد قراردادهای آتی محصوالت کشاورزی، بازاری نوپاست و باید برای پررنگ
بازار : د، با اشاره به بازار قراردادهای آتی کنجاله سویا عنوان کرخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بورس  پدرام زادنو عزیزی در گفت

این در . افتد بازاری نوپاست و به نوعی ورود به یک بازار جدید است قراردادهای آتی بسته به نوع هر دارایی که ابتدا در آن راه می
 .حالی است که بازار نقدی صنعت دام و طیور در مواجهه با بورس کاال هیچ گاه فعالیت چشم گیری نداشته است

گران همچون بازار آتی سکه  اندازی شده انتظار تکاپوی چشم گیر معامله کنجاله سویا از زمانی که راهقراردادهای آتی : وی افزود
اندازی شده که به عنوان یک بستر بتواند فرایند فرهنگ سازی و  طالبرای متولیان بورس کاال را در بر نداشته و تنها با این هدف راه

 .حوزه محصوالت کشاورزی را پیش برد آموزش و نیز توسعه بازار قراردادهای آتی در
سال در  9به گفته این مقام مسئول سکه طال به عنوان یک کاالی کامالً عمومی که همواره در دسترس مردم است، پس از گذشت 

به اینکه  بازار قرارداد آتی کنجاله سویا نیز در حال حاضر انتظار چندانی برای رونق چشمگیر آن با توجه. رونق یافت 09اوایل سال 
گذرد وجود نداشته و در راستای فراهم شدن بسترهای فرهنگ سازی در بازار محصوالت  اندازی آن می کمتر از یک ماه از راه

 .کشاورزی ایجاد شده است
هر چند حوزه : در بازارهای قراردادهای آتی سخن گفت و افزود( هجرها)زادنو عزیزی از نقش با اهمیت پوشش دهندگان ریسک 

گران مواجه نیست، اما هم اکنون این بازار با سرفصل  ردادهای آتی محصوالت کشاورزی در حال حاضر با فعالیت پررنگ معاملهقرا
های قیمتی در تعامالت مالی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی و  جدیدی به نام پوشش ریسک نوسان

 .روست دامپروری روبه
گذاران و فعاالن صنعت کشاورزی و دامپروری در حال حاضر با کمبود نقدینگی مواجه هستند تا حدی  سرمایه اینکه: وی ادامه داد

کمبود نقدینگی همواره دغدغه اصلی این . توان در نظر گرفت قابل قبول بوده اما این موضوع برای همه ابعاد صنعت کشاورزی نمی
بر این اساس قراردادهای آتی . ورود سرمایه گذاران به این بازار نبوده استصنعت بوده، در حالی که هیچ گاه مانع اصلی برای 

 .اند های قیمتی به کار گرفته شده کنجاله سویا با هدف کمک به واحدهای صنعتی بزرگتر و کوچکتر در پوشش ریسک نوسان
رونق بازار قراردادهای آتی کنجاله سویا از  مدیر ابزارهای مشتقه بورس کاال در برابر پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا برای

نقش بازارگردان به عنوان شخصی که با انجام معامالت فرایند نقدشوندگی را در بازار تسهیل : شود، گفت بازارگردان استفاده نمی
ت مالی دنیا، فرایند کند، همواره در تمام دنیا مورد تأکید بوده است، این در حالی است که بر اساس تعاریف موجود در ادبیا می

شود بازارگردانی رسمی شخصی است که بر اساس قراردادها و  بازارگردانی در عمل به صورت رسمی و غیررسمی تعریف می
گیرد، اما در فرآیند بازارگردانی غیررسمی  ای از تعهدات را برای متعادل کردن بازار بر عهده می امتیازاتی که در دست دارد، مجموعه

 .شود باز یاد می ورود و خروج اشخاصی در بازار طی معامالت روزانه مواجه هستیم که به اصطالح از آنها با عنوان سفته همواره با
کند تا  تر شده و کمک می باز در ایجاد نقدشوندگی پررنگ در این میان با رونق یافتن حجم معامالت در بازار ناخودآگاه نقش سفته

این در حالی است که همواره در بازارهای نوپا از جمله بازار قراردادهای . بازار به سهولت انجام شود به اصطالح ورود و خروج هجر به
 .ها راغب به ورود به بازار باشند باید روند حجم و ارزش معامالت قابل اتکایی ایجاد شود تا کارگزار ای می آتی کنجاله سویا از نقطه

http://www.farsnews.com/
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در حال حاضر با اینکه حجم قراردادهای آتی سکه و طال در بورس کاال : ی سکه طال عنوان کردزادنو عزیزی با اشاره به رکود بازار آت
کاهش یافته اما در کنار این بازار فضای کسب و کار جدیدی با تعریف قراردادهای آتی زیره سبز و کنجاله سویا ایجاد شده که با 

این در حالی است که عدم فعالیت کارگزار و تکاپو برای . امیدوار بود توان به ایجاد رونق بازار آتی این کاالها فعالیت در آن می
بازاریابی مشتریان آتی نه تنها به رکود منتهی خواهد شد، بلکه به عدم تحقق کارمزد کارگزاری و در نهایت از رونق افتادن خود به 

 .ها خواهد انجامید های معامالتی کارگزاری خود ایستگاه
کنند که بازار آتی با عنوان  برخی تصور می: ار نیست بازار آتی جایگزین بازار نقدی کنجاله سویا شود عنوان کردوی با بیان اینکه قر

رقیب فعاالن این محصول کشاورزی در بازار نقدی آن است، در حالی که بازار آتی بازاری مشتق شده از یک بازار نقد است که 
 .ر نداشته باشد، هیچ گاه شکل نخواهد گرفتچنانچه معامالت مطلوبی در بازار نقدی در ب

با توجه به معامالت روان کنجاله سویا در طول سال طبیعی است که باید بازاری در کنار آن وجود داشته باشد : زادنو عزیزی گفت
ی کنجاله سویا گذاران در پوشش ریسک نوسان قیمت کمک کند، در عین حال این تصور که عدم رونق بازار آت که بتواند به سرمایه

 .تواند به منتفی شدن پذیرش این دارایی در بورس کاال بینجامد تصوری اشتباه بوده و فرآیند معامالت آن همچنان ادامه دارد می
http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049491999110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940401000516
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا 1349تیر  41, دوشنبه

 محمدی  تشکیل کمپین دوستداران گل/ شود محمدی کشت بافتی در کشور تولید می یك میلیون پایه گل
جایگزین برخی گیاهان محمدی در سطح شهر باشد و باید بتواند این گل را  شهرداری تهران باید پاسخگوی نبود گل

 .مدت کند قیمت سطح شهر با دوام کوتاه گران
محمدی از  با بیان اینکه گل( ایانا)مدیر مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

محمدی از ایران  گل: ایران است، گفت ترین محصوالت کشاورزی جهانی است که خاستگاه اصلی آن با سابقه چندهزارساله در ویژه
محمدی آن را به اروپا  به دمشق و از آنجا به اروپا رفته، به این شکل که پژوهشگری انگلیسی به نام میلر در دمشق با مشاهده گل

 .شناسند محمدی را به اسم رز دمشقی می کند و از آنجا است که در دنیا گل منتقل می
تان را با دوهزار هکتار سطح کشت، دو کشوری اعالم کرد که بیشترین فعالیت را در این زمینه دارند و ایرج رستگار ترکیه و بلغارس

 .دهند با این مقدار سطح زیر کشت، نیاز کل اروپا را پاسخ می
های  ترین فرآورده از گران( Absolute Rose Oil)و اسانس مطلق رز ( Rose Concrete)وی با اعالم اینکه کانکریت رز 

ملکه "سازد در جهان به  دلیل ثروتی که می محمدی به گل: شوند، افزود وجه تولید نمی محمدی هستند که در ایران به هیچ گل
 .معروف است "ها گل

 دکتر ایرج رستگار، مدیر مرکز بیوتکنولوژی
صورت  تازگی و به ع نیز بهگویند که این طالی مای می Liquid Goldمحمدی، طالی مایع  به اسانس گل: رستگار خاطرنشان کرد

 .شود محدود در کشور تولید می

 ها با تولید صرف گالب اجحاف به ملکه گل
محمدی نسبت به دانش روز دنیا با یک فاز تأخیری  ما در کاشت و برداشت گل: مدیر مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار ادامه داد

 .آوریم صرفاً گالب است محمدی به دست می زیر کشت گلهزار هکتار سطح  99کنیم و آنچه که ما با حدود  حرکت می
وی با عنوان اینکه فواصل کاشت در ایران استاندارد نیست و شیوه مبارزه با آفات و کوددهی نیز در بیشتر مناطق غیرعلمی است، 

ستیم که در بسیاری گیرد و متأسفانه شاهد آن ه محمدی در کشور بهینه صورت نمی حتی برداشت و حمل و نقل گل: تصریح کرد
 .گیرد چینی انجام می صبح نیز گل 11صورت کامالً اشتباه بعد از  از موارد به

دلیل تولید گرما و کاهش قدرت تولید اسانس از دیگر اشتباهات موجود در  های بدون روزنه به ها را در کیسه رستگار قرار دادن گل
ها با وسایل نقلیه غیراستاندارد  گیری و حمل گل ها و مراکز گالب گلستانفاصله چند ساعتی بین : کشور عنوان کرد و یادآور شد

 .رو شویم های گل با کارکردهای بسیار پایین و کاهش میزان اسانس روبه دست آوردن فرآورده شود در هنگام به باعث می
 اتاق کشت

 محمدی کشت بافتی درصد گل 933گیرایی 
دلیل انتقال آلودگی،  نخستین شیوه تکثیر در کشور ما، پاجوش است که به: ید کردمدیر مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار تأک

 .شده در جهان است ها روشی منسوخ درصد، مصرف آب اولیه باال و عدم همسانی گلستان 19ناگیرایی بیش از 
ی کشت بافتی در سراسر کشور محمد محمدی پاسخ گفته شده و با ارائه گل وی با بیان اینکه در این مرکز به تمامی نیازهای گل

: های محمدی کشت بافتی تحت پوشش قرار گیرند، اظهار داشت شرایطی فراهم شده که بخش قابل توجهی از اراضی کشور با گل
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توانیم  دلیل تولید در آزمایشگاه، سالمت آن و عاری بودن از هرگونه آلودگی است، ضمن اینکه می های این گل به از بارزترین ویژگی
 .آبی را در آن توسعه دهیم ات بارزی همچون مقاومت به کمصف

 پایه های کشت بافتی در معرض نور اتاق رشد
دست و  های یک درصدی، مصرف آب پایین و برخورداری از گلستان 199محمدی را گیرایی  های بارز گل رستگار از دیگر ویژگی

های اقلیمی ایران  محمدی و پتانسیل شور، نیازهای جهانی به گلبا توجه به گسترش خشکسالی در ک: پراسانس عنوان کرد و گفت
 .ترین گزینه انتخابی برای کشور است محمدی مطلوب برای کشت، گل

 1۳محمدی در کشور تا سال  تولید یك میلیون پایه کشت بافتی گل
: تلف تاکنون خبر داد و افزودهای مخ هزار پایه کشت بافتی در استان 149مدیر مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار از کاشت 

 .محمدی در کشور تولید شود نیز یک میلیون پایه کشت بافتی گل 01بینی می شود تا سال  پیش
افغانستان طی هشت سال با انتقال : ترین معضل کشاورزی ایران را فقر اطالعاتی و ارتباطاتی دانست و خاطرنشان کرد وی بزرگ

دلیل فقر  محمدی، به تولید اسانس نیز پرداخته است، اما ایران با بیشینه چندهزارساله به لدانش از سوی غرب عالوه بر تولید گ
 .اطالعاتی هنوز قادر به تولید کانکریت رز نیست

: های کشاورزی در پر کردن خالء ارتباطی و اطالعاتی و عملکرد ضعیف مراکز علمی ادامه داد رستگار با گالیه از ناکارآمدی دانشکده
محمدی را به جهان ارائه کرد، اما در حال حاضر کشور ما از دستیابی به  سینا دستگاه تقطیر و اسانس گل سال قبل بوعلی چند صد

 .گیری مشغول هستیم که منشاء تمام این اتفاقات نامیمون، فقر اطالعاتی است اسانس محروم است و فقط به گالب
 پایه های آماده گل محمدی در حال انتقال به باغ

های نوین کشاورزی و افزایش سطح آگاهی مخاطبان  ی، رسالت این مرکز بیوتکنولوژی را مبارزه با جهالت و فقر اطالعاتی در حوزهو
داران را با تفاوت معنادار کاشت  کند گلخانه مرکز تالش می: با برگزاری سمینارهای مختلف و تبلیغات عنوان کرد و یادآور شد

های مختلفی از ایران از بام  کثیر مطلوب کشت بافت جایگزین کند و تاکنون نیز موفق شده بخششده پاجوش با شیوه ت منسوخ
 .محمدی کشت بافتی قرار دهد تا بیرجند و استان تهران را تحت پوشش گل( چهارمحال و بختیاری)ایران 

ها و مدارس پیگیر تشکیل  استان محمدی کشت شود و با کمک تمامی جای ایران باید گل معتقدیم که جای: رستگار تصریح کرد
 .محمدی پر کنیم محمدی هستیم تا در هر استان بتوانیم زمینی با نقشه ایران را با گل کمپین دوستداران گل

 محمدی در سطح شهر خالیست جای گل
باشد و باید  محمدی در سطح شهر شهرداری تهران باید پاسخگوی نبود گل: مدیر مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار همچنین گفت

 .روند، کند زمان کوتاهی از بین می قیمت سطح کشور که در نهایت نیز در مدت بتواند این گل را جایگزین برخی گیاهان گران
محمدی کشت بافتی  در راستای افزایش کاشت گل "محمدی کشت بافتی گذاری با گل سرمایه"وی در پایان از برگزاری همایش 

های  های زینتی و پایه محمدی و گیاهان دارویی، گل های نامرغوب در شمار گل انبوه، صادرات گل زمینآبی در  مقاوم به کم
 ./محمدی خبر داد های کشت بافت گل دار، ایجاد مراکز و آزمایشگاه دار و هسته های دانه میوه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90991-1.html 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23201-1.html


 4931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول تیر   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

141 
 

 گندم

 آیانا 1349تیر  49, پنجشنبه

 هزار تن رسید  033میلیون و  3خرید گندم از کشاورزان به 
میلیارد  333هزار تن گندم به ارزش ریالی چهار هزار و  033سه میلیون و : شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد

 . استان، از ابتدای فصل خرید تا سوم تیرماه جاری خریداری شده است 33تومان از کشاورزان 
دولتی ایران ، پیش بینی می شود امسال یک میلیون به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از پایگاه اطالع رسانی شرکت بازرگانی 

میلیون تن نیاز سالیانه کشور به این محصول برای تهیه آرد  0.1تن گندم بیشتر از سال گذشته خریداری شود که با توجه به حدود 
 .نانوایی ها، به دو میلیون تن واردات این ماده غذایی نیاز داریم

مرکز خرید در سراسر کشور خریداری شده و این  097هزار تن گندم تا سوم تیر ماه در  799برپایه این گزارش، سه میلیون و 
 .مقدار افزایش حدود نیم میلیون تنی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد

 .سال جاری است عالوه بر این گندم ها از افت پایین تر از سه درصد برخوردارند که نشان دهنده ی کیفیت باالی خرید در
نخستین بار با برداشت گندم درکرمان، خرید تضمینی گندم کشور در این استان کلید خورد و اکنون به جز استان گیالن که هنوز 

تن به کار خرید گندم پایان داده، خرید در سایر استانها  499هزار و  91وارد عملیات خرید گندم نشده و استان بوشهر که با خرید 
 .ردادامه دا

گندم دروم گندمی است که مورد استفاده صنوف و . هزار تن از نوع گندم دروم است 041مجموع گندم های خریداری شده، 
 .ریال امسال از کشاورزان خریداری می شود 449هزار و  11صنعت است و به قیمت هر کیلوگرم 
ساب هزینه های جانبی و جایزه پاکی هزینه خرید هر ریال است که با احت 119هزار و  11قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی نیز 

 .کیلوگرم گندم به بیش از این رقم می رسد
هزار تن از این محصول در  010استان خوزستان به عنوان قطب تولید گندم در کشور است در فصل خرید سال جاری نیز تاکنون 

 .هزار تن سال گذشته خواهد رسید 007ار خرید این استان خریداری شده که با تداوم عرضه محصول کشاورزان به مقد
هزار تن در جایگاه  494مراکز خرید استان گلستان در مدت زمان کوتاهی که خرید گندم را از کشاورزان شروع کرده اند با خرید 
 .دوم بیشترین خریداران گندم کشور قرار دارد و اکنون عرضه گندم به مراکز این استان مشاهده می شود

هزار تن گندم خریداری و در جایگاه پنجم خرید  099له و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان فصل خرید گذشته شرکت غ
 .پس از خوزستان، فارس، کردستان و کرمانشاه قرار گرفت

 .طول دوره خرید گندم دراستان فارس برخالف استان گلستان، به دلیل تنوع آب و هوایی این استان بیشتر است
. ون مقدار خرید در استان فارس به بیش از نیم میلیون تن رسیده و خرید در مناطق سردسیر این استان نیز آغاز شده استاکن

 .هزار تن رسید 401مقدار گندم خریداری شده در استان فارس طی سال گذشته به رقم 
از این نظر استانهای فارس و کرمان در رتبه های هزارتن انجام شده و  111بیشترین مقدار خرید گندم دروم در استان خوزستان با 

 .بیشترین خریداران گندم دروم قرار دارند
میلیارد تومان است که با همکاری بانک عامل و مساعدت  099ارزش ریالی کل گندم های خریداری شده حدود چهار هزار و 

میلیارد تومان به حساب کشاورزان در  099زار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تخصیص اعتبارات خرید، حدود سه ه
 .سراسر کشور واریز شده است
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براساس پیش بینی ها امسال یک میلیون تن گندم بیشتر از سال گذشته در کشور خریداری می شود، اما ادامه خرید به مساعدت 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا خرید  199زار و مراجع ذیربط در تامین اعتبارات الزم است، به طوری که در تابستان ماهانه به یکه

 .گندم به موقع انجام شود
میلیون تن است که چنانچه پیش بینی  0.1نیاز مصرفی ساالنه کشور به گندم برای تهیه و تأمین آرد مصرفی نانوایی ها حدود 

 .خرید تضمینی محقق شود، حدود دو میلیون تن واردات گندم نیاز است
ت بازرگانی دولتی ایران در خرید تضمینی گندم امسال برپایه خرید گندم های با کیفیت و ذخیره سازی در شرایط رویکرد شرک

استاندارد بوده، به طوری که برای تشویق کشاورزان به تحویل گندم با کیفیت و پاک، جایزه پاکی تعیین و مراکز ذخیره سازی 
 .شده استاستاندارد برای نگهداری گندم ها آماده سازی 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90910-1.html 
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 گندم

 اکونا - 1004تیر  91 -

 خودکفایی در تولید گندم، وابستگی به واردات را کم می کند
 .کمتر کردن قیمت گندم مقرون به صرفه نیست: آب و منابع طبیعی مجلس گفتیک عضو کمیسیون کشاورزی، 

هر ساله با پیشنهاد جهاد کشاورزی و مصوبات دولت خرید تضمینی : محمدتقی توکلی در مورد خرید تضمینی گندم اظهار کرد
 .شود گندم ابالغ می

ت گندم هستند، قیمت تضمینی گندم به مانند سال گذشته اکنون کشاورزان در حال برداش که هم با توجه به این: وی ادامه داد
البته برای کشاورزی ایران . که قیمت جهانی گندم پایین آمده انگیزه نیز برای افزایش قیمت کاهش یافته است با توجه به این. است

ی باالست و کمتر کردن قیمت ها و هزینه کشاورز این قیمت نه تنها مناسب نیست، بلکه اندک است؛ چراکه قیمت تمام شده نهاده
 .گندم به صرفه نیست

 .شود ها به واردات کم می گندم غذایی استراتژیک است و چنانچه در این محصول خودکفا شویم بسیاری از وابستگی: وی ادامه داد
 0.1تا  4.1بین درصد میزان تولید گندم افزایش یابد و  99شود امسال  بینی می پیش: این عضو کمیسیون کشاورزی یادآور شد

 .میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود
http://iranecona.com/00401 
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 گندم

 فودپرس 1349تیر ماه  7یک شنبه 

ریال به حساب میلیارد  31۳هزار و  3۳واریز :/سخنگوی خرید تضمینی گندم بانك کشاورزی خبر داد;

 هزار تن گندم خریداری شدکشاورزی 033میلیون و  3/ گندمکاران
هزار و  400میلیون و  0از فصل برداشت گندم تاکنون : عضو هیأت مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت <

عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید  اهلل نظری حشمت.میلیارد ریال خریداری شده است 000هزار و  44تن گندم به ارزش  104
میلیارد ریال  000هزار و  44از ابتدای برداشت گندم تاکنون گندم کشاورزان به ارزش : تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت

از دهه سوم فروردین : وی افزود.کنندگان این محصول واریز شده است میلیارد ریال به حساب تولید 01هزار و  01خریداری و مبلغ 
محموله  00هزار و  100مرکز فعال و در قالب  047تن گندم در  104هزار و  400میلیون و  0آغاز برداشت گندم تاکنون و 

استان در حال انجام است، اظهار  09سخنگوی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه کار خرید گندم در .خریداری شده است
بوشهر، تهران، خراسان رضوی و جنوبی و خوزستان در حال خرید است، ضمن اینکه  های اصفهان، ایالم، گندم از استان: داشت

سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک : نظری تصریح کرد.استان خوزستان باالترین مقدار فروش گندم را تاکنون داشته است
زان گندمکار توسط بانک کشاورزی کشاورزی در راستای سرعت بخشیدن به عملیات خرید گندم و واریز پول به حساب کشاور

با عاملیت بانک کشاورزی انجام  44های گذشته نیز خرید تضمینی گندم تا پایان سال  در سال: وی افزود.طراحی شده است
پول گندمکاران کشور از منابع بانک کشاورزی به : عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت.شد می

به گزارش فارس، طبق مصوبه دولت قیمت هر .شود وسط سامانه ویژه خرید تضمینی گندم این بانک پرداخت میصورت آنی ت
تومان  1144( ویژه ماکارونی و بیسکویت)تومان و قیمت هر کیلوگرم گندم دوروم  1111کیلوگرم گندم معمولی در سال جاری 

میلیون تن گندم در کشور تولید و  11ی در سال زراعی جاری حدود طبق برآورد وزارت جهاد کشاورز: افزاید این گزارش می.است
 شود میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری می 4حدود 

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

http://www.foodpress.ir/Post
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 اکونا - 134۱تیر  41 -

 سومین محصول کشاورزی صادراتی ایران« گوسفند»
هزارتنی  199هزار تن دام سبک، با وجود کمبود  7.1در حالی که در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس آمار گمرک 

 .هزار تن گوشت به کشور آمده است 4.7گوشت قرمز صادر شده که درهمین مدت 
، از لحاظ ارز آوری صادارت، گوسفند زنده سومین کاالی عمده بخش کشاورزی بعد از پسته و هندوانه 04 در دوماهه ابتدایی سال

 .بوده و در جایگاه سی و دومین کاالی عمده صادراتی قرار دارد
سط قیمت هر میلیون دالر با متو01.1هزار تن به ارزش  7.1بنا بر آمار گمرک، صادارت دام زنده در دو ماه ابتدایی سال جاری ، 

میلیون دالر  04.4هزار تن به ارزش  4.7دالر بوده است که در این مدت آمار واردات گوشت گوساله منجمد وارداتی ،  4.0کیلوگرم 
 . دالر بوده است 4گرم  با متوسط قیمت هرکیلو

 وجه مثبت صادارت گوسفند
وهله اول قانونی کردن صادارت دام سبک است که در . دصادارت گوسفند زنده را از دو جهت مثبت و منفی می توان ارزیابی کر

این پدیده شکل قانونی به خود گرفت و با فروش مازاد مصرف این محصول . شد سالهای گذشته به صورت قاچاق از کشور خارج می
 .به سایر کشورها؛ رکود حاکم بر بازار را به نفع تولید کننده شکاند

د در مهر ماه سال گذشته، صادارت این محصول با وجود عدم درآمد گمرکی، به تنظیم با حذف جنجالی تعرفه صادارت گوسفن
 .کمک کرد( تولید کننده)قیمت این محصول به نفع پرواربند

 آن روی سکه
هزار تنی گوشت قرمز مواجهیم که برای تامین  199هزار تن گوشت قرمز در کشور، با کمبود  019از طرفی با وجود تولید ساالنه 

 .کنیم  اقدام به واردات از هند و برزیل میآن 
شود، زیرا در حالی که به دلیل قیمت باالی گوشت قرمز طبقه ضعیف جامعه امکان  این معادله چند مجهولی به هیمن جا ختم نمی

هزار تومان  11تا  19هزا تومانی را ندارد، دامدار نیز از وضعیت قیمت فروش دام زنده خود به قیمت هر کیلوگرم  09خرید گوشت 
 .داند در بازار مصرف راضی نیست و آن را به صرفه نمی

صادرات و واردت همزمان دام زنده "و  "فاصله زیاد قیمتی دام زنده تا گوشت مصرفی در بازار"حال برای پاسخ به این مسائل، یعنی 
 . ، باید به دنبال جواب مشترک گشت"و گوشت قرمز در کشور

http://iranecona.com/00414 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  43: تاریخ

 تومان 233هزار و  ۳کیلویی / قیمت مرغ کاهش یافت 

 .تومانی قیمت مرغ شده است 1999این امر موجب کاهش : خانی با اشاره به کاهش تقاضا در بازار گفت یوسف
گروه اقتصادی باشگاه  حوزه تجارتخانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفتگو با خبرنگار  مهدی یوسف

 0تومان کاهش یافت و از  1999مت مرغ نسبت به گذشته کیلویی قی: ، با اشاره به کاهش قیمت مرغ در بازار گفتخبرنگاران جوان
 .تومان رسیده است 099هزار و  1تومان به  099هزار و 

یافت و این امر موجب افزایش  های گذشته که از چند روز مانده به ماه رمضان تقاضا برای مرغ افزایش می برخالف سال: وی افزود
 .ضا بودیم که این کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت مرغ شدشد، امسال شاهد کاهش تقا قیمت آن می

هزار تومان است و ما انتظار داشتیم که در  7در حالی که به گفته مسئوالن قیمت مطلوب مرغ کیلویی : خانی تصریح کرد یوسفی
 .ستیمماه رمضان به این قیمت برسد اما هم اکنون شاهد کاهش قیمت مرغ و در پی آن متضرر شدن مرغداران ه

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، اعالم نادرست شیوع آنفوالنزای مرغی در استان مازندران را از سوی سازمان 
در استان مازندران آنفوالنزای مرغی شیوع پیدا نکرده و بر اساس اعالم : دامپزشکی عامل دیگر کاهش قیمت مرغ عنوان کرد و گفت

 .های بومی و خانگی مشاهده شده است ی تنها این مریضی در مورد مرغمسئوالن سازمان دامپزشک
های صنعتی دیده نشده اما سازمان دامپزشکی فروش و انتقال مرغ از استان  آنفوالنزای مرغی در هیچ یک از مرغ: وی ادامه داد

 .ها بدهند کمی به کشتارگاهمازندران را ممنوع کرده و این امر موجب شده تا مرغداران، مرغ خود را به قیمت بسیار 
های استان مازندران آن هم تنها با مجوزهای سخت و از مسیرهای خاصی از این استان  درصد از مرغ 19خانی؛ تنها  به گفته یوسف

های خود را به رایگان  شوند که این امر موجب ضرر مرغداران شده است و کار به جایی رسیده که مرغداران حاضرند مرغ خارج می
 .ها بدهند ه کشتارگاهب

اند زد و  های خود زحمت کشیده این امر ضربه شدیدی را به مرغداران استان مازندران که نزدیک به دو ماه برای مرغ: وی ادامه داد
 .آنها را با مشکالت بسیاری مواجه کرده است

http://www.yjc.ir/fa/news/1949109 
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 گوشت مرغ
 اکونا - 134۱تیر  43 -

 تومانی قیمت مرغ در هفته اخیر 133کاهش 
های قبل افزایش تقاضا برای خرید گوشت مرغ  در ماه رمضان امسال، برعکس سال: رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت

 1799تومان در هفته اخیر به  0099هر کیلوگرم گوشت مرغ از  ای که قیمت نداشتیم و حتی کاهش قیمت نیز داشتیم؛ به گونه
 .تومان کاهش یافت

اند و  تومانی قیمت مرغ در مقایسه با یک هفته قبل، مرغداران متضرر شده 099با توجه به کاهش : خانی اظهار کرد مهدی یوسف
 .بلکه کاهش هم داشته است های قبل، تقاضا نه تنها افزایش نیافت امسال در ماه مبارک رمضان برعکس سال

یکی از تولیدکنندگان اصلی مرغ   :کند، گفت درصد از مرغ مورد نیاز تهران را استان مازندران تامین می 09وی با بیان اینکه حدود 
 درصد از مرغداران این استان را 49در کشور، استان مازندران است که سازمان دامپزشکی به دالیلی اجازه بارگیری به حدود 

توانند بارگیری کنند شرایط بسیار سخت و دشواری را برای آن ها در نظر گرفته و  درصدی از مرغداران که می 99دهد و همان  نمی
 .مجوزهای خاص خودشان را دارند

 4999قیمت مرغ زنده از کیلویی : کند، عنوان کرد خانی با بیان اینکه این موضوع ضربه سنگینی به تولیدکنندگان وارد می یوسف
این در حالی است . اند تومان کاهش یافته است و مرغ های باالی سه کیلوگرم در سالن های مرغداری باقی مانده 0499تومان به 

 .کند که این مرغ ها باید کشتار شوند ولی سازمان دامپزشکی همچنان به بهانه سالمت جامعه، از این امر خودداری می
ماهی از مسووالن مربوطه خواستار رسیدگی به این موضوع شد چون تولیدکنندگان متضرر می رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و 

 .توانند فعالیت کنند شوند و نمی
http://iranecona.com/49940 
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 ماشین آالت

 آیانا 1349تیر  41, دوشنبه

 ها روی زمین ماند  آوری میوه ایده دستگاه داخلی جمع
 .دهند های خارجی را به تولید داخلی ترجیح می مسئوالن بخش، واردات دستگاه

از ساخت ( ایانا)عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 
نامه دانشجویان  ها ماحصل پایان ساخت این دستگاه: پس از ساخت دستگاه برداشت خبر داد و گفتکننده میوه  دستگاه جمع

 .کارشناسی ارشد بوده است
گیرد و از  این دستگاه به شکل یک چتر وارونه است که در زیر درخت قرار می: غالمحسین نجفی درباره سازوکار این دستگاه افزود

 .کند رسانی به آن جلوگیری می آلوده شدن و آسیب برخورد میوه با زمین و در نتیجه
های کوچک نیز به  شود و در باغ های بزرگ دستگاه به تراکتور وصل می در باغ: وی با اشاره به سبک بودن دستگاه خاطرنشان کرد

 .جایی آن خواهد بود دلیل قابل حمل بودن اپراتور، قادر به جابه
های دستگاه را عدم  توان استفاده کرد، مزیت های زیتون و پسته و مشابه می آوری میوه جمع نجفی با بیان اینکه از این دستگاه در

 .تر اعالم کرد تماس محصول با خاک، افزایش عملکرد برداشت، قابل حمل بودن آن و برداشت سریع
های آن سادگی سیستم است  ویژگی هزار تومان بسیار مقرون به صرفه است و از 099شده  این دستگاه با هزینه تمام: وی ادامه داد

 .که نیازی به آموزش ندارد
کننده دستگاه برداشت میوه دانست  کننده میوه را تکمیل عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، دستگاه جمع

 .لیون تومان گالیه کردشده روی هم یک می و از عدم حمایت وزارت جهاد کشاورزی برای تولید این دو دستگاه با هزینه تمام
ایم کاری از پیش  دلیل عدم حمایت مسئوالن تاکنون نتوانسته راحتی قابل تولید انبوه هستند، اما به ها به نجفی با بیان اینکه دستگاه

ی به تولید توانیم این دستگاه را وارد کنیم، نیاز های ما این است که تا زمانی که می پاسخ مسئوالن به پیگیری: ببریم، تصریح کرد
 .داخلی نداریم

هدف ما از اجرای این پروژه و دستیابی به چنین اختراعی کمک به کشاورزی کشور بوده که متأسفانه : وی در پایان اظهار داشت
 ./هایی نیست رسد در کشور کسی خواستار چنین پیشرفت نظر می به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90991-1.html 
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 متفرقه

 - 49/49/42فارس

میلیون  9.۳بازگشت / تخریب ویالی ورزشکار معروف/ خواری استاندار اسبق تهران بررسی پرونده زمین
 هکتار زمین بایر به کشاورزی

رئیس سازمان امور اراضی کشور از تخریب ویالی یك چهره معروف ورزشی و پرونده تخلف استاندار اسبق تهران خبر 

 .درصد است 23ضریب تامین کالری از تولید داخل : داد و گفت
سازمان امور اراضی کشور امروز در نشست خبری با اشاره به آغاز قباد افشار رئیس   ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ویژه ارتباطات مردمی برای حفاظت از اراضی کشاورزی  101سامانه : به کار سامانه ارتباطات مردمی حفاظت از اراضی کشور، گفت
 .شود اندازی می از امروز به طور رسمی راه

 .شود غییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور امسال ایجاد میهای مقابله با ت اکیپ جدید گشت 099: وی افزود
اکیپ کار  11، با 09های حفاظت اراضی کشور در مقابل تغییر کاربری از سال  یگان: رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد

 .اکیپ رسید 109تعداد آنها به  00خود را آغاز و در سال 
نفر نیرو است که یک نفر نیروی انتظامی، یک نفر کارشناس جهاد کشاورزی و  099 اکیپ شامل حداقل 099: افشار بیان داشت

 .ها حضور دارند یک نفر هم راننده در این اکیپ
ها، حوزه نفوذ همه  برای حفاظت از اراضی حساس از جمله مراکز همه استان: رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت

 .اکیپ مورد نیاز است 099های البرز، اردبیل، قزوین و تهران حدود  استانهای شمال کشور و  کالنشهرها، استان
 .شود هستند و مسیر حرکت خودروها توسط این سیستم کنترل می GPSها مجهز به سیستم ردیاب  تمام گشت:  افشار بیان داشت

ها این سامانه  هفته آینده در تمام استاناندازی شده و امیدواریم ظرف دو  استان راه 14در  101تا کنون سامانه : وی بیان داشت
خواری و غیره به سازمان  های غیر مجاز، زمین اندازی شود تا از طریق آن مردم گزارشات خود را در حوزه کاربری فعال و راه

 .رسانی کنند اطالع
ما در یک منطقه : داشت رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه رویکرد دولت توجه به حفظ محیط زیست است، اظهار

در این راستا وزارت جهاد . کنیم و در چنین شرایطی باید منابع خود را حفظ کنیم خشک در دنیا زندگی می خشک و نیمه
 .کشاورزی دو ماموریت تامین امنیت غذایی جامعه و حفظ منابع پایه را بر عهده دارد

محیطی، توجه خاص به حفاظت از اراضی کشاورزی و حفظ  ئل زیستتوجه به مسا: رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت
 .منابع از جمله نگاه دولت در دوره جدید به حفظ منابع است

میلیون هکتار کشت  14درصد از اراضی کشور به کشاورزی اختصاص دارد و از این میزان ساالنه حدود  11.9حدود : وی افزود
 .گیرد د از اراضی کشور در چرخه تولید کشاورزی قرار میدرص 19شود که بر این اساس کمتر از  می

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به دالیل مختلف در آن  4تا  0.1ساالنه حدود : رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد
 .تواند آیش زمین یا بایر بودن زمین باشد گیرد که این دالیل می کشت صورت نمی

ضریب تامین کالری برای جمعیت : کند اظهار داشت درصد از اراضی کشور امنیت غذایی را تامین می 19وی با بیان اینکه فقط 

 .درصد است 49که هدف دولت رساندن آن در برنامه پنج ساله ششم به  درصد است 23کشور از تولیدات داخل حدود 
های کشاورزی را حفظ کنیم و همچنین میزان تولید در  عیت موجود زمینبرای نائل شدن به این هدف باید وض :وی بیان داشت

 .ها بر عهده سازمان امور اراضی کشور است واحد سطح را افزایش دهیم که مسئولیت حفظ این عرصه

http://www.farsnews.com/
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ضی کشاورزی اولین تهدید تغییر کاربری ارا: سازمان برای انجام این وظیفه با چند چالش مواجه است و تصریح کرد  :وی بیان داشت
ها در حریم شهر و حاشیه روستاها در  میلیون هکتار زمین 0.1رود و نزدیک به  ترین حوزه به شمار می است که این بخش پرچالش

 .معرض تخریب است
 .چالش دوم خرد شدن اراضی و به همین دلیل تولید در بخش کشاورزی اقتصادی نیست: وی بیان داشت

به بعد عنوان کرد و اظهار  49اراضی کشاورزی را عدم اجرای آمایش سرزمین در کشور از دهه افشار چالش سوم در زمینه حفظ 
از آن تاریخ تا کنون مطالعه دقیقی صورت نگرفته، به طوری که مشخص نشده که در کجا شهرها توسعه یابد و یا در کجا : داشت

 .هایی صنعت رشد کندهمچنین مشخص نشده که در چه جا. استقرار مراکز گردشگری انجام شود
 .یکی از تهدیدها تغییر حقابه کشاورزی به غیر کشاورزی است: رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت

طبق قانون اراضی بایر اگر اشخاص زمین خودشان را بدون عذر موجه کشت نکنند آن زمین از آنها گرفته : افشار بیان داشت
 .شود می

شود و اگر بدون عذر موجه  زمین کشاورزی از سال دوم تا سال پنجم به آن فرد اخطار داده میوی گفت در صورت عدم کشت در 
 .شود دهد واگذار می این کار ادامه یابد، زمین از کشاورز گرفته خواهد شد و به فردی که در آن کار کشاورزی انجام می

 .بال این هستیم که این اراضی به کشاورزی برگرددمیلیون هکتار زمین بایر وجود دارد که ما به دن 1.1حدود : وی افزود
میلیون تن محصول کشاورزی است که این موضوع ما را  4میلیون هکتار زمین بایر به معنای عدم تولید  1.1: وی بیان داشت

 .کند متضرر می
اند  کشاورزی که بایر ماندههزار هکتار به صاحبان اراضی  11سال گذشته به حدود : رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت

 .هزار هکتار برسد 119شود این اخطارها به حدود  بینی می اخطار داده شده و پیش
 .توانند علیه حکم کمیسیون به مراجع قضایی اعتراض کنند البته در صورت تملک اراضی صاحبان ملک می: وی بیان داشت

 .خرید زمین با ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مشورت کنند توصیه ما به مردم این است که قبل از: افشار بیان داشت
پرونده شناسایی شده که با مجوز دولت  177: های دولتی اظهار داشت رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تخلفات دستگاه

 .ها یا بعضی افراد داده شده است اجازه تغییر کاربری به تعاونی
اد مستضعفان تاکنون هیچ مورد تخلفی گزارش نشده است، اما صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در در مورد بنی: وی افزود

وساز به این سازمان  درصدی برای ساخت 99آباد مازندران ساخت و ساز غیرمجاز انجام داده به طوری که یک مجوز  اراضی عباس
 .وساز انجام داده است درصد برخالف مجوز ساخت 49داده شده، 

پرونده تخلف استاندار اسبق تهران در حال پیگیری است و همچنین پرونده تخلف و ویالسازی یک : افشار در ادامه بیان داشت
چهره معروف ورزشی در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حال پیگیری است و ویالی این ورزشکار در کرج تخریب شده 

 .است
درصد  19های حفاظت از اراضی تقریباً  با به کارگیری گشت: غییر کاربری خبر داد و گفتافشار از افزایش شناسایی تخلفات ت

 .ها در سال گذشته حکم صادر شده است درصد پرونده 71ها افزایش یافته و برای بیش از  شناسایی
ستایی را به داخل طرح های هادی رو یکی از مشکالت در باره تغییر کاربری اراضی کشاورزی این بود که طرح: وی تصریح کرد

وساز با عنوان  شد و در آنجا اقدام به ساخت کردند و بدین ترتیب آن محدوده از حوزه سازمان خارج می محدوده روستاها الحاق می
 .هایی که با بنیاد مسکن انجام شده الحاق اراضی به روستاها به صفر رسیده است گرفت که طبق هماهنگی طرح هادی صورت می

 .ما برای روستاییان و فرزندان آنها هیچ محدودیتی در زمینه ساخت و ساز نداریم: داشتوی بیان 
 .های کشاورزی انجام نشده است های بزرگ در زمین در یک سال گذشته تغییر کاربری: رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت
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حدود : روی حفظ اراضی کشاورزی است، بیان داشت پیشهای  افشار با تأکید بر اینکه عدم اجرای طرح آمایش سرزمین از چالش
 .میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در حریم شهرها و حاشیه روستاها در معرض تخریب و تغییر کاربری قرار دارند 0.1

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049499999090 
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 متفرقه
 آیانا 1349تیر  43, چهارشنبه

 درصد رسید  94.1نرخ تورم شهری در خردادماه به 
نسبت به دوره  14ماه منتهی به خردادماه سال  91در ( نرخ تورم شهری)مرکز آمار ایران درصد تغییرات شاخص کل 

درصد ( 94.3)ماه سال جاری  درصد عنوان کرد که نسبت به همین اطالع در اردیبهشت 94.1مشابه سال گذشته را 

 .کاهش یافته است
، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی شاخص قیمت کاالها و خدمات (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .پرداخت 1004مصرفی خانوار شهری کشور در خردادماه سال 
دهد که نسبت به  را نشان می 911.0عدد  1004در خردادماه سال ( 1009=199بر مبنای )در این گزارش آمده است، شاخص کل 

درصد است  14.9( تورم نقطه به نقطه)افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل . درصد افزایش داشته است 1.9ماه قبل 
ماه منتهی  19در ( نرخ تورم شهری)درصد تغییرات شاخص کل . افزایش یافته است( 10.7)که نسبت به همین اطالع در ماه قبل 

( 14.0) 1004ماه  درصد است که نسبت به همین اطالع در اردیبهشت 14.9نسبت به دوره مشابه سال قبل  04به خردادماه سال 
 .کاهش یافته است

رسید که نسبت به ماه  940.0در این ماه به رقم  "ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"شاخص گروه عمده : افزاید این گزارش می
رسید که نسبت به ماه  947.0در ماه مورد بررسی به عدد  "ها خوراکی"شاخص گروه اصلی . درصد افزایش داشته است 9.7قبل 
رصد افزایش نشان می د 10.9ها نسبت به ماه مشابه سال قبل  خوراکی"شاخص گروه اصلی . درصد افزایش داشته است 9.7قبل 

نسبت به ماه  "ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"شاخص گروه عمده . درصد است 19.1ماهه این گروه  19دهد و نرخ تورم 
نسبت به دوره  04ماه منتهی به خردادماه  19دهد و درصد تغییرات این گروه در  درصد افزایش نشان می 11.0مشابه سال قبل 
 .افزایش یافته است( 0.0) 1004ماه  درصد است که نسبت به همین اطالع در اردیبهشت 19.0مشابه سال قبل 

رسید که  104.9به رقم  04در خردادماه  "کاالهای غیرخوراکی و خدمات"شاخص گروه عمده : همچنین در این گزارش آمده است
نبست به  "کاالهای غیرخوراکی و خدماتی"مده میزان افزایش شاخص گروه ع. دهد درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می 1.4

نسبت به دوره مشابه سال قبل این  1004ماه منتهی به خردادماه سال  19درصد بوده است و نرخ تورم  10.0ماه مشابه سال قبل 
 ./کاهش یافته است( 10.4) 1004ماه  ماهه منتهی به اردیبهشت 19درصد است که نسبت به تورم  10.9گروه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90911-1.html 
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 متفرقه

 آیانا 1349تیر  42, سه شنبه

 جای خالی کشاورزی در روز ملی اصناف 
وجود آنکه بخش کشاورزی برای خود صنف دارد، اما گذاری شده که با  یکم تیرماه هر سال به نام روز ملی اصناف نام

 .همچنان در مجامع صنفی کشور حضور ندارد
، نظر رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی را در این باره جویا شدیم که با مهم (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

پذیر بوده و  کشاورزی با سایر مشاغل تفاوت دارد، زیرا بسیار ریسک ذات: گوید خواندن صنف کشاورزی در مقایسه با سایر اصناف می
ای وارد شود، حیات و ممات مردم در  ای که اگر به این صنف خدشه گونه عوامل طبیعی و غیرطبیعی بر آن تأثیرگذار است، به

 .گیرد معرض خطر قرار می
شود که کمبود آن باعث خشکسالی شده و زیادی آن  ب میترین زیرساخت محسو عنوان ضروری آب به: افزاید موسی رهنمایی می

ای به این  آورد، اما بخش کشاورزی همچنان نیازمند سرمایه و کار است، بنابراین باید مقامات کشوری نگاه ویژه وجود می سیل را به
 .بخش داشته باشند
 .د، بنابراین نگاه ویژه به آن الزم و ضروری استشو از آنجا که استحصال غذا تنها از این بخش انجام می: کند وی خاطرنشان می
سال است  0.1اند، اما صنف کشاورزی حدود  های قبل در کشور تشکیل شده با وجود اینکه اصناف از سال: دهد رهنمایی ادامه می

پروانه فعالیت  هزار هکتار از آن 799ها ایجاد شده، اما با این وجود، تنها  صورت ملی و هفت سال است در سطح شهرستان به
 .اند گرفته

وجود نیامده  با وجود مهم بودن صنف کشاورزی، هنوز انگیزه الزم بین کشاورزی برای عضویت در این صنف به: کند وی تصریح می
 .که الزم است در این راستا بیشتر تالش شود

شماری  های بی فعالیت نپردازد، شکستاگر بخش کشاورزی در صنف به : شود رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور یادآور می
شود، زیرا در این بخش عواملی وجود دارد که پس از آنکه کاال از  های مختلفی به کشور وارد می ای که آسیب گونه آید، به وجود می به

 .مانند قی میمانده با کند، اما کشاورزان همچنان مغفول شود، تبدیل به پول شده و سودآوری ایجاد می بخش کشاورزی خارج می
شود که باید در کشور اجرایی شود و در این راستا نظام صنفی  اصالح الگوی کشت یک نیاز محسوب می: کند رهنمایی تأکید می

 .بیشترین نقش را دارد
د، شو ترین آسیبی که به بخش کشاورزی وارد می بزرگ: گوید شود، می درستی انجام نمی وی با اشاره به اینکه اجرای قوانین به

درستی  یک از آنها به ای قوانینی برای کشاورزی وجود دارد، اما هیچ دلیل اجرای نادرست قوانین است که با وجود آنکه در هر ماده به
 .شود اجرایی نمی
 .تر عمل کند تا بتوانیم به عنوان چهره در بخش عنوان شویم الزم است صنف کشاورزی فعال: افزاید رهنمایی می

وظیفه کاری و سیاسی برای آن تدوین شده است که به دفاع از حقوق  94صنف کشاورزی نوپا بوده و : کند وی خاطرنشان می
 .شود ترین وظایف این صنف محسوب می پردازد و در این بین، صدور پروانه فعالیت یکی از عمده کشاورزان می

های این بخش  شود درخواست های ملی که می شدر حالی که صنف کشاورزی چند سالی است که مطرح شده، اما همچنان در همای
 .شود به گوش مسئوالن کشوری برسد، نادیده گرفته می

باید یک : گوید دهد و می اندازی بانک اصناف اسالمی خبر می وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز گذشته روز اصناف از راه
 .نیم اقتصادی فعال، سالم و پویا داشته باشیمبانک با شرایط اسالمی و ویژه فعالیت داشته باشد تا بتوا
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کند، در حالی که در ایران این رقم  رسانی می نفر خدمت 119تا  109در دنیا یک صنف به : افزاید زاده همچنین می محمدرضا نعمت
 .رسد؛ یعنی تعداد واحدهای صنفی در ایران نسبت به افراد جامعه بیشتر است نفر می 09به 

تر داشته باشد و بتواند حق و حقوق واقعی  فرا برسد که صنف کشاورزی در میان سایر اصناف حضوری فعالامیدواریم روزی 
 ./کشاورزان را به آنها بازپس دهد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90900-1.html 
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 متفرقه
 آیانا 1349تیر  47, یکشنبه

 ناکامی در آموزش و جلب مشارکت روستاییان به همکاری های زیست محیطی 
به رغم بحران های متعدد کنونی در حوزه محیط زیست کشور،   :رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است

شیوه مواجهه درست را می دانند به گونه ای که رفتار  عموم مردم نه از شناخت درست و کافی برخوردار هستند و نه

 .ایرانیان در حفظ و مصرف انرژی و منابع پایه همچون آب و خاک از جمله بدترین الگوهای رفتاری است
، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در نشست بررسی راهکارهای ارتقای همکاری (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

سازمان حفاظت محیط زیست و جمعیت هالل احمر که با حضور روسا، معاونان و مدیران ارشد دو سازمان در محل سازمان 
: حفاظت محیط زیست برگزار شد، ضمن آرزوی توفیق برای جمعیت هالل احمر در تمامی عرصه ها و وظایف خود، گفت

ده و به خوبی هم با بدنه این جمعیت پیوند خورده و آن شاخه خوشبختانه زاویه نگاه جدیدی در جمعیت هالل احمر ایجاد ش
 .محیط زیست و مباحث حفاظتی و آموزشی در این حوزه است

این شرایط منجر به مواجهه بیشتر با حوادث : های متعدد و پیچیده کنونی در محیط زیست ایران، اظهار کرد وی با اشاره به بحران
 .ز مسائل در حال جریان طبیعت، شده استغیرمترقبه یا بالیای طبیعی ناشی ا

این موضوعی اثبات شده در جهان است و شدت حوادث در دو بعد توسعه ناپایدار انسان ساخت و : معاون رئیس جمهور ادامه داد
 .همچنین تغییرات آب و هوایی و اقلیم که باز هم ناشی از فعالیت های انسانی است، به وضوح قابل رویت است

ن حفاظت محیط زیست به برخی نتایج اختالالت شدید آب و هوایی نظیر طوفان های مرگبار، خشکسالی و عدم یا رئیس سازما
تشدید و تداوم تکرار حوادث، همچنین وسعت گستره جغرافیایی و افرادی : کاهش بارش و همچنین گرد و غبار اشاره کرد و افزود

ضرورت برنامه ریزی و تدبیر برای مواجهه صحیح علمی با بحران ها را بیش از  که با آثار این بحران ها و حوادث درگیر می شوند،
 .پیش می کند

مسائل محیط : وی با یادآوری پیوند عمیق میان فعالیت در حوزه محیط زیست با فعالیت های بشردوستانه، خاطرنشان ساخت
طلبانه و انگیزشی است و به همین دلیل افراد پس زیست جدای از ماهیت علمی، تخصصی، سیاست گذاری؛ برخوردار از ماهیت داو

از آشنایی با طبیعت و محیط زیست و قوانین آن، چنان به این حوزه عالقمند می شوند که در برابر هر نوع تخریب و آلودگی در 
 .طبیعت و محیط زیست می ایستند و برای حفظ آن تالش می کنند

این مهم منجر به : نگیزش در سطح جامعه برای حفظ محیط زیست، تصریح کردابتکار ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد آگاهی و ا
اصالح رفتار و شیوه زندگی فردی و نهایتاً اجتماعی در برخورد و مواجهه با محیط زیست خواهد شد که از جمله مهم ترین نیازهای 

 .حال حاضر محیط زیست ایران است
ی متعدد کنونی در حوزه محیط زیست کشور، عموم مردم نه از شناخت درست و به رغم بحران ها: معاون رئیس جمهور ادامه داد

کافی برخوردار هستند و نه شیوه مواجهه درست را می دانند به گونه ای که رفتار ایرانیان در حفظ و مصرف انرژی و منابع پایه 
 .همچون آب و خاک از جمله بدترین الگوهای رفتاری است

همین ناآگاهی، منجر بدان شده که نه تنها واکنش صحیحی در مقابل بحران ها : زیست اظهار کردرئیس سازمان حفاظت محیط 
 .نداریم، بلکه رفتار فردی و اجتماعی ما منجر به تشدید بحران ها شده است

 عدم اصالح رفتارهای غلط، لطمات جبران ناپذیری را به همراه دارد
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در حفظ و مصرف انرژی و منابع پایه را منجر به ایجاد آسیب ها و هزینه های غیرقابل وی ادامه این رفتار اشتباه فردی و اجتماعی 
نمونه این اتفاق، حوادثی است که برای سفره های آب زیرزمینی در ایران پیرو برداشت بی رویه و رها : جبران دانست و اظهار کرد

 .بودن مقررات دولتی در دوره گذشته، رخ داده است
میلیارد متر مکعبی آب های زیرزمینی در ایران را محصول بی تدبیری در  149میلیارد مترمکعب از بیالن منفی  49ابتکار حداقل 

عدم تغییر و اصالح الگوها و رفتارهای اشتباه، مضاف بر حوزه محیط زیست، لطمات جبران : دولت گذشته اعالم کرد و افزود
یشت، اقتصاد و بهداشت وارد خواهد کرد، به گونه ای که موج این آسیب ناپذیری را بر عرصه های مختلف همچون کشاورزی، مع

 .ها، گستره وسیعی را در بر خواهد گرفت
هم افزایی این ظرفیت با : معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه انگیزه مهم ترین سرمایه جمعیت داوطلبان هالل احمر است، گفت

تحول مثبت و سازنده ای در عرصه محیط زیست کشور و تغییر و اصالح الگوها و حوزه محیط زیست، می تواند منجر به ایجاد 
 .رفتارهای اشتباه داشته باشد

با توجه به تفاهم نامه منعقد شده، خط مشی، اهداف و برنامه کلی همکاری وجود : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد
تعریف اهداف دقیق و تعیین زمان بندی در حوزه های مشترک تعریف شود  دارد ولی ضرورت دارد، برنامه های اجرایی مشخصی با

 .و این از جمله وظایف کارگروه مشترک است
برای دستیابی به این نتیجه، می تواند در وهله نخست با : وی تاکیدی هم بر لزوم نتیجه محور بودن برنامه ها داشت و تصریح کرد

داوطلبین، سطح آگاهی این افراد را از مسائل علمی و پیچیده محیط زیست افزایش داده برگزاری دوره های آموزشی متفاوت برای 
 .و سپس از آن ها خواست با عالقمندی ذاتی خود پایه گذار جریان سازی مثبت اجتماعی در حوزه محیط زیست باشند

 .د شدتعریف شاخص ها و تدوین برنامه زمان بندی منجر به نتایج ملموس خواه: ابتکار افزود
همکاری فنی جمعیت هالل احمر در : معاون رئیس جمهور با اشاره به گستردگی حوزه های مشترک قابل فعالیت، اظهار کرد

مسائل امداد و نجات، همچون همکاری هالل احمر در مانورهای مقابله با آتش سوزی جنگل ها یا همکاری با مراکز در دست ایجاد 
مراکز امداد و نجات حیات وحش، حوزه های زنان و روستائیان از جمله مهم ترین حوزه های سازمان حفاظت محیط زیست به نام 

 .مشترک همکاری است

 برنامه ریزی برای همراه سازی حوزه روستایی با محیط زیست
ه به واقعیت آن است که در سطح فعالیت های روستایی به رغم تاثیر گسترده این حوز: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت

واسطه فعالیت در کشاورزی، دامداری، مراتع و فرسایش خاک، منابع آب در اختیار و سایر موارد، موفقیت زیادی برای پیام رسانی و 
 .همراه کردن جامعه روستایی با اهداف و برنامه های خود نداشته ایم

مشارکت جوامع بومی و محلی به موفقیت هایی  با برنامه ریزی دقیق می توان ضمن آموزش و همراه سازی و جذب: وی تاکید کرد
 .در این حوزه دست یافت

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/90940-1.html 
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 متفرقه
 آیانا 1349تیر  43, چهارشنبه

 پذیر شد  تغییر نمای شهرها با درختان افقی امکان
هایم آلمان  صورت اشکال مدنظر مهندسان شهرسازی با ابتکار عمل محققی از دانشگاه هوهن رشد افقی گیاهان به

 .محقق شد
یک محقق زودی درختان افقی نمای شهرها را تغییر خواهند داد،  ، به(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

طور منظم و  هایم آلمان با وصل کردن گلدان گیاهان به یک صفحه چرخان و چرخاندن آنها به شناسی در دانشگاه هوهن زیست
 .رسد طوری که نور از همه جهات و برابر به گیاه می صورت افقی ممکن ساخته است، به مداوم، رشد آنها را به

کنند، اما وی با از بین بردن تأثیر جاذبه زمین، راهکاری برای رشد افقی گیاهان  شناس، عمودی رشد نمی درختان این خانم زیست
 .یافته است

 .صورت علمی پردرخت و سبز کند خواهد با این روش، شهرها را به آلینا شیک می
از انجام تحقیقات درباره های نمونه به کار روند،  ها یا در ساختمان توانند در نمای خارجی برج وی با اعالم اینکه درختان افقی می

 .دهند، خبر داده است اینکه درختان افقی در جریان رشد چه واکنشی نسبت به گردش از خود نشان می
هایم که محل تحقیق و کار دکتر آلینا شیک است، گیاهانی چون عشقه و گل آفتابگردان  های دانشگاه هوهن اکنون در گلخانه هم
ها در حال گردش  کنند، زیرا گلدان یک از این گیاهان خود را به سوی نور کج نمی کنند، هیچ یخوبی رشد افقی م درخشند و به می

 .دائمی هستند
های چرخان حدود  چرخد، این صفحه طور منظم و مداوم می گلدان این گیاهان به یک صفحه چرخان متصل شده و این گیاهان به

 .اند زمین به رشد گیاهان ساخته شدهگیری تأثیر جذبه  سال پیش برای اثبات اندازه 119
رسانیم و به این ترتیب فرآیند  طور برابر از تمام جهات به گیاهان می سو بلکه به شیک عنوان کرده است که ما نور را نه از یک

 .کند فتوسنتز افزایش پیدا می
کنند یا نه؟ و در  ساختار گیاه هم تغییر می خواهم بدانم با تغییر جاذبه و نور مواد شیمیایی درون وی تأکید کرده است که من می

رود که این گونه درختان خصوصیات  خواهم مطلع شوم چوب درختان افقی چگونه چوبی هستند، چون احتمال آن می نهایت می
 .کامالً متفاوتی داشته باشند

خواهد  دهند، می ز خودشان میاش که گیاهان چه واکنشی نسبت به جاذبه زمین ا شیک با طرح این پرسش در مرکز تحقیقاتی
به همین دلیل در مرحله نخست باید پی برد که چرا ریشه گیاهان در . نقش جاذبه، نور و دمای هوا را بر رشد گیاهان محاسبه کند

 کند؟ طور عمودی رشد می حالت طبیعی به
های  عنوان کرده و اظهار داشته که این دانههای سنگین موجود  وی در پاسخ به این پرسش تأثیر جاذبه بر گیاهان را به دلیل دانه

اش به  آورند، واکنش طبیعی گیاه هم این است که ریشه افتند و به الیه پایین سلول فشار می سنگین با قدرت جاذبه، پایین می
دلیل این  به. توان جلوی قدرت آنها در حرکت عمودی به سوی پایین را گرفت کند، که با چرخش گیاهان می سمت پایین رشد می

آورند و گیاه متوجه قدرت جاذبه  شوند و به بخش پایین سلول فشار نمی های سنگین به سوی پایین کشیده نمی چرخش، دانه
 .شود نمی
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های کار معماران سبز  های دیدنی هستند و با شیوه کنند، خود جاذبه صورت افقی رشد می ها و درختانی که به توان گفت گل می
 .همزمان سوددهی نیز دارندهماهنگی دارند و 

شوند و از حرکت ریزگردها نیز جلوگیری  کنند، باعث تلطیف هوا می ها و درختان با رشد افقی خود دیواره ساختمان را زیبا می گل
 .کنند می

ها  های بزرگ جذاب هستند و مانع از برخورد آفتاب شدید به ساختمان درختان با رشد افقی برای سبز کردن دیوار ساختمان
ای هستند که به اتاق آویزان  عنوان دکور کاربرد داشته باشند و مانند عکس زنده ها نیز به توانند در اتاق این گیاهان می. شوند می

 .اند شده
 .رسد نظر می ها برای ایجاد فضای سبز منطقی به با توجه به کمبود جا در مرکز شهرها استفاده از دیوار خانه

زمانی نخستین درختان در سطح ساختمان شهرها رشد خواهند کرد، اما آلینا شیک با تأسیس شرکت هنوز مشخص نیست که چه 
 ./ریزی و اجرایی کردن تولید انبوه این درختان کمک کنند دارانی است که به او برای برنامه دنبال جذب سرمایه خود به

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/90949-1.html 
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 متفرقه

 آیانا 1349تیر  42, سه شنبه

 ! با هدف توسعه پایدار، مداد خود را بکارید
 . کند که در انتهای هر کدام بذری نهفته است شرکت دانمارکی مدادهایی تولید می

کند که در انتهای هر کدام بذری  ، یک شرکت دانمارکی مدادهایی تولید می(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار 
کافیست پس از کوتاه شدن مداد آن را درون خاک کاشت تا گیاه جدیدی روییده شود، راهکاری که در جهت توسعه . نهفته است

 .پایدار و حفظ محیط زیست است
توان آن را کاشت تا  زمانی که مداد برای نوشتن بسیار کوتاه شود، می. نام مدادی همراه بذر داخل آن استاسپروت به معنی جوانه، 

 .داشتنی از آن رشد کند یک گیاه دوست
های گوناگون رشد خواهد کرد و تبدیل به  گیاه در عطر و رنگ. توانید اسپروت را در خانه، محل کار و کالس درس استفاده کنید می

 .العاده خواهد شد گیاه و یا سبزی فوقیک گل، 
استفاده مجدد از منابع و به حداقل رساندن زباله، عناصر مهمی در ایجاد . ای قائل است این مداد برای توسعه پایدار اهمیت ویژه

 .کند فضای سبز هستند که مداد اسپروت به این مهم کمک می
ر با محیط زیست ساخته شده است، چوب سدر استفاده شده در مداد پایدار عالوه بر این، مداد از مواد پایدار غیرمخرب و سازگا

 .ها ارگانیک هستند و مداد فاقد سرب است است، دانه
 .شود و دو تا سه هفته زمان الزم است تا دانه رشد کند زنی آغاز می دهی به دانه، جوانه با چند بار آب

العاده  شود خارق تجربه نوشتن با این مداد با بوی خوبی که از آن استشمام میاسپروت با کیفیت باال از چوب سدر تهیه شده است و 
 ./شود های شما می است و باعث شکوفا شدن کلمات و ایده

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/90917-1.html 
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 متفرقه
 آیانا 1349تیر  47, یکشنبه

 درگذشت متخصص معروف تغذیه 
سیدمسعود کیمیاگر یکی از متخصصان تغذیه و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صبح امروز 

 . درگذشت
. را از دست دادسالگی و به علت سرطان جان خود  71، سیدمسعود کیمیاگر در سن (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .گیرد و از مقابل محل انستیتو تغذیه ایران صورت می 4:09مراسم تشییع جنازه ایشان صبح فردا ساعت 
خورشیدی در تهران بود و تحصیالت خود را در مقطع دکترای تخصصی علوم تغذیه و فوق لیسانس  1090مسعود کیمیاگر متولد 

لند آمریکا و لیسانس علوم غذایی و تغذیه را در دانشگاه علوم پزشکی تهران گذرانده علوم غذایی و تغذیه از دانشگاه ایالتی ردآی
بخش زیادی از مردم او را به واسطه حضور در برنامه های خانواده وزارت بهداشت و اطالعات کامل او درباره مسایل بهبود تغذیه .بود

 .می شناسند

 :سوابق علمی و اجرایی او به شرح زیر است
یته تغذیه شورای غذا و تغذیه کشور؛ مسئول گروه تغذیه مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی وزارت بهداشت؛ مشاور تغذیه مسئول کم

در تهران؛ رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور؛ مدیر گروه رشته تغذیه انسانی ( WFP)برنامه جهانی غذا 
مان بهداشت جهانی؛ رئیس مرکز همکاری با سازمان بهداشت جهانی در تهران؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ مشاور ساز

در نیویورک؛ سردبیر مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی  White Plains Center for Nursing Careمتخصص تغذیه 
ایران؛ انجمن تغذیه  هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته تغذیه وزارت بهداشت؛ کمیته کشوری دیابت؛ انجمن تغذیه: ایران؛ عضو

 پژوهش در پزشکی؛ پژوهنده: آمریکا؛ تیم ملی طرح ریزی استراتژی تغذیه ملی؛ عضوهیئت تحریریه مجالت
 .مقاله به زبان انگلیسی به یادگار مانده است 49مقاله به زبان فارسی و  41کتاب،  0از او 

http://www.iana.ir/food/item/90099-1.html 
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 متفرقه
 آیانا 1349تیر  47, یکشنبه

 های آشپزی جهان، سهم آشپز ایرانی شد  المللی کتاب جایزه بین
یك کتاب آشپزی ایرانی برای نخستین بار از میان بیست و شش هزار عنوان کتاب آشپزی برنده جایزه معتبر و 

 .شد« گورمان»های آشپزی در جشنواره  المللی کتاب بین
، جایزه بهترین کتاب آشپزی را از "پانیذ"دوست، نویسنده کتاب آشپزی  ، سمیرا جنت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های  ناشر کتابهر سال صدها نویسنده و . به دست آورد« گورمان»میان بیست و شش هزار عنوان کتاب آشپزی در جشنواره 
، هفته گذشته در شهر یانتای چین 9911المللی گورمان  جشنواره بین. کنند آشپزی از سراسر جهان در این جشنواره شرکت می

گذاری شده و نام آن برگرفته از واژه فرانسوی گورمان  به دست اِدوار کوانترو فرانسوی پایه 1001این جشنواره در سال . برگزار شد
(Gourmand ) ست«خوش اشتها»به معنی. 

های خارجی زیاد  ها و دستورهای طبخ آن در زبان آشپزی ایرانی در بسیاری از کشورهای جهان ناشناخته است زیرا تعداد کتاب
در شهرهای بزرگ اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا، ژاپن، مالزی و کشورهای دیگری که پذیرای مهاجران ایرانی هستند، . نیست

اما به طور کلی غذاهای ایرانی نسبت به غذاهای دیگر کشورهای صاحب سبک و سنت در . های ایرانی کمابیش وجود دارند رستوران
 .اند آشپزی، کمتر شناخته شده

 "پانیذ"دوست، نویسنده کتاب آشپزی  سمیرا جنت
این رویداد در سال . شود ه برگزار میسال قدمت داشته و در کشور فرانس 11های آشپزی است که  گورماند بزرگ ترین مسابقه کتاب

. های مختلف و همه کشورها است ای با رقابت آزاد برای همه ناشران زبان گذاری شد و مسابقه ترو پایه توسط ادوارد کوین 1001
 .کنند صدها ناشر، نویسنده، سرآشپز و روزنامه نگار در این آیین شرکت می

های نو در ارائه دستورهای غذایی، طراحی  مختلف غذایی، معیارهایی نظیر ایدههای  این مسابقه با به چالش کشیدن فرهنگ
 .دهد های دیگر را برای امتیازدهی مد نظر قرار می خالقانه، کیفیت تولید و ترجمه آثار به زبان

 گیالن، پایتخت آشپزی ایران
بعضی مناطق نیز غذاهای بومی و خاص خود را شود،  گذشته از غذاهایی که به طور مشترک در همه جای ایران پخته و مصرف می

طبیعت سخاوتمند این خطه سبب باروری و فراوانی . در این میان استان سرسبز گیالن را باید پایتخت آشپزی ایرانی نامید. دارند
ز نظر تنوع و شود که ا غذای محلی در این استان پخته می 179بیش از . منابع غذایی به ویژه گیاهان خوراکی و ماهی شده است

حتی بسیاری از غذاهایی که در سایر مناطق ایران وجود دارد، در اصل یا مربوط به گیالن . نظیر است ها در ایران بی تعداد خوراکی
غذاهایی مثل میرزا قاسمی، فسنجان و غیره که گیالنی به شمار . بوده یا به نوعی برگرفته از دستور طبخ غذاهای این منطقه است

 .امروزه تقریبا در همه جای ایران محبوبیت دارند آیند، می
نام دارد، در « جشنواره غذاهای گیالنی»این رویداد که . ای در رشت برای معرفی غذاهای محلی گیالن برگزار شد اخیرا جشنواره

 .کرد کنار عمارت کاله فرنگی، بازدیدکنندگان را به لذت چشیدن غذاهای ایرانی با طعم گیالنی دعوت می
در اسفند ماه سال گذشته هیئتی از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد، یونسکو، برای گفتگو درباره طرح ثبت 

یونسکو اعالم کرده که آماده وارد کردن نام . به این شهر سفر و با مسئوالن محلی آن گفتگو کرد« شبکه شهرهای خالق»رشت در 
 .زمینه آشپزی استرشت در فهرست شهرهای خالق دنیا در 
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توسعه شهری »و « تنوع فرهنگی»ای از شهرهای جهان است که با کمک هم در راه  یونسکو نام مجموعه« شبکه شهرهای خالق»
 ./دارند گام برمی« پایدار
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 متفرقه  
 فودپرس 1349تیر ماه  6شنبه 

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سازمان چای کشور / دولت احمدی نژاد با سازمان چای چه کرد؟

 منتشر شد

  .مجلس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور را منتشر کرد <کشاورزی

این گزارش توسط سخنگوی . ازمان چای کشور را منتشر کردبه گزارش صدای اقتصاد مجلس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد س
 .کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسالمی قرائت شد

( الف: این بند ها عبارتند از. بند می شد 4های کارشناسی پیرامون محورهای تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور شامل بررسی
صدور حواله کیلوئی (ب(. توسط عامل خریدار)هزار تن چای سنواتی غیر قابل شرب و توزیع آن از طریق تعاون روستائی  19خرید 

صدور (ج.که ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کرده است  1009و  1040سوم برای شرکت های پیشتازان و ایرانیان در سالهای 
عدم پرداخت مطالبات چایکاران تا به حال که ( د.پرداخت یا خریدی صورت گرفته باشدحواله برای شرکت صدرا بدون اینکه مبلغی 
 .دوره جدید برداشت هم صورت گرفته است

 .البته گزارش کمیته تحقیق و تفحص ابتدا به مروری بر کلیات مبنائی که زمینة شکلگیری این جریان شد، پرداخته است

 کلیات مبنائی

انسانی، مرکز نفر نیروی 1900با برخورداری از  90/94/1040مصوبه مجمع عمومی در تاریخ سازمان چای کشور براساس .1
 (1پیوست .)تحقیقات چای کشور و سایر تأسیسات و اموال، منحل و وظایف غیرحاکمیتی آن به سازمان تعاون روستائی واگذار شد

مسئول خرید و . عنوان دستگاه مباشرروستائی بهسازمان تعاون . 1041و  1044براساس تصمیمات شورای اقتصاد در سال .9
 .گیری و خرید چای و برگ سبز چای به نرخ تضمینی تعیین شدتحویل

وزیران عضو کارگروه نوسازی باغات چای و تقویت بازار داخلی و سازماندهی تولید و توزیع چای، . 94/90/1041در تاریخ .0
تصمیمات دیگری که در  .ه کل چای شمال زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی شدتصمیماتی را مصوب کردند که مبنای تاسیس ادار

 :این کارگروه اتخاذ شد عبارت بودند از

این مقدار در . درازاء خرید هرکیلوگرم چای خشک تولید داخل%( 4)تعیین اجازه واردات یک و نیم کیلوگرم چا ی با تعرفه (الف
مبنای . ه دو و نیم کیلوگرم افزایش یافت به عبارت دیگر این بخش از تصمیماتب97/11/1040مصوبه کارگروه مذکور در تاریخ 

 .اولیه صدور حواله واردات چای به کشور شد

 .از دیگر رویکردهای این مصوبه بود. تعیین یارانه صادرات برای تشویق صادرات چای(ج

آوری و عمل. واگذاری کلیه وظایف خرید برگ سبز چایبینی های چایکاران و پیشتکلیف وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد تعاونی(د
این بخش از . عبارت دیگربه.هابه آن تعاونی 1040بازاریابی چای داخلی و واردات چای خارجی در سال . تبدیل به چای خشک

 (9پیوست . )های چایکاران در کشور شدمبنای تشکیل تعاونی. مصوبه

نام اداره کل چای شمال را به سازمان چای شمال تغییر و این نام در جلسه مورخ  0/0/1044هیات وزیران در جلسه مورخ .4
نفر کمتر  401یعنی )نفر  171. 7/9/1040های سازمانی در ابالغیه تعداد پست. به نام سازمان چای کشور ارتقاء یافت 4/11/1044

 (0پیوست . )نظر گرفته شد و بدون الحاق مرکز تحقیقات چای به این سازمان در( از تشکیالت منحل شده

مصوبه نمایندگان ویژه رئیس . محور اولیه تحقیق و تفحص شد( 0)یکی از مصوباتی که مبنای اصلی اقدامات موضوعة سه .1
باشد، لذا ضرورت دارد تاریخ این مصوبه و رویکردهای بندهای می 19/91/1009ن در تاریخ 41710ت /04010جمهور با شماره 
 (4پیوست : )اطر سپرده شود که راهبردی آن به خ
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سال از تاریخ تولید چای خارجی با فرآوری مجدد وعرضه چای ورود چای خارجی با گذشت بیش از یک. آن(7)براساس بند ( الف
 .سال از تاریخ تولید ممنوع شد( 0)داخلی با گذشت بیش از 

ز جمله تعیین سه سال از زمان تولید چای خشک برای تأئید ها و معیارهای مذکور در این بند از مصوبه اکه تعیین سالتوضیح آن
زیرا از یک سو کیفیت چای داخل رابطه . علمی و تخصصی برخوردار نیست. از اتکاء کارشناسی. شدن چای برای مصرف انسانی

بندی و مواردی از هبندی و جنس بستنوع بسته. درجه دما و رطوبت. مستقیمی با شرایط و کیفیت انبار از جمله مسائل بهداشتی
دور از انتظار نیست و از سوی دیگر . (از تاریخ تولید). ماههاحتمال غیر قابل شرب بودن چای یک. که از این حیث. این دست دارد

. بندی و همچنین دوره زمانی حمل و پروسه اجرائی آنسال برای چای وارداتی با توجه به کیفیت آن چای و نوع بستهمعیار یک
 .باشدارشناسی الزم میفاقد ک

چنین تکلیف . مصوبه مزبور که مبنای اقدامات مرتبط با محورهای دوم و سوم تحقیق و تفحص قرار گرفت( 19)براساس بند ( ب
به ازاء خرید 1009واردکنندگان مجاز شدند تا پایان تیرماه . 1040به منظور تشویق خرید چای تولید داخل بعد از سال »: شد که 

از خارج از کشور وارد نمایند و این رقم برای خریدهای بیش از % 4دو کیلوگرم چای با نرخ تعرفه . رم چای تولید داخلیک کیلوگ
 «.باشدسه کیلوگرم به ازاء هرکیلوگرم چای داخلی می. ده هزار تن

توان خریدهای بیش از ده هزار . کشورکه تعداد معدودی از فعاالن بازار چای که امتیاز این بخش از مصوبه با توجه به اینتوضیح آن
-البته به نظر می. واگذاری امتیاز قانونی به آنان و نادیده گرفتن حقوق بخش اعظم فعاالن این بخش دارای ابهام است. تن را دارند

ابتدای سال  از 94/19/1009این امتیاز در مصوبه مورخ . تاثیر نبوده استگیری این امتیاز بیرسد که مالحظات پنهان در جهت
ماه قبل از تصویب را پوشش  19از ابتدای همان سال یعنی  1009ماه یعنی شمولیت مصوبه دی. )مجاز و در نظر گرفته شد 1009

 .(.داد

هزار  199و  1070تا  1070های هزار تن چای سنواتی مربوط به سال 141تکلیف شد تا . این مصوبه10و  19براساس بندهای ( ج
به کمپوست تبدیل و وجوه حاصل به حساب خاص واریز . با شرایط مربوط 1049تا  1049های مربوط به سالتن چای سنواتی 

 .گردد

های سنواتی برای مصارف صنعتی و تحصیل درآمدهای ارزی حاصل از آن در قبال که عدم توجه به امکان فرآوری چایتوضیح آن
که عدم توجه به ضمن آن. دارای ابهام است. کمپوست در این بند از مصوبه تحمیل هزینه تبدیل به کمپوست با توجه به ارزش نازل

ها برای ها و یا رصد نمودن آن چایهای سنواتی غیر قابل شرب به بازار داخل و یا خارج و یا فرآوری مجدد آنامکان عرضه چای
 .کمپوست شدن و همچنین عدم شمولیت تحقیق و تفحص برای آن دارای ابهام است

هزارتن چای  11باشد تکلیف شد تا بخشی از مصوبه که مبنای اقدامات موضع محور اول تحقیق و تفحص می 14براساس بند ( د
تحت نظارت سازمان چای کشور به . در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران 1040و  1041های سنواتی مربوط به سال

تحت نظارت سازمان چای کشور  1040تا  1047های باقیمانده مربوط به سال کمپوست یا سایرمحصوالت صنعتی تبدیل و مقدار
های تبعی به فروش برسد و وجوه حاصل از فروش کمپوست یاسایر محصوالت صنعتی و چای خشک فروش رفته پس از کسر هزینه

 .ه خزانه واریز شودبابت بدهی سازمان تعاون روستائی مرکزی ایران به سیستم بانکی هزینه و مازاد آن ب. مربوط

 14با بند  10و  19مربوط بندهای  های سنواتیبه رویکردهای دوگانه در خصوص چای. که ابهام بیشتر در این مصوبهتوضیح آن
امکان تبدیل شدن به . این مصوبه 14اما در بند . گذاری شده استشدن هدفتنها بر کمپوست 10و  19زیرا در بندهای . باشدمی

از . بینی کرده استپیش 1040و  1041های هزار تن چای سنواتی مربوط به سال 11ت صنعتی را برای بخشی از سایر محصوال
اند که این است که مصوب کنندگان فرض را بر آن داشته. آن 7سوی دیگر یکی از نقاط ضعف در این بند از مصوبه و همچنین بند 
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و یا  1001به عبارت دیگر اگر فرض را بر انعقاد قرارداد در سال . اجرا خواهد داشتقابلیت  1009ماه باقیمانده از سال  7مصوبه در 
. شودگذاشتند و با در نظر گرفتن تعیین معیار بیش از سه سال عمر چای که موجب سنواتی شناخته شدن آن میمی1009

واتی و غیر قابل مصرف برای بعنوان چای سن 1009در سال  1044و موجودی چای  1001در سال  1047موجودی چای سال 
اما از آنجائی . شدو ضرورت داشته تا نسبت به کمپوست شدن یا سایر محصوالت صنعتی برای آن اقدام می. شودشناخته می. انسان

بایستی تواند تعیین کننده و یا مثبت کننده کیفیت و نتایج آزمایشات استاندارد و بهداشت باشد میکه تعیین مدت سنوات نمی
اتکاء و جدیت بیشتری به خرج داد و براساس آن نسبت به تأئید یا . سبت به نتایج آزمایشات استاندارد و بهداشت آن محصوالتن

با توجه به مجموعه مصوبات و اقدامات مربوطه، از این بخش از گزارش عمالً وارد . عدم تأئید مصرفی بودن چای اقدام جامعی داشت
 : شویممی مبحث محور اول تحقیق و تفحص

 محور اول

 (توسط عامل خرید)خرید پنجاه و دو هزار تن چای سنواتی غیرقابل شرب و توزیع آن از طریق تعاون روستائی 

ابعاد متن قرارداد و اقدامات خریدار از . بررسی این محور از محورهای تحقیق و تفحص حکایت از آن دارد که یکسری از مصوبات
سرنوشت . کنندگانهایی شد که رابطه مستقیمی با سالمت جسمی مصرفگیری دغدغهموجب شکل. بابت برخی خالءهای موجود

-نام و یا بِرَند چای ایرانی در بازار و از دست تضییع یا حفظ. داران و توزیع کنندگانکارخانه. فعاالن این بخش از جمله چایکاران

چرا که بخشی . های وارداتی باشدن جهت نیست که تائیدکننده چایمطالب فوق از آ. دادن سهم بازار مصرف در داخل کشور دارد
ای است که با ترکیب مواد های بازفرآوری شدهشود همان چایهای وارداتی که بخشی از آن بصورت قاچاق وارد میاز چای

ردن برای مصرف بدست کنندگان را از بابت زمان بعمل آوشیمیائی از جمله ؛ اسانس و رنگ توانسته است رضایت نسبی مصرف
الوصف برای بررسی بیشتر، ابتدا متن قرارداد و انطباق آن با مصوبات گفته شده و سپس اقدامات بـه گزاـرش تسـنیـم، مع. آورد

 .صورت گرفته از بابت خرید پنجاه و دو هزار تن چای سنواتی ارائه خواهد شد

سه کمیسیون تعیین تکلیف محصوالت کشاورزی وزارت جهاد مین جلو براساس یکصد و پنجاه 11/11/1001در تاریخ  .1
. ای در دفتر ریاست وقت سازمان مرکزی تعاون روستائی با حضور رئیس وقت سازمان مرکزی تعاون روستائیکشاورزی جلسه

ور مالی سازمان مرکزی مدیر کل ام. سرپرست معاونت امور تولیدات گیاهی. ریزی و امور اقتصادمعاون برنامه. نماینده وزیر بازرگانی
مبنی بر خرید کل . تعاون روستائی و رئیس سازمان چای کشور برگزار شد که در این جلسه با درخواست خریدار چای موصوف

 (1پیوست : )در این صورتمجلس چنین آمده است . موافقت شد 1044لغایت  1040های چای خشک موجود از سال

های کثیراالنتشار در سطح داخلی و از طریق روزنامه( نوبت19)چندین نوبت آگهی مزایده با توجه به اینکه چای مذکور پس از »
گونه پیشنهاد مناسبی دریافت المللی و چندین نوبت استعالم و دونوبت جهت عرضه در تاالر بورس کاالی کشاورزی اعالم و هیچبین

و زیان بیشتر به دولت و جلوگیری از افساد و امحاء محصول  نگردید و همچنین به لحاظ تسریع در امر فروش به منظور کاهش ضرر
با درنظرگرفتن جمیع جهات با . انبارداری و غیره. بیمه. های نگهداریناشی از ماندگاری بیش از حد در انبار و افزایش هزینه

ذیل نسبت به فروش چای  درخواست فوق موافقت کرده و مقرر گردید سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران با توجه به شرایط
 «.اقدام نماید 1044و  47-40های خشک سال

کل چای خشک موجود از سال . جمهور یا همان هیأت کارگروه برنج و چای کشوربا توجه به مصوبه نمایندگان ویژه رئیس(الف
ریال صرفاً به منظور تبدیل به ( کهزاری)  1،999هزار تن از قرار هر کیلو  19در انبارهای گیالن و مازندران به مقدار تقریبی  1040

 .کمپوست و با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیالن بفروش برسد

در انبارهای تعاون  1044و  1047های کل چای خشک موجود از سال. مقررگردید سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران (ب
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ریال ( سه هزار و هشتصد و پنجاه) 0،419هزار تن را از قرار هرکیلوگرم  49های گیالن و مازندران به مقدار تقریبی روستائی استان
 .بفروش برساند

 19/91/1009مصوبه ( 7)حاکمیت بند. صورت گرفته است 11/11/1001که با توجه به زمان انجام توافق که در تاریخ توضیح آن
 . نادیده گرفته شده است. در آن برهه از زمان 1047مبنی بر سنواتی بودن چای با عمر بیش از سه سال یا همان چای سال 

های  از تاریخ عقد قرارداد نسبت به تخلیه انبار و تقبل هزینه( سالیک)ماه  19در این توافق خریدار مکلف شد تا ظرف مدت (ج
و ( هزار تن در ماه 4)پارت االشاره محصول را بصورت پارت بهفوق 19/91/09مصوبه مورخ  14انبارداری اقدام نماید و با رعایت بند 

 .واریز وجه آن قبل از حمل به حساب فروشنده دریافت نماید

فیمابین سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به نمایندگی رئیس وقت هیأت مدیره . متعاقباً قرارداد فروش چای خشک موضوعه-9
 (0پیوست . )منعقد گردید( 9)و خریدار ( 1)و مدیرعامل آن سازمان 

 : موضوع قرارداد که عبارت بود از( فال

هزار تن صرفاً به منظور تبدیل به کمپوست و  19در انبارهای گیالن و مازندران به تقریبی 1040کل چای خشک موجود از سال *
 ,19/91/1009مصوبه  14با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیالن طبق مفاد بند 

که نظارت استانداری ضمن آن. تبدیل شدن به سایر محصوالت صنعتی را لحاظ نکرده است. که این بخش از قراردادتوضیح آن
 .جمهور تنها نظارت سازمان چای مالک عمل بوددر صورتی که در مصوبه نمایندگان ویژه رئیس. گیالن را نیز الزم دانسته است

 49های گیالن و مازندران به مقدار تقریبی استاندر انبارهای تعاون روستائی 1044و  1047کل چای خشک موجود از سال های *
 .هزارتن

مبنی بر سنواتی بودن چای با عمر بیش از سه سال یا  19/91/1009مصوبه  7که بند به علت آن. که این بخش از قراردادتوضیح آن
 .ه است ابهام دارداکتفا کرد 14در آن برهه از زمان را مالک عمل قرار نداده و تنها به بند  1047همان چای سال 

. 1044و  1047های یکهزار ریال و قیمت چای سال( 1040موجودی سال )قیمت چای کمپوست . قرارداد( 9)براساس ماده (ب
میلیارد ریال بود که مالک تسویه حساب نهائی برابر برگ  100کل مبلغ قرارداد به ارزش . ریال در هر کیلو گرم تعیین شد 0،419

 .عیین شدباسکول از انبار ت

حداقل . خریدار موظف به پرداخت بهای محصول بصورت پارت به پارت و قبل از حمل شده است. قرارداد( 0)براساس ماده (ج 
. و در صورت پرداخت مبیع بدون حمل ثمن قرارداد. واریزی یکهزار تن و سرجمع ماهیانه آن حداقل چهارهزار تن تعیین شد

-فع فروشنده ضبط و قرارداد نیز لغو خواهد شد و خریدار مالک باقیمانده نبوده و فروشنده میسپرده حٌسن انجام معامله وی به ن

 .تواند نسبت به فروش آن اقدام و خریدار حق هیچگونه ادعائی ندارد

مان برداشت ها در زبینی موارد خارج از اختیار از جمله احتمال توقف فعالیتفاقد مکانیزم پیش. که این بخش از قراردادتوضیح آن
 .دار شدن زمان اجرای قراداد گردد و بخش باقیمانده را بالتکلیف گذ اردتواند موجب خدشهکه می. باشدمحصول می

حضور . تعیین شد( سالیعنی بمدت یک) 14/11/1009لغایت  14/11/1001مدت قرارداد از تاریخ . قرارداد( 4)مطابق ماده (د 
و افساد و سرقت و امثالهم محمولة مانده در . اتالف. الزامی و مسئولیت حفاظت. نگام تحویلنمایندگان خریدار و فروشنده در ه

 .باشدانبار به عهده خریدار می

های تعیین شده شامل و متوجه موارد قبل از قرارداد هم که در این بخش از قرارداد مشخص نشده است که مسئولیتتوضیح آن
این . دقیق از موجودی انبار براساس اوراق مربوطه به رؤیت خریدار رسیده و تأئید شده استشود یا خیر ؟ زیرا تعیین کمیت می

 .نکته از آن جهت است که موجودی برخی از انبارها به میزان قابل توجهی کسری داشته است
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 .قرارداد ملحوظ شده است(  1)رؤیت کل محصول و تأئید کیفی آن توسط خریدار در ماده (هـ 

کل ارزش محصول بابت حٌسن اجرای مفاد قرارداد به همراه یک فقره چک به میزان % 19نامه بانکی به میزان ضمانتیک فقره (و
قرارداد و جبران خسارات جانی و مالی احتمالی حاصل از آن در اختیار فروشنده ( 19)کل ارزش محصول از بابت عدم اجرای ماده 

 .قرار گرفت

 .باشدهای بارگیری میار مکلف به تخلیه انبارهای باز شده و تقبل هزینهخرید. قرارداد( 7)طبق ماده ( ز

خریدار کلیه خیارات قانونی را از . (0)باشند و براساس ماده می( قرارداد( 4)براساس ماده )مراجع قضائی مرجع هرگونه اختالف (ح 
 . خود سلب نموده است

اول تحقیق و تفحص از بابت تصریح و تعهد داده شده توسط خریدار قرارداد حاوی نکات مهمی است که محور ( 19)ماده (ط 
 : در این ماده چنین آمده است. باشدمطرح می

لذا خریدار متعهد و مکلف است . قرارداد قابلیت مصرف خوراکی را نداشته( 1)ماده ( 1)نظر به اینکه چای موصوف موضوع بند »
ماهنگی و نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیالن به عنوان ناظر مورد چای مذکور را صرفاً جهت استفاده کمپوست با ه

مسئولیت آن متوجه . و در صورت عدم اجرای این ماده و ورود خسارت جانی و مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی. استفاده قرار دهد
نسبت به . های مذکوره استناد تضمینتواند حسب درخواست اشخاص مذکور به عنوان و بخریدار بوده و سازمان چای کشور می

بینی نشده در قرارداد نیز مطابق ضوابط جاری کشور سایر شرایط پیش. طرح دعوی حقوقی و کیفری در مراجع قضائی اقدام نماید
 « .از جمله قانون مدنی و قانون تجارت تکلیف خواهد شد

زیرا تبدیل شدن به . باشدمی 19/1/1009رئیس جمهور در تاریخ  مصوبه نمایندگان ویژه( 4)که این ماده مغایر با بند توضیح آن
از سوی دیگر معیار و چگونگی تشخیص مخلوط شدن چای سنواتی غیر قابل شرب و . سایر محصوالت صنعتی را لحاظ نکرده است

ن طریق بتوان نسبت به تا از ای. و بروز خسارات جانی و مالی مشخص نیست( به میزان معینی که قابل تمایز نباشد)قابل شرب 
 .اثبات ادعای خسارات جانی و مالی حاصل از مصرف چای اقدام کرد

 : شودشرحی بر اهم اقدامات صورت گرفته ارائه می. با عنایت به قابلیت اجرائی شدن این قرارداد از تاریخ انعقاد آن(ی 

براساس این جدول جمع . شودمرتبط با آن ارائه میطبق جدول پیوست موجودی چای خشک در انبارها به تفکیک انبار و سال - 1
 99،909،191به میزان  1047موجودی سال . کیلوگرم 19،914،974به میزان . 1040موجودی انبارهای اعالم شده در سال 

در باشد که مجموعاً کیلوگرم می 19،107،099کیلوگرم و جمع کل آن  99،910،197به میزان . 1044و موجودی سال . کیلوگرم
 (7پیوست . )باب انبار ذخیره شده است 49

بایستی نمایندگان سازمان چای و سازمان تعاون روستائی گفتنی است که در هر مرحله برای تخلیه انبار و حمل چای می– 9
 .یابنداستان محل انبار چای جهت نظارت و انتقال چای حضور 

و از . نمایدمی اقدام به واریز مبالغ مالی و تخلیه برخی از انبارهای چایخریدار پس از انعقاد قرارداد، و در مراحل مختلف، – 0
شایان ذکر است که برای صادرات چای از طریق گمرکات کشور و در آن . شودصادارات چای موصوف آغاز می 1009ابتدای سال 
نعی برای آن وجود نداشت و عملیات مزبور بدون نمود و هیچ ماتنها ارائه گواهی از سوی سازمان استاندارد کفایت می. برهه از زمان

و پس از مکاتبات متعدد سازمان چای با گمرک ایران و به  94/4/1009باالخره از تاریخ . گرفتاظهار نظر سازمان چای صورت می
ه به نامه ناظر برخورداری از مجوز سازمان چای مالک صادرات چای قرار گرفت، اما این امر مهم، با توج. استناد مصوبات دولت

برای »به گمرک سرو، نهی شده و در آن نامه چنین تصریح شده است که 0/9/1000در تاریخ( 0)گمرکات استان آذربایجان غربی 
 (4پیوست . )«باشدصادرات چای نیاز به اخذ مجوز نمی
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گرفته است و صدور صورت میبدون اخذ نظر و مجوز سازمان چای . 1009که صادرات چای در چهار ماه اولیه سال توضیح آن
ریزی نگاری معاونت اقتصادی و برنامهنیز با نامه  1009در بهمن ماه . آغاز شده است 1009مجوز سازمان چای عمالً از شهریور ماه 

م شرایط صادرات کاالهای کشاورزی را تعیین و صادرات چای را آزاد اعال. وزیر جهاد کشاورزی با گمرک ایران که در آن مکاتبه
و ارومیه به آن عمل نمایند و الزام در داشتن مجوز از سازمان . موجب شد تا بعضی از گمرکات کشور از جمله گمرک مشهد. کرد

 .چای را مالک عمل قرار ندهند که این رویه تاکنون ادامه داشته است

هیأت دولت در  0/9/1009هـ مورخ 40901ت/14770به استناد ابالغیه شماره ( 4)استاندار وقت گیالن  4/0/1009در تاریخ  -4
دستورالعملی را مبنی بر ممنوعیت خروج و توزیع هرگونه . خصوص تعیین ایشان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای

-غ صادر میچای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر از انبارهای استان و خارج از استان را برای شش ماه از تاریخ ابال

 (0پیوست . )نماید

ای برای صدور که این ابالغیه گرچه مصادف شدن زمان برداشت برگ سبز چای با خارج شدن چای از انبارها را بهانهتوضیح آن
اما بایستی یادآوری کرد که خرید برگ سبز چای براساس قیمت تعیین شده بصورت . ابالغیه و ممنوعیت اعالم شده قرارداده است

. های موضوع قرارداد به بازارشود و ورود چایگیرد و تحت هر شرایطی برگ سبز چای توسط دولت خریداری میینی انجام میتضم
از سوی . ابالغیه استاندار گیالن دارای ابهام است. از این حیث. تواند هیچ تأثیری برای برگ سبز چای برداشت شده داشته باشدنمی

های مضاعف انبارداری برای دولت و عدم امکان تحقق و اجرای کامل قرارداد در مدت زمان میل هزینهدیگر این ابالغیه موجبات تح
 .سال تعیین شده در قرارداد را دربر داشته استیک

ای از سوی نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مصوبه. روز پس از دستورالعمل استاندار گیالن( 4)یعنی  19/0/1009در تاریخ – 1
فروش برگ سبز چای و اجازه صدور مجوز . قیمت خرید تضمینی. آن( 0)تا ( 1)شود که براساس بند ه برنج و چای صادر میکارگرو

 (19پیوست . )شودصادر می% 4واردات چای با نرخ تعرفه 

یین هیأت دولت در خصوص تع 0/9/1009هـ مورخ 40901ت/14770که این مصوبه در مغایرت با ابالغیه شماره توضیح آن
 .باشد و تصمیمات دوگانه را در برداشته استمی. استاندار به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای

شرکت انجام شده  14های موصوف از طریق عمده صادرکنندگان چای. (1)طبق اعالم معاونت بازرگانی سازمان چای کشور – 0
های بازرگانی اشخاص اند و بخشی از آن را توسط کارتنام تجاری خود صادر نکردهها را با ها الزاماً همه چایاما این شرکت. است

 10/0/1000لغایت  7/0/1009های مزبور از تاریخ لذا خریدار و شرکت. اندمرزنشین و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر صادر کرده
. های فروخته شده به آنانین طریق نسبت به چاینمایند تا از اشخص حقیقی و حقوقی به سازمان چای می( 141)اقدام به معرفی 

باشد که میزان خاک کهنه و شکسته کهنه می. خاک. گل باروتی. باروتی. ها شامل چای شکستهاین چای. مجوز صادرات اعطا گردد
شخص  141 تن و به آن 409،10شرکت  14های فروخته شده به آن  تن متفاوت بوده و جمع چای( 199،0)تن تا ( 1)ها از آن

 (11پیوست . )باشدتن می 409،10کیلوگرم از آن  11،049،040حقیقی و حقوقی برای صادرات به میزان 

کشور صورت گرفته است اما ( 09)به بیش از  1000و  1009های صادرات چای در طی سال. گرچه طبق آمار گمرگ ایران-7
. ترکیه. آذربایجان. پاکستان. ر شده شامل کشورهائی از جمله چینها صادهای موضوع این گزارش به آنعمده کشورهائی که چای

ترکمنستان و . تاجیکستان. گرجستان. قرقیزستان. قزاقستان. ازبکستان. مالزی. افغانستان. عراق. روسیه. لهستان. امارات. کنیا
امارات و منطقه آزاد . ویتنام. کنیا. سریالنکا. چین. اما عمده واردات چای در سنوات مذکور از کشورهای هند. باشندسنگال می

 .چابهار صورت گرفته است

های سنواتی را دارا جا وارد شده است امکان بازفرآوری چایکه کارخانجات بازفرآوری چای در کشورهائی که چای از آنتوضیح آن
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بنابر این هر محموله چای وارداتی که  .است( 090)که مالک تأئید چای وارداتی شمولیت استاندارد ملی اما از آنجائی. باشندمی
تواند وارد و مورد مصرف قرار گیرد چرا امکان تشخیص و یا تمایز چای ترکیبی برای استاندارد مورد تأئید استاندارد قرار گیرد می

 . وجود ندارد 090ملی 

حکایت از آن دارد . درات چای موصوفهای محل صابرخی از مدارک بدست آمده از بابت نتایج آزمایشات استانداردهای استان– 4
کپک . مجموع اجزای ناخواسته. رنگ. ذرات چای خشک. ها و فاکتورهای مربوطه از جمله ظاهر چای خشککه بسیاری از مشخصه

ی ها تقاضا که به کرات جهت اینگونه محموله. گذاری با استاندارد ملی مغایرت داشته استعصاره آبی و نشانه. فیبرخام. و مخمر
 (19پیوست . )این بخش از گزارش ارائه شده است( 1)ترخیص از سوی اشخاص مذکور در بند 

شود، با تصریح نوع برداری شده و به سازمان چای کشور ارسال مینمونه. شودهائی که به گمرک ارسال میکهاز چایتوضیح آن
و از سوی دیگر تصریح استاندارد بودن یا نبودن چای از چای از سوی سازمان چای کشور مثالً تصریح بر غیرنوشیدنی بودن چای 

هم بایستی درنظر داشت که از سوئی. گرددامکان صادرات چای میسّر و بالمانع می. سوی سازمان استاندارد محل گمرک صادراتی
 . دهندرار نمیتصریح اعالم شده از سوی گمرکات کشور را مالک تأئید خود ق. های ایرانیاستانداردهای محل ورود چای

-ارسال می( 7)به ریاست موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی وقت . (0)ای از سوی خریدار چای نامه 10/7/1009در تاریخ – 0

شود های چای صادراتی توسط موسسه استاندارد گیالن مطرح میبرداری و آزمایش محمولهعدم اجرای نمونه. شود که در آن نامه
های اضافی را به ها و صرف زمانهای دیگر و تحمیل هزینهراجعه خریدار چای به سایر مراکز مرتبط در استانکه این امر موجب م

جستجو  17/7/1009های مرتبط در تاریخ توان در صورتجلسه نمایندگان وناظرین دستگاهتأئید این نامه را می. همراه داشته است
موسسه استاندارد گیالن در اعمال نظارت عالیه در تحویل چای خشک موجود در در خصوص عدم حضور نماینده . در آن نامه. کرد

 (10پیوست . )اندشود را امضاء نمودهانبار را که موجب وقفه زمانی در اجرای قرارداد می

به  10/90/1000مورخ  09/0499ای به شماره های انجام شده و طی نامهکه مدیر کل استاندارد گیالن براساس پیگیریتوضیح آن
هزارتن به  19جائی که کل چای از آن: دارد که مدیر کل محترم دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی چنین اعالم می

شود، چنین محصولی نیاز به تومان فروخته می 041خاطر ماندگاری بیش از حد قانونی به عنوان چای تاریخ گذشته و به قیمت 
و تعیین ویژگی نخواهد داشت و آن اداره کل چنین اقدامی را خارج از ماهیت وجودی استاندارد و ضوابط و  نمونه برداری، آزمون

 (10ضمیمه پیوست .)داندمی( 090)های استاندارد مقررات جاری و ویژگی

ی است که حائز اهمیت حاوی نکات. (0)به استاندار گیالن ( 4)های ارسال شده از سوی رئیس سازمان چای کشور  یکی از نامه– 19
آن به رفع توقیف چای ( 4)و ( 9). (1)در بندهای . صادر شده است 91/4/1009مورخ  0001/19این نامه که با شماره . است

صدور مجوز فروش غیر قابل کنترل از بابت احکام قضائی و . موجود در انبار از بابت احکام قضائی صادره توسط دادسرای شهرستان
های موجود در مرکز استان البرز و پیش حصار فومن و همچنین حکم دادسرای شهرستان آستانه مبنی بر چایحقوقی خصوصاً 

 (14پیوست .)منع تعقیب چای بفروش رفته تعاون اشاره دارد

 های اجرائی باشد و تواند مانعی در جهت اعمال نظارت و نقش تخصصی دستگاهرسد احکام مذکور میکه به نظر میتوضیح آن
 .های سنواتی در بازار مصرف انسانی را فراهم آوردبازفرآوری و عرضه چای. موجبات مخلوط شدن

قضائی و امنیتی استان . های اجرائیای در استانداری گیالن با حضور نمایندگان دستگاهصورتجلسه. 09/4/1009در تاریخ – 11
های  بارها توسط خریدار و ارائه گزارش توقیف برخی محمولهخروج بدون ضابطه چای سنواتی از ان. شود که در آنبرگزار می

کنندگان و ضرورت اصالح  ها نسبت به سالمت مصرفممنوعیت عرضه چای سنواتی در بازار داخلی و عدم تعهد آن. غیرقابل شرب
سازی یا هر محل دیگری چای هایهائی از سازوکار صادرات چای سنواتی که ناظر بر خروج چای سنواتی از انبارها به کارخانهبخش
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( 19)های دیگری از سوی مدیر کل استاندارد استان گیالن البته ناگفته نباشد که نامه. شودبه منظور بازفرآوری است مطرح می
بی  به وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تداوم خروج( 11)های دیگر و همچنین نامه استاندار گیالن برای سایر مدیران استاندارد استان

. نمایدضابطه چای سنواتی از انبارهای سازمان تعاون روستائی استان صادر شده است که جدیت در اعمال قانون را تأکید می
 (11پیوست )

به رئیس سازمان چای ( 19)مقام فعلی وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس  ای از سوی قائم نامه 0/0/1009در تاریخ – 19
دارد که پیرو جلسات کارگروه بررسی مسائل چای در وزارت جهاد کشاورزی با حضور که در آن اعالم می شودارسال می (10)کشور

تعدادی از نمایندگان استان گیالن در مجلس شورای اسالمی و استاندار گیالن در خصوص چای سنواتی تحت نظارت سازمان چای 
گردد و وری بفروش رفته و تمام و کمال به خارج از کشور صادر میفرآوری یا بدون فرآ. کشور و کارگروه متشکله در استانداری

 (10پیوست . )شوداجازه ورود آن به بازار در داخل به هیچ وجه داده نمی

در این خصوص بایستی اظهار داشت که نسبت و جایگاه حقوقی . گیردکه این ابالغیه مالک عمل سازمان چای قرار میتوضیح آن
الزام . یعنی صادرات کل محموله چای موضوعه به خارج از کشور. د کشاورزی در باره این حکم و دستورالعملقائم مقام وزیر جها

از دیگر  19/1/1009مغایرت این حکم با مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در تاریخ . باشدآور نبوده و فاقد وجاهت قانونی می
 .رهای خارجی چای ایرانی از دیگر تبعات و ابهامات این دستورالعمل استاز دست دادن سهم بازا. باشدابعاد این نامه می

ای براساس دعوت سازمان بازرسی کل کشور و با حضور مدیرعامل جدید سازمان مرکزی تعاون  جلسه 17/0/1009در تاریخ – 10
االختیار نماینده تام. (10)مجلس  مقام فعلی وزیرجهاد کشاورزی در امور قائم. (11)رئیس سازمان چای کشور . (14)روستائی 

معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان . (14)بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست . (17)استانداری گیالن 
ها در بازرسی کل امور جهادکشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور و سربازرس امور شرکت( 10)بازرسی کل کشور 

 (17پیوست : )شود ای بود که اختصاراً به شرح ذیل ارائه میدارای مقرره. صورتمجلس این جلسه. تشکیل شد( 99)

 0/0/1009تصمیمات متخذه در وزارت جهادکشاورزی که طی نامه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در تاریخ ( الف 
-مبنای اصلی و مورد قبول سازمان بازرسی کل کشور می. را تکلیف کرده بودابالغ گردیده و صادرات تمام و کمال محموله چای 

 .باشد

 .الذکر ممنوع شمرده شدهای اجرائی استان گیالن در مفاد نامه فوقهرگونه دخالت دستگاه(ب 

روند اجرای قرارداد و تسریع در اجرای قرارداد و امکان تمدید آن و همچنین انجام بازرسی چای سنواتی و اختالل ایجاد شده در (ج 
 .سایر موارد ذیربط از طریق سازمان بازرسی کل کشور

االجرا در نشست جمع مذکور تحت بایستی اظهار داشت که صدور احکامی الزم( ب)و ( الف)که در خصوص بندهای توضیح آن
ثانیاً . باشدف و شناخته شده قانونی میاوالً فاقد وجاهت قانونی از بابت نداشتن جایگاه تعری.عنوان صورتجلسه یا هرعنوان دیگر

توانسته زمینه از دست رفتن جایگاه و سهم بازار ثالثاً می. است 19/1/1009جمهور در تاریخ ناقض تصمیم نمایندگان ویژه رئیس
از بابت الزام در های اجرائی استانی رابعاً ناقض شرح وظایف قانونی دستگاه. چای ایران در بازارهای خارجی را فراهم کرده باشد

 .ای نداشته استآور قانونیگونه وجهه الزامخامساً هیچ. سالمت افراد و قوانین موضوعه باشد. رعایت استاندارها

ای از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن به نامه 0/19/1009در تاریخ -14
تن چای سنواتی در کارخانه  099شود که در آن نامه توقیف دانشگاه علوم پزشکی گیالن ارسال می( 1)ریاست کمیسیون ماده 

بوده است را اعالم ( گیریبندی و کیسهغربال و درجه. خشک کردن)در حال فرآوری مجدد ( 91)ی . سیسکو که توسط آقای ع
جهت مصارف انسانی و لزوم حفظ سالمت و امنیت غذائی کند که برای جلوگیری از عرضه چای سنواتی نماید و تأکید میمی
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دارد که کارخانه سیسکو فاقد مسئول فنی اقدامات قانونی الزم در برخورد با متخلفین معمول گردد و اعالم می. کنندگانمصرف
 (14پیوست. )باشدبندی معتبر از معاونت غذا و دارو میواجد شرایط و پروانه ساخت و بسته

سازی برای مصرف و عرضه آن در بازار را اقدامات مزبور که موجب بازفرآوری چای سنواتی غیر قابل شرب و زمینه کهتوضیح آن
. و نبود پاسخگوئی مشخص برای آن. کنندگاندار کردن امنیت و سالمت جسمی مصرفضمن تهدید و خدشه. نمایدفراهم می

 .رند بازار چای تولید داخل را فراهم کرده استچایکاران و بِ. موجبات تضییع حقوق فعاالن بازار چای

شود که هزار تن چای ارسال می 19( 90)به خریدار ( 99)ای از سوی رئیس سازمان چای کشور نامه 4/19/1009در تاریخ– 11
. هاکارخانه. ااعالم لیست انباره. گرددباشد اعالم میبند می 11براساس آن دستورالعمل نظارت بر انتقال چای سنواتی که شامل 

های مذکور ممنوعیت عرضه چای. ها از سوی این سازماندار بودن نظارت سازمان چای و کنترل فعالیتعهده. هاهمکاری کارخانه
های مرتبط به سازمان چای کشور و تصریح جایگاه پاسخگوئی از عمده ضرورت ارائه گزارش. قبل و بعد از فرآوری در بازار داخلی

 (10پیوست . )باشدن دستورالعمل میرویکردهای ای

های مرتبط با ها و شفافیت الزم در فعالیتتواند بیانگر سطح نازل همکاری خریدار و نبود ضمانتکه این دستورالعمل میتوضیح آن
 .مسئولیت سازمان چای کشور و تذکر دیرهنگامی برای رفع آن باشد

کیلوگرم  190،900رخی از انبارها از جمله انبار زربرگ کاشف به میزان گفتنی است که میزان قابل توجهی از موجودی ب– 10
سازی امید که با توجه به عدم تخلیه کامل هنوز رقم قطعی کسری کیلوگرم و انبار کارخانه چای 174انبار ازبرم . (تن 190یعنی )

 (99پیوست . )مفقود شده و کسری دارد. آن مشخص نشده است

مخصوصاً در کنترل و نظارت بر حمل این . انتظامی و امنیتی استان. های نظارتیرسد اوالً نقش دستگاهکه به نظر میتوضیح آن
های مذکور و ثانیاًسرقت چای. بایستی پلمپ باشد جای ابهام و سوال داردها و آن هم از انباری که میمیزان چای و اینگونه محموله
تواند می. وری و امثالهم و یا بصورت قاچاقصرف و یا صادرات آن از طریق پیلههای تولیدی قابل معرضه آن در مخلوطی از چای

 .تبعات خاص خود را داشته باشد

با تخلیه کاال در انبار کرج به ( 94)یکی از اسناد بدست آمده حکایت از آن دارد که شرکت خدمات بازرگانی خریدار چای – 17
جائی که صادرات چای از از آن. نمایدات از گمرک منطقه اقتصادی پیام را میتن اقدام به درخواست مجوز صادر 0،999میزان 

گمرک جمهوری اسالمی . باشدباشد و گمرک مذکور جزء فهرست گمرکات موصوف نمیطریق گمرکات تخصصی صادراتی مجاز می
با )های معرفی شده ل کاال تا گمرکهای اضافی ناشی از حمایران به لحاظ ارائه تسهیالت صادراتی و جلوگیری از تحمیل هزینه

ارزیابی دقیق کاال و با . کسب نظر استاندارد. شرط صدور مجوز از سازمان چای کشوربا پیش. (توجه به تخلیه کاال در انبار کرج
. کندبا صدور مجوز صادرات آن مقدار موافقت می. اندازی و انجام تشریفات محموله موصوفرعایت سایر مقررات نسبت به راه

 (91پیوست )

نماید با علم به مقدور نبودن صادرات رسد که شرکتی که در حجمی اینچنین اقدام به عملیات بازرگانی میکه به نظر میتوضیح آن
 .از طریق گمرک پیام چنین اقدامی را صورت داده است که جای ابهام دارد

های مکرری از سوی نامه. ماه پس انقضای مدت قرارداد یعنی طی حدوداً سه 94/9/1000لغایت  91/19/1009از تاریخ – 14
شود که نسبت به رفع کندی اقدامات بایسته برای واریز مبالغ و تخلیه انبار و احتمال سازمان تعاون روستائی به خریدار ارسال می

قدام مثبت خریدار در خصوص واریز اما با توجه به اخطارهای مکرر و عدم ا. های مربوطه تذکراتی را داده استبروز خلل در برنامه
این قرارداد در تاریخ . و با درنظر گرفتن چندین ماه از مهلت پایان فرصت اجرای کامل قرارداد. های چایمبلغ و حمل محموله

 (99پیوست . )گرددبطور یکجانبه از سوی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران کان لم یکن تلقی شده و لغو می 94/9/1000
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مبلغ  90/99/1000که طبق اعالم سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران خریدار از بابت قرارداد مزبور، تا تاریخ ضیح آنتو
مرحله واریز کرده است، و متناسب با وجه واریز شده نسبت به تخیله و حمل انبارها اقدام نموده  10ریال را در  70،999،999،999

اقدامات خریدار نسبت به تخلیه انبار، بخش اندکی از چای که ارزش آن پرداخت شده است در است، اما با عنایت به کندی روند 
اما شایان ذکر است که آمارهای متفاوتی از . کندانبار باقی مانده که در حال حاضر مراحل هماهنگی برای تخلیه را سپری می

بابت مقدار چای خریداری شده، تحویل شده و تحویل نشده از خریدار، سازمان تعاون روستائی و معاونت بازرگانی سازمان چای از 
ها از جمله میزان تحویل شده و رسد بخشی از این تفاوتهزار تن چای مورد معامله دریافت شده است، که به نظر می 19کل 

 : شودآمارهای دریافتی ذیالً ارائه می. باشدنشده، ناشی از زمان ارسال آمارها می

 : اخذ شده از خریدارآمارهای ( الف 

 

کیلوگرم آن از موجودی سال  719،999به مقدار . کیلوگرم چای موصوف 11،999،019خریدار اعالم کرده که از کل صادرات .1
 .صادر شده است( 91)ن . کیلوگرم آن توسط شرکت ش  9،149،999و  1040

منطبق با آمارهای سازمان چای نبوده و از سوی دیگر  دهد که این آمارهابررسی آمارهای ارائه شده توسط خریدار نشان می.9
سرا بایستی مثالً سرجمع آمار تحویل گرفته شده و تحویل نشده در انبار صومعه. باشندبرخی ارقام داده شده با یکدیگر مغایر می

 .دهددهنده آمار خریداری شده باشد اما سرجمع مذکور بیشتر از رقم خریداری شده را نشان مینشان

 : آمارهای اخذ شده از سازمان مرکزی تعاون روستائی( ب .0

http://foodpress.ir/sana/chie12.JPG
http://foodpress.ir/sana/chie13.JPG


 4931اهم اخبار کشاورزی  هفته اول تیر   (com.iccima.www)دفتر کشاورزی وآب    

 

229 
 

 
  : آمارهای اخذ شده از سازمان چای( ج

 

 
جمع کل خرید خربدار با توجه به مبلغ پرداختی توسط ایشان به تعاون روستائی به میزان . براساس آمار سازمان چای کشور

و نسبت آمار تحویل شده سازمان چای . دهدوسط خریدار را نشان میتن بیش از آمار ارائه شده ت 099باشد که تن می 91،009
 .دهدتن کمتر از آمار تحویل شده توسط خریدار را نشان می 1،199مقدار . کشور

های تعیین و برقرار شده حتی بعد از انقضای که خریدار نسبت به فرصتبا عنایت به انقضاء زمان تعیین شده در قرارداد و از آنجائی
اقدامی . مورد معامله، عملیات تخلیه و حمل چای از انبارها نسبت به استمرار واریز مبالغ مالی برای مابقی چای. اعتبار قرارداد مدت

و در صورت »: قرارداد که چنین آمده است ( 0)و با عنایت به انقضای مهلت قرارداد و همچنین آن قسمت از ماده . ننموده است
سپرده حٌسن انجام معامله وی به نفع فروشنده ضبط و قرارداد نیز لغو خواهد شد و خریدار . من قراردادپرداخت مبیع بدون حمل ث

سازمان مرکزی تعاون « .تواند نسبت به فروش آن اقدام و خریدار حق هیچگونه ادعائی نداردمالک باقیمانده نبوده و فروشنده می
 . کندروستائی لغو یکطرفه قرارداد را اعالم می

های دارد که میزان استاندارد رعایت شده در چایهای وارداتی چنین اعالم میسازمان ملی استاندارد ایران در خصوص چای– 10
گیرد و گذاری آن را دربر میها و نشانهباشد که کلیه ویژگیمی( 090)بازفرآوری شده وارداتی مشمول استاندارد اجباری به شماره 

ر خارج از کشور به صورت مخلوط با چای خارجی وارد کشور گردد به دلیل آزمون کاال و مطابقت با چنانچه چای فرآوری شده د
مجوز . برداری و آزمون محموله چای وارداتی توسط ادارات استاندارد مبادی ورودیهای بازرسی و یا نمونهاستاندارد توسط شرکت

علیهذا به جهت . تشخیص این امر غیر ممکن خواهد بود. شورکنند و عمالً در صورت بازگشت چای به کترخیص دریافت می
 (90پیوست . )کنندگان نخواهد داشتتأثیر سوئی بر مصرف. مطابقت چای مزبور با استاندارد

 و الزام آن در مبادی ورودی و خروجی کشور( 090)در ضرورت رعایت استاندارد . که سازمان ملی استاندارد ایرانتوضیح آن

بایستی در کلیه ضرورتی است که می. اما بایستی اظهار داشت که رعایت استاندارد و معیارهای آن. ارائه کرده استمطالبی را 
در غیر . شرایط کارگاهی و مواردی از این دست رعایت گردد. بندیبسته. فرآوری. برداشت. داشت. مراحل این حوزه اعم از کاشت

توان ادعا کرد که بعنوان نمونه می. تواند اثرات خاص خود را داشته باشدیر موارد میاینصورت پرداختن به یک بخش و غفلت از سا
از این روی باز فرآوری آن . شرایطی نیست که تابع موازین و معیارهای استاندارد باشد. شرایط نگهداری چای در انبارهای موجود

http://foodpress.ir/sana/chie14.JPG
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از تأئید استاندارد برخوردار . تواند در عین نا اطمینانیمی. نها و یا مخلوط کردن آن با چای تولیدی همان سال به نسبت معیچای
 .شود

درمان و آموزش پزشکی در این خصوص اعالم داشته است که با توجه به چندین . سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت - 99
شرکت تعاونی روستائی و  تن چای در شهرستان تنکابن و رامسر در انبار 799های چای از جمله حدود مرحله توقیف محموله

اداره نظارت بر مواد غذائی و . های تکمیلیتن چای سنواتی در کارخانجات گیالن و عدم اجازه رفع توقیف آن و پیگیری 1،999
صرفاً به . های مذکور مدت زیادی گذشته است و براساس ضوابط وزارت بهداشتبهداشتی به لحاظ این که از تاریخ مصرف چای

ی از کشور از طریق گمرکات و عدم ورود آن برای مصرف داخلی و همچنین مشروط به عدم صادرات آن به شرط خروج چا
بدلیل احتمال ورود مجدد به )کند کشورهای همسایه و نیز کشورهائی که جمهوری اسالمی ایران از آن کشورها چای وارد می

. ز به غیر از کشورهای صادر کننده چای به ایران را داده استمجوز انتقال چای فوق به کشورهای غیر همسایه و نی( داخل کشور
اما . اندهای چای سنواتی گواهی بهداشت صادر ننمودهیک از محمولهعلیرغم این که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای هیچ

 چای سنواتی صادر شده است و در پایا تأئیدیه استاندارد برای محموله

http://www.foodpress.ir/Post 
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 متفرقه
 آیانا 1349تیر  43, چهارشنبه

 حضور وزیر نیرو در کمیسیون کشاورزی مجلس 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی از طرح سوال نمایندگان کمیسیون های مختلف 

 .وزیر نیرو خبر داداز 
وزیر نیرو در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی حضور داشت که پاسخگوی پرسش های ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .نمایندگان دیگر کمیسیون کشاورزی و دیگر کمیسیون ها بود
شد به بحث بحران آب و دغدغه های آب  از جمله مهم ترین مسایلی که از حمید چیت چیان وزیر نیرو پرسیده: وی تصریح کرد

 .شرب و همچنین تاثیر این مشکل بر بحث کشاورزی بود
به گفته یک عضو کمیسیون کشاورزی، از دیگر مباحثی که از چیت چیان پرسیده شد نیز به بحث کمبود آب و مشکالت مربوط به 

 ./برق و سایر حوزه های مربوط به وزارت نیرو اختصاص داشت
http://www.iana.ir/majles/item/90940-1.html 
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 متفرقه

 اکونا - 134۱تیر  4۰ -

 ایران بیست و هشتمین واردکننده بزرگ غذا در جهان شد
کشور در جهان  97میلیارد دالر در سال است و تنها  19بر اساس برآوردهای فائو میزان واردات محصوالت کشاورزی توسط ایران 

 .واردات بیشتری نسبت به ایران دارند
آمارهای منتشر شده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد نشان می دهد ایران در میان کشورهای بزرگ 

 .واردکننده محصوالت کشاورزی قرار دارد
کشور در جهان  97میلیارد دالر در سال است و تنها  19بر اساس برآوردهای فائو میزان واردات محصوالت کشاورزی توسط ایران 

 .واردات بیشتری نسبت به ایران دارند
دارد و میزان واردات محصوالت کشاورزی  چین با توجه به جمعیت بزرگ خود بیشترین واردات محصوالت کشاورزی را در جهان

 09میلیارد دالری در رتبه دوم و آلمان با  190آمریکا با واردات . میلیارد دالر در سال برآورد شده است 144توسط این کشور 
 .میلیارد دالر واردات در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند

میلیارد دالر در رتبه های چهارم و پنجم بزرگترین واردکنندگان محصوالت  09میلیارد دالر و انگلیس با  00کشورهای ژاپن با 
 .کشاورزی قرار گرفته اند

 .جهان قرار گرفته است 94میلیارد دالر انواع محصوالت کشاورزی در رتبه  19ایران نیز با واردات ساالنه 
، 7.4عراق  19.0، ترکیه 10.4، امارات 99، هند 91ان عربست: میزان واردات برخی کشورهای دیگر به میلیارد دالر عبارت است از

 .1.4، و افغانستان 9.4، عمان 0.1، لبنان 0.1اردن 
 ایران هشتمین واردکننده موز در جهان* 

بر اساس این گزارش موز یکی از اقالم عمده وارداتی به ایران است و هر ساله حدود نیم میلیارد دالر ارز بابت واردات موز از این 
 .ور خارج می شودکش

درصد از کل  0.1. ایران با واردات نیم میلیارد دالری موز به عنوان هشتمین واردکننده بزرگ موز در جهان شناخته شده است
 .میلیارد دالری موز در جهان به مقصد ایران انجام می گیرد 19.4تجارت 

میلیارد دالر و آلمان با  1.04هان شناخته شده است و بلژیک با میلیارد دالری بزرگترین واردکننده موز در ج 1.0آمریکا با واردات 
روسیه، ژاپن، انگلیس و ایتالیا کشورهای دیگری . میلیون دالر به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند 040

 .هستند که پیش از ایران و در رتبه های چهارم تا هفتم قرار گرفته اند
http://iranecona.com/49190 
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 مرکبات

 مرکبات  
 - 49/49/41فارس

 های مرکبات در مازندران چه دهی تا ریزش میوه از شکوفه

دهی بیش از حد درختان مرکبات در بهار امسال که خرسندی کشاورزان را در پی داشت، اما افزایش دما،  شکوفه

 .ویژه نارنگی شد و بر خستگی باغداران افزود های درختان به چه و وزش بادهای گرم، باعث ریزش میوه کاهش رطوبت

دوم خردادماه امسال و افزایش میزان  ویژه از نیمه از شهرستان ساری، براثر گرمای زودرس هوا به خبرگزاری فارسبه گزارش 

رود به منظور رفع این مشکل،  های درختان مرکبات در مازندران دچار ریزش شدند که انتظار می زیادی از میوهرطوبت، مقدار 

 .ویژه بیمه محصوالت به فریاد کشاورزان رسیده و کارآمدتر از گذشته عمل کنند های حمایتی و به سیستم

 .ناگهانی دمای هوا در روزهای هفتم و هشتم خردادماه بوده استرو شدن با افزایش  آغاز تنش گرمایی و ریزش مرکبات به علت روبه

باری شدند اما  هزار هکتار از باغات این استان در سال گذشته دچار کم 09: گوید مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران می

 .رو شدند دهی بیش از حد روبه ، درختان مرکبات با شکوفه از آغاز فصل امسال

باری باغات مرکبات در سال گذشته را به دلیل سرمازدگی سال  وگو با خبرنگار فارس در ساری، کم شکوهی در گفتمحمدتقی 

 .دهی بیش از حد، باالتر از سال گذشته باشد بینی بر این است که محصول به دلیل شکوفه امسال پیش: پیش از آن بیان کرد و گفت

آغاز تنش گرمایی و : درختان از اواخر خردادماه آغاز شد و تا اوایل تیرماه ادامه دارد، افزودچه  وی با تاکید بر اینکه ریزش اولیه میوه

 .رو شدن با افزایش ناگهانی دمای هوا در روزهای هفتم و هشتم خردادماه بوده است ریزش مرکبات، به علت روبه

دما در دو روز یادشده با کاهش میزان رطوبت هوا و باد افزایش ناگهانی : افزاید مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران می

های مرکبات که بیشتر از ارقام  چه درصد رسیده بود و این رویداد موجب شد تا میوه 09گرم همراه بوده است که رطوبت هوا به زیر 

 .نارنگی بودند، دچار ریزش شوند

ویژه  بخشی از باغات عمده و اصلی که محصول آنها مرکبات به: این کارشناس باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد

 .رو نشدند ویژه در ایام نوروز برعهده دارند، با مشکل روبه پرتقال است و تامین این محصول را در کشور به

دام کردند، با این معضل دسته از باغدارانی که نسبت به آبیاری و تغذیه مناسب باغات خود از اوایل بهار امسال اق  آن: وی ادامه داد

 .مواجه نشدند

 .دهی فراوان،افزون بر دو برابر محصول مرکبات را داریم نسبت به سال گذشته، با توجه به شکوفه  شکوهی معتقد است امسال

برخی عوامل محیطی، نقش محدودکننده در پرورش : گوید کارشناس ارشد ترویج باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران می

تن  199گذارند؛ به طوری که اگر میزان محصول در مناطق مساعد،  کبات داشته و بر توانایی کامل رشد و تولید درختان تاثیر میمر

 .رسد تن در هکتار می 11در هکتار باشد، در مناطقی با شرایط محیطی نامناسب، به کمتر از 

طور مستقیم دخالت دارد و  دمای باال در وضعیت نمو و ریزش میوه، به: وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد امیری در گفت هادی ایزدی

های رشد و سایر مواد  ها در جذب کربوهیدرات، آب، تنظیم کننده های خرداد تا تیر، به علت رقابت میوه ریزش میوه بین ماه

یط رقابتی، باعث تسریع در ریزش گراد و باالتر در این شرا درجه سانتی 49تا  01متابولیکی است که وجود درجه حرارت بین 

 .شوند می

http://www.farsnews.com/
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بخش کشاورزی به دلیل مواجهه مستقیم با شرایط محیطی، در معرض بیشترین صدمات و خطرپذیری قرار دارد و در : افزاید وی می

و بدون  تواند دوام بیاورد بلکه گرایش و چرخش به سوی کشاورزی علمی و فنی،تنها راه چاره چنین شرایطی، کشاورزی سنتی نمی

 .رود شمار می جایگزین به

با این وجود، برخی از عوامل محیطی غیرقابل کنترل بوده و در چنین شرایطی : این کارشناس جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد

 .های بیمه محصوالت باید به فریاد کشاورزان رسیده و کارآمدتر از گذشته عمل کنند ویژه سیستم های حمایتی و به سیستم

ترین  تغییرات آب و هوایی در سطح جهانی در حال تشدید بوده و همه کره زمین را متاثر ساخته است و مهم: امیری ادامه داد زدیای

 .ای است عامل ایجاد این معضل نیز افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف سوخت و انرژی و افزایش تولید گازهای گلخانه

و رشد و نمو میوه مرکبات در زمان گرمای هوا، وجود رطوبت تعیین کننده است، لذا آبیاری  دهی در مراحل گل: وی تصریح کرد

 .ها دارد منظم، سبک و با فاصله زمانی کوتاه، نقش تعیین کننده در کاهش ریزش

شود، لذا در  یهای نارس م بادهای گرم همراه با رطوبت پایین خاک نیز موجب ریزش میوه: این کارشناس ارشد باغبانی اظهار کرد

پذیری در اواسط خردادماه به دلیل آنکه در این ارقام مصادف با  دهی و تشکیل میوه، آسیب مورد ارقام نارنگی، به علت تاخیر در گل

 .شود اوایل رشد میوه است، بیشتر دیده می

علت تاج محدود و تراکم پایین شاخ و رس و پیج به  های پیش سن نارنگی ویژه در مورد درختان کم این موضوع به: امیری گفت ایزدی

 .گیرتر است برگ، در باغات با تراکم پایین و فاقد بادشکن، میزان خسارت چشم

که مجموعه . توان نام برد وی معتقد است که از جمله این شرایط، درجه حرارت محیط به همراه رطوبت نسبی هوا و وزش باد را می

ساعت برای تولید مرکبات بهینه و مجموعه حرارتی ساالنه  099و مجموعه ماهانه حدود  ساعت 199هزار و  0واحد حرارتی ساالنه 

 .ساعت در نوسان است 099هزار و  0تا  1099خیز دنیا نیز بین  در مناطق مرکبات

ویژه  ارتی، بهکارشناس ارشد ترویج باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر اینکه در مناطق دارای حد مطلوب واحد حر

فرآیند ساخت : شود، تصریح کرد در مناطقی با رطوبت باال همراه با بارندگی و کم بودن نوسانات حرارتی، مرکبات مطلوبی تولید می

درجه باالتر از درجه حرارت  19ها، حدود هفت تا  مواد قندی، در تاثیر افزایش درجه حرارت قرار داشته و درجه حرارت سطح برگ

درجه و در مناطق خشک بین  09تا  94های فتوسنتزی در مناطق مرطوب، بین  و درجه حرارت متوسط برای فعالیت محیط بوده

 .گراد است درجه سانتی 99تا  11

رسد، در  گراد می درجه سانتی 01پاشی بر روی برگ درختان در روزهایی که درجه حرارت محیط به باالی  آب: وی در پایان گفت

 .کند سطح برگ تاثیر مثبت ایفا میکاهش درجه حرارت 

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049491999990 
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 مرکبات

 - 49/49/42فارس

 ایرانیلیموترش برزیل، ترکیه و آفریقا در سفره / قیمت میوه در تهران

های  برخی مغازه: رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه تقلب عامل گرانی و افزایش تقاضای لیموترش شده، گفت

های قبل مخلوط و به عنوان آب  امسال را با آب لیموترش مانده از سال  آبگیری لیموترش، تفاله خشك لیموترش

 .فروشند لیموترش تازه می

، در مورد دلیل گرانی لیموترش خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت

 .هزار تومان است 17قیمت هر کیلوگرم لیموترش در بازار تهران حدود : اظهار داشت

  برخی از افرادی که به مشاغلی از قبیل آبگیری لیموترش مشغول: ل کیفیت خوبی ندارد، افزودوی با اشاره به اینکه لیموترش امسا

کنند  های قبل مخلوط می های سال هستند با خرید لیموترش ایرانی، تفاله لیموترش ایرانی را که بسیار کم آب است با آب لیموترش

 .آورند ین کار سود خوبی هم به دست میفروشند و با ا و به مشتریان به عنوان آب لیموترش تازه می

همین موضوع باعث : دهد، تصریح کرد های قبل بوی تازگی می های سال مهاجران با بیان اینکه تفاله لیموترش به آب لیموترش

 .افزایش تقاضا شده و قیمت لیموترش را افزایش داده است

شود و با قیمتی بین  ورهای برزیل، ترکیه و آفریقا وارد کشور میلیموترش وارداتی از کش: رئیس اتحادیه میوه و سبزی بیان داشت

 .رسد هزار تومان به فروش می 10تا  11

قیمت هر کیلو گیالس که در : هزار تومان عنوان کرد و افزود 4هزار تا  4وی قیمت هر کیلو سیب گالب را بر حسب کیفیت بین 

 .هزار تومان است 14هزار تومان تا  0ود، بر حسب کیفیت از حدود ش حال حاضر از حاشیه تهران، شاهرود و کرج تأمین می

 4هزار تومان، هلو هم با قیمتی حدود  4هزار تا  4هزار تومان، زردآلو  7تا  199هزار  0هر کیلوگرم آلبالو حدود : مهاجران گفت

 .شود هزار تومان عرضه می

 499هر کیلو گرم هندوانه با قیمتی بین : هش یافته است، اظهار داشترئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت هندوانه کا

 .شود هزار تومان عرضه می 0تومان تا هزار تومان و هر کیلو طالبی با قیمتی بین هزار تا 

ان و توم 199قیمت گوجه فرنگی از هزار تا هزار و : هزار تومان عنوان کرد و گفت 9وی قیمت هر کیلوگرم خیار را بین هزار تا 

 .تومان است 099تومان تا هراز و  499تومان و هر کیلوگرم پیاز از از  999تومان تا هزار و  499زمینی بین  قیمت سیب

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049491991019 
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 مرکبات

 اکونا - 134۱تیر  42 -

 لیموترش برزیل، ترکیه و آفریقا در سفره ایرانی
های آبگیری  برخی مغازه: رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه تقلب عامل گرانی و افزایش تقاضای لیموترش شده، گفت

به عنوان آب لیموترش تازه  های قبل را مخلوط و امسال را با آب لیموترش مانده از سال  لیموترش، تفاله خشک لیموترش

 .فروشند می

به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی ، در مورد دلیل گرانی لیموترش 

 .هزار تومان است 17قیمت هر کیلوگرم لیموترش در بازار تهران حدود : اظهار داشت

  برخی از افرادی که به مشاغلی از قبیل آبگیری لیموترش مشغول: ل کیفیت خوبی ندارد، افزودوی با اشاره به اینکه لیموترش امسا

کنند  های قبل مخلوط می های سال هستند با خرید لیموترش ایرانی، تفاله لیموترش ایرانی را که بسیار کم آب است با آب لیموترش

 .آورند ین کار سود خوبی هم به دست میفروشند و با ا و به مشتریان به عنوان آب لیموترش تازه می

همین موضوع باعث : دهد، تصریح کرد های قبل بوی تازگی می های سال مهاجران با بیان اینکه تفاله لیموترش به آب لیموترش

 .افزایش تقاضا شده و قیمت لیموترش را افزایش داده است

شود و با قیمتی بین  ورهای برزیل، ترکیه و آفریقا وارد کشور میلیموترش وارداتی از کش: رئیس اتحادیه میوه و سبزی بیان داشت

 .رسد هزار تومان به فروش می 10تا  11

قیمت هر کیلو گیالس که در : هزار تومان عنوان کرد و افزود 4هزار تا  4وی قیمت هر کیلو سیب گالب را بر حسب کیفیت بین 

 .هزار تومان است 14هزار تومان تا  0ود، بر حسب کیفیت از حدود ش حال حاضر از حاشیه تهران، شاهرود و کرج تأمین می

 4هزار تومان، هلو هم با قیمتی حدود  4هزار تا  4هزار تومان، زردآلو  7تا  199هزار  0هر کیلوگرم آلبالو حدود : مهاجران گفت

 .شود هزار تومان عرضه می

 499هر کیلو گرم هندوانه با قیمتی بین : هش یافته است، اظهار داشترئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت هندوانه کا

 .شود هزار تومان عرضه می 0تومان تا هزار تومان و هر کیلو طالبی با قیمتی بین هزار تا 

ان و توم 199قیمت گوجه فرنگی از هزار تا هزار و : هزار تومان عنوان کرد و گفت 9وی قیمت هر کیلوگرم خیار را بین هزار تا 

 .تومان است 099تومان تا هراز و  499تومان و هر کیلوگرم پیاز از از  999تومان تا هزار و  499زمینی بین  قیمت سیب

http://iranecona.com/00019 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 49/49/42فارس

 گذاری در کشاورزی لزوم رشد سرمایه/ درصد اشتغال کشور را فراهم کرده است 11بخش کشاورزی 
با اصالح ساختار مالی بانك کشاورزی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رشد : دبیرکل خانه کشاورز پیشنهاد داد

 .خواهد کرد

ای به اسحاق جهانگیری معاون اول  ، عیسی کالنتری در نامهروابط عمومی بانک کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد  99درصد تولید ناخالص داخلی و  11.1بخش کشاورزی به لحاظ اینکه حدود : ین پیشنهاد افزودرئیس جمهور، با اعالم ا

اشتغال نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده و در تولید بسیاری از محصوالت باغی رتبه جهانی دارد، نقش مهمی را در اقتصاد 

 .ملی ایفاد می کند

تولیدی و افزایش بهره وری عوامل تولید از عوامل موثر در رشد اقتصادی به ویژه بخش های  وی با بیان اینکه توسعه ظرفیت

های  ها و ظرفیت گذاری و استفاده از سرمایه های بیشتر نیازمند سرمایه دسترسی به ظرفیت: کشاورزی به شمار می آیند، گفت

 .موجود مستلزم وجود منابع مالی کافی است

افزایش بهره وری و راندمان آبیاری : ه به پایین بودن بهره وری آب در بخش کشاورزی خاطر نشان کرددبیر کل خانه کشاورز با اشار

 .نه تنها تداوم تولید را در بخش کشاورزی تضمین می کند بلکه معضل کمبود آب را نیز تعدیل خواهد کرد

آبیاری آب اندوز و اجرای روش های نوین آبیاری  افزایش بهره وری آب نیازمند سرمایه گذاری در سیستم های: کالنتری اضافه کرد

 .است

وی یکی دیگر از چالش های پیش روی بخش کشاورزی را باال بودن ضایعات در مراحل مختلف تولید و پس از تولید معرفی کرد و 

برداشت و توسعه درصد نیز تخمین زده می شود، نیاز به سرمایه گذاری در وسایل کاشت، داشت،  09کاهش ضایعات که تا : گفت

 .صنایع فرآوری، نگهداری و حمل و نقل دارد

در چنین شرایطی و به ناچار ، بار اصلی تامین سرمایه برای : کالنتری با بیان اینکه بازار سرمایه در ایران رشد نیافته است ، افزود 

 .بخش اقتصادی به عهده بانک ها است

که بخش کشاورزی با آن مواجه است رغبت چندانی به پرداخت تسهیالت به تولید  بانک ها به دلیل مخاطراتی: کالنتری یاد آور شد

 .کنندگان این بخش ندارند و تنها بانک کشاورزی عهده دار تامین مالی بخش کشاورزی است

های بانک کشاورزی با جمع آوری سپرده های مردمی نهایت تالش خود را برای ایفای مسئولیت : دبیر کل خانه کشاورزی گفت 

 .خود در قبال بخش کشاورزی به کار بسته است و انصافا خدمات ارزنده ای را تا کنون ارائه کرده است

در بازار رقابتی کنونی و وجود رقبای خصوصی که سپرده های مردمی را به شیوه های مختلف به سمت خود می : وی تصریح کرد 

 .و کارساز نیست کشانند ، توقع بیشتر از بانک کشاورزی چندان منصفانه 

در شرایطی که تامین امنیت غذایی مردم کشور یک اصل اساسی است ، انتظار می رود دولت محترم به تامین منابع : کالنتری افزود

 .مالی بخش کشاورزی و تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی کمک کند

ا برای تحقق این امر به معاون اول رییس جمهور بر اساس این گزارش دبیر کل خانه کشاورز در ادامه این نامه راهکارهایی ر

 .پیشنهاد داده است 

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049499991010 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.bki.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/articleType/ArticleView/articleId/6799
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940402001313
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 آیانا 1349تیر  42, سه شنبه

 بازدید رئیس مرکز تحقیقات و نوآوری کشاورزی مجارستان از موسسه بذر ایران 

رئیس مرکز ملی تحقیقات و نوآوری کشاورزی مجارستان و هیات همراه از موسسه ( Dr.Jenes) دکتر ینش 

 . تحقیقات اصالح و تهیه نهال وبذر بازدید کرد

رئیس مرکز ملی تحقیقات و نوآوری کشاورزی مجارستان و ( Dr.Jenes )، دکتر ینش (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .هیات همراه وی از بخش ها و مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال وبذر بازدید کردند

فنی و بنابراین گزارش، در ابتدا طی نشستی در دفتر ریاست بخش تحقیقات غالت، دکتر نجفی میرک معاون پشتیبانی، خدمات 

تحقیقاتی موسسه در خصوص معرفی موسسه و فعالیت های آن مطالب مهمی را ارائه کرد و در ادامه دکتر اسماعیل زاده، رئیس 

 .بخش تحقیقات غالت در خصوص معرفی و فعالیت های بخش تحقیقات غالت توضیحات مبسوطی را بیان داشت

 .انجام شدسپس بازدیدی از آزمایشگاه دابل هاپلوئید در این بخش 

در ادامه، از بخش تحقیقات دانه های روغنی و فعالیت های آزمایشگاه ملی دانه های روغنی و همچنین آزمایشگاه کشت بافت، 

 .بیوتکنولوژی و مارکرهای مولکولی این بخش بازدید شد

امه های آزمایشگاه کشت در بازدید از بخش تحقیقات سبزی، صیفی و حبوبات آبی دکتر احمدوند در خصوص فعالیت های وبرن

 .بافت و بیوتکنولوژی توضیحات کاملی را بیان داشت

 ./نیز بازدید انجام شد( گندم )و غالت ( کلزا)در ادامه از مزارع تحقیقاتی بخش دانه های روغنی 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90991-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23221-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  4۶: تاریخ

 ها اتخاذ کنیم های جدید برای کاهش هزینه باید روش/ توسعه راندمان کشاورزی مستلزم تحقیقات

 های جدید  روش: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .زمین، مصرف آب در جهت ارتقا و توسعه راندمان بخش کشاورزی موثر عمل خواهد کردها، سطح  در کاهش هزینه

گروه اقتصادی باشگاه  حوزه کشاورزیاهلل میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار  هدایت

وری کشاورزی در ایران مثل کشورهای توسعه یافته و حتی کمتر از متوسط خاورمیانه  ، در خصوص اینکه بهرهخبرنگاران جوان

در حقیقت تکمیل تجهیزات، امکانات، مکانیزاسیون و انجام تحقیقات در بخش کشاورزی موجب رشد اساسی و : است اظهار داشت

 .ازی حداکثری آب و زمین خواهد شدس اصلی در بهینه

ها، سطح زمین، مصرف آب و  های جدید است تا از این طریق در کاهش هزینه کشاورزی مستلزم تحقیقات و اتخاذ روش: وی افزود

 .در نهایت ارتقا و توسعه راندمان تحولی صورت پذیرد

ها را اعمال کردند و در نهایت  جام تحقیقات بهترین روشبا توجه به اینکه کشورهای توسعه یافته با ان: میرمرادزهی تصریح کرد

 .وری باالی کشاورزی و درآمد رسیدند، امیدوارم کشور ما هم به این سمت و سو پیش رود سبب بهره

http://www.yjc.ir/fa/news/1944909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/5244030
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 فودپرس 1349تیر ماه  3چهار شنبه 

 رکوردشکنی واردات گندم/ جهش واردات کاالهای اساسی

واردات گندم به : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران از جهش واردات کاالهای اساسی خبرداد و گفت <مواد غذایی

 .درصد رشد کرده است 17درصد و از لحاظ ارزش  71از لحاظ وزن  09کشور در سال گذشته نسبت به سال 

قلم کاالی عمده وارداتی به  1دهد در میان  آمارها نشان می: کاوه زرگران از جهش واردات کاالهای اساسی به کشور خبرداد و گفت

 .کشور، چهار قلم جزء غالت بودند و به ترتیب گندم، ذرت دامی، برنج و کنجاله در این لیست قرار دارد

میلیون دالر و سهم ارزشی  940میلیارد و  9در این میان، گندم خوراکی با : یس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران افزودرئ

نسبت به سال پیش از آن، از  00ترین کاالی وارد شده به کشور است و میزان گندم وارد شده به کشور در سال  درصد، عمده 4.00

 .درصد رشد داشته است 17و از لحاظ ارزش  71لحاظ وزن 

های سوم تا پنجم را داشته اند و ذرت  قلم کاالی عمده وارداتی ذرت دامی، برنج و کنجاله به ترتیب مقام 1در بین : وی تصریح کرد

درصد  10، بیش از 09هزار تن بوده که به لحاظ وزن نسبت به سال  197میلیون و  0دامی وارد شده به کشور در سال گذشته هم، 

 .د داشته استرش

زرگران با اعالم اینکه برخالف ذرت دامی و گندم که وارداتش رشد داشته، میزان واردات برنج و کنجاله سویا با کاهش روبرو بوده 

درصد کاهش  00هزار تن بوده که نسبت به سال پیش از آن،  141برنج وارد شده در سال گذشته، یک میلیون و : است، گفت

درصدی را 94، کاهش 09تن بوده که نسبت به سال  190میلیون و  9کنجاله سویا هم در سال گذشته داشته است و همچنین 

 .تجربه کرده است

وی در ادامه با اشاره به اینکه صنایع غذایی ایران به لحاظ کمی و کیفی در مسیر توسعه قرار دارد و به روزرسانی تجهیزات در 

هایی که از  ریزی با برنامه: دغدغه فعاالن بخش دولتی و خصوصی بوده است، خاطرنشان کردترین  بخش تامین، تولید و توزیع مهم

سوی دولت صورت پذیرفته و همچنین استقبال تولیدکنندگان بخش خصوصی، رشد چشمگیری در ارتقای سطح تکنولوژی در 

 .کشور داشتیم

میلیون نفر، بازار مصرف بزرگی در  49ودن جمعیت نزدیک به رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه ایران با دارا ب

میلیون تن غالت  10.1نزدیک به  00در سال : حوزه تولید و مصرف صنایع غذایی پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است، گفت

ه واردات گندم داشته، هزار تن اختصاص ب 999میلیون و  7میلیارد دالر به کشور وارد شد که از میزان ذکر شده  0.1به ارزش 

 .درصد آن گندم آسیابانی بوده است 09ضمن اینکه از این میزان نیز بیش از 

میلیون گندم داخلی نیز تنها بخش کوچکی به عنوان ذخیره استراتژیک نگهداری و مابقی به  7همچنین از میزان : وی اظهار داشت

سازی نیازمند  حجم استفاده از گندم در کشور، در حوزه ذخیرهمصرف آرد خبازی و صنف و صنعت رسیده است که با توجه به 

 .میلیون تن گندم در سال هستیم 14احداث سیلوی استاندارد برای نگهداری 

 119میلیون و  0سال گذشته چیزی حدود : شود، تصریح کرد میلیون تن ذرت در کشور مصرف می 4زرگران با بیان اینکه ساالنه 

 .میلیون تن در کشور مصرف ذرت داشتیم 4میلیون تن تولید داخل سال گذشته  9.1تیم که با احتساب هزار تن واردات ذرت داش

میلیون تن واردات  10.1هزار تن واردات جو به کشور،  499وی با اشاره به اینکه به طور کلی با احتساب واردات یک میلیون و 

 .تاندارد حجم مذکور از غالت از ضروریات استسازی اس فراهم نمودن بستر ذخیره: غالت داشتیم، متذکر شد

درصد  17در حال حاضر : سازی برنج در کشور تاکید کرد و گفت زرگران در ادامه به ضرورت ایجاد بستر مناسب جهت ذخیره

درن های م ضایعات در حوزه شالی کوبی سنتی برنج داریم که در صورت استفاده از سیستم ذخیره استاندارد و استفاده از روش
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 .شالی کوبی شاهد حذف ضایعات در این حوزه خواهیم بود

میلیون تن  0در سال گذشته : ها اشاره کرد و گفت وی همچنین به ظرفیت مناسب در بخش احداث سیلو به منظور ذخیره نهاده

 0ما تنها ظرفیت ذخیره  سال گذشته ثابت بوده و با توجه به اینکه 1ها را داشتیم که این رقم به طور متوسط طی  واردات نهاده

 .میلیون تن خوراک دام را داریم، در این حوزه بستر مناسبی برای احداث سیلو موجود است

کارخانه  011در حال حاضر حدود : ای داشت و گفت زرگران همچنین به بستر احداث سیلو در جوار کارخانجات آرد کشور اشاره

 4میلیون تن ظرفیت فعال و  19میلیون تن آرد را دارند اما در حال حاضر  99آردسازی در کشور فعال است که ظرفیت تولید 

میلیون تن ظرفیت خالی داریم که در صورت استفاده از تمام ظرفیت تولید بستر مناسبی نیز برای احداث سیلو در این حوزه 

 .موجود است

در سال : رد در کشور تاکید کرد و اظهارداشتوی در ادامه بر ضرورت توجه دولت در حوزه بسترسازی برای گسترش صادرات آ

هزار تن بوده است، که با توجه به سهم پایین صادرات  94میلیون تن و صادرات آرد کشور ما  9صادرات آرد کشور ترکیه  9910

عت ای به تقویت این بخش و صدور مجوزهای صادراتی برای رونق صن آرد کشور ما در دنیا ضروری است مسئولین توجه ویژه

 .سازی ظرفیت خالی این حوزه داشته باشند آردسازی و فعال

میلیون دالری بین کشورها در حوزه  0رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه ما در بازار 

توانیم بازار  دهد که با وجود ظرفیت خالی کارخانجات آرد می این نشان می: کنیم، گفت صدم درصد استفاده می 10آرد تنها از 

مصرف در کشورهای جنوبی خلیج فارس و بازار تجارت غالت در روسیه کریدور باشیم و غالت روسیه در صنایع آردسازی ما تبدیل 

 .غانستان عرضه گرددمرز عراق و اف به بازار مصرف کشورهای جنوبی هم

اما : کنیم مساوی است گفت زرگران با بیان اینکه در حوزه سیلو ظرفیت اسمی نگهداری غالت با حجم غالتی که وارد و برداشت می

همانطور که مستحضرید به دلیل پراکندگی نامناسب سیلوها، در برخی از نقاط مانند مبادی ورودی و بنادر شمالی با کمبود سیلو 

 .شود ستیم و غالت در انبارها و فضاهای غیرمکانیزه نگهداری میمواجه ه

اولین محموله گندم از کشور قزاقستان : برون توضیح داد وی با اشاره به پتانسیل کشور در حوزه غالت، درباره ترمینال غالت اینچه

و همچنین ترانزیت  CIS الت از کشورهایقبل از عید امسال تخلیه شد که این اقدام نویدبخش ایجاد بستر مناسبی برای واردات غ

هزار تن سیلوی  099غالت از طریق حمل و نقل ریلی است که در صورت تداوم این اقدامات، حداقل نیاز به احداث نزدیک به 

 .هاست نگهداری گندم در منطقه مذکور هست که در این خصوص استاندار گلستان پیگیر این طرح

یکی از دالیل : ه صنایع آردسازی و صنایع وابسته، پتانسیل باالیی در حوزه تولید دارند، اضافه کردزرگران با تاکید مجدد بر اینک

های  رود با پیروی از توصیه روز نبودن سطح تجارت صنایع آردسازی کشورمان با دنیا، دخالت بیش از حد دولت است که امید می به

، دامنه فعالیت بخش خصوصی 44های اصل  قش نماید و با توجه به سیاستمقام معظم رهبری، دولت تنها در حوزه نظارت ایفای ن

گری دولت بسیار  شود و دامنه تصدی درصد واردات گندم توسط بخش خصوصی انجام می 10چرا که اکنون تنها . افزایش یابد

  .گسترده است

http://www.foodpress.ir/Post 
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 نهاده 

 - 49/49/41فارس

 هزار تن کود سولفات پتاسیم برای کشت پاییز 133تولید / اولویت تامین کود از داخل کشور
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه اولویت برای تامین کود کشاورزان از تولید داخلی است، از 

 .هزار تن کود سولفات پتاسیم برای کشت پاییز خبر داد 133تولید 

، علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در نشست خبری با خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اولویت شرکت تأمین و : های کشاورزی در سال جاری گفت و نهادههای این شرکت در زمینه کود  ها و برنامه اشاره به اهم فعالیت

اولویت ما تأمین کود شود و  هزار کارگزار انجام می 4ها با استفاده از شبکه توزیع سراسری که توسط بیش از  تدارک و توزیع نهاده

 .از منابع داخلی است

ه در برنامه شرکت است و برای نظارت بر کیفیت کودهای تولیدی ویژه فسفاته و پتاس حمایت از تولیدکنندگان کودها به: وی افزود

 .شود ای توسط یک کارگروه فنی از طرف شرکت و وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه آب و خاک انجام می بازدید دوره

ری مورد با کارخانه تولید کود شیمیایی در کشور در سال جا 94بیش از : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت

 .هدف راهنمایی بیشتر و آشنایی با مشکالت تولیدکنندگان مورد بازدید قرار گرفته است

در   :بخشی به کودهای مورد نیاز کشاورزان و تولید با کیفیت محصوالت است، اظهار داشت ولی با بیان اینکه رویکرد شرکت تنوع

گروه کودی  7، تولید 04تأمین و تدارک دیده شد، درحالی که در سال نوع کود شیمیایی  1گروه کودی مشتمل بر  0، 00سال 

 .نوع کود را در دستورکار داریم 90مشتمل بر 

تکیه ما بر تولیدات داخلی و کاهش معنادار واردات کود از جمله تدارک : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .غیره است کودهای شیمیایی، کود آلی، زیستی، میکروبی و

شود را دارد، اظهار  ولی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مسئولیت کیفیت کاالهایی که به کشاورزان عرض می

 .کند که دارای تأییدیه از مؤسسه خاک و آب و دارای برچسب باشد بنابراین شرکت ما کودهایی را خریداری می: داشت

 9.9کنند که از  خراسان، بندر امام، فارس و پردیس کود اوره مورد نیاز کشور را تولید و تأمین میهای کرمانشاه،  کارخانه: وی افزود

 .شود کود اوره مورد نیاز یک میلیون تن از کارخانه پردیس تأمین می

رزان ایجاد کرده هزینه حمل و نقل از کارخانه پردیس تقریباً باالست، به همین دلیل مشکالتی را برای ما و کشاو: ولی بیان داشت

 .ایم های دیگر بسته هزار تنی برای تأمین این کود از پتروشیمی 099که در این راستا یک قرارداد سواپ 

های گذشته بخشی از کود مورد نیاز از خارج کشور تأمین  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه در سال

ا حمایت از تولیدکنندگان داخلی میزان واردات را کاهش دهیم، به همین دلیل با شرکت کنیم ب ما تالش می:  شده، اظهار داشت می

 .ایم آمونیوم فسفات قرارداد بسته هزار تن کود دی 199پتروشیمی رازی بندر امام خمینی برای تولید 

 0در رابطه با تأمین این : هار داشتشود، اظ وی با بیان اینکه برای تأمین کودهای فسفاته، ازته و پتاسه از منابع داخلی تالش می

 .شود تا از لحاظ تأمین منابع مالی مشکلی نداشته باشند خرید بسته می هایی که قادر به تولید هستند، قرارداد پیش کود با کارخانه

های  که در سال سولفات پتاسیم یك کود نایاب استکود : ولی در مورد تأمین کود سولفات پتاسیم در کشور اظهار داشت

 .محیطی داشته است، تولید این محصول در دنیا کاهش یافته است دلیل آنکه تولید آن تأثیرات زیست گذشته به

 .ایم هزار تن از سولفات پتاسیم را برای کشت پاییز تولید و تأمین کرده 999در داخل کشور با اتخاذ تدابیری : وی افزود

http://www.farsnews.com/
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تولید کود سولفات پتاسیم اثرات زیست محیطی دارد : مدیره شرکت اظهار داشت تدر رابطه با تولید این کود یزدان سیف عضو هیأ

 .کنند و پسماند حاصل از تولید آن باید کنترل شود، به همین دلیل اغلب تولیدکنندگان این محصول را در شرایط خاص تولید می

های کارگزاران آنها را  ساس توانمندیبرا: در ادامه این نشست ولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .کنیم بندی می رتبه

کود ازته در داخل کشور امسال تولید و تأمین شده و کود فسفاته مورد : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت

 .نیاز کشت بهاره نیز در داخل کشور تأمین شده است

خانجات پتروشیمی قصد دارند، قیمت کود ازته را افزایش دهند، ولی وزارت جهاد اگرچه کار: وی در رابطه با نرخ کود اظهار داشت

 .گونه تصمیمی مبنی بر تغییر یا افزایش قیمت کود را ندارد کشاورزی هیچ

یک چهارم بذر مورد نیاز بخش کشاورزی توسط شرکت : وی درمورد تأمین بذر موردنیاز کشاورزان در سال جاری اظهار داشت

 .تی از کشاورزان خریداری شده استخدمات حمای

 .هزار تن آن خریداری شده است 09هزار تن بذر در سال جاری نیاز داریم که حدود  41به : ولی بیان داشت

اگرچه این مقدار بذر دیرتر از زمان   :تن بذر کلزا اظهار داشت 199مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به واردات 

 .زان رسید، اما عملکرد خوبی داشتکشت به کشاور

در برنامه واردات بذر سویا را داریم، ضمن : تن بذر کلزا را در سال جاری داریم، تصریح کرد 919وی با اشاره به اینکه برنامه واردات 

 .کنیم اینکه همراه واردات، دانش مورد نیاز تولید این بذر را نیز وارد می

آالت کشاورزان بسته  با شرکت هپکو قراردادی برای تأمین ماشین: ورد نیاز کشاورزان بیان داشتآالت م ولی در مورد تأمین ماشین

 .کنیم آالت کشاورزی در زمینه واردات دانش فنی آن به کشور نیز تالش می شده و در کنار واردات ماشین

های مختلف را تقویت  ز به آزمایشگاهبرای آنالیز کودهای آلی و زیستی مرکز علمی ـ کاربردی در کرج مجه: وی تصریح کرد

 .ایم کرده

های ذیربط  های آموزشی برای ارتقاء دانش پرسنل، کارگزاران و کشاورزان با همکاری سازمان همچنین کالس: ولی بیان داشت

 .شود می الزم در مورد فرموالسیون سموم، کودهای شیمیایی به کشاورزان ارائه  ها آموزش ایم که در این کالس تشکیل داده

درحال حاضر کودهای پایه از جمله؛ ازته، فسفاته و پتاسه توسط شرکت : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود

شود و به جز این عرضه آنها بسیار محدود است، به همین دلیل ما به کشاورزان توصیه داریم از  خدمات حمایتی کشاورزی توزیع می

 .کودها را دریافت کنند های توزیع ما این طریق شبکه

در مورد کودهای ریزمغذی، آلی و زیستی که عرضه آنها در بازار زیاد است قرار شده از این پس کودهایی توزیع و مصرف : وی افزود

 .شوند که مؤسسه خاک و آب آنها را تأیید کرده باشد

 .پیگیری مسئله قاچاق هستندها تشکیل شده که در حال  های فنی در استان همچنین کمیته: ولی تصریح کرد

  :وی با اشاره به اینکه طرح پایش کیفیتی کودهای شیمیایی توسط مؤسسه خاک و آب از سال گذشته آغاز شده است، گفت

مهلت دارند، با مراجعه به مؤسسه خاک و آب تأییدیه این مؤسسه و  04مرداد ماه  91تولیدکنندگان کودهای داخلی تا تاریخ 

 .توا با برچسب روی محصول را دریافت کنندگواهی تطابق مح

پس از اتمام این تاریخ از توزیع و مصرف کودهایی که دارای گواهی : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .شود تطابق نیستند، جلوگیری می

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049491999011 
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 نهاده
 آیانا1349تیر  41, دوشنبه

گیری کند، نه  دولت برای تغییر قیمت کود ازته تصمیم/ درصدی مصرف کودهای شیمیایی در کشور 13کاهش 

 ! ها پتروشیمی
درصد از مصرف کودهای  13با اضافه شدن کودهای آلی و زیستی و ایجاد تنوع در این بخش، در سال جاری حدود 

 .شیمیایی کاسته شده است

، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در جلسه مطبوعاتی به (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  نهادهبا بیش از چهارهزار کارگزار در سطح کشور، تأمین و تدارک : های این شرکت در سال جاری اشاره کرد و گفت اولویت

 .شود مورد نیاز بخش کشاورزی انجام می

ای توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب و ناظران  در راستای تأمین و تدارک کودهای باکیفیت، بازدیدهای دوره: علیرضا ولی افزود

آن در حال  کارخانه تولیدکننده کود شیمیایی انجام شده است و پس از استحصاء نواقص تالش برای حل 94شرکت در بیش از 

 .مردادماه سال جاری فرصت دارند تا گواهی تطابق برچسب با محتوا را از مؤسسه فوق دریافت کنند 91ها تا  انجام است و کارخانه

کود مدنظر قرار گرفت که  90های کودی از سه به هفت گروه و مشتمل بر  در سال جاری، افزایش تعداد گروه: وی خاطرنشان کرد

 .د بخش کشاورزی قرار گرفته استتمامی آنها در سب

تأمین و تدارک کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با تکیه بر تولیدات داخلی و کاهش : های این شرکت ادامه داد ولی درباره اولویت

تأمین معنادار واردات است و در این راستا کودهای ازته از تولیدات داخل و سایر کودهای مورد نیاز از طریق واردات تدارک و 

 .شود می

کند که دارای تأییدیه از مؤسسه  هایی خرید می این شرکت تمامی کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی را از کارخانه: وی تصریح کرد

 .خاک و آب باشد

قرار های فارس، خراسان و در جنوب کشور در منطقه بندر امام و پردیس  پنج کارخانه کود ازته در کشور در استان: ولی یادآور شد

هزار تن  099کنیم و حدود یک میلیون تن از کود اوره مورد نیاز از کارخانه پردیس و  دارند که کود تولیدشده آنها را خریداری می

 .گیریم های دیگر تحویل می آن را از پتروشیمی

 افزایش قیمت کود ازته تا پایان خرداد وجود نداشت

های پتروشیمی وجود  در حال حاضر مشکل افزایش قیمتی که با شرکت: ردمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأکید ک

های اخذشده، تا پایان خرداد قرار نیست افزایشی در قیمت کود داشته باشیم و پس از آن نیز  داشت مرتفع شده و بر اساس تصمیم

 .باید توسط دولت تغییرات آن لحاظ شود

ها تمایل  نوان با افزایش قیمت کودهای شیمیایی موافق نیست، اما پتروشیمیع وزارت جهاد کشاورزی به هیچ: وی اظهار داشت

دارند که در سال جاری قیمت را افزایش دهند که در این راستا منتظر تصمیم دولت هستیم و همچنان تولیدات کود ازته برای 

 .بخش کشاورزی آماده است

کنیم که کودهای مصرفی بخش کشاورزی را از  داخلی تالش میبا تکیه بر تولیدات : ولی از کاهش واردات خبر داد و گفت

( DAP)آمونیوم فسفات  هزار تن کود دی 199ای که با پتروشیمی رازی برای تولید  گونه تولیدکنندگان داخلی تهیه کنیم، به

 .قرارداد بسته شده است

میحطی در  دلیل مخاطرات زیست ید این کود بهاز آنجا که تول( SOP)تأمین و تدارک کود سولفات پتانسیل : وی همچنین افزود

 .دنیا رو به کاهش است، با استفاده از توان تولیدکنندگان داخلی تأمین و تدارک کردیم
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دلیل اثراتی که در مبارزه با  هزار تن است که به 999نیاز به این کود : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خاطرنشان کرد

محیطی اقدام به تهیه آن در  بخش کشاورزی ضروری است و تولیدکنندگان داخلی با رعایت اصول زیستتنش خشکی دارد، برای 

 .کنند داخل کشور می

فاز مختلف اقدامات الزم را برای  19چهارهزار کارگزار در : بندی کارگزاران توزیع کود در کشور خبر داد و تصریح کرد ولی از رتبه

 .این راستا بانک اطالعات مربوطه تهیه و تدوین شده است کنند و در بخش کود ساماندهی می

در زمینه تهیه و تأمین کود ازته هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد و کود فسفاته مورد نیاز برای کشت پاییزه هم : وی ادامه داد

تأمین و توزیع شده است، بنابراین  تأمین شده است و عالوه بر آن، در گروه کودهای پتاسه، کود پلرور پتاسیم و سولفات پتاسیم نیز

 .هیچ مشکلی از لحاظ تأمین و تدارک کودها در سال جاری نداریم

 هزار تن از بذر مصرفی کشاورزان 33سازی  آماده

چهارم بذر مورد نیاز بخش  یک: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درباره بذور مورد نیاز بخش کشاورزی نیز یادآور شد

های تحقیقاتی، هماهنگی داشته باشد و برای سال جاری  ها و مؤسسه شود که با رویکرد شرکت زان خصوصی تأمین میتوسط کشاور

 .هزار تن از بذور موردنیاز غالت، گندم و جو قرار است تأمین شود 41

 .هزار تن از بذور تولیدی خریداری شده و مابقی آن به مرور تأمین خواهد شد 09حدود : ولی تأکید کرد

تن بذر کلزا خریداری و برای کشت امسال آماده شد که عملکرد  199در سال گذشته : وی درباره واردات بذر کلزا نیز اظهار داشت

 .تن بذر کلزا به کشور وارد کنیم که مناقصات الزم انجام شده است 919امسال نیز در برنامه داریم . بسیار مناسبی را نشان داد

ای که با شرکت هپکو منعقد شده، قرار است بخشی از  نامه بر اساس تفاهم: بخش کشاورزی نیز گفتآالت  ولی درباره ماشین

های مربوط به کیفیت آن نیز توسط مرکز  آالت مورد نیاز بخش کشاورزی توسط این شرکت در داخل تولید شود و آزمایش ماشین

 .کاربردی و تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی به انجام برسد -علمی 

هایی منعقد  نامه های مطرح دنیا تفاهم آالت مورد نیاز بخش کشاورزی نیز با شرکت برای تأمین سایر ماشین: وی همچنین افزود

 .شده است

 تدارک کودهای مصرفی بخش کشاورزی با تکیه بر نقشه جامع کود

از کودهای ریزمغذی، آلی و میکروبی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره استفاده 

شود، توسط این شرکت تأمین و تدارک شده است و  درصد کودهایی که به چرخه کشاورزی وارد می 09بیش از : خاطرنشان کرد

 .شود مطابق با نقشه جامع کود و نظر مؤسسه تحقیقات خاک و آب خریداری می

درصد از مصرف کودهای شیمیایی کاسته  99تا  19ی آلی و زیستی به میزان در سال جاری با توجه به ورود کودها: ولی ادامه داد

 .شده است

هیچ کودی در انبارها بدون نظارت : وی خبر تقلبی بودن دو میلیون تن کود ازته در انبارهای کشاورزان را تکذیب کرد و یادآور شد

زار تن از انواع کودهای باکیفیت را خریداری و در ه 499و پایش مؤسسه تحقیقات خاک و آب باقی نخواهد ماند و این شرکت 

 .انبارها نگهداری کرده است

اندازی شده و تمامی  های کشاورزی در کشور راه سامانه توزیع هوشمند نهاده: ولی درباره قاچاق کودهای شیمیایی نیز تصریح کرد

 919ای که در سال گذشته یک میلیون و  ست، به گونهشود را در خود جای داده ا هایی که به چرخه وارد و از آن خارج می نهاده

ترتیب، میزان تخلف به کمترین حد خود در این بخش  اند؛ بدین کشاورز در این سامانه ثبت نام و کود مورد نیاز خود را دریافت کرده

 .خواهد رسید
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ق رسمی و غیررسمی کاهش پیدا کند تا امیدواریم ظرف یک سال آینده فاصله قیمتی بین کودهای توزیعی از طری: وی تأکید کرد

 .ترتیب ریسک تخلف به حداقل ممکن برسد بدین

 رسد کمتر از یك درصد کودهای شیمیایی در ایران به مصرف می

ایران بیش از سه : مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز درباره میزان مصرف کودهای شیمایی در کشور گفت عضو هیئت

 .رسد ر دنیا را از آن خود کرده است، در حالی که کمتر از یک درصد کودهای شیمیایی به مصرف میدرصد تولید کشاورزی د

هزار تن کود شیمیایی در کشور توزیع شد که در مقایسه با دنیا بسیار پایین  799سال گذشته یک میلیون و : یزدان سیف افزود

 .شود ل عنوان میبوده و به همین دلیل است که اقتصاد کشاورزان ایرانی متزلز

 199درصد محصوالت دنیا غیرارگانیک است و قرار نیست  09امروزه : وی درباره حمایت از محصوالت ارگانیک نیز خاطرنشان کرد

 .درصد آن ارگانیک شود، زیرا در این صورت نصف جمعیت دنیا گرسنه خواهند ماند

میلیون  140میالدی میزان مصرف جهانی کود حدود  9914ال در س: مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد عضو هیئت

رود، این در حالی است که میزان مصرف کشور بر اساس  درصدی می 11تا  10میالدی احتمال کاهش  9911تن بود که در سال 

ی کشاورزان که ناشی جای برخ دلیل مصرف نابه میلیون تن باشد، اما به 4.0آنچه که مؤسسه تحقیقات خاک و آب اعالم کرده، باید 

 .شود از زیادی یا کمی مصرف است، تولید سه میلیون تن آن هرساله جذب می

هزار تن از بذر کلزا  با توجه به استقبال کشاورزان از بذرهای وارداتی، حدود یک: سیف درباره واردات بذر کلزا به کشور تصریح کرد

امیدواریم با ترویج بیشتر و به زیر کشت بردن بیشتر این رقم بتوانیم سایر تن آن وارد شده و  499قرار است وارد شود که تاکنون 

 .آن را نیز وارد کنیم

درصد باید توسط واردات تأمین شود و سایر آن از طریق  99رسد، حدود  از میزان کودی که در کشور به مصرف می: وی یادآور شد

 ./تولید داخل قابل استحصال است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90994-1.html 
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 نهاده  
 آیانا 1349تیر  47, یکشنبه

 اندازی شد  پایگاه الکترونیکی ثبت مواد کودی راه

 .اندازی شد منظور تسریع و تسهیل در کار راه به www.kswri.irپایگاه الکترونیکی ثبت مواد کودی به نشانی 

با اشاره به ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .زودی گواهی ثبت به آنها داده خواهد شد شده نیز آماده ثبت هستند که به کود تأکید 09: تقاضای ثبت مواد کودی گفت 09ثبت 

شده برای اخذ شماره ثبت مواد  وجودآمده در تاریخ اعالم دلیل تناقض به کامبیز بازرگان، نارضایتی تولیدکنندگان به نحوه ثبت را به

مؤسسه تحقیقات خاک و آب برای اخذ : کتاب قانون مقررات واردات و صادرات عنوان کرد و افزودشده در  کودی و تاریخ اعالم

مردادماه سال جاری مهلت داده بود، این در حالی است که برای واردات از ابتدای سال، نیاز به شماره ثبت بود که  91شماره ثبت تا 

مردادماه سال جاری اجازه واردات بدون شماره ثبت را  91کنندگان نیز تا شده رفع شده و وارد های انجام نگاری این مشکل با نامه

 .دارند

شود و در  از آنجا که این هزینه یک بار برای همیشه پرداخت می: وی با عنوان اینکه هزینه ثبت باال نیست، خاطرنشان کرد

 .کنندگان و واردکنندگان اخذ نشده استهای آینده تنها نیاز به تمدید با هزینه کمتر است، مبلغ زیادی از تولید سال

اندازی پایگاه الکترونیکی مؤسسه تحقیقات خاک و آب به  رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی در ادامه از راه

تولیدکنندگان، واردکنندگان و : و تصریح کردمنظور تسریع و تسهیل در کار ثبت مواد کودی خبر داد  به www.kswri.irنشانی 

توانند از این پس مدارک خود را برای اخذ شماره ثبت مواد کودی به این پایگاه الکترونیکی ارسال  کنندگان مواد کودی می توزیع

 .کنند

های کودی را از  ب، نمونهمؤسسه تحقیقات خاک و آ: های کودی از متقاضیان نیز ادامه داد بازرگان درباره چگونگی دریافت نمونه

های کودی را به صورت پلمپ شده برای این مؤسسه  گیرد و واردکنندگان باید نمونه ها تحویل می تولیدکنندگان داخلی و از کارخانه

 .ارسال کنند

 .دام کنندمردادماه امسال فرصت دارند برای اخذ شماره ثبت مواد کودی، اق 91اندرکاران مواد کودی تا  دست: وی یادآور شد

مواد کودی قبل از عرضه در بازار باید از مؤسسه تحقیقات خاک و آب، شماره ثبت دریافت کرده باشند و برای : بازرگان تأکید کرد

 .شود کودهای وارداتی قبل از آن که ثبت سفارش شوند، این کار انجام می

ی که توسط وزیر جهاد کشاورزی نیز ابالغ شده است، تمام بر پایه این گزارش، طبق آیین نامه ثبت وکنترل کیفی انواع مواد کود

های کودی را برای بررسی و اخذ شماره  اند مدارک و نمونه کنندگان مواد کودی موظف شده تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع

ضور فیزیکی متقاضیان برای اندازی این پایگاه الکترونیکی نیازی به ح ثبت به مؤسسه تحقیقات خاک و آب ارسال کنند که با راه

 ./تحویل مدارک نیست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90099-1.html 
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 نهاده 

 آیانا 1349تیر  47, یکشنبه

 بارکد گواهی تطابق محتوا با برچسب کود و سم تدوین شد / تشدید برخورد با عرضه کود و سم تقلبی به بازار

های کشاورزی تقلبی و فاقد کیفیت به بازار  با تدوین بارکد گواهی تطابق محتوا با برچسب کود و سم، از عرضه نهاده

 .شود جلوگیری می

با اعالم این خبر ( ایانا)ایی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون اجرایی و فنی سازمان تعاون روست

عنوان بارکد  کیفیت در حوزه کشاورزی، برچسب گواهی تطبیق محتوا با برچسب به منظور جلوگیری از عرضه سم و کود بی به: گفت

 .کیفیت کاال تدوین شد

تأکید مؤسسه آب و خاک و سازمان حفظ نباتات پس از بررسی فرآیند تولید انواع شرکت مورد : غالمحسین طباطبایی افزود

کودهای شیمیایی و سم و پس از آنالیز آزمایشگاهی اقدام به صدور برچسبی خواهد کرد که تحت عنوان گواهی تطبیق محتوا با 

 .گذاری خواهد شد ها، برچسب برچسب، به روی نهاده

کردند که در  کیفیت و کودهای شیمیایی تقلبی می تولیدکنندگان اقدام به کاالهای کم رخی از شبهدر گذشته ب: وی خاطرنشان کرد

 .رسید شده نیز نمی کننده، به کاربرد تعریف نهایت به ضرر تولیدکنندگان بود و ضمن از دست رفتن منابع مالی مصرف

ا که امکان نظارت بر چهارهزار تولیدکننده انواع سم و کود در از آنج: معاون اجرایی و فنی سازمان تعاون روستایی ایران ادامه داد

ای یک شرکت مورد تأیید مؤسسه خاک و آب و سازمان حفظ نباتات برای نظارت بر عملکرد  نامه کشور وجود ندارد، طی تفاهم

 .کیفیت تولیدکنندگان داخلی انتخاب شد

نظیر مواد ریزمغذی و کودهای شیمیایی را آنالیز کرده و میزان  این مؤسسه محتوای کاالهای تولیدشده: طباطبایی تصریح کرد

دهد و پس از تطبیق دقیق محتوا با برچسب، اقدام به صدور  بندی کاال را نیز مورد بررسی قرار می درصد ذکرشده به روی بسته

 .کننده کیفیت کاال باشد تواند تضمین کند که می بارکدی می

های زیرمجموعه سازمان تعاون  مدیره، به همه اتحادیه اقدام تدوین شده و در صورت تأیید هیئتدستورالعمل این : وی یادآور شد

 ./روستایی ابالغ خواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90900-1.html 
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 نهاده
 آیانا 1349تیر  41, دوشنبه

، "نئونیکوتینوئید"/ برای آبزیان و پرندگان "دیازینون"درخواست توقف مصرف سم پر خطر و پر مصرف 

 سمی خطرناک برای زنبورهای عسل 
سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرد، مصرف سم پرخطر و پر مصرف 

 .جمله خطرناک ترین سموم برای آبزیان و پرندگان است، متوقف شوددیازینون که از 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از محیط زیست، محمدجواد سروش، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در امور 

ازمان حفاظت محیط سموم و کودهای شیمیایی با اشاره به تشکیل کمیته مدیریت منابع پایه و کاهش آلودگی کود و سم در س

که از  "دیازینون"بر این اساس، طی نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی درخواست شد تا مصرف سم پرخطر و پر مصرف : زیست، گفت

جمله خطرناک ترین سموم برای آبزیان و پرندگان است و مصرف ساالنه آن بیش از سه میلیون لیتر در ایران است، هر چه سریع 

 .تر متوقف شود

بیشترین حجم استفاده از سم پر خطر : اور سازمان حفاظت محیط زیست در امور سموم و کودهای شیمیایی خاطرنشان ساختمش

در شالیزارهای استان های شمالی کشور است و این تحت شرایطی است که هم اکنون در تمام کشورهای اروپایی و  "دیازینون"

 .مخربی برای محیط زیست و سالمت مردم به همراه دارد، ممنوع شده است آمریکایی مصرف این سم خطرناک که عوارض بسیار

از این وزارتخانه خواسته شده : سروش ضمن اشاره به درخواست این کمیته از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار کرد

 .نسبت به بررسی باقی مانده سموم و فلزات سنگین در محصوالت کشاورزی اقدام کند

همچنین بر اساس یکی دیگر از تصمیمات این کمیته، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواسته شده نسبت به : فزودوی ا

 .که برای عمل آوری گوجه فرنگی استفاده می شود، اقدام کند "ترکیب اتفون"بررسی عوارض بهداشتی ناشی از استفاده 

کمیته مدیریت منابع پایه و کاهش آلودگی : کودهای شیمیایی یادآور شد مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در امور سموم و

کود و سم در سازمان حفاظت محیط زیست از وزیر جهاد کشاورزی خواسته تا نسبت به حذف سموم پرخطر و جایگزین با سموم 

 .زیست نهاده اقدام الزم به عمل آید

 سمی خطرناک برای زنبورهای عسل "نئونیکوتینوئید"

همچنین از وزیر جهاد کشاورزی خواسته شد، طی دستوری عاجل نسبت به توقف استفاده و جایگزینی سم : دامه دادوی ا

 .که سمی بسیار خطرناک برای زنبورهای عسل به شمار می آید، اقدام کند "نئونیکوتینوئید"

کشندگی بسیار وسیعی دارند، تصریح سروش با تاکید برضرورت توقف هر چه سریع تر مصرف سموم قدیمی و پرخطر که طیف 

ساله دارد، اثرات بسیار مخربی بر روی محیط زیست گذاشته و آفات نیز مقاوم  79این سموم که مصرف آن در کشور قدمتی : کرد

 .تر می کند

کود و سم و  مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در امور سموم و کودهای شیمیایی ضمن اشاره به اینکه یکی از خالء ها در زمینه

بر این اساس مقرر شد، دوره های : تهدیدات زیستی این نهاده ها، کمبود اطالعات فنی کارشناسان محیط زیست است، افزود

آموزشی برای کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در سراسر کشور برگزار و بدین منظور استان های کشور به هفت منطقه 

 .استان بوشهر با حضور نمایندگان استان های فارس، خوزستان، هرمزگان و بوشهر برگزار شد تقسیم و نخستین دوره آموزشی در

 برگزاری دوره آموزشی راهکارهای مدیریتی به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی سم و کود

جهان، ارزیابی خطرات در این دوره آموزشی، تمامی مسائل مربوط به سم و کود و وضعیت مصرف آن در ایران و : سروش اضافه کرد

 .این نهاده ها و راهکارهای مدیریتی برای به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی آن ها به کارشناسان حاضر آموزش داده شد
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وی ایجاد فرهنگ و شناخت عمومی از محصوالت سالم و حمایت از تولیدکنندگان این محصوالت با کمک رسانه ملی را از دیگر 

از سوی دیگر مقرر شد، در تمام استان ها : ریت منابع پایه و کاهش آلودگی کود و سم برشمرد و اضافه کرداقدامات کمیته مدی

کمیته فنی مشترکی بین دستگاه های مسئول از جمله اداره کل حفاظت محیط زیست استان و وزارتخانه های جهاد کشاورزی، 

ارد تشکیل و نسبت به نحوه مصرف و کنترل کیفی سموم و کودهای نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاند

 ./شیمیایی اقدام شود

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/90109-1.html 
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 نهاده  

 خبرنگاران جوان - 134۱تیر  4۱: تاریخ

 های دامی از بندر امام خمینی واردات بیش از یك و نیم میلیون کیلوگرم نهاده

های دامی از ابتدای امسال تاکنون از طریق گمرک مجتمع بندری امام خمینی وارد  کیلوگرم نهاده 904هزار و  414یک میلیون و 

 .کشور شد

، رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی خوزستان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه تجارتبه گزارش 

های دامی از کشورهای برزیل، اوکراین، این نهاده : ازجمله این نهاده های دامی را شامل سویا، ذرت و کنجاله سویا دانست و افزود

 .اند هند و آرژانتین به این مجتمع بندری وارد کشور شده

کنند و کلیه اقدامات  فروند کشتی حامل نهاده های دامی در این بندر پهلوگیری می 9روزانه به طور متوسط : قاسم العسکری افزود

ولپتیکی و انجام آزمایش های میکروبی و شیمیایی از زمان تخلیه از کشتی ها شامل بازرسی ارگان بهداشتی قرنطینه ای این محموله

تا بارگیری به کامیون حمل نهاده های دامی تحت نظارت بهداشتی کارشناسان این اداره کل جهت خوراک دام، طیور و آبزیان به 

 .پذیرد سراسر کشور به صورت شبانه روزی انجام می

دهد و به این جهت  تقیم بهداشت دام و سالمت زنجیره غذایی انسان را تحت تأثیر قرار میخوراک دام به طور غیرمس: وی گفت

 .شود خوراک سالم دام، تأمین کننده بهداشت دام و غذای سالم بوده و در نهایت تضمین کننده سالمت انسان محسوب می

http://www.yjc.ir/fa/news/1941477 
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 نوغان داری

 آیانا 1349تیر  41, دوشنبه

کشی خریداران پیله تر هستند، نه  های ابریشم کارخانه/ تن نخ ابریشم در سال جاری 93۳بینی تولید  پیش

 ! ها دالل

 93۳شود که از این مقدار  تن پیله خشك تولید می 343تن پیله تر، حدود  0۳3هزار جعبه تخم نوغان و تولید  11از 

 . تن نخ ابریشم قابل استحصال است

از رونق صنعت نوغانداری در سال ( ایانا)رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن پیله تر  419تا  499شود حدود  بینی می هزار جعبه تخم نوغان توزیع شده در کشور پیش 90از حدود : ری خبر داد و گفتجا

 .ابریشم تولید شود

در حال حاضر زمان پایانی برداشت پیله تر ابریشم در بیشتر مناطق کشور است، اما در استان گیالن : پور افزود اصغر داداش علی

 .ط اقلیمی کار خرید پیله تر ابریشم همچنان ادامه دارددلیل شرای به

هزار تومان باالتر از قیمت تضمینی  در سال جاری پیله تر ابریشم با قیمت توافقی و نرخ متوسط چهار تا پنج: وی خاطرنشان کرد

 .شود خرید می

مان است، در حالی که در بازار این محصول به تو 199هزار و  11قیمت تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم : پور ادامه داد داداش

 .رسد هزار تومان به فروش می 99تا  10قیمت 

 .نیاز بازار و کشش مناسب آن باعث شده که بخش خصوصی وارد عمل شود و پیله تر را با قیمت توافقی خرید کند: وی تصریح کرد

 !ها کشی هستند، نه دالل های ابریشم خریداران پیله تر، کارخانه

طور  اند و به در حال حاضر دالل و واسطه در کار خرید پیله تر ابریشم وارد نشده: رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور یادآور شد

کشی در منطقه بایک شهرستان تربت حیدریه استان خراسان و شرکت صنعتی ابریشم در استان گیالن  عمده کارخانه سنتی ابریشم

 .ندخریداری محصول نوغانداران هست

 .شود صورت نقدی پرداخت می شده به شود و مبلغ محصول فروخته نوغانداری از مشاغل مکمل محسوب می: پور تأکید کرد داداش

ای همچون نهال توت و تلمبار  تومان است که البته نوغانداران سرمایه 199هزار و  هزینه هر جعبه تخم نوغان هفت: وی اظهار داشت

 .کیلوگرم پیله تر ابریشم برداشت کنند 09توانند از هر جعبه  هستند و در مجموع میرا برای مدت طوالنی دارا 

تواند در کنار سایر مشاغل  شود که می هزار تومان برآورد می 099قیمت هر جعبه پیله تر ابریشم حدود : پور همچنین گفت داداش

 .کشاورزان، سودآوری داشته باشد

 ل گذشتهتن نخ ابریشم در سا ۳33واردات حدود 

گونه که در سایت گمرک آورده شده است، در  همان: رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور درباره واردات پیله و نخ ابریشم نیز افزود

 .شود تن نخ ابریشم به کشور وارد شد که البته پیله خشک نیز یکی از اقالمی است که هرساله وارد می 199سال گذشته حدود 

تری برخوردار بوده و بهتر است صنعت نوغانداری در داخل کشور بیشتر  های وارداتی از کیفیت پایین هپیل: وی خاطرنشان کرد

 .تقویت شود

 .فضای صنعت نوغانداری کامالً خصوصی بوده و رضایت مناسبی نیز در بین آنها وجود دارد: پور ادامه داد داداش

تن پیله  049هزار جعبه تخم نوغان تولید شود، حدود  90شود از  میبینی  تن پیله تر ابریشمی که پیش 419از : وی تصریح کرد

 .شود تن نخ ابریشم مرغوب تولید می 101خشک و 
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کنیم ساماندهی مناسبی را برای در اختیار قرار دادن  روز است که تالش می 41دوره پرورش کرم ابریشم : پور یادآور شد داداش

 .نیمبازارهای مناسبی بین نوغانداران ایجاد ک

ترتیب ضمن ایجاد انگیزه بیشتر، در بین  تر شود تا بدین کنیم که قیمت تضمینی به قیمت توافقی نزدیک تالش می: وی تأکید کرد

 .نوغانداران تولید مناسبی رقم بخورد

ادی بین نوغانداران برای مندی زی زمان نوغانداری از اوایل بهار تا اوایل تیرماه است و امسال عالقه: پور در پایان اظهار داشت داداش

 ./وجود آمده است احیای این صنعت به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90104-1.html 
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 نوغان داری

 خبرنگاران جوان – 134۱تیر  42: تاریخ

 تضمینی پیله کرم ابریشم در آذربایجان غربی آغاز خرید

جعبه تخم نوغان  14امسال نوغانداران استان با تولید : معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اعالم این خبر گفت

 .بالغ بر یک هزار کیلو گرم تخم نوغان برداشت کردند

هزار تومان اعالم  99، قریشی قیمت خرید هرکیلو تخم نوغان را گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

لزایی روستائیان، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به تواند عاملی جهت اشتغا رونق صنعت نوغانداری در کشور می: کرد و گفت

 .های کشاورزی باشد شهرها، ایجاد درآمد مناسب فرعی در کنار سایر فعالیت

جعبه تخم نوغان  14امسال نوغانداران استان با تولید : معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اعالم این خبر گفت

 .گرم تخم نوغان برداشت کردندبالغ بر یک هزار کیلو 

http://www.yjc.ir/fa/news/1900441 
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 گزارشات جهانی

 گزارشات جهانی
 - 49/49/49فارس

 زای کشاورزی در ایران و جهان های سرطان  کش کش و حشره علف

و  "لیندن"و  "ددت"کش  سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد دو حشره المللی مطالعات آژانس بین

زا هستند و استفاده از آنها در بخش کشاورزی مخاطرات جدی برای سالمت انسان  سرطان "تو فوردی"کش  علف

 .خواهد داشت

المللی مطالعات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی امروز  ، آژانس بینگزاری فارسخبرالملل  به گزارش خبرنگار گروه بین

 .زا هستند شود سرطان که در کشاورزی از آنها استفاده می "توفوردی"کش  و علف "ددت"، "لیندن"های  کش اعالم کرد که حشره

( IARC)المللی مطالعات سرطان  ریت آژانس بینکشور جهان با مدی 10متخصص از  90این مطالعه توسط  براساس این گزارش،

 .صورت گرفته است

 .شود ای در بخش کشاورزی جهان و نیز ایران استفاده می کش به طور گسترده ها و علف کش این در حالی است که این حشره

. شود رگ از آن استفاده میهای هرز پهن ب کشی سیستماتیک است که بیشتر در مزارع گندم و جو برای مقابله با علف توفوردی علف

 .ماند روز بعد از سمپاشی در خاک باقی می 7اثر آن تا 

 .شود از حشره کش لیندن هم در بیشتر شالیزارهای استان مازندران برای مبارزه با مگس خزانه و آبدزدک، استفاده می

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490991494 
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 گزارشات جهانی

 - 49/49/43فارس

 کند روسیه واردات گل و کاکائو را از اتحادیه اروپا ممنوع می

پوتین خواسته  تمدید کرد که مدودف از 1392ژانویه  39های روسیه را تا  در حالی روز گذشته اتحادیه اروپا تحریم

است تا در واکنش سریع روسیه هم در ادامه ممنوعیت واردات محصوالت کشاورزی، گل و کاکائو را هم به این فهرست 

 .اضافه کند

بعد از اینکه : سخنگوی ناظر محصوالت غذایی روسیه گفت راشاتودی، به نقل از خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

های منع  تمدید کرد، در واکنش روسیه نیز در ادامه تحریم 9910ژانویه  01ها علیه روسیه را تا  روز دوشنبه اتحادیه اروپا تحریم

 .کند واردات محصوالت کشاورزی از اتحادیه اروپا و آمریکا، واردات گل و کاکائو را نیز به این فهرست اضافه می

 ."های روز دوشنبه اتحادیه اروپا این اقدام را انجام داد روسیه در واکنش سریع به تمدید تحریم": الکسی الکسیانکو افزود

 .ها اعمال شود مدودف از پوتین خواسته است که واکنش سریعی به تمدید تحریمبه گفته سخنگوی ناظر محصوالت غذایی روسیه 

توانیم به  ما می. بسیاری از کشورها خواستار صادرات گل به روسیه هستند که از جمله آنها آمریکای التین است  :الکسیانکو گفت

 .جای واردات از هلند، از کشورهای آمریکای التین گل وارد کنیم

 .میلیون دالر وارد کرده است 04تن گل و انواع ریشه به ارزش  799هزار و  14روسیه  9914رهای گمرک در سال براساس آما

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049490999401 
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 هانیج تاشرازگ

 - 49/49/47فارس

 کنند؟ ها برای جلوگیری از آلودگی آبها چه کار می چینی

ها  اند که با استفاده از آن به طرز قابل توجهی از آلودگی آب درصد آبهای چین آلوده است آنها به روشی رسیده 03

فراوان کودهای آلی  ای و تولید شود همچنین چون روش بیولوژیکی است باعث کاهش گازهای گلخانه جلوگیری می

 .شود ها و مزارع می برای پرورش ماهی

ها در کشور چین یکی از بزرگترین  آب آلودگی  امروزه "یی بادا"، به نقل از خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .اند ه را با استفاده از کشت گیاه عدس آبی برطرف کردهها این مسئل های زیست محیطی است و بیولوژیست نگرانی

ای شرایط  تواند به طور عمده ها می ها و دریاچه اند که کشت عدس آبی در باتالق ها و محققان کشف کرده تیمی از بیولوژیست

 .ها را بهبود بخشد آلودگی آب

نمونه متفاوت آن را  499کشف کرد که عدس آبی که  سال در این باره بررسی کرده است 0سرپرست تیم تحقیق که  "زائو های"

تواند اسید  آوری کرده است نه تنها ظرفیت رفع بحران آلودگی آب را در کشور چین دارد بلکه می های مختلف جهان جمع از گونه

 .نیتریک موجود آبها را به کودهای شیمیایی بیولوژیکی تبدیل کند

 1.79های کشور چین با عدس آبی باعث تولید  ها و باتالق ها و مرداب از دریاچه کنند که کشت یک درصد محققان برآورد می

 .میلیارد دالر در سال خواهد بود 1.04میلیارد یوهان معادل  19.0میلیون تن اتانول به ارزش 

 .ال جلوگیری کندمیلیون تن در س 19تواند از انتشار کربن به میزان  عدس آبی به طرز چشمگیری می "زائو "بر اساس اظهارات

تواند  های چین آلوده هستند که کشت عدس آبی می ها و دریاچه درصد رودخانه 79بر اساس اظهارات مدیر این تیم تحقیق بیش از 

 .های زیرزمینی بشود باعث کاهش اسید نیتریک سفره

ح شده این گیاه برای تولید گیاهان دیگر کاربرد عدس آبی که به تازگی توسط مهندسان ژنتیک کشف شده این است که انواع اصال

 .شود دارویی کاربرد دارد همچنین در مزارع پرورش ماهی این گیاه به عنوان یک منبع غذایی مهم استفاده می

http://farsnews.com/newstext.php?nn=10049497999000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
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 گزارشات جهانی

 آیانا 1349تیر  47, یکشنبه

 های افغانی  حمایت مالی آمریکا از عرضه زعفران

ثباتی بازار روند  علت بی در حالی که قیمت زعفران تا هفت میلیون تومان افزایش یافته و صادرات این محصول به

 . تنی آن را مورد حمایت قرار داده است 43های افغانستان حمایت کرده و بازار  صعودی پیدا کرده، آمریکا از زعفران

در حالی که : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس شورای ملی زعفران امروز در گفتگو با خب نایب

شود که روند صعودی آن ادامه داشته باشد،  بینی می قیمت زعفران به هفت میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم رسید و پیش

 .کند مایت مالی میهای تولیدی افغانستان را ح تنی زعفران 49خبرهای رسیده حاکی است که آمریکا بازار 

های سرگردان مسکن و سکه که این روزها در بخش زعفران مشغول  شرایط اقتصادی کشور و هدایت پول: غالمرضا میری افزود

طوری که قیمت هر کیلوگرم زعفران نگین امروز به بیش از هفت میلیون  اند، باعث افزایش غیرمنطقی قیمت زعفران شده، به شده

 .تومان رسید

المللی شده است،  های بین ثباتی بازار داخلی کشور و از دست دادن مشتری افزایش غیرمتعارف زعفران باعث بی: رنشان کردوی خاط

 .کنند طوری که کشورهای رقیب نظیر افغانستان، یونان و اسپانیا تالش بیشتری برای جذب بازارهای ایران می به

 تالش آمریکا برای تقویت زعفران افغانستان

های گذشته زنگ خطر آن زده شد، اکنون زمینه را  خروج پیازهای زعفران که از سال: رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد نایب

 .تنی زعفران افغانستان حمایت مالی خواهد کرد 49ای مهیا کرده است که آمریکا رسماً اعالم کرده از بازار  گونه به

طوری که  اند، به نیز تمام تالش خود را برای افزایش تناژ زعفران به کار گرفتهاز سوی دیگر، چین و یونان : میری تصریح کرد

های مطالعاتی کشور چین برای افزایش عملکرد زعفران در هر هکتار و اجرایی کردن آنها بر اراضی افغانستان  خبرهایی از پژوهش

 .رسیده است

شانه پسته ایرانی در جذب بازارهای  به شمار رفته و شانه پسته ایران به عنوان رقیب اصلی پسته کالیفرنیا که اکنون به: وی یادآور شد

کند، سناریویی است که در صورتی که برای کنترل  المللی پیش آمده و گاهی با دامپینگ سعی در زمین زدن پسته ایرانی می بین

 .ای اندیشیده نشود، در اختیار طالی زرد ایرانی نیز خواهد بود قیمت زعفران چاره

 رود درصد زعفران ایران به امارات می 42

تن صادرات  79ترین شریک تجاری ایران، امارات متحده عربی است که با  هرچند بزرگ: رئیس شورای ملی زعفران تأکید کرد نایب

اماراتی نیز به  شود، اما شرایط بازار ایران باعث شده تا با تجار درصدی ایران را شامل می 40.1میلیون دالر بازار  191به ارزش 

 .سختی وارد معامله شویم

اند در بازار فعلی قد راست کنند  تنها آن بخش از تاجران ایرانی که در امارات انبار ذخیره زعفران دارند، توانسته: میری اظهار داشت

 .احتمالی به جان بپذیرند و بتوانند با خریداران اماراتی وارد معامله شوند و ثبات نسبی قیمت را با در نظر گرفتن ضرر و زیان

رود که  شمار می تنی زعفران دومین شریک تجاری ایران به 04درصد و صادرات  99.1پس از امارات، اسپانیا با : وی همچنین گفت

 .شود عمده محصول صادرشده این کشورها بعد از فرآوری به نام کشورهای مذکور به بازارهای اروپایی صادر می

 تنها ابزار تنظیم بازارسازی زعفران  ذخیره

کند،  ای افزایش پیدا می در شرایط فعلی که قیمت زعفران در روند صعودی قرار گرفته و بدون هیچ ضابطه: میری در ادامه افزود

 .تنها ابزار تنظیم بازار، خرید زعفران توسط دولت و تزریق آن به بازار است
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های فعال در حوزه زعفران، امکان اقتصادی  کدام از تشکل ی است، هیچاز آنجا که زعفران کاالی باارزش: وی خاطرنشان کرد

ها در رأس آن قرار گیرند، خریداری  تواند بانک ای که می رسد توسط معادله نظر می خریداری زعفران در حجم باال را ندارند؛ لذا به

 .زعفران در دستور کار قرار گرفته و به تناسب نیاز بازار عرضه شود

 ان فقط یك هفته آرام شدقیمت زعفر

شد تا شروع ماه مبارک رمضان قیمت زعفران ثبات پیدا کند، اما  بینی می هرچند پیش: رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد نایب

 .ثبات قیمت تنها در یک هفته عملیاتی شد و بعد از آن دوباره روند افزایش قیمت آغاز شد

، پوشال بین شش 019تا پنج میلیون و  099کیلوگرم زعفران دسته بین پنج میلیون و در زمان حاضر قیمت هر : میری تصریح کرد

و  499و نگین بین شش میلیون و  719تا شش میلیون و  099، سرگل بین شش میلیون و 799تا شش میلیون و  499میلیون و 

 .رسد هفت میلیون تومان در بازار به فروش می

عرضه زعفران شده و ممکن است با اتمام این ماه و افزایش عبور و مرور کشاورزان در  ماه رمضان باعث کاهش: وی یادآور شد

 ./بازارهای محلی به نسبت میزان عرضه، قیمت زعفران کاهش پیدا کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90944-1.html 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 1349تیر  46, شنبه

 حشره کش کشاورزی و علف کش در فهرست عوامل سرطان زا قرار گرفت  3

، "لیندن"های  کش المللی مطالعات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی امروز اعالم کرد که حشره آژانس بین

 .زا هستند شود سرطان کشاورزی از آنها استفاده میکه در  "توفوردی"کش  و علف "ددت"

کشور جهان با مدیریت  10متخصص از  90این مطالعه توسط  ، براساس این گزارش،(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .صورت گرفته است( IARC)المللی مطالعات سرطان  آژانس بین

 .شود ای در بخش کشاورزی جهان و نیز ایران استفاده می طور گستردهکش به  ها و علف کش این در حالی است که این حشره

. شود های هرز پهن برگ از آن استفاده می کشی سیستماتیک است که بیشتر در مزارع گندم و جو برای مقابله با علف توفوردی علف

 .ماند روز بعد از سمپاشی در خاک باقی می 7اثر آن تا 

 .شود شالیزارهای استان مازندران برای مبارزه با مگس خزانه و آبدزدک، استفاده می از حشره کش لیندن هم در بیشتر

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90970-1.html 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 1349تیر  46, شنبه

 ها در ماه مبارک رمضان چه رنگی دارد؟  سفره افطار عراقی

های مختلفی و با انواع مواد غذایی سفره افطار  ماه مبارک رمضان در کشورهای مختلف دارای حرمت بوده و به روش

 .شود مزین می

و پایتخت آن بغداد است، از جنوب ، کشور عراق در جنوب غربی آسیا قرار دارد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  ترین خوراکی از مهم. با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه است

 .ستهای افطار خوردن سوپ عدس، آبگوشت و خرما ضروری ا خاص ماه مبارک رمضان در عراق، باقلوا و زولبیا بوده و در سفره

کنند و از  روند و مایحتاج ماهانه خود را خریداری می ترین بازار بغداد می ها قبل از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به قدیمی عراقی

گیران را برای سحری  گردند و با کوبیدن بر طبل، روزه نخستین شب این ماه تا آخرین شب ماه مبارک رمضان افرادی در شهر می

 .زمان افطار نیز آداب تقسیم غذا بین نیازمندان و بردن به مسجد رایج است کنند و در بیدار می

گزارش میدانی خبرنگار ایانا حاکی از آن است که قیمت برخی از اقالم خوراکی که قسمت اعظم آنها از ایران به بازارهای عراق 

هزار تومان و گوشت گوساله  04از قرار هر کیلوگرم ای که گوشت گوسفندی  گونه هایی با ایران است، به شود، دارای تفاوت صادر می

هزار تومان است؛ در حالی که هر کیلوگرم گوشت  19رسد و قیمت مرغ عراقی نیز  هزار تومان در بازارهای عراقی به فروش می 97

های سطح شهر عرضه  هزار تومان در مغازه 09تا  90هزار تومان و هرکیلوگرم گوشت گوسفندی  01تا  94گوساله به طور میانگین 

 .تومان کاهش یافته است 799هزار و  تومان در هفته اخیر به پنج 099هزار و  شودو قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از شش می

هزار تومان و لیموترش آبگیری با قیمت  0چین در بازار تهران  ها نیز در حالی که قیمت هر کیلوگرم لیموترش دست در بخش میوه

هزار تومان بوده است،  10تا  14شود، در حالی که طی هفته گذشته قیمت این محصول بین  هزار تومان عرضه می جبین چهار تا پن

 .هزار تومان دارد این محصول در بازارهای عراق قیمتی حدود شش

با قیمتی معادل های فصل، هلو، سیب و پرتقال قیمی حدود چهارهزار تومان داشته و زردآلو و گیالس نیز  همچنین در بخش میوه

 14این در حالی است قیمت هر کیلوگرم گیالس بر حسب کیفیت در ایران از حدود شش تا . رسد هزار تومان به فروش می شش

زردآلو نیز در . هزار تومان دارد تا هفت 199هزار و  رسد و هر کیلوگرم آلبالو نیز قیمتی معادل سه هزار تومان در تهران به فروش می

 .رسد هزار تومان به فروش می قیمت چهار تا هشت حال حاضر با

هزار تومان و طالبی با  تا یک 499همچنین به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی، قیمت هندوانه کاهش یافته و با قیمتی بین 

ن قیمت داشته و طالبی شود، اما در بازارهای کشور عراق هر کیلوگرم هندوانه دوهزار توما هزار تومان عرضه می هزار تا سه قیمت یک

 .رسد نیز با قیمتی معادل هر کیلوگرم دوهزار تومان به فروش می

 باقلوا و زنود شیرینی مخصوص ماه مبارک رمضان در عراق

هزار تومان در تمامی بازارها و  99تا  19های  معروف است، دهین با قیمت "حلویات"های رایج کشور عراق که به  شیرینی

تا  19ر تمامی فصول رایج بوده و شیرینی مخصوص ماه مبارک رمضان باقلوا و زنود است که از قرار هر کیلوگرم ها د فروشی شیرینی

 .های کشورهای عربی است که در تمامی طول فصل سال وجود دارد بامیه از دیگر شیرینی. رسد هزار تومان به فروش می 99

 199هزار و  تر از تافتون ایرانی دارای قیمتی معادل یک ا ابعادی کوچکنان از دیگر ملزومات مصرفی مردم عراق است که نانی ب

 .رسد تومان به فروش می 199های هشت عددی با قیمت دوهزار و  های مستطیلی با اندازه تومان بوده، در حالی که انواع دیگر از نان
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ها دارای فضیلت  ه زیارت نجف و کربال در این شبای ک گونه های قدر در بین شیعیان عراق از حرمت بسیاری برخوردار است، به شب

 .شوند ها می بسیاری است و انبوهی از جمعیت راهی این زیارتگاه

کنند و با خرید  دلیل اهمیت بسیار زیاد عید فطر، به مدت سه روز تعطیل رسمی اعالم می الزم به ذکر است، کشورهای عربی به

شود و  برای این عید پخته می "کلیچه"روند و نوعی کیک به نام  ز را به میهمانی میهای جدید و غذاهای مناسب، این سه رو لباس

 .ها برپا است جشن و شادی در تمامی خیابان

ها نیز دارای بازی مخصوصی هستند که در این عید  شود و بچه عیدی دادن در روز عید فطر از دیگر عقاید مردم عراق محسوب می

 .دهند انجام می

های قدر و سه روز  ها زیارت نجف، کربال و کاظمین برای مردم عراق ضروری است، در شب شب شنبه عالوه بر آنکه پنجگفتنی است، 

 .شود های مطهر ائمه دیده می عید فطر، جمعیت زیادی اطراف حرم

دهند تا این ماه را  یانجام م "صینییه"و  "محیبس"، "ماجینه"هایی همچون  کودکان عراقی در ماه مبارک رمضان از دیرباز بازی

 .انگیزتر کنند برای خود خاطره

عراق محل زندگی، شهادت و غیبت شش امام شیعه است و شهرهای نجف، کربال، کاظمین و سامراء زیارتگاه مسلمانان جهان بوده 

 ./و هرساله در ایام مختلف پذیرای جمع بسیاری از زائران ایرانی است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/90904-1.html 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 1349تیر  46, شنبه

 پهپاد ماهیگیر اختراع شد 

 .موفق به ساخت نخستین پهپاد ماهیگیر شدمخترع آمریکایی سازنده هواپیماهای رادیوکنترل، در اقدامی جالب 

گیری به کمک حشره مصنوعی و پهپاد  دیگو، با ترکیب شیوه ماهی ، دنیل ماریون از سان(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .را ساخت AguaDroneگیری در جهان موسوم به  دارای چهار پروانه ضد آب، نخستین پهپاد قابل کنترل ماهی

فای را تا  تواند امواج وای اد به فناوری آشکارساز زیرسطحی امواج سونار مجهز شده که در صورت قرار گرفتن در آب میاین پهپ

افزار، تصویر تشکیل شده از دنیای زیر آب مستقیما  پس از اسکن اولیه و تصویرسازی به کمک نرم. متر در آب ارسال کند 09شعاع 

 .شود ال میبه گوشی هوشمند یا تبلت کاربر ارس

 .دهد تا عمق آب را تشخیص داده و از وجود ماهی در آب اطمینان حاصل کند استفاده از امواج سونار به کاربر اجازه می

این . کند مجهز به یک گیره انتقال قالب است عالوه بر تجهیزاتی مثل سونار که به یافتن ماهی کمک می AguaDroneپهپاد 

د طعمه را تا فاصله بسیار بیشتری پرتاب کند، اما برای حفظ شرایط ایمنی و جلوگیری از خسارت، ده وسیله به ماهیگیر اجازه می

 .توان از آن برای بیرون کشیدن ماهی از آب استفاده کرد نمی

این قیمت شامل پهپاد، کنترل از راه دور، . دالر است 499طبق اعالم شرکت سازنده قیمت فروش محدود پهپاد ماهیگیر حدود 

 .گیری است نار و ابزارهای مورد نیاز ماهیسو

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/90949-1.html 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 1349تیر  46, شنبه

 پذیر شد  چوبی امکان اجسامبعدی  چاپ سه

 .بعدی با مواد اولیه آب، هوا و نور خورشید است پرورش نهال به شکل دلخواه در حقیقت نوعی چاپ سه

شوند که به  هایی به شکل صندلی یا لوستر پرورش داده می ، امروز در دنیا نهال(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

نهایی از پرورش این نهال ایجاد نوعی روش تولید است که تنها شامل هنر و صندلی ساختن نیست، گفته طراح این شیوه، هدف 

 .شود عنوان مواد اولیه استفاده می بعدی است با این تفاوت که از آب و هوا و نور خورشید به بلکه در حقیقت یک نوع چاپ سه

ر کردم که چرا باید درخت را قطع کنیم، بعد آن را خرد کنیم و این زمانی به این فک: گوین مونرو درباره خلق این ایده گفته است

قطعات را طوری به هم متصل کنیم که دوباره محصول درست شود و چرا از ابتدا کاری نکنیم که درخت به شکل محصول دلخواه 

 ما رشد نکند؟

و برای رسیدن به محصول نهایی چهار سال از  بار هفت سال پیش درختان را در مزرعه کاشته وی برای پردازش ایده خود، نخستین

 .دست آورد آنها نگهداری کرده تا توانسته تعدادی صندلی و لوستر به

های جوان را به اجسام مورد نظر بسته تا به آن شکل رشد کنند،  ای که ساقه مونرو روش کار را ساده اعالم کرده است، به شیوه

گیرند و باید منتظر ماند  ها، آنها را به هم پیوند زده تا در نتیجه شکل محصول را می سپس در مرحله خاصی با به هم رسیدن ساقه

 .تر شوند و بتوان محصول را برداشت کرد ها کلفت تا ساقه

کنیم و سپس با انتقال آن به کارگاه سطح  طور طبیعی خشک می بعد از برداشت محصول، آن را شش ماه تا یک سال به: گوید او می

گیرد، به طوری که بافت  پذیر کردن اشکال هندسی بیرونی محصول صورت می در کارگاه انحنا دادن و انعطاف. کنیم ف میآن را صا

 .شود تر از رشد محصول انجام می شود که این مرحله خیلی سریع طبیعی داخل چوب دیده می

 .ازمند شش سال زمان استگوین مونرو گفته است که هر محصول برای آنکه ارزش قطع کردن داشته باشد، نی

بینی کرده است که محصوالت  هزار پوند اعالم کرده و پیش پوند و لوسترها را یک 199ها را دوهزار و  فروش صندلی وی قیمت پیش

 .آماده در روز فروش دوبرابر این قیمت فروخته شوند

 .دلخواه با کمترین آسیب به طبیعت دانسته است مونرو پرورش نهال به اشکال مختلف را روشی بسیار مؤثر در دستیابی به اجسام

کنند و اظهار داشته که  ای تشبیه کرده است که در خط تولید آن زنبورها، حشرات و پرندگان زندگی می وی مزرعه را به کارخانه

 ./پذیر است، انجام داد توان این فعالیت را در هر جا که رشد درختان امکان می

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/90971-1.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1349تیر  46, شنبه

 حل مشکل استفاده از تلفن همراه هنگام صرف غذا 

دار  ای مشهور برای حل مشکل استفاده از تلفن همراه در زمان صرف غذا، یك پد مجهز بلوتوث یك رستوران زنجیره

 . درون سینی غذا طراحی کرده که از یك صفحه کلید داخلی برخوردار است

شود،  نامیده می "نی تایپیستسی"متر که  کلید با قطر چهار میلی ، این صفحه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .توان آن را در هم لوله کرد بقدری سبک و منعطف است که می

شود، قرار گرفته و عالوه بر خاصیت ضدآب  به جای کاغذی که معموالً روی سینی غذاها گذاشته می "KFC"این فناوری رستوران 

 .بی قابل شارژ است اس بودن، توسط یک پورت یو

دهد تا در وسط غذا  این کار به کاربران اجازه می. آن است که از طریق بلوتوث با تلفن همراه همگام شودکلید  ایده این صفحه

 .خوردن بدون کثیف کردن صفحه تلفن، به آن پاسخ داده یا پیامک ارسال کند

. داً آن را استفاده کردکلید، مجد سازی و شارژ کردن صفحه توان پس از پاک این فناوری همچنین قابل استفاده مجدد بوده و می

 .رو شد این سینی تایپیست را به مدت یک هفته به مشتریانش در آلمان ارائه کرد که با استقبال زیادی روبه KFCرستوران 

در ماه سپتامبر سال . کند بار نیست که این رستوران از فناوری برای تحت تأثیر قرار دادن مشتریانش استفاده می این نخستین

بی  اس شده و ران مرغ یو امین سال خود در این کشور یک صفحه کلید و ماوس مرغ سرخ در ژاپن به مناسبت سی KFCگذشته 

 .تولید کرد

 ./ای را برای ارائه این سینی تایپیست در کشورهای دیگر اعالم نکرده است این رستوران هنوز برنامه

 زاده افسانه زعیم: خبر و ترجمه

http://www.iana.ir/food/item/90941-1.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1349تیر  43, چهارشنبه

 ابتالی یك سوم کودکان کره شمالی به راشیتیسم / سوء تغذیه در کره شمالی به مرز فاجعه رسید

رسانی به مردم کره شمالی که از سوءتغذیه رنج می برند، از منابع مالی  برای کمكبرنامه جهانی غذا اعالم کرد این نهاد 

 .کافی برخوردار نیست

به نقل از خبرگزاری فرانسه از سئول، کره شمالی هفته گذشته اعالم کرده بود بدترین ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ویژه تأثیر مخربی بر کشت برنج و گندم داشته استخشکسالی صد سال گذشته را تجربه می کند که به 

 11تنها : ای به خبرگزاری فرانسه خاطر نشان کرد ای برنامه جهانی غذا در آسیا با ارسال رایانامه یف معاون مدیر منطقه جان علی

می از یک میلیون و هشتصد رسانی به کره شمالی تأمین شده است و این نهاد تنها می تواند به نی درصد نیازهای مالی برای کمک

 .هزار زن و کودک نیازمند کمک کند

 .«با توجه به خشکسالی و پیامدهای آن، این مشکالت مالی واقعا بدموقعی ایجاد شده است»: وی با ابراز تأسف گفت

 .شمالی نیاز دارددیگر برای کمک رسانی به مردم کره ( هزار یورو 799میلیون و  94)میلیون دالر  94وی افزود پم حداقل به 

دسترسی به منابع مالی برای جلوگیری از افزایش سوءتغذیه در کره شمالی از اهمیت حیاتی »: این مسئول سازمان ملل تصریح کرد

 .«برخوردار است و ما نیاز فوری به پول داریم

 ..ا کافی نبوده استبارش باران در چند روز اخیر تا حدی وضعیت را در برخی مناطق کره شمالی بهبود بخشیده ام

های  خبرگزاری رسمی کی سی ان ای به نقل از سیم میونگ اوک معاون رئیس سازمان هواشناسی کره شمالی اعالم کرد در استان

جنوبی و شمالی در فاصله یازدهم تا بیست و دوم ژوئن باران زیادی بارید اما خشکسالی همچنان ویرانی  Hwanghaeهائه هوانگ

 .به بار می آورد

گردبادی که در حال حاضر بر فراز شمال غربی اقیانوس آرام در جریان است و شرق آسیا را تحت تأثیر قرار خواهد داد، »: وی افزود

 .«به علت ال نینو تشدید نخواهد شد و فصل باران احتماال دیرتر فرا خواهد رسید و شدت کمتری خواهد داشت

 .های پیش از موعد گندم و جو نشان می دهد میزان محصول تا چه حد کاهش یافته است برداشتبنا بر اعالم برنامه جهانی غذا، 

ای روند رو به نابودی را طی  بار و تخصیص منابع به برنامه هسته ها مدیریت فاجعه کره شمالی که اقتصاد و کشاورزی آن پس از دهه

 .دقحطی مرگباری را تجربه کر 09های  می کند، در نیمه دوم سال

 .ها از گرسنگی جان خود را از دست دادند صدها هزار نفر در آن سال

 .سازمان ملل می گوید نزدیک به یک سوم کودکان کره شمالی راشیتیسم دارند

وزارت وحدت کره جنوبی خاطر نشان کرد با این حال، اجرای اصالحاتی توانست محصول و زندگی روزمره کشاورزان در کره شمالی 

 .خشدرا بهبود بب

هزار تن کاهش یافته و به چهار  19تولید کشاورزی کره شمالی با این اصالحات، سال گذشته به رغم خشکسالی شدید احتماال تنها 

 .میلیون و هشتصد هزار تن رسیده است

سال در . درصد سهم محصول خود را برای خود نگه دارند 09کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به کشاورزان اجازه دادهاست 

 .درصد افزایش یافت 09، این سهم به 9914

http://www.iana.ir/food/item/90911-1.html 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 1349تیر  43, چهارشنبه

 کنی گرسنگی در دنیا به آگاهی کودکان و نوجوانان امروز  وابستگی ریشه

سازی و درگیر شدن کودکان و نوجوانان سرتاسر جهان برای مبارزه علیه گرسنگی،  روزی خواهد رسید که با آگاه

 .جهانی عاری از گرسنگی و سوءتغذیه خواهیم داشت

عنوان  به 9999، روبرتو باجو ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا که از سال (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در این میان . انتخاب شده و همچنان این سمت خود را در فائو دارد( فائو)نیت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  سفیر حسن

 .گیرد وظیفه تبلیغات را به عهده دارد و بابت این خدمت هم هیچ پولی نمی

برگزار  "کشستن چرخه فقر در مناطق روستایی: کشاورزیحفاظت اجتماعی و "امسال مسابقه پوستری روز جهانی غذا با شعار 

 .شود که سورپرایز فائو در مسابقه امسال، حضور این ستاره محبوب تیم ملی فوتبال ایتالیا است می

عمل  ای برای شرکت در این مسابقه دعوت به نیت فائو نیز از کودکان و نوجوانان سرتاسر جهان طی نامه روبرتو باجو، سفیر حسن

 :رده است که متن آن به شرح ذیل استآو

 !دوستان عزیز

دانید چرا؟ چون  می. کنم کنم، هم خوشحالم و هم به این موضوع افتخار می من امروز خیلی خوشحالم که با شما صحبت می

به مکانی بهتر برای توانند جهان ما را  هایی که می حل خواهم از شما دعوت کنم درهای خالقیت را به روی خود باز کنید و به راه می

 .زندگی کردن تبدیل کنند، فکر کنید

و تیم زنان سازمان ملل متحد در رم، مسابقه پوستر روز جهانی ( فائو)امسال، مانند هر سال، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

عار روز جهانی غذا دعوت آموزان از سراسر جهان جهت ساختن یک پوستر برای نشان دادن ش دانش. غذا را اجرا خواهند کرد

 .کنم من به گرمی از شما برای شرکت در این مسابقه دعوت می. اند شده

ها و  هایی که زنان و مردان، جوامع، سازمان حل درباره حمایت اجتماعی است، ترکیبی از راه 9911شعار روز جهانی غذا در سال 

ویژه در مناطق روستایی گرد  یری از پیشروی گرسنگی و فقر بهها برای جلب حمایت و کمک به یکدیگر در راستای جلوگ مؤسسه

 .آیند هم می

دلیل نبود غذای کافی برای  ویژه کودکان و جوانان در سن شما، به ها نفر از مردم، به در جهان معاصر و پیشرفته ما، هنوز میلیون

 .میرند المتی نیاز است، در بسیاری از کشورها میدلیل عدم دریافت مواد مغذی که برای س خوردن یا حتی با وجود غذای کافی به

میرند،  دلیل گرسنگی و سوءتغذیه می ویکم هنوز افرادی هستند که به شاید باور این موضوع برای شما سخت باشد که در قرن بیست

. ن جهان استگرسنگی و فقر هنوز بخشی از ای. دهد اما این واقعیتی است که برای بسیاری از مردم فقیر و محروم رخ می

های تأمین غذا نیستند و تمرکز و یادگیری  آنها قادر به پرداخت هزینه. های فقیر قادر به تأمین خود و فرزندانشان نیستند خانواده

سالم نیستند . خورند افرادی که غذای کافی برای خوردن ندارند یا افرادی که خوب غذا نمی. برای کودکان گرسنه سخت خواهد بود

شدت  فقر و گرسنگی به. شوند روز فقیرتر می کافی برای کار را ندارند، بدون کار نیز آنها قادر به کسب درآمد نیستند و روزبهو انرژی 

 .توانیم و نیاز داریم متوقفشان کنیم در یک چرخه باطل هستند که ما می

رو هستند فکر  یطی که مردم فقیر با آن روبهخواهم کمی به شرا من از شما می. کنم به این موضوع فکر کنید من از شما دعوت می

 کنید و به ما بگویید برای انجام بهتر امور چه فکری دارید؟
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خواهم از خود خالقیت نشان دهید و افکار خود را برای رهایی بخشیدن آنها از چنگال فقر و گرسنگی و تغییر  من از شما می

 .شان با ما درمیان بگذارید زندگی

های خود یک پوستر خلق کرده و آن را به سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  ذهن خود متصور شوید و با ایدهاین موضوع را در 

بخششان  های الهام ای برای به رسمیت شناخته شدن استعدادشان، خالقیتشان و ایده برندگان امسال جایزه ویژه. ارسال کنید( فائو)

 .دریافت خواهند کرد

کودکان و نوجوانان در سراسر جهان درباره مبارزه علیه گرسنگی آگاه، مطلع و درگیر شوند، ما یک روز به  من باور دارم که اگر

 .هدف خود که جهانی عاری از گرسنگی و سوءتغذیه است، خواهیم رسید

 .بستگی دارد آینده ما به شما. کنم به اطراف خود نگاه کنید و از پیرامون خود الهام بگیرید بنابراین از شما خواهش می

http://www.iana.ir/food/item/90940-1.html 
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 گزارشات جهانی
  فودپرس 1349تیر ماه  3چهار شنبه 

 <معرفی یك نوشیدنی شفابخش مواد غذایی;9
به نظر می .این نوشیدنی دارای ترکیباتی است که توانایی حذف سلولهای سرطانی بد خیم را دارد بنا به تحقیقات به عمل آمده 

رسد بخش قابل توجهی از جمعیت ساکن در سراسر آمریکای شمالی طی حل و فصل دنیای جدید قسمت مهمی از میراث فرهنگی 

سال مورد مصرف قرار  1999سنتی است که بیش از اما کفیر یک نوشیدنی شفا بخش و .اند مواد غذایی خود را از دست داده

آید و در عصر حاضر نیزمصرف آن به طور چشمگیری در حال رشد  این نوشیدنی غیر الکلی از تخمیر شیر به وجود می.دارد

تی این روش سن.باید گفت که کفیر احتماال به طور تصادفی شباهت زیادی را به لحاظ مواد مغذی و پروبیوتیک به ماست دارد.است

گفتنی است، که این نوع .گشت های مخمری تازه با قند طبیعی در آن استفاده می نوشیدنی عطر و طعم طبیعی داشته و از گونه

همچنین در .تبدیل می کرد( که برای هضم بسیار ساده هستند)تر چون گلوکز و گاالکتوز  مخمر الکتوز مصرفی را به قندهای ساده

اسیدهای آمینه، باکتری، پروبیوتیک مفید و مواد معدنی  ها، آنزیم های گوارشی، مفیدی چون ویتامین طی این فرآیند تخمیر مواد

های مزمن از جمله سرطان را دارد که  علم نشان داده است که این نوشیدنی سنتی قادر به خنثی کردن تمام بیماری.شود تولید می

تحقیقات نشان داده است که کفیر در درمان روده و بهبود .د بگنجانندالزم است افراد این نوشیدن را در وعده های غذایی خو

همچنین برای درمان فشار خون، کلسترول باال، یبوست و دیابت انتخاب کفیر .عملکرد سیستم ایمنی بدن نقش بسزایی دارد

یم را از بین برده و سالمت نکته بسیار مهم این است که عصاره کفیر قادر است سلولهای سرطانی بدخ. بهترین گزینه می باشد

نشان داده که اثرات ضد پرولیفراتیو این عصاره توانسته است فعالیت سلولهای  9997مطالعه چینی .سلولهای سالم را حفظ کند

باشدکه به طور  های جدید نیز حاکی از آن است که عصاره کفیر حاوی ترکیبانی می یافته.روز متوقف کند 0سرطانی سینه را پس از 

های مشابه در ژاپن نیز گویای این است که مواد موجود در کفیر بدن را  پژوهش.شود ص مانع از رشد سلولهای سرطان سینه میخا

کیک پروتئینی که توسط سلولهای بدن تولید شده و به مبارزه با عفونت های ویروسی )بتا -برابر بیشتر وادار به تولید اینترفرون 14

 کند می( دپرداز و سلولهای سرطانی می

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 گزارشات جهانی

 فودپرس 1349تیر ماه  6شنبه 

 ابالغ دستورالعمل نشانگرهای تغذیه ای به شرکتهای صنایع غذایی و واردکنندگان

: و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفتمشاور مدیرکل نظارت  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

  .دستورالعمل این نشانگرها برای اجرا به واحدهای تولیدی و وارداتی ابالغ شده است

داشتی به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا، سعیدرضا رضایی، مشاور مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آرایشی و به

چراغ راهنمای )درمورد نشانگرهای تغذیه ای  "ایفدونا  "سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان غذا و دارو 

 .دستورالعمل این نشانگرها برای اجرا به واحدهای تولیدی و وارداتی ابالغ شده است: گفت( تغذیه ای

زش و اطالع رسانی به واحدهای تولیدی و وارداتی جهت طراحی و درج نشانگرهای برای اجرای این دستورالعمل، آمو: وی گفت

 .رنگی تغذیه ای بر روی محصوالت در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد

این راهنما به منظور طراحی نشانگرهای رنگی تغذیه ای بر روی برچسب محصوالت خوراکی تدوین شده است تا با : رضایی افزود

 .هی مصرف کنندگان و اصالح الگوی مصرف در ارتقاء سالمت جامعه گامهای موثری برداشته شودافزایش آگا

محصوالت خوراکی عرضه شده باید مطابق ضوابط و قوانین سازمان غذا و دارو، تولید و دارای پروانه ساخت معتبر : وی اظهار داشت

 .باشند

درج نشانگرهای راهنمای تغذیه : رایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفتمشاور مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آ

ای بر روی محصوالت شکر، قند، نمک و آب مجاز نیست، همچنین برچسب نشانگرهای راهنمای تغذیه ای بر روی محصوالتی که 

 .ته بندی ثانویه درج شودسانتی متر مربع باشد الزامی نبوده بلکه باید بر روی بس 19سطح قابل چاپ آن ها کمتر از 

برچسب نشانگرهای راهنمای تغذیه ای برای محصوالتی که فله هستند و در صنف و صنعت دیگر مورد : رضایی خاطر نشان کرد

  .استفاده قرار گیرد شامل نمی شود
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	ادامه ممنوعیت واردات شکر تا آذرماه

	صنایع غذایی
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	عسل
	تشخیص عسل اصل از تقلبی با روش تصویربرداری فراطیفی
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	گندم
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	دولت احمدی نژاد با سازمان چای چه کرد؟/ گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سازمان چای کشور منتشر شد
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	مرکبات
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	لیموترش برزیل، ترکیه و آفریقا در سفره ایرانی
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	بخش کشاورزی ۲۲ درصد اشتغال کشور را فراهم کرده است/ لزوم رشد سرمایهگذاری در کشاورزی
	بازدید رئیس مرکز تحقیقات و نوآوری کشاورزی مجارستان از موسسه بذر ایران
	توسعه راندمان کشاورزی مستلزم تحقیقات/ باید روشهای جدید برای کاهش هزینهها اتخاذ کنیم
	جهش واردات کالاهای اساسی/ رکوردشکنی واردات گندم
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	اولویت تامین کود از داخل کشور/ تولید ۲۰۰ هزار تن کود سولفات پتاسیم برای کشت پاییز
	کاهش 20 درصدی مصرف کودهای شیمیایی در کشور/ دولت برای تغییر قیمت کود ازته تصمیمگیری کند، نه پتروشیمیها!
	پایگاه الکترونیکی ثبت مواد کودی راهاندازی شد
	تشدید برخورد با عرضه کود و سم تقلبی به بازار/ بارکد گواهی تطابق محتوا با برچسب کود و سم تدوین شد
	درخواست توقف مصرف سم پر خطر و پر مصرف "دیازینون" برای آبزیان و پرندگان/ "نئونیکوتینوئید"، سمی خطرناک برای زنبورهای عسل
	واردات بیش از یک و نیم میلیون کیلوگرم نهادههای دامی از بندر امام خمینی

	نوغان داری
	پیشبینی تولید 135 تن نخ ابریشم در سال جاری/ کارخانههای ابریشمکشی خریداران پیله تر هستند، نه دلالها!
	آغاز خرید تضمینی پیله کرم ابریشم در آذربایجان غربی

	گزارشات جهانی
	علفکش و حشرهکشهای سرطانزای کشاورزی در ایران و جهان
	روسیه واردات گل و کاکائو را از اتحادیه اروپا ممنوع میکند
	چینیها برای جلوگیری از آلودگی آبها چه کار میکنند؟
	حمایت مالی آمریکا از عرضه زعفرانهای افغانی
	3 حشره کش کشاورزی و علف کش در فهرست عوامل سرطان زا قرار گرفت
	سفره افطار عراقیها در ماه مبارک رمضان چه رنگی دارد؟
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	چاپ سهبعدی اجسام چوبی امکانپذیر شد
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