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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 

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

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

 - 90/40/29فارس

 ها تجارتی پرسود برای سودجویان برداشت آب رودخانه
به ها  رویه از آب برخی رودخانه برداشت بی: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت

 .تجارت پرسودی برای سودجویان تبدیل شده است

دوست و مصارف   از بروجرد، بهرام بیرانوند ظهر امروز در جلسه بررسی مشکالت کشت محصوالت آب خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .گیر کشور شده است ها از مشکالتی است که دامن هچا رویه از آب برداشت بی: منابع آب زیرزمینی این شهرستان اظهار کرد

برخورد با این : دوست توسط کشاورزان غیربومی در اراضی این شهرستان، عنوان کرد  وی با اشاره به مشکالت کشت محصوالت آب

 .دسته از افراد جدی و ضروری است و مسئوالن باید توجهی بیش از پیش به این مقوله داشته باشند

ها را شامل دو دسته دانست و یادآور  رویه از آب ن کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی برداشت بیعضو کمیسیو

 .توان با آنها برخورد کرد ها است که بر اساس قانون می های زیرزمینی و چاه دسته اول برداشت از آب: شد

شود و   نظور آبیاری محدوده مشخصی از اراضی مجوز صادر میها صرفا به م در خصوص استفاده از آب چاه: بیرانوند ادامه داد

 .کشاورزان نباید از حد مجاز تعیین شده تخطی کنند

های  گذاری سودجویان با لوله: های سطحی و روان است، عنوان کرد رویه آب شامل آب وی با اشاره به اینکه دسته دوم برداشت بی

 .کنند  ه فروش آب با قیمت گزاف به کشاورزان و باغداران میها اقدام ب  غیرمجاز در مسیر برخی رودخانه

برخورد قانونی با این دسته از افراد همچون : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی یادآور شد

 .ها باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد رویه از چاه متخلفان استفاده بی

باید از ادامه کشت درختان در این اراضی جلوگیری و : درختان در اراضی منابع طبیعی اشاره و تصریح کردبیرانوند به کشت 

 .های پیش اندیشیده شود تمهیداتی نیز در خصوص درختان کشت شده در سال

در حال : ، خاطرنشان کردرویه آب  ربط به منظور جلوگیری از برداشت بی  های قانونی صورت گرفته مسئوالن ذی  وی با اشاره فعالیت

 .حاضر و با توجه به جدی شدن هرچه بیشتر معضل کم آبی همکاری بیش از پیش مسئوالن از اهمیت باالیی برخوردار است

رویه از   گیرانه به منظور جلوگیری از برداشت بی های پیش  های مسئول یکی از فعالیت  نظارت بیشتر دستگاه: این مسئول اضافه کرد

 .های سطحی و روان است  ها و آب  چاه منابع آب

باید تمهیداتی به منظور : ها است، اظهار کرد  های چاه  بیرانوند با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت مربوط به اراضی مجاز محدوده

 .جلوگیری از کشت بیش از حد مجاز تعیین شده اراضی کشاورزی اندیشیده شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214192444931 
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 آب 

 - 90/40/20فارس

 آبی از شالیزار تا خانه تنش کم/ های سبز  آبی مازندران زیر برگ پنهان شدن کم
های بسیاری را برای شهروندان ایجاد  روستاهای مازندران نگرانی و دغدغهمشکل قطعی آب شرب در برخی شهرها و 

 .شود کرده و این موضوع در برخی از روستاها به مرحله بحران رسیده تا آنجایی که با تانکر حمل و تامین می

داران  و کاهش بارش امسال عالوه بر اینکه کشاورزان و باغ سالی در ساری، بحث خشک خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

های بسیاری  مازندرانی را درگیر کرده در حال حاضر مشکل قطعی آب شرب در برخی شهرها و روستاهای مازندران نگرانی و دغدغه

 .شود ی با تانکر حمل و تامین میرا برای شهروندان ایجاد کرده و این موضوع در برخی از روستاها به مرحله بحران رسیده تا آنجای

بندی و تامین آب شرب با تانکر مورد تاکید قرار گرفته و این موضوع با توجه به فرارسیدن عید سعید فطر و  در حال حاضر جیره

 .ورود گردشگران بسیار مورد بحث است

ارد این در حالی است که با توجه به بارش با همه اینها مشکل آب در استانی مانند مازندران که نماد سرسبزی است جای سئوال د

 .رود که ظلم بسیار بزرگی است نزوالت آسمانی میزان کمی از آن مهار شده و بقیه به هدر می

بخش تشکیل شده که شهرستان نوشهر از دو : ، اظهار کردخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  فرماندار نوشهر در این باره در گفت

گردد که در  ای و نزدیکی فاصله دریا و کوه کمبود آب وجود ندارد و بیشتر بحث مدیریت آب برمی بخش مرکزی به دلیل جلگه

برداری رسید که تقریباً در برخی از مناطق توانستیم  رسانی در دست اقدام است و بخشی به بهره های آب ها و پروژه قالب مجتمع

 .رف کنیممشکالت را برط

 رسانی برخی از روستاهای نوشهر با استفاده از تانکر آب* 

که برخی  طوری رسانی داریم به اویلی با بیان اینکه در برخی روستاهای شرق نوشهر و دهستان کالج هنوز مشکل آب محمدعلی قمی

الی، کاهش نزوالت آسمانی و گرمای هوا س در بخش کجور خشک: رسانی با استفاده از تانکر هستیم، تصریح کرد روزها مجبور به آب

 .رستاق با کمبود آب شدید مواجه هستیم که در دهستان زانوس  در سال جاری موجب شد منابع آبی دچار مشکل شود به طوری

نیستند و ای است که یا مردم ما از آب آشامیدنی سالم برخوردار  گونه وضعیت آب برخی روستاها به: فرماندار نوشهر خاطرنشان کرد

 .ساعت یک ساعت آب را باز کنیم تا مردم از آب مورد نیاز برخوردار شوند 19یا هر 

مشکالت آب در شهر پول با : رسانی وجود دارد، اظهار کرد کاره در بخش آب های نیمه های و مجتمع اویلی با بیان اینکه پروژه قمی

 .است  شبکه شده و مشکالت مردم تا حدودی حل شدهبندی آب و در شهر کجور نیز آب چاه وارد  مدیریت در نوبت

 های طوالنی آب در روستاهای نوشهر صف*

های طوالنی بایستند و  در حال حاضر مردم روستا چمرکوه برای استفاده از آب آشامیدنی چندین ساعت باید صف: وی تصریح کرد

در حوزه آب شرب دچار مشکل هستند و ما حتی بیم آن  در برخی از روستاها مانند چورنج، چناربن، خشکک و سایر مناطق واقعاً

شود تا بتوانیم از این  رسانی می داریم که سالمت مردم به خطر بیافتد که با اقدامات ستاد مدیریت بحران با استفاده از تانکر آب

 .وضعیت عبور کنیم

های موجود تقریباً آب مورد نیاز این شهر را  چشمه: فرماندار نوشهر با اعالم اینکه در شهر نوشهر نیز مشکل آب وجود ندارد، گفت

 .کند شاید در برخی نقاط با افت فشار آب مواجه شویم ولی در بحث تامین آب کمتر با مشکل مواجه هستیم تامین می

 جویی در مصرف  تاکید چند باره برای صرفه*

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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ای در ارتباط با تامین آب در تعطیالت عید فطر  جلسه: اظهار کرد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  فرماندار چالوس نیز در گفت

 .برگزار شد تا براساس وضعیت موجود و به بهترین نحو مدیریت داشته باشیم

وجود دارد که دچار مشکل هستیم، محمدناصر زندی با بیان اینکه مشکل کمبود آب در هچیرود و برخی روستاهای بخش مرکزی 

جویی الزم را  کند که درخواست ما از مردم این است صرفه به طور حتم با حضور مسافران مصرف آب بسیار افزایش پیدا می: افزود

 .داشته باشیم تا مشکل قطعی آب به وجود نیاید

 پاسخگو نبودن برای جمعیت شناور*

برخی از : اظهار کرد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  ندران نیز در این باره در گفتبرداری شرکت آبفای شهری ماز معاون بهره

روستاهای غرب چالوس نیاز به اصالح شبکه دارند و با توجه به تعطیالت و افزایش جمعیت برخی از روستاها با استفاده از تانکر 

 .گیرد رسانی صورت می آب

در نقاط شهری هیچ مشکلی وجود ندارد مگر اینکه در تعطیالت که با افزایش سه برابری جمعیت : مدرضا محمودی اضافه کردمح

 .شویم مواجه می

رسانی مازندران این آمادگی را دارند که پاسخگوی دو برابر جمعیت باشند ولی جوابگوی سه برابر  تاسیسات آب: وی بیان کرد

 .افزایش جمعیت نیستند

طبق : برداری شرکت آبفای شهری مازندران با اشاره به اینکه در شرایط عادی هیچ مشکلی وجود ندارد، اظهار داشت معاون بهره

جویی را باید  تواند پاسخگو باشد که مردم صرفه استاندارد شبکه آب داریم و هیچ مشکلی نداریم ولی در شرایط پیک مصرف نمی

 .مدنظر داشته باشند

های مازندران در  بارش حدود شش درصد و آورد رودخانه: حث خشکسالی در شرق مازندران اشاره کرد و یادآور شدمحمودی به ب

کننده آب زیرزمینی هستند؛ وقتی  ها تامین و تقویت درصد کاهش داشته است که با توجه به اینکه رودخانه 14شرق استان حدود 

 .یابد های زیرزمینی نیز کاهش می ن سطح آب سفرهشویم به همان میزا با این میزان کاهش مواجه می

وجود  سالی در سال جاری مشکالت بسیاری را برای کشاورزان و شهروندان مازندران به ، بحث خشکخبرگزاری فارسبه گزارش 

بل قبول نیست مردم در تنگنا باشند که باید در این راستا آورده که با توجه به وجود مواهب خدادادی در استان سرسبز مازندران قا

 .تمهیدات جدی اندیشیده شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214191444432 
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 آب

 آیانا 1390تیر  20, چهارشنبه

 درصدی مصرف آب کولر اعالم شد  33جویی  روش صرفه
لیتر در  933توانند تا  کند که مردم با نصب سایبان می لیتر آب مصرف می 433روز  به طور متوسط هر کولر آبی در شبانه

 .جویی نمایند روز در مصرف آب صرفه شبانه

برداری شرکت مهندسی آب و  معاون نظارت بر بهره"شیعیحمیدرضا ت"، دکتر (پاون)رسانی وزارت نیرو  به گزارش پایگاه اطالع

جویی  درصد در مصرف آب صرفه 34توانند تا  فاضالب کشور با بیان این مطلب که مردم با نصب سایبان بر روی کولرهای آبی می

توانند ضمن  ابد، مشترکان میی با این عمل ساده عالوه بر اینکه عمر مفید کولرها و لوازم جانبی آنها افزایش می: کنند، اظهار داشت

 .تر به اقتصاد خانواده نیز کمک کنند استفاده از هوای خنک

 444توانند تا  کند که مردم با نصب سایبان می لیتر آب مصرف می 144روز  به طور متوسط هر کولر آبی در شبانه: وی ادامه داد

 .جویی نمایند روز در مصرف آب صرفه لیتر در شبانه

ها در بیشتر مناطق برای آبیاری فضای سبز خود از  شهرداری: ص جداسازی آب شرب از آب فضای سبز گفتتشیعی در خصو

 .کنند هایی که مصارف آشامیدنی ندارند، استفاده می چاه

رسانی تهران بزرگ هستیم و با رینگ  در حال حاضر مشغول رینگ کردن شبکه آب: وی در خصوص تامین آب تهران نیز گفت

 .آب تهران، آب تمام مناطق تهران از کمیت و کیفیت یکسانی برخوردار خواهند شدشدن شبکه 

ها برای مدیریت بهتر آب در  های توزیع و ضرورت بازسازی این شبکه تشیعی با اشاره به قدیمی بودن و فرسودگی اغلب شبکه

هزار میلیارد  9هزار نفر بیش از  34رهای بیش از های مراکز استان و شه اعتبار مورد نیاز برای بازسازی شبکه: شرایط کم آبی گفت

برداری و نگهداری از شبکه در  میلیارد تومان بوده که این رقم نیز برای بهره 34که اعتبار ملی ساالنه کشور  تومان است، در حالی

 .نظر گرفته شده است

روش واقعی شدن قیمت آب تامین شود تا بتوان با این کمبود اعتبار یا بایستی از طریق دولت و یا از طریق ف: وی در ادامه گفت

 .تعمیرات و بازسازی به موقع عالوه بر جلوگیری از هدررفت آب در مدیریت مصرف آب نیز موفق بود

http://www.iana.ir/majles/item/93339-4.html 
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 آب

 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  2۲: تاریخ

 های بخش کشاورزی خوزستان به دلیل نبود آب گذاری هدررفت سرمایه
های آبی استان به وزارت نیرو اعالم  معاون عمرانی استانداری خوزستان با بیان اینکه تمام مشکالت ناشی از برداشت آب از سرشاخه

 .تان سرمایه گذاری کشاورزی انجام شده که به علت نبود آب هدر رفته استهزار میلیارد تومان در اس 41بیش از : شده است، گفت

: اظهارکرد، احمد سیاحی در جلسه ستاد خشکسالی خوزستان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

دهد که این وضعیت استمرار  سال گذشته بر کشور ما حاکم شده است و برآوردها نشان می 43خشکسالی و کاهش نزوالت جوی از 

 .خواهد داشت و برای مقابله با این بحران، مدیریت و برنامه ریزی در مصرف ضروری است

ن استان متاسفانه با مشکل کمبود آب مواجه شده و وجود صنایع و تری خوزستان با داشتن حوضه های آبی فراوان و پرآب: وی افزود

تر کرده و از سوی دیگر نیز ایجاد جو رقابتی در مناطق دیگر کشور و  کشاورزی که نیاز به آب دارند، این مشکل را بیشتر نمایان

 .برداشت آب از استان مشکالت آب خوزستان را دو چندان کرده است

از آنجایی که بیشتر کار مردم خوزستان کشاورزی است و در شرایط نبود آب باید : ی خوزستان تصریح کردمعاون عمرانی استاندار

هاپرداخت خسارت عدم کشت است که باید به طور  فکری اساسی و جدی برای تأمین معیشت و زندگی مردم کرد و یکی از این راه

 .جدی دنبال شود

کشت نشوند، به مرور شورو دچار تنش خواهند شد و همچنین زمینه وقوع پدیده گرد و هایی که  به طور کلی زمین: وی عنوان کرد

 .اند ها نخیالت خوزستان نیز امروز به دلیل نبود آب با بحران جدی رو به رو شده کنند؛ عالوه بر این خاک را فراهم می

های آب و فاضالب شهری  این راستا به شرکتشرایط به جایی رسیده که برای تأمین آب شرب هم مشکل داریم و در : سیاحی گفت

 .و روستاها هشدار دادیم تا نظارت بیشتری در توزیع آب داشته باشند

توانیم مقداری از آب مورد نیاز کشاورزی را تأمین و برنامه  های آبی که در باالدست وجود دارد، می با توجه به قابلیت: وی بیان کرد

 .ها را ببینند زان حداقل ضرر و خسارتکشت را طوری تنظیم کنیم که کشاور

غرامت پرداختی به کشاورزان از طریق صندوق بیمه، خیلی ناچیز است به طوری که : معاون عمرانی استاندار خوزستان اظهار کرد

 . دهد ها را پوشش می فقط هزینه های برق آن

http://www.yjc.ir/fa/news/3949134 
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 اقتصاد کالن

 آیانا 1390تیر  29, دوشنبه

 زمان تک نرخی شدن ارز اعالم شد 
برنامه یکسان سازی نرخ ارز زمان الزم دارد ولی پیش بینی من این است که ظرف : رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد

 . ماه آینده این مساله عملیاتی و قیمت ارز تک نرخی خواهد شد 93تا  ۸

ماه  44تا  9ین است که ظرف برنامه یکسان سازی نرخ ارز زمان الزم دارد ولی پیش بینی من ا: رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد

 .آینده این مساله عملیاتی و قیمت ارز تک نرخی خواهد شد

اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به کاهش قیمت ارز، برنامه دولت  ولی

آید با توجه به مقدار  یط متعادلی قرار دارد و به نظر نمیامروز وضعیت ارز در شرا: برای تک نرخی کردن آن چیست؟ اظهار کرد

 .شود، بازار ارز بخواهد شوک قابل توجهی داشته باشد ارزی که عرضه می

ای روند کاهشی خواهد داشت اما مجدداً به وضعیت قبل از  البته قیمت ارز تحت تأثیر یک خبر مهم مثل خبر توافق هسته: افزود

 .شود ل میگردد و متعاد خود بازمی

 9234امروز تفاوتی که میان نرخ ارز آزاد با نرخ ارز دولتی وجود دارد ناچیز است، یعنی از : رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد

 .تومان و این تفاوت زیادی نیست 3994تومان تا 

 .ارز خواهیم داشتهر زمانی که برنامه یکسان سازی نرخ ارز عملیاتی شود ما یک نرخ واحد برای : سیف تصریح کرد

ماه آینده این مساله  44تا  9پیش بینی من این است که ظرف : وی با بیان اینکه برنامه یکسان سازی نرخ ارز زمان الزم دارد، گفت

 .عملیاتی و قیمت ارز تک نرخی خواهد شد

http://www.iana.ir/majles/item/93414-4.html 
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 اقتصاد کالن

 فودپرس 1390تیر ماه  20هار شنبه 

 تحلیلی از تحوالت صنایع غذایی در ایران و سایر کشور ها
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در  –اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

 .به بررسی وضعیت صنایع غذایی پرداخته است« تحلیلی از تحوالت صنایع غذایی در ایران و سایر کشور ها»گزارشی با عنوان 

و ایرج خلیلی تهیه شده به بررسی تولید و فروش مواد  به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا، این گزارش که توسط رامین رادفر

غذایی، اهمیت توجه به قالب زنجیره های تامین غذایی، تحوالت صنایع غذایی در ایران و تحوالت صنایع غذایی در سایر کشورها از 

 .جمله ترکیه، تایلند و افغانستان پرداخته است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس 1390تیر ماه  31چهار شنبه 

 رشد صادرات غیرنفتی در گرو حمایت از صادرات صنایع غذایی
منجر به ارزآوری میلیون دالری در سال گذشته، یکی از صنایعی بود که 344میلیارد و 9صنایع غذایی با صادرات  -پا  ملیحه خورده

 .مناسبی برای کشور شده و نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور داشت

اما متاسفانه وجود برخی موانع موجب شده تا صنایع غذایی ایران نتواند به جایگاه واقعی و مهم خود در اقتصاد ایران دست یافته و 

 .دهدسهم مناسبی از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص 

گونه  برد و هیچ شده رنج می پذیری به دلیل باالبودن قیمت تمام متاسفانه صنایع غذایی ایران همانند سایر صنایع کشور از نبود رقابت

 .شود حمایتی به لحاظ پرداخت یارانه و یا جوایز صادراتی از این صنعت نمی

 ها وارد صنایع غذایی شوند هلدینگ

وگو با صمت اظهار  فتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتنیارکی، مدیرکل د مهدی صادقی

صنایع غذایی ایران در مقایسه با سایر صنایع کشور، ارزآوری بسیار مناسبی دارد تا جایی که ارزش صادرات صنایع غذایی : کرد

 .میلیون دالر رسید344میلیارد و 9کشور در سال گذشته به 

سال اخیر به یکباره صادرات صنایع لبنی کشور به لحاظ وزنی و ارزشی و همچنین میزان تولیدات انواع رب،  3در : ودوی افز

 .ها رشد قابل توجهی داشته است کمپوت، کنسرو، شیرینی و شکالت و انواع ماکارونی در این سال

افزایش صادرات صنایع غذایی در ایران : ت ادامه دادمدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجار

تاثیر نیست  پذیری نیز در میزان صادرات بی های اقتصادی است که البته شرایط رقابت تابعی از اقتصاد کالن و همچنین سایر مولفه

 .گیرد قرار میها  ها و شاخص طور قطع رشد صادرات صنایع غذایی در ایران تحت تاثیر تمام این مولفه بنابراین به

های مختلف صنایع غذایی،  های صنایع غذایی این است که در بخش ترین مزیت یکی از مهم: نیارکی تصریح کرد صادقی

 .های مناسبی انجام شده است سازی ظرفیت

گذاری کرده و خوشبختانه  درصد در این صنعت سرمایه 23تا  24بخش خصوصی بیش از : این مقام مسئول خاطرنشان کرد

آالت در صنایع غذایی کشور انجام  همچنین انتقال فناوری و ماشین. ها در صنایع غذایی ایران حضور ندارند دولتی ها و شبه ولتید

 .های روز مشغول به فعالیت هستند شده و بیشتر واحدهای تولیدی صنایع غذایی با استفاده از فناوری

هایی که  ترین چالش یکی از عمده: صادرات صنایع غذایی وجود دارد، افزودهایی که در مسیر توسعه  نیارکی درباره چالشی صادقی

تولیدکنندگان و صنعتگران در صنایع غذایی با آن مواجه هستند، باال بودن نرخ مواد اولیه مورد نیاز این واحدها در ایران نسبت به 

 .سایر کشورهاست

اگر وزارت جهادکشاورزی : شود، اظهار کرد نیاز صنایع غذایی محسوب میوی با بیان اینکه محصوالت کشاورزی، مواد اولیه مورد 

های  توان شاهد رشد و رونق در بخش های جدی بردارد به طورحتم می شده محصوالت کشاورزی گام برای کاهش قیمت تمام

 .شود ت کشاورزی تامین میمختلف صنایع غذایی کشور بود زیرا مواد اولیه واحدهای تولیدکننده صنایع غذایی به وسیله محصوال

مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه توسعه واحدهای صنایع غذایی و ضرورت 

های (برند)هزار بنگاه در صنایع غذایی فعال هستند و نشان44در حال حاضر بیش از : ایجاد واحدهای صنعتی جدید اظهار کرد

 .ر این صنعت داریممطرحی نیز د
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ها و  دنبال توسعه صادرات و بهبود وضعیت صنایع غذایی در بخش تولید هستیم باید هلدینگ اگر به: نیارکی ابراز کرد صادقی

سازی، ادغام در تولید و تراز (برند)سازی را دنبال کنیم و الزم است حتی واحدهایی به لحاظ مالکیت، نشان(برند)همچنین نشان

وی یادآور . ا یکدیگر هماهنگ باشند بنابراین نیازی به ایجاد واحدهای جدید در صنایع غذایی و افزایش ظرفیت نداریمتولید نیز ب

توانند افزایش ظرفیت بدهند که بنیه مناسب و قدمت داشته و برای توسعه بازار نیاز به افزایش ظرفیت  درنهایت واحدهایی می: شد

ایم و نیازی نیست که به افزایش  سازی مناسبی کرده های صنایع غذایی، ظرفیت ر بیشتر رشتهداشته باشند، در غیراین صورت ما د

 .ظرفیت جدید اقدام کنیم

مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت توسعه صادرات در صنایع غذایی 

عالوه بر تامین نیاز بازار داخلی باید به ظرفیت بازارهای هدف نیز توجه جدی داشته  تولیدکنندگان محصوالت صنایع غذایی: گفت

 .باشند و برای دستیابی به بازارهای هدف جدید تالش کنند

 پرداخت جایزه صادراتی، راه نجات صنایع غذایی

صنایع غذایی همواره با مشکالتی : دوگو با صمت اظهار کر همچنین کاوه زرگران، دبیر کل کانون انجمنهای صنایع غذایی در گفت

 .شده محصوالت غذایی ایران نسبت به سایر رقباست ترین مسئله ما بحث باالبودن قیمت تمام جدی مواجه بوده اما مهم

قیمت محصوالت صنایع غذایی در ایران نسبت به سایر : شده محصوالت غذایی در ایران افزود وی با اشاره به باالبودن قیمت تمام

ا بسیار زیاد است تا جایی که ما نه با رقبای آسیایی و نه با رقبای اروپایی و امریکایی خود در صنعت غذایی به لحاظ قیمت رقب

ترین دالیل باال بودن قیمت  یکی از عمده: دبیر انجمن کانون صنایع غذایی ادامه داد. شده، قدرت و قابلیت رقابت نداریم تمام

یی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان این است که به تولیدکنندگان این صنعت به هیچ عنوان شده محصوالت صنایع غذا تمام

مند بوده و همچنین  شود و این در حالی است که رقبای ما برای تولید صنایع غذایی از یارانه بهره ای پرداخت نمی جایزه یا یارانه

  .کنند جایزه صادراتی دریافت می

شده محصوالت صنایع غذایی در ایران به حدی است که قیمت مرغ کشتار و منجمد شده در  بودن قیمت تمام باال: وی تصریح کرد

تر است و یا اینکه قیمت محصوالت کشاورزی از جمله گندم ایران در مقایسه با نرخ گندم در  درصد گران44ایران نسبت به برزیل 

 .درصد بیشتر است44روسیه 

شود،  گی مالیاتی که برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت غذایی در تمام دنیا لحاظ میزرگران با اشاره به بخشود

شوند اما این امر  در تمام کشورهای دنیا مرسوم است که صادرکنندگان مشمول تخفیف یا بخشودگی مالیاتی می: خاطرنشان کرد

دهد و تنها برای فعاالن صنایع غذایی شاهد بخشودگی در  نمی هرگز برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان مواد غذایی در ایران رخ

 .شده محصوالت صنایع غذایی کشور موثر نیست افزوده هستیم که به هیچ عنوان در کاهش قیمت تمام مالیات بر ارزش

صادرکنندگان  دبیر کل کانون انجمنهای صنایع غذایی با تاکید بر ضرورت احیای جوایز صادراتی و همچنین پرداخت یارانه به

میلیون دالر رسید که بیشترین 344میلیارد و 9سال گذشته ارزش صادرات صنایع غذایی کشور به : محصوالت غذایی یادآور شد

 .حجم و ارزش صادرات ابتدا به لبنیات و پس از آن به شیرینی و شکالت اختصاص داشت

افزایش صادرات صنایع غذایی یکی از بهترین : یع غذایی ابراز کردزرگران با تاکید بر ضرورت افزایش تولید و صادرات محصوالت صنا

طور قطع نیازی به ایجاد واحدهای تولیدی جدید نداریم بلکه باید با بهبود  ها برای افزایش درآمدهای ارزی کشور است اما به حل راه

 .ی استفاده کنیمفناوری از تمام ظرفیت واحدهای تولیدی فعلی برای افزایش میزان تولید صنایع غذای

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 اقتصاد محصوالت

 - 90/40/27فارس

 دوای درد گرانی لبنیات
اند و  طی سالهای گذشته قیمت شیر و لبنیات مرتب افزایش داشته اما هیچوقت دامدار و صنایع لبنی راضی نبوده

یابد؟ آیا  ها تا کی ادامه می قیمت  این افزایش. نارضایتی همواره از جیب مردم پرداخت شده است های این هزینه

 راهکاری وجود دارد؟

یابد و هر زمانی فشار بیشتری بر سرانه مصرف کنونی شیر که نصف میانگین  به گزارش فارس، قیمت لبنیات گاه و بیگاه افزاش می

کند حال اینکه شیر از مهمترین سبدغذایی موثر بر سالمتی است که کم  فته است وارد میجهانی و یک پنجم کشورهای توسعه یا

 .شدن آن در این سبد ضررهای جبران ناپذیری بر سالمتی وارد خواهد کرد

و درصد رشد داشته است اما با این وجود هیچوقت رضایت خاطر تولید کنندگان  944ها قیمت شیر بیش از  بعد از هدفمندی یارانه

صنایع لبنی فراهم نشده است و هر چقدر هم افزایش کند باز آنها راضی نخواهند بود و این سوال است که چرا این گونه است؟ 

های قیمت هیچوقت به جیب دامدار و یا صنایع  واقعیت این است که قیمت تمام شده تولید در کشور بسیار باالست و این افزایش

 .رود نمی

شود،  درصد قیمت تمام شده لبنیات را شامل می 34شود که این محصول  خوراک دام و طیور وارد کشور می میلیون تن 3.3ساالنه 

رود به طوری که در سالهای  بنابراین با این محصول وارداتی که کنترل قیمت آن در دست مانیست انتظاری بیش از این نمی

گرفت و حاشیه سود تولید کننده را بیشتر  های ارز بیشتر اوج می سانآوری خوراک را شاهد بودیم که با نو های سرسام گذشته قیمت

 .ها موید این مطلب است داد و خبرهایی مبنی بر ارسال دامهای نارس و یا شیری به کشتارگاه تاحت تاثیر قرار می

ده نکردن از تجهیزات مناسب هم ها و استفا سازی دامداری ها، عدم بهینه البته عدم استفاده از نژادهای مناسب، عدم اصالح مدیریت

 .مزید علت شده است تا قیمت تمام شده تولید در کشور باال باشد

دهند و یا سودهای باالیی  ها یا در اختیار کشاورزان قرار نمی از سوی دیگر تولید کنندگان کشور نیازمند نقدینگی هستند که بانک

گیرند که  ای در نظر می ست در تمام دنیا برای بخش کشاورزی یارانه ویژهدهند هیچوقت برای تولید کننده به صرفه نی که وام می

 .ها پرداخت نشد های بخش تولید هم بعد از اجرای هدفمندی یارانه در این میان یارانه.در کشور ما به این صورت نیست

 .درصد گران شد 44همین چند روز پیش دوباره قیمت لبنیات 

 ماجرا از کجا شروع شد؟

تومان اعالم کرده بود که بر اساس آن در هر  4114قیمت خرید شیرخام از دامداران را به ازای هر کیلو  29اواسط سال  دولت از

اما در ادامه، دولت در پرداخت به موقع این یارانه موفق عمل . تومان به عنوان یارانه به دامداران پرداخت خواهد کرد 424کیلو 

میلیارد تومان به دامداران بدهکار شده بود و با این وجود هم تصویب کرد که در  344بیش از  23نکرد، به طوریکه تا اواسط سال 

 .میلیارد تومان یارانه به دامداران اختصاص دهد 34نیز ماهانه  23طول شش ماهه دوم سال 

لبنی حاضر به خرید شیرخام به دولت که از یک طرف نتوانسته بود به وظیفه خود در پرداخت یارانه عمل کند، از طرفی هم صنایع 

 .بازار را به تعادل برساند 4323های پایانی سال  تومان نبودند، تصمیم گرفت با خرید تضمینی این محصول از ماه 4114قیمت 
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کنندگان و تولیدکنندگان، با مستقر کردن بازرسانی در  اخیراً نیز دولت، تصمیم گرفته بود از طریق سازمان حمایت از مصرف

تومان کند ولی دامدران نظرشان این است  4114ها را ملزم به خریداری شیرخام از دامدران به قیمت  های صنایع لبنی، آن خانهکار

 .تواند راه حل مشکالت این بخش باشد که این اقدام دولت نیز نمی

م به قیمت مصوب را افزایش شدند، چراکه الزمه خرید شیرخا تومان نمی 4114صنایع لبنی حاضر به خرید شیرخام به قیمت 

شد قیمت محصوالت  بینی می های ابتدایی امسال پیش دانند و بر همین اساس با ادامه شرایط فوق، از ماه قیمت محصوالت خود می

درصد کاهش یابد، افزایش  49الی  44درصد افزایش یابد ولی تصمیم بر این بود که اگر تا پس از ماه رمضان تورم به  44لبنی تا 

 .یمت منتفی شودق

 صبر دولت تمام شد

با گذشت چندین ماه از اوضاع آشفته محصوالت لبنی صبر دولت تمام شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت با این استدالل که دولت 

 درصد افزایش 44قلم محصول لبنی شامل شیر، ماست و پنیر  3قرار شد قیمت »: تواند یارانه این بخش را پرداخت کند، گفت نمی

 «یابد که البته این موضوع در دولت تائید شده ولی هنوز به تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده است

اعالم افزایش قیمت محصوالت لبنی توسط وزیر صنعت در حالی صورت گرفته که وی ابتدا این افزایش را بدون تأیید ستاد تنظیم 

دولت مسئول این کار نیست، افزایش قیمت محصوالت لبنی را مربوط به  بازار مطرح کرده بود ولی در مصاحبه دیگری با بیان اینکه

الزم به ذکر است که ستاد تنظیم بازار زیرنظر معاون اجرایی رئیس جمهور و با حضور نمایندگان . تصمیم ستاد تنظیم دانست

 .وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و برخی نهادهای دیگر است

ای هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه افزایش قیمت  مهور نیز بعد از آن، با انتشار اطالعیهروابط عمومی معاونت اجرایی رئیس ج

 .محصوالت لبنی توسط این معاونت صورت گرفته را تکذیب کرد

ای که در سال جاری به شیر و  تواند در هر مسئله مستقیم دخالت کند، تنها یارانه سخنگوی دولت نیز با این استدالل که دولت نمی

 .شود را مربوط به ارائه شیر رایگان مدارس اعالم کرد یات اختصاص داده میلبن

ای از ستاد تنظیم بازار  کنندگان نیز با بیان اینکه هنوز مصوبه در همین راستا سخنگوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف

 .صوالت را خالف قانون دانستمبنی بر افزایش قیمت محصوالت لبنی ابالغ نشده، هرگونه افزایش قیمت این مح

 دهد وقتی دولت یارانه تولید را نمی*

های خریدتضمینی شیرخام بر روی دوش  دولت که از یک سو امکان پرداخت یارانه شیرخام به دامداران را نداشت و از سویی هزینه

 .از این وضعیت رها سازدکند خود را  درصدی قیمت محصوالت لبنی تالش می 44الی  4کرد، با افزایش  او سنگینی می

در این میان نمایندگان صنایع لبنی، نیز همچنان افزایش قیمت محصوالت خود را موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی و 

تواند با حذف عوارض  دانند و اعتقاد دارند دولت به جای افزایش قیمت این محصوالت می کاهش تقاضای داخلی این محصوالت می

 .ها وضعیت فعلی را اصالح کند درصد سهم تولید حاصل از هدفمندی یارانه 34لبنی و همچنین پرداخت  تولید محصوالت

توان در باال بودن قیمت خوراک دام، مانند جو و ذرت دانست که به گفته  یکی از دالیل اصلی باال بودن هزینه تولید شیرخام، را می

 .شود درصد قیمت نهایی را شامل می 34کارشناسان حدود 

شوند، اعتقاد دارند دولت بجای پرداخت یارانه نقدی به این بخش و یا افزایش قیمت  دامداران که تولیدکننده شیرخام محسوب می

های ارزان قیمت کاهش دهد تا در نهایت قیمت تمام  های تولید شیرخام را از طریق تهیه علوفه و نهاده لبنیات، بهتر است هزینه

 .شده نیز کاهش یابد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43234943444233 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931205000975
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا 1390تیر  20, چهارشنبه

 گروه مواد خوراکی  99گزارش بانک مرکزی از فراز و فرود 
 .تیرماه را اعالم کرد 91هفته منتهی به  بانک مرکزی گزارش قیمت مواد غذایی در

گروه مواد خوراکی را  44، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

و قیمت اعالم کرد که براین اساس نرخ چهار گروه مواد خوراکی نسبت به هفته گذشته افزایش  21تیر ماه  42برای هفته منتهی به 

 .سه گروه دیگر کاهش یافت، البته نرخ چهار گروه دیگر ثابت ماند

درصد  4.4درصد، قند و شکر  3.2درصد، گوشت مرغ  4.4درصد، برنج  4.4بانک مرکزی اعالم کرد نرخ لبنیات در هفته مذکور 

درصد با کاهش قیمتی  4.4زه درصد، سبزی های تا 3.4درصد، میوه های تازه  9.2در همین حال قیمت تخم مرغ . رشد یافت

 .همچنین نرخ حبوب، گوشت قرمز، چای و روغن نیز ثابت مانده است. مواجه شده است

 

 لبنیات و تخم مرغ

درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقالم این گروه نسبت  3در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه معادل 

 .تا یکصد هزار ریال فروش می رفت 34درصد کاهش یافت و شانه ای  9.2بهای تخم مرغ معادل . بود به هفته قبل بدون تغییر

 

 برنج و حبوب

در . درصد افزایش داشت و بهای سایر اقالم این گروه ثابت بود 4.4در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک معادل 

. درصد کاهش یافت 4.3درصد افزایش ولی بهای لوبیا چشم بلبلی  4.4د هر یک معادل گروه حبوب، قیمت لوبیا چیتی و لوبیا سفی

 .قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود

 

 میوه ها و سبزی های تازه

ز در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری گالبی عرضه نمی شد ولی سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها ا

 .نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید

میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای تمام اقالم این گروه بین 

درصد و سبزی های  44.9بهای کدو سبز معادل . درگروه سبزی های تازه قیمت پیاز ثابت بود. تدرصد کاهش داش 43.4تا  4.3

 .درصد کاهش داشته است 3.4تا  4.3درصد افزایش یافت ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  4.4برگی 

 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد کاهش ولی بهای  4.4شت تازه گاو و گوساله معادل قیمت گو. در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود

 .درصد افزایش یافت 4.9درصد و شکر 4.4قند 
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 ها تغییرات یک ساله قیمت

 44.9درصد، حبوب  9.9درصد، برنج  43.9نرخ لبنیات  21تیر ماه  42به گزارش بانک مرکزی، در یک سال گذشته منتهی به 

درصد رشد  4.9درصد و روغن نباتی  9.3درصد، چای  3درصد، قندو شکر  3.3قرمز درصد، گوشت  33درصد، میوه های تازه 

درصد با کاهش  44.9درصد و گوشت قرمز  4.4درصد، سبزی های تازه  3.9در همین دوره زمانی نرخ تخم مرغ . داشته است

 .مواجه شده است

http://www.iana.ir/majles/item/93333-4.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23577-1.html
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محصوالت اقتصاد  
 آیانا 1390تیر  34, سه شنبه

 هزار تن محصول کشاورزی در تاالر بورس  91عرضه 
تن محصول کشاورزی  773هزار و  91تیرماه، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران میزبان  33روز سه شنبه 

 .یابد تن دیگر افزایش می 473هزار و  44که در صورت وجود تقاضا این میزان تا است 

 1444تن برنج وارداتی،  4944به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، 

شکر سفید در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می تن  1144تن کنجاله سویا پلیت، 94تن ذرت دانه ای،  9444تن گندم دوروم، 

 .تن دیگر، کاالی کشاورزی بر این میزان افزوده می شود 344هزار و  34شود که درصورت وجود تقاضا 

تن انواع کاال در گروه مس، فوالد،  334هزار و  94بر اساس این گزارش، تاالر محصوالت صنعتی و معدنی نیز شاهد عرضه 

 .تن دیگر بر این میزان اضافه می شود 994هزار و  9تالورژی است که در صورت وجود تقاضا آلومینیوم و کک م

تن انواع کاال در گروه مواد پلیمری، قیر، گوگرد، لوب کات و وکیوم باتوم در تاالر فرآورده های نفتی و  243هزار و  414همچنین، 

تن دیگر بر میزان کاالهای این تاالر افزوده  434هزار و  32ضا پتروشیمی بر روی تابلوی عرضه می رود که در صورت وجود تقا

 .خواهد شد

تن قیر  1444تن انواع قیر و عایق رطوبتی در تاالر صادراتی عرضه می شود که در صورت وجود تقاضا 991هزار و  1عالوه بر این، 

 .بر عرضه های این تاالر اضافه می شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93433-4.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23677-1.html
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 90/40/20فارس

 آبی از شالیزار تا خانه تنش کم/ های سبز  آبی مازندران زیر برگ پنهان شدن کم
های بسیاری را برای شهروندان ایجاد  دغدغه مشکل قطعی آب شرب در برخی شهرها و روستاهای مازندران نگرانی و

 .شود کرده و این موضوع در برخی از روستاها به مرحله بحران رسیده تا آنجایی که با تانکر حمل و تامین می

داران  سالی و کاهش بارش امسال عالوه بر اینکه کشاورزان و باغ در ساری، بحث خشک خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

های بسیاری  مازندرانی را درگیر کرده در حال حاضر مشکل قطعی آب شرب در برخی شهرها و روستاهای مازندران نگرانی و دغدغه

 .شود ه بحران رسیده تا آنجایی با تانکر حمل و تامین میرا برای شهروندان ایجاد کرده و این موضوع در برخی از روستاها به مرحل

بندی و تامین آب شرب با تانکر مورد تاکید قرار گرفته و این موضوع با توجه به فرارسیدن عید سعید فطر و  در حال حاضر جیره

 .ورود گردشگران بسیار مورد بحث است

سرسبزی است جای سئوال دارد این در حالی است که با توجه به بارش با همه اینها مشکل آب در استانی مانند مازندران که نماد 

 .رود که ظلم بسیار بزرگی است نزوالت آسمانی میزان کمی از آن مهار شده و بقیه به هدر می

شهرستان نوشهر از دو بخش تشکیل شده که : ، اظهار کردخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  فرماندار نوشهر در این باره در گفت

گردد که در  ای و نزدیکی فاصله دریا و کوه کمبود آب وجود ندارد و بیشتر بحث مدیریت آب برمی بخش مرکزی به دلیل جلگه

توانستیم برداری رسید که تقریباً در برخی از مناطق  رسانی در دست اقدام است و بخشی به بهره های آب ها و پروژه قالب مجتمع

 .مشکالت را برطرف کنیم

 رسانی برخی از روستاهای نوشهر با استفاده از تانکر آب* 

که برخی  طوری رسانی داریم به اویلی با بیان اینکه در برخی روستاهای شرق نوشهر و دهستان کالج هنوز مشکل آب محمدعلی قمی

سالی، کاهش نزوالت آسمانی و گرمای هوا  در بخش کجور خشک: کردرسانی با استفاده از تانکر هستیم، تصریح  روزها مجبور به آب

 .رستاق با کمبود آب شدید مواجه هستیم که در دهستان زانوس  در سال جاری موجب شد منابع آبی دچار مشکل شود به طوری

یدنی سالم برخوردار نیستند و ای است که یا مردم ما از آب آشام گونه وضعیت آب برخی روستاها به: فرماندار نوشهر خاطرنشان کرد

 .ساعت یک ساعت آب را باز کنیم تا مردم از آب مورد نیاز برخوردار شوند 19یا هر 

مشکالت آب در شهر پول با : رسانی وجود دارد، اظهار کرد کاره در بخش آب های نیمه های و مجتمع اویلی با بیان اینکه پروژه قمی

 .است  ور نیز آب چاه وارد شبکه شده و مشکالت مردم تا حدودی حل شدهبندی آب و در شهر کج مدیریت در نوبت

 های طوالنی آب در روستاهای نوشهر صف*

های طوالنی بایستند و  در حال حاضر مردم روستا چمرکوه برای استفاده از آب آشامیدنی چندین ساعت باید صف: وی تصریح کرد

و سایر مناطق واقعاً در حوزه آب شرب دچار مشکل هستند و ما حتی بیم آن  در برخی از روستاها مانند چورنج، چناربن، خشکک

شود تا بتوانیم از این  رسانی می داریم که سالمت مردم به خطر بیافتد که با اقدامات ستاد مدیریت بحران با استفاده از تانکر آب

 .وضعیت عبور کنیم

های موجود تقریباً آب مورد نیاز این شهر را  چشمه: آب وجود ندارد، گفت فرماندار نوشهر با اعالم اینکه در شهر نوشهر نیز مشکل

 .کند شاید در برخی نقاط با افت فشار آب مواجه شویم ولی در بحث تامین آب کمتر با مشکل مواجه هستیم تامین می

 جویی در مصرف  تاکید چند باره برای صرفه*

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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ای در ارتباط با تامین آب در تعطیالت عید فطر  جلسه: اظهار کرد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  فرماندار چالوس نیز در گفت

 .برگزار شد تا براساس وضعیت موجود و به بهترین نحو مدیریت داشته باشیم

ود دارد که دچار مشکل هستیم، محمدناصر زندی با بیان اینکه مشکل کمبود آب در هچیرود و برخی روستاهای بخش مرکزی وج

جویی الزم را  کند که درخواست ما از مردم این است صرفه به طور حتم با حضور مسافران مصرف آب بسیار افزایش پیدا می: افزود

 .داشته باشیم تا مشکل قطعی آب به وجود نیاید

 پاسخگو نبودن برای جمعیت شناور*

برخی از : اظهار کرد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  برداری شرکت آبفای شهری مازندران نیز در این باره در گفت معاون بهره

ده از تانکر روستاهای غرب چالوس نیاز به اصالح شبکه دارند و با توجه به تعطیالت و افزایش جمعیت برخی از روستاها با استفا

 .گیرد رسانی صورت می آب

در نقاط شهری هیچ مشکلی وجود ندارد مگر اینکه در تعطیالت که با افزایش سه برابری جمعیت : محمدرضا محمودی اضافه کرد

 .شویم مواجه می

وابگوی سه برابر رسانی مازندران این آمادگی را دارند که پاسخگوی دو برابر جمعیت باشند ولی ج تاسیسات آب: وی بیان کرد

 .افزایش جمعیت نیستند

طبق : برداری شرکت آبفای شهری مازندران با اشاره به اینکه در شرایط عادی هیچ مشکلی وجود ندارد، اظهار داشت معاون بهره

ا باید جویی ر تواند پاسخگو باشد که مردم صرفه استاندارد شبکه آب داریم و هیچ مشکلی نداریم ولی در شرایط پیک مصرف نمی

 .مدنظر داشته باشند

های مازندران در  بارش حدود شش درصد و آورد رودخانه: محمودی به بحث خشکسالی در شرق مازندران اشاره کرد و یادآور شد

کننده آب زیرزمینی هستند؛ وقتی  ها تامین و تقویت درصد کاهش داشته است که با توجه به اینکه رودخانه 14شرق استان حدود 

 .یابد های زیرزمینی نیز کاهش می شویم به همان میزان سطح آب سفره میزان کاهش مواجه میبا این 

وجود  سالی در سال جاری مشکالت بسیاری را برای کشاورزان و شهروندان مازندران به ، بحث خشکخبرگزاری فارسبه گزارش 

مواهب خدادادی در استان سرسبز مازندران قابل قبول نیست مردم در تنگنا باشند که باید در این راستا آورده که با توجه به وجود 

 .تمهیدات جدی اندیشیده شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214191444432 
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 قلیم ومنابع طبیعیا
 آیانا 1390تیر  20, چهارشنبه

 آغاز پایش و ساماندهی محدوده های معدنی در عرصه های منابع طبیعی 
کارگروه پایش و ساماندهی معادن در منابع طبیعی متشکل از اداره حفاظت و حمایت و واحد کاداستر در حوزه معاونت 

 . حفاظت و امور اراضی این اداره کل تشکیل می شود

ی پایش و ، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از تشکیل کارگروهی برا(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

به منظور جلوگیری از هرگونه سوء : ساماندهی محدوده های معدنی در عرصه های منابع طبیعی استان تهران خبر داد و گفت

استفاده احتمالی از اراضی ملی و دولتی و استفاده درست از ذخایر معدنی بدون تخریب و از بین رفتن این عرصه ها و حفظ محیط 

اندهی معادن در منابع طبیعی متشکل از اداره حفاظت و حمایت و واحد کاداستر در حوزه معاونت زیست، کارگروه پایش و سام

 .حفاظت و امور اراضی این اداره کل تشکیل می شود

برای این که عرصه های مورد بهره برداری تحت نظارت و پایش مستمر باشند و محدوده های معدنی در اختیار : علی کیان افزود

 .صص و تجربه در این زمینه را دارند قرار گیرد ضرورت داشت تا این گروه تشکیل شودافرادی که تخ

: وی با اشاره به این که کارگروه پایش و ساماندهی در آینده ای نزدیک کار خود را در این اداره کل شروع خواهد کرد اظهار داشت

ند در کمیته نظارت بر طرح های عمومی، عمرانی و معادن مورد با فعالیت این کارگروه معادنی که در اراضی ملی و دولتی واقع هست

پایش و ارزیابی قرار گرفته و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران شرایط برای فعالیت متخصصین و فعاالن این 

 .بخش و جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در راستای سیاست های سازمانی فراهم می شود

 محمود رضا دهقان منشادی: خبر ارسال

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/93394-4.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - 139۲تیر  31 - ۲1۶88: کد خبر 

 گیری مدیریتی حوزه منابع طبیعینقش آمار صحیح و بهنگام درتصمیم 
در ارائه : رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ارایه آمار صحیح را در تصمیم گیری های مدیریتی موثر دانست و گفت

اعالم اطالعات صحیح از منابع طبیعی باید حساس باشیم زیرا نیاز نداریم برای حقانیت و خوب جلوه دادن کارها آمارهای نادرست 

 .کنیم

خداکرم جاللی، مرجع نهایی تولید، جمع آوری و ارائه آمارهای رسمی سازمان جنگل ها را دفتر برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی 

با توجه به نقش اساسی آمار و اطالعات در توسعه پایدار کشور و ضرورت وجود آمار صحیح، دقیق و بهنگام : طرح ها دانست و افزود

ی، برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریتی؛ ایجاد یک نظام آماری کارآمد و موثر جهت دستیابی به اهداف و در سیاست گذار

 .تکالیف سازمانی امری اجتناب ناپذیر است

وی در ادامه از واحدهای ستادی و استانی منابع طبیعی کشور خواست برای ایجاد وحدت رویه در ارائه آمار و اطالعات، همکاری و 

 .هنگی الزم را با دفتر برنامه ریزی و بودجه و هماهنگی طرح های سازمان به عمل آورندهما

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اطالع رسانی مستمر و بهنگام از اقدامات و فعالیت های منابع طبیعی را از 

اخبار و اطالعات درباره عملکرد شاخص ها، چالش ها و  وظایف روابط عمومی برشمرد و از مدیران ستادی و استانی خواست تمام

آسیب های حوزه فعالیت خود را به روابط عمومی سازمان اعالم کنند تا مسایل و مشکالت پیش روی منابع طبیعی در اختیار رسانه 

 .های گروهی و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور قرار گیرد

http://iranecona.com/14499 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 90/40/20فارس

 شود کارگروه جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از اراضی ملی تشکیل می
به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از اراضی : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت

 .شوند های منابع طبیعی پایش و ساماندهی می ملی و دولتی و استفاده درست از ذخایر معدنی در عرصه

به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران علی کیان مدیر کل منابع  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

خیزداری استان تهران از تشکیل کارگروهی برای پایش و ساماندهی محدوده های معدنی در عرصه های منابع طبیعی طبیعی و آب

به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از اراضی ملی و دولتی و استفاده درست از ذخایر : استان تهران خبر داد و گفت

صه ها و حفظ محیط زیست، کارگروه پایش و ساماندهی معادن در منابع طبیعی متشکل معدنی بدون تخریب و از بین رفتن این عر

 .از اداره حفاظت و حمایت و واحد کاداستر در حوزه معاونت حفاظت و امور اراضی این اداره کل تشکیل می شود

ده های معدنی در اختیار افرادی که های مورد بهره برداری تحت نظارت و پایش مستمر باشند و محدو برای این که عرصه: وی افزود

 .تخصص و تجربه در این زمینه را دارند قرار گیرد ضرورت داشت تا این گروه تشکیل شود

: کیان با اشاره به این که کارگروه پایش و ساماندهی در آینده ای نزدیک کار خود را در این اداره کل شروع خواهد کرد اظهار داشت

ادنی که در اراضی ملی و دولتی واقع هستند در کمیته نظارت بر طرح های عمومی، عمرانی و معادن مورد با فعالیت این کارگروه مع

پایش و ارزیابی قرار گرفته و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران شرایط برای فعالیت متخصصین و فعاالن این 

 .سیاست های سازمانی فراهم می شودبخش و جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در راستای 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214191444994 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1390تیر  31, چهارشنبه

 تغییر کاربری اراضی کشاورزی شمال در دستور کار شورای عالی شهرسازی 
شورای عالی شهرسازی و معماری در طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان های 

شمالی را شمالی کشور با تاکید بر تفکیک تقاضاها به دو دسته صحیح واقعی و سوداگرایانه، مکان یابی در سه استان 

 .در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار داد

، پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی در ابالغ مصوبه شورای عالی شهرسازی و (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

وزیر جهادکشاورزی در جلسه موضوع پیشنهاد سازمان امور اراضی و : معماری به استانداران مازندران، گلستان و گیالن تاکید کرد

 .هشتم تیرماه سال جاری این شورا مطرح و موارد مشروحه برای جمع بندی ارایه شد

اعضا شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به تردید ناپذیری و ضرورت حفظ اراضی تجدید ناپذیر شمال کشور در عرصه اراضی 

 .ورت های آن توسط همه دستگاه های ذیربط به اجماع رسیدندکشاورزی، باغات، مرتع، جلگه و جنگلی و پایبندی ضر

در کنار اقدامات نظارتی و کنترلی ضرورت وجود برنامه به منظور هدایت تقاضاهای واقعی انکار ناپذیر است و باید در دستور کار 

و سوداگرایانه می بایست مورد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد و تفکیک تقاضاها به دو دسته صحیح واقعی 

توجه قرار گیرد زیرا که پاسخ به تقاضاهای دسته نخست ضروری است، اما اقدامات ساده انگارانه در این راستا می تواند به تحریک 

 .تقاضاهای سوداگرایانه منجر شود

اد و افزایش بسترها و تسهیالت الزم شورای عالی شهرسازی و معماری با اتخاذ رویکرد دفاع از حقوق مردم و شهروندان به ایج

توسط بخش های حاکمیتی به منظور نهادینه ساختن و تحکیم نظارت اجتماعی توسط سازمان های مردم نهاد و افزایش نظارت 

 .عمومی درباره مساله تآکید کرد

قاضا برای تفریح در فضای از دستگاه های فرهنگی خصوصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور فرهنگ سازی برای کاهش ت

خصوصی و چگونگی فضای مفرح عمومی دعوت می شود و برنامه پاسخ مناسب به تقاضاهای صحیح و واقعی به منظور مکان یابی 

در سه استان شمالی یادشده با تاکید بر بررسی افزایش تراکم در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار گرفته و نتیجه این بررسی 

 .ثر ظرف مدت نه ماه به شورا ارایه شودها حداک

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/93344-4.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  27: تاریخ

 با بیابانزایی هزار اصله نهال برای مقابله 433تولید 
هزار اصله نهال برای مقابله با بیابانزایی در اصفهان تولید  144بیش از : مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت

 .شد

این : ، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفتتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اق حوزه کشاورزیبه گزارش 

های اصفهان، برخوار، نایین، خور و بیابانک، جرقویه، انارک،  ها از نوع تاغ و قره داغ قرار است در نیمه دوم سال در شهرستان نهال

 .نصر آباد آران و بید گل کاشته شود

تا کنون : هکتار از اراضی بیابانی گودبرداری و تعویض خاک شده است، افزود 344ها  اینکه برای کاشت این نهال شاملی با اشاره به

 .هزار هکتار از اراضی بیابانی استان اصفهان احیا شده است 344

http://www.yjc.ir/fa/news/3941234 
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 انتصابات

  فودپرس 4321تیر ماه  34چهار شنبه 

 انتصاب رییس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران;9
وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی یداهلل صادقی را با حفظ سمت به عنوان رییس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق  

انتظار : محمدرضا نعمت زاده در بخشی از متن حکم صادر شده آورده است. بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران منصوب کرد

یرخانه در پیگیری برنامه ها و مصوبات ابالغی و نیز تنظیم امور مربوط به وظایف شورا و ایجاد می رود با توجه به نقش مهم دب

هماهنگی الزم بین اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همچنین دستگاههای عضو شورا با بهره گیری از ظرفیت های 

می شود، یداهلل صادقی هم اکنون رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان یادآور .موجود زمینه ارتقاء فعالیت های شورا را فراهم آورید

آیین نامه وظایف، ( 1)ایران است که با پیشنهاد قائم مقام وزیر در امور تجارت و معاون امور اقتصادی و بازرگانی و به استناد ماده 

  ب شدتشکیل جلسات، نحوه تصمیم گیری و مصوبات شورای عالی نظارت به این سمت منصو

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 انتصابات
 آیانا 1390تیر  20, چهارشنبه

 نژاد شد  سکان بورس کاال تحویل سلطانی
 .عنوان مدیرعامل بورس کاالی ایران انتخاب شد نژاد؛ به سلطانی

مدیره بورس کاالی ایران، چهار عضو قدیمی و سه عضو جدید  ، در نخستین جلسه هیئت(ایانا)کشاورزی ایران به گزارش خبرگزاری 

 .عنوان سومین مدیرعامل بورس کاال انتخاب کردند نژاد را به گرفته حامد سلطانی های صورت پس از بررسی

مدیره بورس کاالی ایران درباره این  زاده، رئیس هیئت یزدی الملل بورس کاالی ایران، منصور بنا به اعالم روابط عمومی و امور بین

مدیره، موضوع انتخاب مدیرعامل نخستین اقدام  مطابق قانون تجارت بعد از برگزاری مجمع و انتخاب اعضای هیئت: جلسه گفت

 .مدیره است هیئت

ه رایزنی برای انتخاب مدیرعامل کردند که در کنار مدیره با توجه به سه معیار دانش، مهارت، توانایی شروع ب اعضای هیئت: وی افزود

مدیره،  دکتر پناهیان، شش گزینه مطرح و با آنها برای قبول این مسئولیت صحبت شد که تعدادی از آنها با وجود تمایل هیئت

 .مدیره انتخاب شدند تعنوان دو گزینه نهایی هیئ نژاد به شخصاً حاضر به قبول این مسئولیت نشدند و در نهایت پناهیان و سلطانی

عنوان  نژاد به زاده با تقدیر از زحمات و تالش پناهیان طی چهار سال سکانداری بورس کاال درباره دالیل انتخاب سلطانی یزدی

برخورداری از  -دانش، توانایی و مهارت-های اصلی و عمومی  عالوه بر داشتن شاخصه: جایگزین مدیرعامل سابق خاطرنشان کرد

مدیره را برای انتخاب ایشان  فردی چون سوابق خوب در بازار سرمایه، برنامه مدون در عین جوان بودن ایشان هیئت های ویژگی

 ./طور کامل قانع کرد به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93393-4.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23583-1.html
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 کشمش/ انگور
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 بازار و قیمت ها

 - 90/40/20فارس

قیمت شیر را عرضه و تقاضا تعیین / تبلیغات منفی علیه صنایع لبنی تمایل به مصرف شیر فله را افزایش داد
 کند

عنوان شد تبلیغات در نشست خبری که در بنیاد اقتصادی کوثر با حضور کارشناسان صنعت تولید شیر برگزار شد 

منفی علیه صنایع لبنی اعم از مصرف وایتکس و روغن پالم رویکرد مردم به استفاده از شیرهای غیربهداشتی فله را 

 .افزایش داده است

زنجیره تأمین شیر و )موضوع وگو با خبرنگاران با  ، ششمن نشست اتاق گفتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

آباد قزوین، حسینعلی  در بنیاد اقتصادی کوثر با حضور خلیل جوهرچی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف( های لبنی فراورده

گذاری کشاورزی کوثر برگزار  ساز تهرانی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق و مجتبی نوروزی مدیرعامل گروه سرمایه چهره

 .شد

آباد در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه  نشست خلیل جوهرچی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریفدر این 

به : کنید، گفت های دولت برای حمایت از تولید شیرخام و دامدار از طریق یارانه و خرید تضمینی شیر را چگونه ارزیابی می کمک

 .کنیم رسانده است نی و دام را به مرحله کنونی که امروز مشاهده میهای دولت طی سالیان گذشته صنایع لب طور کلی کمک

 .که امروز شاهد تولیدات خوب و حتی صادرات به کشورهای خاورمیانه هستیم طوری  به: وی افزود

همواره با اما پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی برای حمایت از صنعت شیر : آباد تصریح کرد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .ها منجر به افزایش صنایع لبنی کوچک شد فساد همراه بوده و پرداخت این یارانه

جوهرچی درباره اثرات طرح خرید تضمینی شیرخام که از سال گذشته در راستای حمایت از دامدار آغاز شد، در پاسخ به خبرنگار 

 .و به اعتقاد من کار مؤثری در راستای حمایت از دامدار بودآوری مازاد شیر از بازار شد  اجرای طرح منجر به جمع: فارس گفت

 طرح خرید تضمینی شیر اثربخش بود* 

: موقع بود، تصریح کرد ها به شد و پرداخت ماه ابتدایی اجرای طرح خرید تضمینی کار به خوبی انجام می 3وی با بیان اینکه در 

د و دامداران از دولت طلبکارند، اما با وجود این امر اگر این طرح اجرا اگرچه از ابتدای امسال طرح به خوبی سال گذشته اجرا نش

 .شد قیمت شیرخام به حدود هزار تومان می رسید نمی

تومان از دامداران خریداری و حتی با جوایزی که برای  4114سازمان تعاون روستایی شیر را با قیمت :  جوهرچی بیان داشت

 .کند تومان به ازای هر کیلوگرم شیرخام به دامدار پرداخت می 4344گرفت حدود  نظر میدار در  شیرهای با کیفیّت و چربی

های  اما در مجموع بهتر است دولت نه از طریق یارانه و نه از طریق طرح: آباد بیان داشت مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .اضا پیش روددیگر به مقوله صنعت شیر ورود نکند و اجازه دهد کار براساس عرضه و تق

کنند سود  درصد عنوان می 3جوهرچی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه صنایع لبنی سود حاصل از تولید را 

کردند، اما در سال گذشته با  درصد از تولید کسب می 34سودی بالغ بر  24تا  94های  صنایع در سال: دامداران چقدر است، گفت

 .درصد نبوده است 3تر از  س سود آنها بیشتوجه به نتایج بور

 شود سود صنعت شیر نصیب عوامل پخش می* 

های تولید و صنایع سود کمتری  رغم هزینه شود و علی ها می عمده سود حاصل از صنعت شیر نصیب عوامل پخش و مغازه: وی گفت

 .رسد به آنها می

http://www.farsnews.com/
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تومانی خرید شیرخام با  4114مصوبه : قیمت خرید شیرخام گفتدرمورد  23جوهرچی با انتقاد از عدم اجرای مصوبه تیرماه 

تومان از دامداران خریداری  4934گذشت یک سال توسط صنایع لبنی هنوز اجرایی نشده و به طور متوسط شیرخام با قیمت 

 .شود می

زیادی را برای دامداران  عدم اجرای مصوبه و قیمت پایین خرید شیرخام نسبت به قیمت تمام شده مشکالت اقتصادی: وی افزود

 .شوند هایشان می که دامداران برای کاهش هزینه ناچار به کشتار دام وری ط ایجاد کرده، به

آبی منجر به افزایش قیمت علوفه و ذرت شده و  کم: آباد با اشاره به کمبود آب اظهار داشت مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .دهد همین موضوع هزینه تولید را افزایش می

تولید با  23برند و تقریباً از اواسط سال  تولیدکنندگان این ماده سودی نمی: وی درمورد سود حاصل از تولید شیرخام دامداران گفت

 .زیان همراه بوده است

ای بر: ها ماه گذشته راهی کشتارگاه شده است، گفت رأس از گاوهای شیرده شرکت برای کاهش هزینه 444جوهرچی با بیان اینکه 

 .اند ها چنین روشی را اتخاذ کرده ها بسیاری از دامداری کاهش هزینه

این موضوع هم : تومانی واردات جو بیان داشت 434آباد با اشاره به افزایش تعرفه  مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .دهد های تولید شیرخام را افزایش می هزینه

و روغن پالم در شیر که توسط ( وایتکس)تن مایع سفید کننده وی با انتقاد از مطرح شدن مسائلی از قبیل ریخ

جامعه ما از فرهنگ مصرف شیر برخوردار نیست و این قبیل مسائل هم کاهش : های پیشین و کنونی مطرح گفت دولت

 .اعتمادی مردم به صنایع را به دنبال داشته است مصرف و بی

ای و رشد  مطرح شدن مسائلی از این دست منجر به روی آوردن به شیرهای فلهاعتمادی مردم به صنایع لبنی در اثر  بی: وی افزود

 .هایی از قبیل تب مالت را به دنبال دارد ها شده که آن هم مشکالتی نظیر بروز و افزایش بیماری بندی فزاینده ماست

 برابر شیر 4مصرف نوشابه * 

ها  از نظر فرهنگی مصرف شیر در خانواده: ور است بیان داشتبرابر مصرف شیر در کش 1جوهرچی با بیان اینکه مصرف نوشابه 

 .نهادینه نشده و این موضوع منجر به افزایش روزافزون پوکی استخوان در کشور شده است

سازی و تبلیغ مصرف شیر داده بودند اقدام در این راستا تاکنون دیده   هایی که وزیر بهداشت برای فرهنگ رغم قول علی: وی افزود

 .است نشده

هکتار اراضی قابل کشت است و با این اراضی تقریباً  244شرکت مذکور دارای : آباد گفت مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

درصد کاهش یافته و  33علت خشکسالی این میزان به حدود  کردیم، اما به هایمان را تأمین می های مورد نیاز دام درصد نهاده 34

 .تر از این مقدار هم برسد ها به کم ادهرود که تولید نه بیم آن می

 .های این شرکت برای کاهش مصرف آب است ای یکی از طرح هکتاری آبیاری قطره 94طرح : وی افزود

تن شیر با  34این شرکت روزانه : ساز تهرانی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق گفت در ادامه این نشست حسینعلی چهره

 .کند میکیلو تولید  34سرانه حدود 

از آلمان در ( گوشتیـ  شیری)های شرکت خرید هزار رأس گاو سمینتال دو منظوره  یکی از طرح: سازتهرانی اظهار داشت چهره

 .جویی در خوراک دام و افزایش عمر اقتصادی دام است راستای صرفه

 دهند درصد قیمت تمام شده شیرخام را تشکیل می ۸3ها  نهاده* 
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: تر است، گفت نعت اشراق با انتقاد از اینکه قیمت خرید شیرخام نسبت به قیمت تمام شده پایینمدیرعامل شرکت کشت و ص

 .دهد های سربار قیمت تمام شده شیر را تشکیل می درصد هزینه 43درصد و  3درصد دستمزد  94ها و مواد اولیه  نهاده

های مورد نیاز از قبیل سویا و ذرت از طریق واردات  ای از نهاده اکنون بخش عمده هم: ها گفت وی با ابراز امیدواری از پایان تحریم

 .ها هزینه واردات این محصوالت کاهش یابدLCها از طریق  شود که امیدواریم با پایان یافتن مذاکرات و پرداخت هزینه تأمین می

درصد قیمت محصوالت تولیدی را افزایش دادند، اما همچنان قیمت شیر ثابت  94صنایع سال گذشته : تصریح کردساز تهرانی  چهره

 .سال گذشته قیمت شیر هیچ افزایشی نداشته است 3است و در 

صرف امروزه رشد و بالندگی کشورها براساس م: گذاری کوثر در ادامه این نشست گفت مجتبی نوروزی مدیر عامل گروه سرمایه

هزار تن  944میلیون و  9شود و براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید ساالنه شیر کشور حدود  سرانه شیر سنجیده می

 .است

های صنایع  این در حالی است که کارخانه: میلیون تن عنوان کرد و افزود 44تا  43وی ظرفیت کارخانجات لبنی را تولید حدود 

 .کنند درصد کار می 34و برخی هم با ظرفیت حدود  درصد 34لبنی با ظرفیت 

قیمت تمام شده هر : گذاری کوثر با انتقاد از اینکه روی صادرات محصوالت لبنی کار نشده است، گفت مدیرعامل گروه سرمایه

کنند  می تومان خریداری 4934تومان است در حالی که صنایع بطور متوسط شیرخام را با قیمت  4344کیلوگرم شیرخام حدود 

 .یابد ریزی شود قطعا قیمت خرید شیرخام نیز افزایش می اما اگر بر روی صادرات محصوالت لبنی برنامه

 شود لیتر آب مصرف می 133برای تولید هر لیتر شیر * 

ر آب مصرف لیت 944برای تولید هر لیتر شیر : ای ارزشمند است، گفت نوروزی با بیان اینکه بر هیچ کس پوشیده نیست که آب ماده

 .لیتر خون از غذه پستانی گاو فیلد شود 94شود ضمن اینکه برای تولید این محصول ارزشمند باید  می

های مورد نیاز صنایع  گذاری در خارج از مرزها نهاده باید با کشت فراسرزمینی و سرمایه: وی با اشاره به کمبود آب در کشور، افزود

 .و شیر را فراهم کنیم مختلف از جمله صنعت تولید مواد لبنی

 .خورد پذیر است و بدون حمایت زمین می صنعت شیر ضربه: گذاری کوثر تصریح کرد مدیرعامل گروه سرمایه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214191444443 
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 بازار و قیمت ها   
 - 90/40/29فارس

 تومان کاهش یافت ۰۰33قیمت مرغ امروز در بازار به 
 .تومان رسید ۰۰33تومانی به  133قیمت مرغ امروز با کاهش : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت

قیمت : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفت مهدی یوسف

 .تومان رسید 444هزار و  4تومانی در هر کیلوگرم به  944های شهر تهران با کاهش  فروشی مرغ امروز در خرده

 .هزار تومان است 4های میدان بهمن  قیمت هر کیلوگرم مرغ امروز در عمده فروشی: وی افزود

در روزهای اخیر به علت تعطیالت و افزایش تقاضا کمی قیمت مرغ : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران تصریح کرد

 .افزایش یافته بود

هزار تا  41هر کیلوگرم از این ماهی پرورشی با قیمتی حدود : کرد و گفت آال عنوان های پرتقاضا در بازار را قزل وی یکی از ماهی

 .شود هزار تومان عرضه می 43

تومان است و این قیمت در نقاط مختلف شهر تهران  4444قیمت هر کیلوگرم مرغ امروز در تهران حدود : براساس این گزارش

 .متفاوت است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214192444494 
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 بازار وقیمت ها
 - 90/40/28فارس

 بار سوداگری دالالن در میادین میوه و تره
باغداران وارد بازارهای مصرف شد با آشفته بازار قیمت و سوداگری میوه شلیل که از حدود یک ماه گذشته با تالش 

 .رو است بار روبه دالالن در میادین میوه و تره

ای است با طبع سرد که از لحاظ خواص و مواد شباهت بسیاری با  از شهرستان میاندورود، شلیل میوه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزار سال پیش از کشور چین نشأت گرفته است 9هلو دارد که چیزی در حدود 

خاطر وجود آمیگدالین  میوه شلیل در کنار تصفیه خون خاصیت ضداسپاسم نیز دارد اما باید توجه داشت مصرف زیاد دانه شلیل به

 .شود خطرناک است و اسید سیانیدریک که آزاد می

های مزمن نظیر سرطان، دیابت  دهنده چربی خون است و در پیشگیری از بروز بسیاری از بیماری کالری و کاهش شلیل که بسیار کم

 .رود، این روزها خریداران بسیار زیادی دارد شمار می و بیماری قلبی عروقی موثر به

ری در برداشت شلیل گیرد که باغداران مازندرانی سهم بیشت های شمالی صورت می بیشترین پرورش میوه شلیل در کشور در استان

 .ها دارند نسبت به دیگر استان

باغداران مازندرانی که از حدود یک ماه گذشته مراحل برداشت شلیل را در ابتدای ماه مبارک رمضان زیر آفتاب گرم و هوای شرجی 

 .کنند شان اظهار رضایت نسبی می شمال آغاز کردند، این روزها نسب به فروش محصوالت

هایی هم دارند و مشکل اصلی آنان وجود  بار گالیه ازندرانی از آشفته بازار قیمت شلیل در بازارهای میوه و ترهالبته کشاورزان م

 .ها است دالالن و واسطه

کنندگان مشکل بزرگی است که باغداران  خرید میوه شلیل با قیمت پایین توسط دالالن و عرضه آن با سود چند برابر به مصرف

 .رو هستند د با آن روبهاستان مازندران به ج

برانگیز اینجاست که  رسد ولی نکته بحث هزار تومان می 3کنند به حدود  قیمت شلیلی که دالالن در مزرعه از باغداران خریداری می

 .کنندگان برسد دست مصرف چرا این محصول باید با قیمت چند برابر به

ها این محصول را از کشاورزان با قیمت  رسد اما دالالن و واسطه تومان میهزار  4قیمت انواع شلیل در بازارهای فروش به بیش از 

 .کنند بسیار پایینی خریداری می

هزینه تولید و نگهداری درخت شلیل در برابر درآمد حاصل از : وگو با فارس، اظهار کرد ابوالفضل کریمی باغدار مازندرانی، در گفت

 .خوانی ندارد فروش آن هم

 ای رونق تولید مرکباتحمایت دولت بر* 

های تولید  قیمت شلیل نسبت به هزینه: گیری داشته، افزود وی با بیان اینکه در شش سال اخیر قیمت انواع سموم افزایش چشم

 .آورند دست می های کود، سموم و کارگر خود را از محل فروش آن به بسیار پایین است و باغداران تنها هزینه

دولت برای : آورند، تصریح کرد عمل نمی گونه حمایتی از کشاورزان و باغداران به ها هیچ اشاره به اینکه دولتاین باغدار مازندرانی با 

 .رونق تولید مرکبات داخلی و برای رسیدن به مرز خودکفایی باید از باغداران حمایت کند

 ترین سود ترین نقش اما بیش ها؛ کم واسطه* 

ترین نقش را تولید میوه شلیل دارند اما  ها کم واسطه: ها در فروش محصوالت، گفت واسطهکریمی با انتقاد از وجود دالالن و 

 .کنند بیشترین سود را نسبت به کشاورزان از آن خود می

http://www.farsnews.com/
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باغداران از : ای بیندیشد، ادامه داد کنندگان چاره وی با بیان اینکه دولت باید برای رسیدن میوه از دست باغداران به دست مصرف

 .مند هستند ها گالیه سامان فروش محصوالت و از وجود دالالن و واسطه نابه وضعیت

کنند، خاطرنشان  بار استفاده می های میادین میوه و تره این باغدار مازندرانی با بیان اینکه بیشترین سود از تولید مرکبات را واسطه

 .لید میوه شلیل با کیفیت باال را ندارندای برای تو با وجود این وضعیت و متضرر شدن، باغداران انگیزه: کرد

 ها درصد کمیسیون از سوی واسطه 93دریافت * 

کنند،  درصد حق کمیسیون دریافت می 44بار برای فروش مرکبات کشاورزان  های میادین میوه و تره کریمی با اشاره به اینکه واسطه

میلیون تومان دریافت کند،  44سموم از محل فروش میوه شلیل  برای مثال اگر کشاورزی با وجود این همه گرانی کود و: بیان کرد

 .بار دهد های میادین میوه و تره میلیون تومان آن را به واسطه باید یک

فعالیت : برند، تصریح کرد بار با کدام زحمت از باغداران بیشترین سود را می های میادین میوه و تره وی با بیان اینکه واسطه

 .ها همیشه مورد انتقاد باغداران بوده است بار و جوالن واسطه میوه و ترهچنینی میادین  این

 هکتار باغ 943هزار و  1تولید شلیل در * 

روز گذشته میوه شلیل به بازارهای مصرف  34از حدود : وگو با فارس، گفت مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت

 .گان داشته استآمده و قیمت مناسبی برای تولیدکنند

سال گذشته : شود، افزود های استان مازندران میوه شلیل تولید می هکتار از باغ 943هزار و  1محمدتقی شکوهی با بیان اینکه در 

 .های استان مازندران برداشت شد هزار تن شلیل از باغ 34

 هزار تن شلیل 77بینی تولید  پیش* 

هزار تن شلیل از  33شود بیش از  بینی می ران با اشاره به اینکه در سال جاری پیشمدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازند

های استان برداشت و راهی بازارهای مصرف شده  درصد میوه شلیل از باغ 34تاکنون : های استان برداشت شود، تصریح کرد باغ

 .است

بیشترین میوه شلیل از : ارزیابی کرد و ادامه داد این مسئول کیفیت میوه شلیل در سال جاری را نسبت به سال گذشته مطلوب

 .شود های بهشهر، نکا، میاندورود، ساری برداشت می های شهرستان باغ

های تهران،  ترین میوه شلیل شمال کشور در مازندران برداشت و به بازار مصرف استان بیشترین و مطلوب: شکوهی تصریح کرد

 .شود خراسان، اصفهان و قزوین ارسال می

انگیزگی باغداران برای پرورش درختان شلیل در استان دانست و تصریح  روی حوزه تولید مرکبات را بی وی یکی از مشکالت پیش

 .شود برند و در این موضوع عدالت برقرار نمی ها بیشترین سود را نسبت به کشاورزان می دالالن و واسطه: کرد

 ایجاد اتحادیه خرید مرکبات باغداران* 

های خرید  های تعاونی و اتحادیه اغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه برای حمایت از باغداران باید شرکتمدیر ب

ای برای حمایت از باغداران و تولیدکنندگان مرکبات  دولت باید برنامه ویژه: مرکبات و عرضه مستقیم به بازارها ایجاد شود، بیان کرد

 .در نظر گیرد

طور مستقیم به دست  هایی احداث شود تا محصوالت خود را به گویند اگر مکان ش فارس، کشاورزان و باغداران مازندرانی میبه گزار

کنندگان برسانند، دیگر شاهد آشفته بازار قیمت مرکبات در مراکز فروش میوه نیستیم و همچنین سوداگری دالالن هم از  مصرف

 .رود بین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214193444194 
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 بازار و قیمت ها   
 - 90/40/34فارس

رکود بازار؛ دورافتاده از / درصدی قیمت ۰استقبال سرد تولیدکنندگان کاالهای اساسی از مصوبه افزایش 

 ها چشم دولتی
قلم کاالی اساسی را صادر کرده است، بسیاری از  9۸جمهور مجوز افزایش قیمت  در حالی که معاون اجرایی رئیس

 .کنندگان با افزایش قیمت به دلیل اثرات منفی آن بر بازار موافق نیستند اندرکاران و تولید دست

ها مجوز  ای به اعضای ستاد هدفمند سازی یارانه معاون اجرایی رییس جمهور در نامه زاری فارسخبرگبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

نباتی، گوشت قرمز، کره،  قلم کاالی اساسی از جمله گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن 49افزایش قیمت 

 .ای خدمات اولویت اول را صادر کرد االهای یارانهشیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصوالت لبنی پر مصرف و انواع ک

کنندگان کاالهای اساسی مختلف  اندرکاران و تولید کاالهای اساسی، اغلب دست  رغم ابالغیه مذکور و مجوز افزایش قیمت اما علی

ار محصوالتشان عنوان را در شرایط اقتصادی امروز عامل کسادی باز  تمایلی به افزایش قیمت ندارند و حتی برخی افزایش قیمت

 .کنند می

های خبری خود عنوان  ها و نشست های لبنی ایران که بارها در مصاحبه براساس این گزارش رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآورده

ای به معاون اول رئیس جمهور خواسته تا  کرده است بازار بیش از این کشش افزایش قیمت محصوالت لبنی را ندارند در نامه

درصدی به منظور افزایش قیمت خرید  44درصدی دستمزد و سربار و  4های فروش اعم از سقف  المقدور از افزایش قیمت یحت

 .های دیگر است بمانند گذاری انداز دوران رونق پساتحریم که نیازمند سیاست شیرخام پرهیز کرده و در انتظار پیدایش چشم

های افزایش یافته دستمزد و سربار؛  یمت کاالهای لبنی به منظور جبران هزینهدرصدی ق 4اگرچه عدم افزایش : وی معتقد است

ها و ضررهای مخرب ناشی از افزایش  اکثریت قریب به اتفاق کارخانجات را به حاشیه زیان رانده، اما انجمن صنایع لبنی ایران آسیب

ل صدمات مالی زیان انباشت شده ناشی از حفظ سقف ناپذیرتر از تحم تر و جبران  ها و به تبع آن کاهش فروش را سنگین قیمت

 .تولید و قیمت فروش فعلی تشخیص داده است

 تقاضای افزایش قیمت کود هم مطرح نیست

ها فقط مختص صنایع لبنی نیست، بطوری که علیرضا ولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی  البته این مخالفت با افزایش قیمت

 24های  درصدی قیمت کود طی سال 344صادی کشاورزان بسیار پایین است و با توجه به افزایش توان اقت: گوید کشاورزی هم می

 .، موافق افزایش قیمت کود نیستیم29تا 

کاهش مصرف کود تولید بسیاری از محصوالت از جمله : کند، و معتقد است ولی کاهش مصرف کود را ناشی از گرانی آن عنوان می

 .است، بنابراین افزایش قیمت کود در شرایط فعلی توجیه اقتصادی نداردغالت و برنج را کاهش داده 

 افزایش قیمت آرد و نان منتفی است

دار برای افزایش قیمت قرار  براساس این گزارش گندم، آرد و نان هم از جمله کاالهایی اساسی است که در لیست کاالهای مجوز

ای نان و آرد  اقالم یارانه: گوید جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت این کاالها می اند اما با این وجود علی قنبری معاون وزیر گرفته

 .یابد افزایش قیمت نمی

ای بوده که دولت برای عرضه آن در  آرد و نان جزو کاالهای یارانه: گوید مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می

 .نان با نظر دولت امکان افزایش قیمت داردپردازد بنابراین نان همچ جامعه یارانه می

 گوشت گوسفندی، مرغ؛ تخم مرغ و برنج بدون تقاضای افزایش قیمت

http://www.farsnews.com/
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شود چنانچه علی اصغر ملکی رئیس  البته عدم تمایل به افزایش قیمت کاالهای اساسی فقط به لبنیات، کود، آرد و نان مختص نمی

با توجه به وفور تولید نیازی به افزایش قیمت نیست : گوشت قرمز معتقد استاتحادیه گوشت گوسفندی هم در مورد افزایش قیمت 

 .و تقاضایی برای افزایش قیمت نداریم

اند از جمله محصوالتی  دار برای افزایش قیمت قرار گرفته مرغ و برنج هم که در لیست کاالهای مجوز مرغ، تخم: افزاید این گزارش می

 .شود و تقاضا تعیین میهستند که قیمت آنها براساس عرضه 

شود و برنج هم به دلیل مازاد  مرغ و تخم مرغ به دلیل مازاد تولید با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده عرضه می: براساس این گزارش

های قبل با رکود و کسادی بازار مواجه است بنابراین با این شرایط جایی برای افزایش قیمت این محصوالت باقی  واردات در سال

 .ماند نمی

اند چنانچه دبیر انجمن صنفی  البته ناگفته نماند که صنایع قند و شکر و روغن نباتی از این مجوز افزایش قیمت استقبال کرده

درصدی دستمزدها  94درصدی قیمت خرید تضمینی چغندر و افزایش  49.3با توجه به افزایش : گوید های قند و شکر می کارخانه

 .درصدی قیمت قند و شکر را داریم 41تا  43ها درخواست افزایش  ن افزایش هزینهدر سال جاری برای جبرا

های تولید خواهان افزایش قیمت  نباتی به دالیلی از جمله افزایش هزینه اگرچه دو صنعت قند و شکر و روغن: به گزارش فارس

دانند و حتی  را مناسب برای افزایش قیمت نمیکنندگان کاالهای اساسی شرایط اقتصادی موجود  هستند اما اغلب صنایع و تولید

 .ها در رونق بازار و تولید منفی خواهد بود معتقدند که نتایج افزایش قیمت

مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام،  کاالهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم: براساس این گزارش

حسب ضرورت و اعالم )ای  ، انواع کاالهای یارانه(شیر، ماست و پنیر)صوالت لبنی پرمصرف کودهای اوره، فسفات و پتاس، مح

های انرژی، حقوق و دستمزد  های سوخت و حامل صرفا براساس سهم هزینه)درصد  4در سال جاری تا سقف ( کارگروه تنظیم بازار

کنندگان و بیش از آن پس از تایید  کنندگان و تولید فبا تصویب سازمان حمایت مصر( در قیمت تمام شده کاالها و خدمات... و 

 .مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار هستند( ها هیات تعیین و تثبیت قیمت)سازمان مذکور 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214192444493 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 1390تیر  34, سه شنبه

 بار  داران از برخوردهای سازمان میادین میوه و تره انتقاد حجره
های فعال در  سیستم معیوب توزیع که بارها بحران و تنش به بازار داخلی کشور تحمیل کرده است، با مشاوره اتحادیه

 .گیرد ها را به بازی نمی میوه مرتفع خواهد شد، در حالی که دولت تشکل حوزه تولید و توزیع

بار، سخنگوی این اتحادیه  به نقل از روابط عمومی اتحادیه صنف بارفروشان میوه و تره( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

بار که درباره بررسی مشکالت این صنف  مرکزی ترهامروز در جلسه مشترک اتحادیه با اعضای هئیت امنا و انجمن اسالمی میدان 

های  اخذ عوارض ورودی: داران که آن را ناحق خواند، گفت بار با حجره برگزار شد، با انتقاد از برخوردهای سازمان میادین میوه و تره

 .سعه میدان هزینه شودبار، باید توسط اتحادیه و با نظر اتحادیه برای تو میدان مرکزی و درآمدهای حاصل از میدان تره

تواند مانند قوه قضاییه عمل کند و باید در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به  شهرداری نمی: محمدرضا افزود بیژن حاج

 .کند بار خود را قاضی دانسته و حکم صادر می مراجع قضایی ارجاع دهد، اما متأسفانه این نهاد در میدان تره

تواند مشاور خوبی برای وزارت  ردات میوه، این تشکل با اطالع از وضعیت تولید داخلی و میزان مصرف میبرای وا: وی ادامه داد

 .آید عمل نمی گیر دعوتی به گاه از این اتحادیه در میزهای تصمیم جهاد کشاورزی باشد، اما هیچ

های گذشته ادامه داشته است و دولت  صورت رسمی و غیررسمی طی ماه واردات انواع میوه به: محمدرضا خاطرنشان کرد حاج

عمل نیامده  ای به عنوان مطلع، مشاوره ای برای کنترل و مدیریت واردات ارائه نکرده و در صورت تدوین نیز از این اتحادیه به برنامه

 .است

 ها، میزبانان ناخوانده تشکل

ساله در توزیع میوه دارند، یکی از  که سابقه چندین هایی ها و تشکل اتحادیه: رئیس اتحادیه باغداران اظهار داشت همچنین نایب

های  ریزی توانند مشاور خوبی برای دولت باشند و برنامه روند که می شمار می های توزیع محصوالت کشاورزی به ترین زنجیره مهم

 .شود دار کنند، اما متأسفانه بخش خصوصی به بازی گرفته نمی دولت را جهت

ترین  معیوب بودن شبکه توزیع یکی از مهم: گرفته از شبکه توزیع در کشور یادآور شد با انتقادهای صورت: مجتبی شادلو تصریح کرد

ها فعاالن حوزه  رود که با وجود آنکه سال شمار می ایرادهای ممکن در سیستم تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی در ایران به

 .زی برای آن صورت نگرفته استری اند، تاکنون برنامه کشاورزی درباره آن صحبت کرده

ها و فعاالن بخش  ترین دالیل معیوب بودن سیکل توزیع در کشور، عدم توجه به تجربه و دانش تشکل یکی از مهم: وی یادآور شد

صورت شفاف با در نظر گرفتن منابع خود،  خصوصی است که درک دقیقی از وضعیت موجود دارند و بدون بازی با آمار و ارقام، به

 .دهند هکار ارائه میرا

توانند برای دولت مشاوران خوبی باشند، اما در  های فعال در حوزه تولید می تعداد قابل توجهی از اتحادیه: شادلو تأکید کرد

 ./ها صورت نگرفته است دار نظیر برنامه ششم توسعه، تاکنون دعوتی از تشکل های مدت ریزی برنامه

 :نمائیدبرای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93439-4.html 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 1390تیر  31, چهارشنبه

 اعالم پاکی مازندران از آنفلوآنزا و آغاز صادرات از هفته آینده / پایین آمدن قیمت مرغ پس از عید فطر
رو باشد که  عید فطر برای مرغداران پیامد خوبی داشت و باعث شد که قیمت مرغ کشتارشده اندکی با افزایش روبه

 .غداران همچنان پابرجاستپس از این ایام، دوباره به قیمت سابق برگشت و مشکالت مالی مر

با اعالم ( ایانا)مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیئت

های قدر به بعد و پس از ایام عید فطر، شاهد آن بودیم که قیمت هر  از شب: اینکه قیمت مرغ همچنان در تالطم است، گفت

 .تومان افزایش داشت، اما امروز دوباره به وضعیت سابق برگشت 344مرغ زنده  کیلوگرم

در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب کشتارگاه چهارهزار تومان است، در حالی که در روزهای : محمد یوسفی افزود

 .تومان رسیده بود 344گذشته قیمت به چهارهزار و 

روزه کشور که امروز برپاست، تغییراتی در  مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان جوجه یکامیدواریم در : وی خاطرنشان کرد

 .های مرغ گرفته شود های جدیدی برای تعامل قیمت مدیره ایجاد شود و به تناسب آن تصمیم هیئت

رود که  شود و امید میخود تعدیل  ها خودبه ای بین عرضه و تقاضا توازن ایجاد شود تا قیمت گونه باید به: یوسفی ادامه داد

 .مدیره جدید بتواند این اقدام را عملیاتی کند هیئت

توان خالصه کرد  سازی شرکت پشتیبانی امور دام، مصرف مردم و صادرات می مصرف مرغ را در سه بخش ذخیره: وی تصریح کرد

 .که در این بین شرکت پشتیبانی امور دام نتوانسته عملکرد مناسبی داشته باشد

 سازی و ورود مرغ به بازار مناسب نیست شرکت پشتیبانی امور دام در ذخیره عملکرد

با وجود آنکه خرید مرغ مازاد توسط این شرکت اندکی از : مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی یادآور شد رئیس هیئت

 .گیرد رشکستگی و مشکالت مرغداران شدت میهای منجمد به بازار دوباره و تالطم بازار مرغ را کم کرده است، اما با ورود مرغ

 .مدیره جدید فکری اساسی به وضعیت تولید و ورود آن به بازار داشته باشد باید هیئت: یوسفی تأکید کرد

حاد پرندگان باعث  بیماری آنفلوآنزای فوق: وی از صادرات مرغ به عراق و کشورهای منطقه از هفته آینده خبر داد و اظهار داشت

شود که صادرات دوباره از سر گرفته  بینی می رو شود که با اعالم پاک بودن استان مازندران پیش صادرات با مشکالتی روبهشد که 

 .شود

حاد پرندگان  سازمان دامپزشکی کشور همچنان استان آذربایجان شرقی را از لحاظ بیماری آنفلوآنزای فوق: یوسفی همچنین گفت

 .بودن آن را به اثبات برسانددر کنترل دارد تا بتواند پاک 

 ./حاد پرندگان پاک است های کشور از شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق سایر استان: وی در پایان افزود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/93423-4.html 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  28: تاریخ

 مرغ عامل سودجویی دالالن نوسان قیمت تخم
گران شده  استفاده دالالن و واسطه ء ها سبب سو برخی اوقات تغییر قیمت: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت

 .بیشتری به فروش رسانندبدست آمده استفاد کرده تا بتوانند اجناس خود را قیمت   است که از این فرصت

مدت  مرغ به عنوان محصولی که نگهداری طوالنی ، تخمگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

آن غیرممکن است در یک سال گذشته نوسانات زیادی را در بازار داخلی تجربه کرده در حالی که بازار صادراتی آن همچنان باثبات 

در بازار داخلی و حارجی و مرغ  تفاوت محاسبه قیمت تخم  بوده است، نوسانات در بازار تحت تأثیر عواملی اعم از عرضه و تقاضا،

 . تورم و رکود حاکم بر جامعه نشأت گرفته است

بر اساس این گزارش در پی مسائل شیوع آنفوالنزای مرغی در برخی از نقاط کشور این محصول طی چند هفته اخیر در بازار افت 

 . زیادی داشته است

 344هزار و  1دالر معادل  4.3اکنون به قیمت کیلویی حدود مرغ از سال گذشته ت هزارتن تخم 93طبق آمار گمرک صادرات حدود 

بحرین، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق و عمان صادر شده اما در بازار داخلی قیمت این  تومان به کشورهایی مانند افغانستان، 

 . هزار تومان در نوسان بوده است 44تا بیش از  344هزار و  3ای  محصول از شانه

، در خصوص نوسانات باشگاه خبرنگاران جوانمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با اهلل میر هدایت

ای که  مرغ هیچ اتفاقی صورت نگرفته به گونه در روند تولید تخم: قیمت در بازار داخلی و ثبات قیمت صادراتی آن اظهار داشت

ها و ساخت  در حالی که طبق آمار، تولیدکنندگان نسبت به صدور پروانه. ها شده است ش تقاضا سبب نوسانات قیمتکاهش و افزای

 . ها با مشکالتی مواجه نشدند مرغداری

بدست آمده استفاد کرده   گران شده است که از این فرصت استفاده دالالن و واسطه ء ها سبب سو برخی اوقات تغییر قیمت: وی افزود

 . ا بتوانند اجناس خود را قیمت بیشتری به فروش رسانندت

مرغ و نوسانات موجود در بازار عرضه و تقاضای این محصول است  عوامل تعیین کننده قیمت تخم: میرمرادزهی در ادامه بیان کرد

 . که با افزایش عرضه و کاهش تقاضا با افت شدید قیمت در بازار مواجه شده است

استفاده سودجویان که همواره منجر به  ء توانیم از سو با مدیریت نظارت صحیح می: زی در پایان تصریح کردعضو کمیسیون کشاور

 . مشکالت برای مردم و کسبه شده است جلوگیری کنیم

ه بر این اساس افزایش و کاهش عرضه و تقاضا در پی شیوع آنفوالنزای مرغی در برخی نقاط در کاهش قیمت آن تأثیر بسزایی داشت

 . در حالی که این رقم باالی میزان صادرات برای کشور ارزآوری خوبی داشته است

http://www.yjc.ir/fa/news/3943949 
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 برنامه و سیاست ها

 - 90/40/29فارس

 میوه هستیمآماده حل مشکالت بازار / های خارجی به نام ایرانی عرضه میوه
های قاچاق وارداتی در انبارها  بخشی از میوه: بار تهران گفت رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

 .رسد بندی خارجی به سبدهای ایرانی منتقل شده و با نام تولید داخل در بازار به فروش می و محل نگهداری از بسته

وگو با خبرنگار اقتصادی   بار تهران در گفت ارفروشان میدان مرکزی میوه و ترهسیدمحسن محمودی رئیس اتحادیه صنف ب

های قاچاق مانند گذشته  برای جلوگیری از واردات گسترده میوه: با انتقاد از واردات گسترده میوه قاچاق، گفت خبرگزاری فارس

 .در کار واردات و صادرات هستند سپرده شودباید واردات میوه به افرادی که 

ها ذخیره می کردند و سپس تدریجا آن را وارد میدان  در گذشته واردکنندگان میوه پس از واردات میوه را در سردخانه: وی افزود

 .شد کرده و از آنجا به نقاط مختلف در کشور توزیع می

های وارداتی قاچاق در  اکنون بخشی از میوه اما هم: بار تهران بیان داشت رئیس اتحادیه صنف بار فروشان میدان مرکزی میوه و تره

های اصلی خود خارج و به سبدهای ایرانی منتقل و با نام تولید داخلی  ها یا جعبه ها و انبارهای محل نگهداری از کارتن سردخانه

 .شود  مانند پرتقال والنسیا عرضه می

بینی نیست بنابراین برای  عوامل مختلف جوی و بروز آفات، میزان تولید میوه قابل پیشبا توجه به بروز : محمودی تصریح کرد

 .کنترل و تنظیم بازار باید مرزهای واردات میوه باز شود

بار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه از آنجا که  رئیس اتحادیه صنف بار فروشان میدان مرکزی میوه و تره

ها چه اقدامی  رود،شما برای کاهش قیمت بار به عنوان یکی از ارکان اصلی تعیین قیمت میوه به شمار می زی میوه و ترهمیدان مرک

را کشاورزان یا خرده فروشان تعیین   شود، بلکه قیمت بار در میدان توسط اعضای ما تعیین نمی قیمت میوه و تره: اید، گفت داشته

 .کنند می

العمل کار بار را  کند، ما هم به عنوان حق پرسد و سپس محصولش را به میدان ارسال می قیمت بار را می کننده تولید: وی افزود

 .کنیم درصد سود از فروش کسب می 44تا  3تحویل گرفته و برحسب شرایط بین 

بازار و رفع مشکالت به  ایم برای تنظیم اگرچه صنف بارفروشان در تعیین قیمت میوه نقشی ندارند،اما آماده: محمودی بیان داشت

 .شرطی که مسئولین حرف ما را قبول کنند پیش قدم شویم

ای نزدیک تولید را افزایش داد، زیرا امروزه کشاورزان با  در مقطع کنونی با واردات باید بازار را کنترل کرد و در آینده: وی افزود

 .تولید کمتر به فکر سود بیشتر هستند

شوند زیرا وقتی محصولی زیاد باشد کسی به فکر احتکار برای  خرها هم حذف می شدن واردات سلف با آزاد: محمودی تصریح کرد

 .افتد عرضه در زمان مناسب نمی

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که گفت چرا راهکار شما برای تنظیم بازار واردات است، در حالی که واردات به ضرر تولید ملی 

 .انجامد ایت از تولید داخل است اما ظاهرا این سیاست به گران تمام شدن مصرف میوه میسیاست نظام حم: است، گفت

کننده و  بار تولید به عنوان متولی تهیه و توزیع میوه و تره: بار تهران گفت رئیس اتحادیه صنفی بار فروش میدان مرکزی میوه و تره

 .الن باید نظرخواهی کرده و ما را فراموش نکنندکننده برایمان حائز اهمیت است، برای این منظور مسئو مصرف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214199444443 
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 برنامه وسیاست ها
 - 0/40/34فارس

 قلم میوه 4واکنش وزارت جهاد به ادعای انحصار واردات رسمی 

اعالم « قلم میوه در دست افراد خاص 4انحصار واردارت رسمی »وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به خبری با عنوان 

برای جلوگیری از هر گونه انحصار چهار قلم میوه گرمسیری همه افراد حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از وزارت : کرد

 .جهاد می توانند اقدام به واردات کنند

انحصار » به نقل از سخنگوی اتحادیه بارفروشان با عنوان خبرگزاری فارس، روز یکشنبه خبری در خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ن دادمنتشر شد که وزارت جهاد کشاورزی به آن واکنش نشا« قلم میوه در دست افراد خاص 1واردات 

های گرمسیری که  ،به جز میوه  پیرو اطالع رسانی های قبلی و مکرر، ممنوعیت واردات میوه: در توضیحات این وزارتخانه آمده است

های اصولی وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید جهت  ، از سیاست در داخل زمینه تولید برای عرضه در سطح ملی نیست

باشد و به منظور  های موز، آناناس، نارگیل و انبه مجاز می در این ارتباط فقط واردات میوه. باشد میحمایت از تولید داخلی 

گونه مجوز و  ای، نیاز به هیچ جلوگیری از هر گونه انحصار و رقابتی نمودن امر واردات این چهار نوع میوه با رعایت اصول قرنطینه

های الزم هستند  مامی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی واردات که دارای صالحیتایی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد و ت مراجعه

 .توانند در چارچوب ضوابط و مقررات به واردات آنها اقدام نمایند می

های کلی نظام در زمینه  رود با توجه به سیاست گردد و از آن رسانه انتظار می ها تکذیب می لذا وجود انحصار در واردات این میوه

یت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی روشنگری الزم را در این خصوص به عمل آورد و با وزارت جهاد حما

های اصولی با نشر اظهارنظرهای غیرواقعی و کذب مخدوش  رسانی صحیح همراهی نموده تا این سیاست کشاورزی در جریان اطالع

 .نگردد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214134444494 
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 برنامه وسیاست ها  
  آیانا 1390تیر  31, چهارشنبه

  CACدستاوردهای سی و هشتمین اجالس کمیسیون کدکس غذایی 
های ناظر  با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو، سازمان CACسی و هشتمین اجالس کمیسیون کدکس غذایی 

نایب رئیس از کشورهای  3دولتی و غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد، به ریاست کشور سوئیس و با همراهی 

 . دستورکار پذیرفته شد 9۸ژاپن، برزیل و مالی برگزار و بررسی و تصویب 

به نقل از دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، نیره ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

محمد حسین شجاعی، لیال زینت بخش و فاطمه )پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در رأس هیاتی از این سازمان 

 .دبه عنوان نمایندگان کشور ایران، در این اجالس جهانی شرکت کردن( عرفانیان

گفتنی است پذیرش نامزدی ایران به عنوان هماهنگ کننده منطقه خاور نزدیک که بر مبنای آن ایران متعهد شد، فضای مشارکت 

ای و بین المللی را  های مرتبط در سطوح منطقه و همکاری مؤثر برای همه اعضای منطقه را فراهم و تجربیات، دانش فنی و فعالیت

منطقه ای، تدوین استانداردهای ( استراتژیک)ف منطقه خاور نزدیک به ویژه اجرای برنامه راهبردی ارتقا دهد و در راستای اهدا

سازی در خصوص ارزیابی خطر و افزایش کیفیت مواد غذایی گام بردارد،  مورد نیاز منطقه و استانداردهای بین المللی، ظرفیت

 .ترین دستاورد این اجالس بود مهم

الجزایر، اردن، امارات )ای با حضور کشورهای منطقه خاور نزدیک شامل  ذیرش نامزدی ایران، جلسهشود پس از پ خاطرنشان می

به منظور معرفی ایران ( متحده، بحرین، تونس، سوریه، قطر، عراق، عربستان سعودی، عمان، لبنان، لیبی، مصر، کویت، سودان، یمن

 .به عنوان کشور هماهنگ کننده جدید منطقه برگزار شد

( Agenda43)درخواست طرح موضوع در زمینه اصالت سنجی مواد غذایی در بخش سایر موارد دستور کار : افزاید گزارش می این

موضوع پیش نویس استاندارد  34به اجالس آتی، تصویب ( به علت حجم کاری کمیسیون) از سوی ایران و موکول شدن بررسی آن 

های مواد غذایی، باقیمانده  های فرایند شده، آالینده ها و سبزی خاص رژیمی، میوهکه بیشتر مربوط به کمیته تغذیه و غذاهای 

، تصویب بخشی از استاندارد تجدید نظر شماره گذاری مواد (9)های مواد غذایی بود، در مرحله نهایی  داروهای دامی و افزودنی

در  "به وین سوماتوتروپین "ن بیشینه حد مجاز هورمون ، توقف تدوی 9به  3، با محوریت و رهبری ایران در مرحله (INS)افزودنی 

استاندارد سازی، بررسی  3در مرحله  "پنیر پروسس "استاندارد سازی به دلیل عدم اجماع نظر، تصویب ارتقا پیش نویس  9مرحله 

مؤثر اعضا از جمله  به منظور ادامه روند مشابه برای افزایش مشارکت/Trust fund- FAOمزایای استفاده از صندوق اعتباری 

 .های انجام شده در این اجالس بین المللی بود ترین فعالیت مهم

بنا بر این گزارش، بررسی عملکرد کمیته اجرایی و اعالم استعالم مربوطه از کشورها به منظور گسترده سازی فعالیت کمیته اصول 

تبط با برنامه میان مدت استراتژیک کدکس برای سال های کلی برای بررسی موضوعات استاندارد، تحلیل و روزآمد سازی موارد مر

، اعالم نظر در خصوص تقویت مناطق هماهنگی کدکس مواد غذایی، اطالع رسانی در زمینه امور مالی و بودجه  9441 -9442

جهانی  سازمان: های ناظر از جمله ، ارائه گزارش فعالیت مربوط به کدکس سازمان FAO/WHOهای  کمیسیون توسط سازمان

، سازمان بین المللی (IAEA)، آژانس بین المللی انرژی اتمی (WTO)، سازمان تجارت جهانی (OIE)بهداشت حیوانات 

نماینده سوئیس به عنوان رئیس کمیسیون و  Ms Awilo Ochieng Pernet، تأیید شرایط ریاست (ISO)استانداردسازی 

، در (IAEA)ی دور دوم و همچنین حمایت آژانس بین المللی انرژی اتمی سه نایب رئیس از کشورهای ژاپن، برزیل و مالی برا

خصوص اصالت سنجی مواد غذایی کشور ایران، از جمله موضوعاتی بود که در سی و هشتمین اجالس کمیسیون مواد غذایی به آن 

 .پرداخته شد
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ایران به عنوان نماینده ایران و هماهنگ کننده  شود در این اجالس، نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد خاطر نشان می

المللی  ای و بین ای و تدوین استانداردهای منطقه های آتی منطقه، تسهیل تجارت منطقه جدید منطقه خاورنزدیک، بر پیشبرد برنامه

 ./تاکید کرد

http://www.iana.ir/food/item/93344-4.html 
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 برنامه وسیاست ها
 فودپرس 1390تیر ماه  26جمعه 

 شرط معافیت مالیاتی دریافت کد اقتصادی اعالم شد
عدم ثبت  مودیانی که مطابق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت: معاون سازمان مالیاتی گفت

 .نام تا پایان تیرماه، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جرایم قانونی محروم می شوند

اشخاصی که براساس اعالم سازمان امور مالیاتی کشور و : افزود 23قانون بودجه سال  2تبصره ( د)حسین وکیلی با اشاره به بند 

باشند، درصورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده، از تمام معافیت طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می 

ها و بخشودگی جرایم مقرر قانونی محروم می شوند و سازمان امور مالیاتی کشور عالقمند است مودیان مالیاتی با اقدام به موقع 

 .مشمول جریمه نشوند

، درآمد 23در سال : نیز گفت 23عافیت مالیاتی پایه در سال معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور درباره سقف م

 43به مبلغ  21میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بوده که این رقم برای سال  49مشمول مالیات اشخاص حقیقی تا مبلغ 

 .هزار تومان افزایش یافته است 944میلیون و 

http://www.foodpress.ir/Post 
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 برنامه و سیاست ها
 - 90/40/20فارس

 شود کارگروه جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از اراضی ملی تشکیل می
به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از اراضی : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت

 .شوند های منابع طبیعی پایش و ساماندهی می دولتی و استفاده درست از ذخایر معدنی در عرصهملی و 

به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران علی کیان مدیر کل منابع  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ی استان تهران از تشکیل کارگروهی برای پایش و ساماندهی محدوده های معدنی در عرصه های منابع طبیعی طبیعی و آبخیزدار

به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از اراضی ملی و دولتی و استفاده درست از ذخایر : استان تهران خبر داد و گفت

و حفظ محیط زیست، کارگروه پایش و ساماندهی معادن در منابع طبیعی متشکل معدنی بدون تخریب و از بین رفتن این عرصه ها 

 .از اداره حفاظت و حمایت و واحد کاداستر در حوزه معاونت حفاظت و امور اراضی این اداره کل تشکیل می شود

معدنی در اختیار افرادی که  های مورد بهره برداری تحت نظارت و پایش مستمر باشند و محدوده های برای این که عرصه: وی افزود

 .تخصص و تجربه در این زمینه را دارند قرار گیرد ضرورت داشت تا این گروه تشکیل شود

: کیان با اشاره به این که کارگروه پایش و ساماندهی در آینده ای نزدیک کار خود را در این اداره کل شروع خواهد کرد اظهار داشت

ه در اراضی ملی و دولتی واقع هستند در کمیته نظارت بر طرح های عمومی، عمرانی و معادن مورد با فعالیت این کارگروه معادنی ک

پایش و ارزیابی قرار گرفته و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران شرایط برای فعالیت متخصصین و فعاالن این 

 .های سازمانی فراهم می شودبخش و جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در راستای سیاست 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214191444994 
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 برنامه و سیاست ها
 - 90/40/34فارس

 اجرایی شدن طرح کاهش وزن کشتار در بخش طیور در کشور
ها و عرضه مرغ مطلوب  برای جلوگیری از پرت نهاده: دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل

 .گذاریم مصرف خانوار، طرح کاهش وزن کشتار مرغ را در کشور به مرحله اجرا می

کشور ایران کشوری است که : از بیرجند، حبیب امینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت خبرگزاری فارسبه گزارش 

های خوبی  اند در آن به ثمر رسیده است و اکنون دارای پتانسیل بهای همه شهدای عزیز که جان خود را برای این کشور داده خون

 .جوار و همسایه استفاده کنیم درات با کشورهای همتوانیم برای صا های ایجاد شده در کشور می است که از ظرفیت

توانند از این بازار  وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار سه میلیون تنی گوشت مرغ در اطراف ایران وجود دارد که تجار ایرانی می

 .ان صادر شده استمرغ از ایر هزار تن تخم 34هزار تن گوشت مرغ و  43سال گذشته : بهره الزم را ببرند، تصریح کرد

های دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد  مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه یکی از سیاست

مرغ به کشورهای  در حال حاضر مرغ و تخم: بینی شده است، یادآور شد کشاورزی تولید بر اساس نیاز بازار و نیاز صادراتی پیش

 .شود انستان، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس به خوبی صادر میعراق، افغ

 .گیرد در حال حاضر بروکراسی اداری برای صادرات در این امر برداشته شده است و صادرات به راحتی صورت می: امینی ادامه داد

 .بینی شده است تان پیشهای صنعتی و استانداری این اس ایجاد کمیسیون صادرات در خراسان جنوبی با حمایت شهرک

مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در بخش طیور سیاست مدیریت یکپارچه تولید را در دستور 

توانیم  ای عمل کردن در بخش طیور و با اجرای سیاست مدیریت یکپارچه تولید می با توجه به جزیره: ایم، افزود کار قرار داده

گیری شده تا  ای است و امسال تصمیم درصد از تولیدات کشور در حال حاضر در قالب زنجیره 44ها را کاهش دهیم و حدود  هزینه

 .شود های تولید را شامل می مدیریت یکپارچه تمام زنجیره. ای انجام شود درصد از تولیدات بخش طیور در قالب زنجیره 94تا  43

ها و عرضه مرغ با وزن استاندارد و مرغ مطلوب مصرف خانوار طرح کاهش وزن کشتار  پرت نهادهوی با بیان اینکه برای جلوگیری از 

داران کشور نیز از طرح کاهش وزن کشتار به سبب کاهش تلفات و  مرغ: گذاریم، یادآور شد مرغ را در کشور به مرحله اجرا می

 .ی تولید در بخش صنعت طیور کشور این طرح را قبول دارندها ها از این طرح حمایت کرده و تمام زنجیره جویی در نهاده صرفه

مرغ و عسل به  کشور ایران تنها صادرکننده گوشت مرغ، تخم: مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

را دارد و در بخش  ها کشورهای دیگر نخواهد بود بلکه توان صادرات تکنولوژی در این بخش نیز شامل تجهیزات در مرغداری

 .توانیم کندو و ملکه را نیز صادر کنیم زنبورعسل می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214134444923 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940430000897


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

 

00 
 

 برنامه و سیاست ها
 - 90/40/34فارس

رکود بازار؛ دورافتاده از / درصدی قیمت ۰استقبال سرد تولیدکنندگان کاالهای اساسی از مصوبه افزایش 

 ها چشم دولتی
قلم کاالی اساسی را صادر کرده است، بسیاری از  9۸جمهور مجوز افزایش قیمت  در حالی که معاون اجرایی رئیس

 .یل اثرات منفی آن بر بازار موافق نیستندکنندگان با افزایش قیمت به دل اندرکاران و تولید دست

ها مجوز  ای به اعضای ستاد هدفمند سازی یارانه معاون اجرایی رییس جمهور در نامه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

نباتی، گوشت قرمز، کره،  ر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغنقلم کاالی اساسی از جمله گندم، آرد، نان، قند و شک 49افزایش قیمت 

 .ای خدمات اولویت اول را صادر کرد شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصوالت لبنی پر مصرف و انواع کاالهای یارانه

ان کاالهای اساسی مختلف کنندگ اندرکاران و تولید کاالهای اساسی، اغلب دست  رغم ابالغیه مذکور و مجوز افزایش قیمت اما علی

را در شرایط اقتصادی امروز عامل کسادی بازار محصوالتشان عنوان   تمایلی به افزایش قیمت ندارند و حتی برخی افزایش قیمت

 .کنند می

وان های خبری خود عن ها و نشست های لبنی ایران که بارها در مصاحبه براساس این گزارش رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآورده

ای به معاون اول رئیس جمهور خواسته تا  کرده است بازار بیش از این کشش افزایش قیمت محصوالت لبنی را ندارند در نامه

درصدی به منظور افزایش قیمت خرید  44درصدی دستمزد و سربار و  4های فروش اعم از سقف  المقدور از افزایش قیمت حتی

 .های دیگر است بمانند گذاری انداز دوران رونق پساتحریم که نیازمند سیاست ش چشمشیرخام پرهیز کرده و در انتظار پیدای

های افزایش یافته دستمزد و سربار؛  درصدی قیمت کاالهای لبنی به منظور جبران هزینه 4اگرچه عدم افزایش : وی معتقد است

ها و ضررهای مخرب ناشی از افزایش  ع لبنی ایران آسیباکثریت قریب به اتفاق کارخانجات را به حاشیه زیان رانده، اما انجمن صنای

ناپذیرتر از تحمل صدمات مالی زیان انباشت شده ناشی از حفظ سقف  تر و جبران  ها و به تبع آن کاهش فروش را سنگین قیمت

 .تولید و قیمت فروش فعلی تشخیص داده است

 تقاضای افزایش قیمت کود هم مطرح نیست

ها فقط مختص صنایع لبنی نیست، بطوری که علیرضا ولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی  افزایش قیمتالبته این مخالفت با 

 24های  درصدی قیمت کود طی سال 344توان اقتصادی کشاورزان بسیار پایین است و با توجه به افزایش : گوید کشاورزی هم می

 .، موافق افزایش قیمت کود نیستیم29تا 

کاهش مصرف کود تولید بسیاری از محصوالت از جمله : کند، و معتقد است ناشی از گرانی آن عنوان می ولی کاهش مصرف کود را

 .غالت و برنج را کاهش داده است، بنابراین افزایش قیمت کود در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد

 افزایش قیمت آرد و نان منتفی است

دار برای افزایش قیمت قرار  کاالهایی اساسی است که در لیست کاالهای مجوز براساس این گزارش گندم، آرد و نان هم از جمله

ای نان و آرد  اقالم یارانه: گوید اند اما با این وجود علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت این کاالها می گرفته

 .یابد افزایش قیمت نمی

ای بوده که دولت برای عرضه آن در  آرد و نان جزو کاالهای یارانه: گوید ایران می مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی

 .پردازد بنابراین نان همچنان با نظر دولت امکان افزایش قیمت دارد جامعه یارانه می

 گوشت گوسفندی، مرغ؛ تخم مرغ و برنج بدون تقاضای افزایش قیمت

http://www.farsnews.com/
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شود چنانچه علی اصغر ملکی رئیس  اساسی فقط به لبنیات، کود، آرد و نان مختص نمیالبته عدم تمایل به افزایش قیمت کاالهای 

با توجه به وفور تولید نیازی به افزایش قیمت نیست : اتحادیه گوشت گوسفندی هم در مورد افزایش قیمت گوشت قرمز معتقد است

 .و تقاضایی برای افزایش قیمت نداریم

اند از جمله محصوالتی  دار برای افزایش قیمت قرار گرفته و برنج هم که در لیست کاالهای مجوز مرغ مرغ، تخم: افزاید این گزارش می

 .شود هستند که قیمت آنها براساس عرضه و تقاضا تعیین می

زاد شود و برنج هم به دلیل ما مرغ و تخم مرغ به دلیل مازاد تولید با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده عرضه می: براساس این گزارش

های قبل با رکود و کسادی بازار مواجه است بنابراین با این شرایط جایی برای افزایش قیمت این محصوالت باقی  واردات در سال

 .ماند نمی

اند چنانچه دبیر انجمن صنفی  البته ناگفته نماند که صنایع قند و شکر و روغن نباتی از این مجوز افزایش قیمت استقبال کرده

درصدی دستمزدها  94درصدی قیمت خرید تضمینی چغندر و افزایش  49.3با توجه به افزایش : گوید قند و شکر میهای  کارخانه

 .درصدی قیمت قند و شکر را داریم 41تا  43ها درخواست افزایش  در سال جاری برای جبران افزایش هزینه

های تولید خواهان افزایش قیمت  جمله افزایش هزینه نباتی به دالیلی از اگرچه دو صنعت قند و شکر و روغن: به گزارش فارس

دانند و حتی  کنندگان کاالهای اساسی شرایط اقتصادی موجود را مناسب برای افزایش قیمت نمی هستند اما اغلب صنایع و تولید

 .ها در رونق بازار و تولید منفی خواهد بود معتقدند که نتایج افزایش قیمت

مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام،  ی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخمکاالهای: براساس این گزارش

حسب ضرورت و اعالم )ای  ، انواع کاالهای یارانه(شیر، ماست و پنیر)کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصوالت لبنی پرمصرف 

های انرژی، حقوق و دستمزد  های سوخت و حامل ساس سهم هزینهصرفا برا)درصد  4در سال جاری تا سقف ( کارگروه تنظیم بازار

کنندگان و بیش از آن پس از تایید  کنندگان و تولید با تصویب سازمان حمایت مصرف( در قیمت تمام شده کاالها و خدمات... و 

 .مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار هستند( ها هیات تعیین و تثبیت قیمت)سازمان مذکور 
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 برنامه و سیاست ها
 - 90/40/34فارس

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت 74نامه اجرایی ماده  آئین
قانون رفع موانع تولید ( 74)نفره کمیسیون تعیین کاربری ارضی کشاورزی و ماده  7مصوبه دولت در مورد ترکیب 

 .پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابالغ شد رقابت

نامه اجرایی تبصره  ، مصوبه هیات وزیران در مورد آیینروزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

رو پذی قانون رفع موانع تولید رقابت( 31)وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده  قانون افزایش بهره( 2)الحاقی ماده ( 3)

ارتقای نظام مالی کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

 .ریزی کشور ابالغ شد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان مدیریت و برنامه

و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و  های جهاد کشاورزی به پیشنهاد وزارتخانه 3/1/4321هیأت وزیران در جلسه 

( 31)وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده  قانون افزایش بهره( 2)الحاقی ماده ( 3)امالک کشور و به استناد تبصره 

 :شده را تصویب کردنامه اجرایی تبصره یاد ـ ، آیین4321پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت

قانون رفع ( 31)وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده  قانون افزایش بهره( 2)الحاقی ماده ( 3)نامه اجرایی تبصره  آیین

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موانع تولید رقابت

 :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ در این آیین4ماده

اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی، دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص که منجر به : الف ـ تداخل

گانه اصالحات ارضی، مقررات ملی شدن، موات، کشت موقت،  صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه

 .گردیده است تشخیص متفاوت نوع و ماهیت آن عرصه بهاراضی شهری، مستحدثه و ساحلی که منجر 

ها و کلیه دفاتر و اسناد از جمله  و اصالح سوابق، نقشه( تثبیت نوعیت)پوشانی قوانین و مقررات موازی  رفع هم: ب ـ رفع تداخالت

 .های مورد تداخل اسناد مالکیت در عرصه

اره ثبت اسناد و امالک با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای سند شخص یا اشخاصی که به موجب اسناد صادره از اد: ج ـ مالک

مالکیت یا گواهی مشعر بر مالکیت بوده و کشاورزانی که حسب گواهی صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات اراضی 

ب نسق اصالحات ارضی و کشت گانه اصالحات ارضی، مالک، خرده مالک، مالک خودکار یا زارع صاح خالصه، اجرای مراحل سه

 .اند یافته از مراجع قضایی مالک شناخته شده موقت و یا به موجب آرای قطعیت

بوده و به عنوان زراعی یا باغی تشخیص داده شده ( الف)اراضی که مشمول قوانین و مقررات مندرج در بند : د ـ اراضی کشاورزی

برداری قرار  های کشاورزی مورد بهره ی برای امور زراعت، باغبانی و سایر فعالیتباشد و توسط زارعین و مالکین و یا متصرفین قانون

 .گیرند می

های مختلف اجرای قوانین و مقررات موازی که توسط دستگاه ذیربط ارایه  ای که از تلفیق نقشه نقشه: هـ ـ نقشه تجمیعی پالک

 .شود تهیه می( استرکاد)شده و با تعیین میزان دقیق تداخل و رعایت ضوابط حدنگاری 

اراضی غیرملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصالحات ارضی، مستحدثه ساحلی و : و ـ اراضی دولتی

 .المالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و مجهول

نامه اجرایی آن، قانون حفاظت و  ـ و آیین4314ها و مراتع ـ مصوب ای مشمول قانون ملی شدن جنگله عرصه: ز ـ اراضی ملی

های بعدی آن و همچنین قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر  ـ و اصالحیه4314ها و مراتع ـ مصوب برداری از جنگل بهره

 .ـ 4334جنگلی کشور ـ مصوب

http://www.farsnews.com/
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ها و اراضی که  های زراعی و باغ های روستایی و همچنین زمین عرصه و محاوط تأسیسات و خانه :ح ـ مستثنیات مقررات ملی شدن

 .در اجرای مقررات به عنوان مستثنیات، تشخیص داده شده است

مستثنیات موضوع قانون اصالحات ارضی و قانون واگذاری اراضی دایر و بایر : ط ـ مستثنیات مالکان اصالحات ارضی و کشت موقت

 .بعد از انقالب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته استکه 

 .باشد خود می مربوط خاص تابع قوانین نامه آیین موضوع این های سایرعبارت تبصره ـ تعریف

 :نامه شامل موارد زیر است ـ تداخالت مشمول این آیین9ماده

 .ارضیـ تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصالحات 4

 .ـ تداخل در اجرای مقررات اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات اصالحات ارضی9

 .ـ تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول اصالحات ارضی و موات3

 .ـ تداخل در اجرای مقررات کشت موقت و مقررات ملی شدن1

 .دثه و مقررات ملی شدنـ تداخل اراضی موات، اراضی مستح 3

گانه اصالحات ارضی،  هایی که مشمول اجرای قوانین و مقررات خالصجات، مراحل سه ـ به منظور رفع تداخالت اراضی و پالک3ماده

موات و کشت موقت شده و نیز مقررات منابع ملی نیز فارغ از تقدم و یا تأخر در آن اجرا شده است اعم از اینکه منجر به صدور سند 

ها، کمیسیون رفع  ها، سوابق و اسناد مالکیت آن الکیت به نام دولت شده یا نشده باشد و اتخاذ تصمیم نسبت به اصالح نقشهم

 :شود تداخالت در سطح استان به شرح زیر تشکیل می

 (رئیس)ـ مدیرکل جهاد کشاورزی استان 4

 (دبیر)ـ مدیر امور اراضی استان 9

 استانـ مدیرکل ثبت اسناد و امالک 3

 ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان1

 ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 3

 ـ معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 4

 ـ یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان3

 .نفر رسمی و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی معتبر است ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج4تبصره

های ارایه شده مربوط به اجرای مقررات از  ـ به منظور بررسی سوابق، بازدید و معاینه محل و همچنین تجمیع نقشه9تبصره

وه مذکور کارگر. شود واحدهای ذیربط، کارگروهی با عضویت اعضای متناظر کمیسیون استانی در سطح شهرستان تشکیل می

های دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و  نامه، گزارش کاملی از وضعیت پالک موظف است ظرف دو سال پس از ابالغ این آیین

های موردنیاز برای کارگروه حسب مورد توسط  اطالعات و نقشه. برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نماید

 .گردد به این کارگروه ارایه میدستگاه مجری مقررات موازی 

ـ در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در 3تبصره

های یادشده  های تعیین تکلیف اراضی اختالفی اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رأی نشده باشد، رسیدگی هیأت هیأت

های رفع تداخل  نقشه. باشد نامه می کول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آیینمو

توانند ادعایی  ربط نمی شده پالک، مالک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذی

 .ها را داشته باشند نقشه های تعیین شده در این خارج از محدوده
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ـ رفع تداخل اراضی موات موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و اراضی مستحدثه با اجرای مقررات ملی 1تبصره

 .ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام خواهدشد شدن رأساً توسط سازمان جنگل

 :باشد امور اراضی استان مستقر بوده و وظایف آن به شرح زیر می ـ دبیرخانه کمیسیون رفع تداخالت استان در مدیریت1ماده

های ارسالی از کارگروه شهرستان و اخذ استعالم و تکمیل سوابق و اطالعات مالکین، ملی شدن و  ها و گزارش ـ بررسی پرونده4

 .نسوابق ثبتی ملک با همکاری ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و امالک استا

 .ها و تعیین اولویت در رسیدگی و طرح در کمیسیون ـ تکمیل پرونده هر یک از پالک9

 .ـ ابالغ مصوبات کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد و امالک و ذینفعان و سایر مراجع ذیربط3

ـ کمیسیون استان موظف است پس از وصول پرونده از کارگروه شهرستان و با بررسی حقوق قانونی و مکتسبه اشخاص و  3ماده

 :مستندات قابل قبول از جمله موارد ذیل، اتخاذ تصمیم نماید

 ـ سوابق مربوط به اجرای اصالحات ارضی4

 ـ سوابق مربوط به اجرای مقررات ملی شدن9

 به قراء و مزارع مربوط به اراضی دولتی و خالصجات ـ سوابق اجرایی مربوط3

های بایر و دایر که بعد از انقالب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار  ـ سوابق مربوط به اجرای قانون واگذاری زمین1

 (کشت موقت)گرفته است 

 ها ـ سوابق اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 3

گونه تداخلی در اجرای مقررات بر روی عرصه موردنظر وجود  ها در صورتی که مشخص گردد هیچ ـ پس از بررسی پرونده4تبصره

ای مختومه و مراتب توسط دبیر کمیسیون به ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و امالک  نداشته است، پرونده طی صورتجلسه

 .گردد اعالم می

شود، مراتب به همراه نقشه دارای مختصات  داده می استان تداخل تشخیص سب تصمیم کمیسیونکه ح هایی ـ در پالک9تبصره

جغرافیایی که در آن میزان اراضی مالکین و همچنین اراضی ملی و دولتی تعیین گردیده است، از طریق دبیر کمیسیون به 

 .ها و اسناد اقدام نمایند و نقشهشود تا حسب مورد نسبت به اصالح سوابق  های عضو کمیسیون اعالم می دستگاه

ـ از تاریخ ابالغ تصمیم کمیسیون رفع تداخالت، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت امور اراضی استان مکلفند 3تبصره

 .ها براساس مصوبه کمیسیون مذکور عمل نمایند در صدور هرگونه گواهی و پاسخ به استعالم

رسیدگی توسط کمیسیون محرز گردد مشخصات ملک مشمول قوانین اصالحات ارضی اعم از پالک  ـ در صورتی که در حین 4ماده

اصلی، فرعی، بخش و مدارک و مستندات پرونده اجرایی و یا اسناد نسقی صادره برای زارعین پالک دارای اشکال بوده و طرح 

دگی به شورای اصالحات ارضی استان ارسال و شورای برای رسی  پرونده در کمیسیون مذکور مستلزم رفع این اشکال باشد پرونده

نامه اصالحات ارضی مصوب  آیین( 39)اصالحات ارضی موظف است در اجرای الیحه قانونی اضـافه نمودن یک تـبصره به ماده 

رأی  ـ نسبت به رسیدگی و صدور رأی مبنی بر اصالح آن اقدام و مراتب را به انضمام یک نسخه از4339ـ مصوب  3/3/4313

 .صادره به کمیسیون رفع تداخالت ارسال نماید

نامه، در چارچوب  ـ مدیریت امور اراضی استان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قانونی اشخاص موضوع این آیین3ماده

ادی ـ مصـوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتص

ـ با همکاری ادارات ثبت اسناد و امالک 4331ها ـ مصوب ـ و اصالحات بـعدی و قانون حفـظ کاربری اراضـی زراعی و باغ4393

محل نسبت به پیگیری صدور اسناد مالکین اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی رفع تداخل شده، اقدام 

 .نماید
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ها و حل و فصل مشکالت احتمالی در تعیین تکلیف  ور ایجاد رویه واحد، نظارت بر عملکرد کمیسیون استانـ به منظ 9ماده

نامه، کارگروهی در مرکز با مسئولیت رئیس سازمان امور اراضی کشور و عضویت معاونین ذیربط  های مشمول این آیین پرونده

مدیرکل )و آبخیزداری کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی  ها، مراتع سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان جنگل

 .شود تشکیل می( مدیرکل حقوقی)و وزارت جهاد کشاورزی ( اموال دولتی

نامه پس از تصویب در کارگروه مذکور توسط  های موردنیاز برای اجرای این آیین ها و کاربرگ ها، دستورالعمل نامه ـ شیوه4تبصره

 .گردد کشاورزی ابالغ میوزیر جهاد 

 .باشد ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر می9تبصره

 :باشد ـ چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر می2ماده

ی و حقوقی و تهیه و های فن های تجمیعی، گزارش های اجرایی رفع تداخل شامل تشکیل پرونده، تهیه سوابق، نقشه الف ـ هزینه

 .های هوایی معادل حداکثر ده درصد ارزش معامالتی زمین مورد تقاضا تفسیر عکس

 :گردد ب ـ قیمت اراضی رفع تداخل شده به شرح زیر محاسبه و دریافت می

داکثر تا اند به نسبت اقساط پرداخت نشده ح ـ زارعین صاحب نسق اصالحات ارضی که تاکنون اقساط خود را پرداخت ننموده4

 .صددرصد ارزش معامالتی زمان رفع تداخل

 .ـ متصرفین قانونی غیردولتی واجد شرایط اراضی دولتی معادل صددرصد قیمت کارشناسی روز9

ـ قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری و ارزش معامالتی حسب گواهی ادارات کل امور اقتصادی و 4تبصره

 .گردد دارایی تعیین می

شود، ظرف شش ماه پرداخت  ـ ذینفع یا ذینفعان موظفند هزینه و قیمت اراضی را که توسط دبیر کمیسیون استان ابالغ می9تبصره

باشد و صدور گواهی و  عدم پرداخت در مهلت مقرر به منزله انصراف از دریافت گواهی صدور سند مالکیت رفع تداخل می. نمایند

 .باشد ها منوط به پرداخت مبالغ فوق می قشهصدور یا اصالح اسناد مالکیت و ن

داری  ـ اداره کل جهاد کشاورزی استان موظف است نسبت به وصول درآمدهای فوق و واریز آن به حساب مربوط نزد خزانه3تبصره

 .کل کشور به نام سازمان امور اراضی کشور اقدام نماید

بینی  نسبت به پیش( سازمان امور اراضی کشور)زارت جهاد کشاورزی ریزی کشور به پیشنهاد و ـ سازمان مدیریت و برنامه44ماده

های حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی در قوانین بودجه  ردیف درآمد و اختصاص درآمدهای حاصله برای اجرای طرح

 .نماید سنواتی اقدام می

 جمهور ـ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214199444413 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940422000147
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1390تیر  20, چهارشنبه

 اعالم ممنوعیت صید در سواحل جنوب کشور برای بازسازی ذخایر آبزیان 
 . معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران از ممنوعیت صید ماهی در سواحل جنوب خبر داد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اصغر مجاهدی با اشاره به ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ممنوعیت صید فصلی از : ی نخستین بار اعمال شده است ، گفتاینکه طرح ممنوعیت عمومی صید ماهی در سواحل جنوب برا

اقدامات معمول سازمان شیالت کشور است که هر سال برای حفظ ذخایر گونه های آبزی اجرا می کند اما امسال برای اولین بار 

 .طرح ممنوعیت عمومی صید برای تمام آبزیان اجرا شده است

گفته می شود ، صید انواع ماهی و آبزیان در سواحل بوشهر ، خوزستان و صیدگاه بهره  در این طرح که به آن دریابست: وی افزود

 .گان ممنوع است

ایجاد فرصت برای احیا و بازسازی ذخایر آبزیان و اعمال دقیق مقررات : معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران گفت

 .ین علل اجرای طرح دریابست استبرای صید مجاز و جلوگیری از صید غیرمجاز از مهم تر

تا پیش از اجرای طرح ممنوعیت عمومی صید در آب های جنوب کشور در فصول مختلف برای برخی گونه ها : مجاهدی افزود

محدودیت و ممنوعیت صید اعالم می شد اما از آنجا که مدیریت و کنترل اجرای دقیق این طرح ها سخت تر و ناکارآمد بود بنابر 

وافقت اتحادیه ها و تشکل های صیادی طرح ممنوعیت عمومی صید تمام انواع آبزیان به منظور حفظ ذخایر آبزیان اجرا این با م

 .شده است

 .برنامه زمانبندی صید و تقویم آن متناسب با خصوصیات صید آبزیان تنظیم شده است: وی گفت

ز گروه های آبزیان مانند گروه های کف زی ، ماهیان سرد زی و برخی ا: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران افزود

انواع ساردین ماهیان در این فصل نیاز به بازسازی ذخایر دارد بنابر این با ممنوعیت صید شاهد افزایش جمعیت این گروه از آبزیان 

 .در آبها و سواحل جنوب کشور خواهیم بود

ای کف زی است از اواسط مرداد به مدت دو ماه انجام می شود ، ضروری است برای از آنجا که صید میگو که گونه : مجاهدی گفت 

حفظ جمعیت دیگر آبزیان و حتی خود میگو طرح ممنوعیت صید در این زمان اجرا شود که این اقدام از لحاظ اقتصادی نیز به 

 .سود صیادان مجاز خواهد بود چرا که آبزیان صید شده به وزن اقتصادی می رسد

درصد با دیگر آبزیان پر می شود  93تا  94درصد حجم تور صیادان میگو است و  94تا  43در بررسی های انجام شده : افزودوی 

 .که اکثراً شامل بچه ماهیان است و تاثیر نامطلوبی بر ذخایر آبی دارد

ومی صید شرایط بهتری برای اجرای طرح دریابست و ممنوعیت عم: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران گفت

 .جلوگیری از فعالیت صیادان غیرمجاز ایجاد خواهد کرد و امکان صید از سبد صیادان مجاز را محدود می کند

 .با اجرای طرح ممنوعیت عمومی صید شرایط بهتری را برای رشد و تکثیر آبزیان کف زی ایجاد می کنیم: مجاهدی افزود

در مرحله نخست این طرح قرار است به مدت یک ماه اجرا : طرح ممنوعیت عمومی صید افزودوی درباره محدوده زمانی اجرای 

 .شود اما توقف این زمان به ارزیابی گشت های دریابانی بستگی دارد

: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران درباره شایعه حضور کشتی های صیادی خارجی در سواحل جنوبی کشور گفت

سال است که سازمان شیالت ایران هیچ مجوزی برای کشتی های صیادی خارجی صادر نکرده است و با توجه به توان  43ز بیش ا

 .ناوگان صیادی نیازی به حضور شناورهای خارجی نیست
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رق دریا طرح ممنوعیت عمومی صید برای ایجاد و بازسازی ذخایر آبزیان اجرا شده است و ق: مجاهدی با تکذیب این خبر افزود 

 .برای کشتی های صیادی خارجی صحت ندارد

در مدت اجرای طرح ممنوعیت عمومی صید ؛ یگان حفاظت منابع آبزی ، : وی درباره چگونگی برخورد قانونی با متخلفان گفت

ی کنند و در یگان دریابانی ، جامعه صیادی کشور و تشکل ها و اتحادیه ها برای جلوگیری از صید غیر مجاز با یکدیگر همکاری م

 .سواحل و آبها گشت زنی دارند

در این مدت کنترل و نظارت دقیقی در مبادی ورودی و خروجی دریا : معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران افزود

ی افراد خواهیم داشت و متخلفان نیز پس از تشکیل پرونده به مجامع قضایی معرفی می شوند تا خطر و ریسک صید غیر مجاز برا

 .متخلف بیشتر شود

کشتی های صیادی ایران بعد از سریالنکا بیشترین سهم را در : فروند اعالم کرد و گفت 944مجاهدی تعداد شناورهای صیادی را 

 .درصد صید آبزیان در غرب اقیانوس هند نیز در اختیار ایران است 94اقیانوس هند دارد و همچنین 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/93399-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1390تیر  25, پنجشنبه

 اخطاریه فوق العاده سازمان هواشناسی به تمام بهره برداران کشاورزی 
مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشاورزی کشور، اخطاریه ای تکمیلی برای روزهای  3۰اطالعیه شماره با توجه به 

 .آینده، جهت اطالع بهره برداران سراسر کشور صادر شد

بارش پراکنده باران یا رگبار ورعد وبرق موقت و وزش باد در اردبیل، شمالغرب آذربایجان غربی در ساعات : 17/34/14پنج شنبه 

 .بعد از ظهر و آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی با بارش باران در گیالن، مازندران و ارتفاعات مرکزی البرز

آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی با بارش باران و رگبار موقت، رعدوبرق و وزش باد در آذربایجان غربی، : 1۰/34/14جمعه 

بارش . ندران و گلستان که بارش در اردبیل و گیالن قابل توجه خواهد بودآذربایجان شرقی، اردبیل و آسمان ابری درگیالن، ماز

 .پراکنده باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد در استان های کردستان، زنجان، ارتفاعات مرکزی البرز و خراسان شمالی

ستانهای گیالن، مازندران و بارش متناوب باران گاهی با احتمال رعدوبرق و وزش باد در ا :1۸/34/14و 17شنبه و یکشنبه 

بارش پراکنده باران گاهی با . گلستان و ارتفاعات مرکزی البرز که برخی نقاط به طور موقت با بارش شدید پیش بینی میشود

رعدوبرق و وزش باد در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، قزوین و خراسان شمالی و از بعد از ظهر 

 .نبه بارش باران و وزش باد همراه با رگبار و رعد و برق موقت در البرز، تهران و سمنانیکش

بارش متناوب باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد در استان های گیالن، مازندران، گلستان و ارتفاعات مرکزی : 11/34/14دوشنبه 

ربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، همدان زنجان، البرز و گاهی بارش باران و وزش باد یا رگبار و رعد وبرق در آذ

 .قزوین، البرز ، تهران و سمنان

 :توصیه های هواشناسی کشاورزی به شرح زیر اعالم می گردد

 خودداری از انجام هرگونه عملیات محلول پاشی و سم پاشی.4

جلوگیری از ورس نسبت به باز بودن راه آب مزارع اطمینان  در شالیزارهایی که به مرحله گلدهی و خوشه دهی رسیده اند جهت.9

 .حاصل نمایند

 .در مزارعی که به مرحله گلدهی و خوشه نرسیده اند نسبت به بسته بودن راه آب و استفاده از آب باران اقدام نمایند.3

به برداشت تا صبح جمعه و انتقال  در مزارع پیش رس شالی استان های مازندران و گلستان در صورت آماده بودن شرایط نسبت.1

 .به مکان های مسقف اقدام گردد

 انتقال محصوالت برداشت شده به مکان های مسقف و سر پوشیده.3

 پوشش یا انتقال کندوهای زنبورعسل به مناطق مسقف.4

 اطمینان از محکم بودن دیواره استخرهای پرورش ماهیان گرم ابی جهت جلوگیری از سرریز آب.3

 اط در چرای دام در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان های شمال غرب والبرز به دلیل مخاطره رعد و برقاحتی.9

http://www.iana.ir/majles/item/93444-4.html 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23606-1.html


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

 

53 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1390تیر  25, پنجشنبه

 به زبان فارسی  7+9متن کامل توافقنامه هسته ای ایران و 
را به زبان فارسی ( 7+9جمع بندی مذاکرات ایران و)وزارت امور خارجه ایران، متن کامل برنامه جامع اقدام مشترک

م تکمیل و از سوی ظریف و موگرینی اعال( برجام)برنامه ای که تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک. منتشر کرد

 .شد

 . آید ای غیررسمی منتشر کرده است که در ادامه می وزارت امور خارجه ایران مشروح آن را در قالب ترجمه

 مقدمه و مفاد عمومی

چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایاالت متحده، و نماینده عالی اتحادیه ) 3+4جمهوری اسالمی ایران و گروه 

این برجام بازتاب . تصمیم گیری کردند( برجام)، در مورد این برنامه جامع اقدام مشترک (و سیاست امنیتی اروپایی در امور خارجی

باشد که قرار است توسط  های آن می یک فرآیند گام به گام بوده و مشتمل بر تکالیف متقابل به نحو مندرج در این سند و پیوست

 .شورای امنیت مورد تأیید قرار گیرد

 .ای ایران خواهد شد این برجام موجب حصول اطمینان از ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته اجرای کامل

 .ای، تولید و یا به دست آوردن آنها نخواهد بود های هسته کند که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی در پی سالح ایران مجدداً تائید می

ای جهت مقاصد صلح آمیز را طبق  به طور کامل حق خود بر انرژی هسته اجرای موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد کرد تا

ای ایران همچون  ای و همسو با تعهداتش در آن سند استیفاء کند و در نتیجه با برنامه هسته مواد ذیربط معاهده عدم اشاعه هسته

 .واهد شدای عضو معاهده عدم اشاعه رفتار خ های هسته برنامه هر دولت دیگر غیر دارنده سالح

های چندجانبه و ملی مرتبط با  های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم این برجام موجب لغو جامع کلیه تحریم

 .های تجارت، فناوری، مالی و انرژی خواهد شد هایی برای ایجاد دسترسی در حوزه ای ایران و نیز شامل گام برنامه هسته

عهد خود نسبت به اهداف و اصول ملل متحد به نحو مندرج در منشور سازمان ملل متحد تاکید و ایران مجدداً بر ت 3+4گروه 

 .کنند می

ای و رکن بنیادین  ای کماکان مبنای اساسی رژیم عدم اشاعه هسته کنند که معاهده عدم اشاعه هسته و ایران اذعان می 3+4گروه 

 .باشد ای می  انرژی هستههای صلح آمیز از  ای و استفاده پیگیری خلع سالح هسته

گیرند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا کنند، و از  و ایران بر عهده می 3+4گروه 

ض ای تبعی از تحمیل الزامات مقرراتی و آئین نامه 3+4گروه . هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام خودداری کنند

این برجام بر پایه . شوند، خودداری خواهند ورزید ها و اقدامات محدودیت سازی که مشمول این برجام می آمیز، به جایگزینی تحریم

 .شود در ژنو مورد توافق قرار گرفت، استوار می 4329آذرماه  3که در تاریخ ( توافق ژنو)اجرای برنامه اقدام مشترک 

و ایران به منظور نظارت بر اجرای این برجام تشکیل خواهد شد و وظایف پیش بینی شده  3+4کمیسیون مشترکی متشکل از گروه 

کمیسیون مشترک به موضوعات ناشی از اجرای این برجام رسیدگی کرده و مطابق با مفادی که در . در این برجام را ایفا خواهد کرد

 .پیوست مربوطه شرح داده شده است، عمل خواهد کرد

ای به نحو مورد توافق در این  المللی انرژی اتمی خواسته خواهد شد تا نسبت به اقدامات داوطلبانه مرتبط با هسته  از آژانس بین

از آژانس درخواست خواهد شد که به طور منظم به شورای حکام و آنگونه که در این برجام . برجام، نظارت و راستی آزمایی کند

کلیه قواعد و مقررات مربوطه آژانس در خصوص حفاظت از اطالعات توسط . انی کندمقرر شده است به شورای امنیت اطالع رس

 .های دخیل به طور کامل رعایت خواهد شد  کلیه طرف
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ایجاد رویه   بایست به منزله  باشد و نمی و ایران می 3+4کلیه مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفاً برای اجرای آن بین گروه 

ای و سایر اسناد  عدم اشاعه هسته  الملل و حقوق و تعهدات وفق معاهده یگری، یا برای اصول بنیادین حقوق بینبرای هیچ دولت د

 .المللی تلقی شود بین  شده  های شناخته  مربوطه و همچنین اصول و رویه

 .شود های این سند پرداخته می در پیوست "برجام"به جزئیات فنی اجرای این 

ای   و ایران در چارچوب این برجام، به نحو مقتضی در زمینه مصارف صلح آمیز انرژی هسته 3+4ورهای گروه اتحادیه اروپایی، کش

شوند، از جمله از  ای صلح آمیز که مشترکاً توسط طرفین تعیین می های هسته های مربوط به همکاری همکاری کرده و در طرح

 .طریق مشارکت آژانس، تعامل خواهند کرد

کند، انعقاد  این برجام را برای تصویب به شورای امنیت ارائه خواهد کرد که تاکید می  ای تایید کننده  نویس قطعنامه  پیش 3+4گروه 

این برجام نشانگر یک دگرگونی بنیادین در بررسی این موضوع توسط شورای امنیت بوده و تمایل شورا برای برقراری یک رابطه 

 .کند جدید با ایران را اعالم می

های قبلی شورای امنیت از روز اجرا، ایجاد برخی  قطعنامه شورای امنیت، همچنین لغو تمامی مفاد وضع شده وفق قطعنامه این

سال پس از روز توافق برجام را  44ای ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل  های خاص و خاتمه بررسی موضوع هسته محدودیت

 .مقرر خواهد کرد

ها ذکر شده  های زمانی مربوطه به شرحی که خواهد آمد و جزئیات آن در پیوست این برجام برای دورهمفاد پیش بینی شده در 

 .است، اجرا خواهد شد

و ایران هر دو سال یک بار، یا در صورت نیاز زودتر، به منظور بازنگری و ارزیابی پیشرفت صورت گرفته و اتخاذ تصمیمات  3+4گروه 

 .دیدار خواهند کرد مقتضی با اجماع، در سطح وزیر

های آن تشریح شده است،  اقدامات داوطلبانه زیر را در چارچوب زمانی که جزئیات آن در این برجام و پیوست 3+4ایران و گروه 

 :اتخاذ خواهند کرد

 :ای هسته

 سازی، ذخایر  سازی، تحقیق و توسعه غنی  غنی -الف

های مرتبط با  سازی اورانیوم و فعالیت  های غنی  فعالیت  توافق در مورد همههای مورد   طرح بلندمدت ایران شامل برخی محدودیت

های خاص تحقیق و توسعه، برای هشت سال نخست و  های مشخص در برخی فعالیت سازی اورانیوم، از جمله برخی محدودیت  غنی

ایران برای اهداف منحصراً   سازی  ی غنیها  بعدی فعالیت  به دنبال آن، با یک ضرباهنگ معقول، تکامل تدریجی به سمت مرحله

 .خواهد بود 4آمیز، به نحو موصوف در پیوست   صلح

سازی خود که به عنوان   سازی و تحقیق و توسعه غنی  ایران به تعهد داوطلبانه خود، به نحو شرح داده شده در برنامه بلندمدت غنی

 .ه خواهد شد، پایبند خواهد بودایران برای پروتکل الحاقی ارائ  اولیه  بخشی از اعالمیه

سازی خود   طی این دوره، ایران ظرفیت غنی. خود خواهد کرد IR-4سال آغاز به از رده خارج کردن سانتریفیوژهای  44ایران، در 

سانتریفیوژهای . نصب شده نگه خواهد داشت IR-4سانتریفیوژ  3444سازی اورانیوم تعداد   در نظنز را حداکثر تا ظرفیت غنی

 .انبار خواهد شد 4سازی مربوطه در نطنز تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشروح در پیوست   های غنی  اضافی و زیرساخت

  تحقیق و توسعه غنی. شده منتج نشود، ادامه خواهد داد  ای که به انباشت اورانیوم غنی  سازی را به شیوه  ایران تحقیق و توسعه غنی

 4به نحو تشریح شده در پیوست  IR-9و  IR-1 ،IR-3 ،IR-4های  سال شامل صرفاً ماشین 44ای مدت سازی ایران با اورانیوم بر

سازی اورانیوم وارد   های جداسازی ایزوتوپ برای غنی  خواهد بود و ایران به نحو مشخص شده در پیوست یک در سایر فناوری
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 IR-4د داد و در میانه سال هشتم، تست تا سی دستگاه ماشین ادامه خواه IR-9و  IR-4های   ایران به تست دستگاه. نخواهد شد

 .آغاز خواهد کرد 4را به نحو مشخص شده در پیوست  IR-9و 

اقدام به ساخت یا سرهم کردن  4کند، به جز نحوه مندرج در پیوست  را از رده خارج می IR-4همچنان که ایران سانتریفیوژهای 

های سانتریفیوژ   ایران تولید دستگاه. ای از کار افتاده را با نوع مشابه جایگزین خواهد کردسانتریفیوژ نخواهد کرد و سانتریفیوژه

از پایان سال هشتم و به نحو مندرج در پیوست . های مشخص شده در این برجام صورت خواهد داد پیشرفته را صرفاً برای فعالیت

های تولید  بدون روتورز کرده و تمامی دستگاه IR-9و  IR-4نتریفیوژ های سا ، ایران آغاز به ساخت تعداد مورد توافقی از دستگاه4

 .شده را در نطنز، تا زمانی که بر اساس برنامه بلندمدت ایران مورد نیاز واقع شوند، تحت نظارت مستمر آژانس انبار خواهد کرد

تحت   اورانیوم، از جمله تحقیق و توسعه سازی  های مرتبط با غنی سال، فعالیت 43ایران بر اساس برنامه بلندمدت خود، برای 

درصد  43/3سازی اورانیوم خود را تا سقف   سازی نطنز انجام خواهد داد، سطح غنی  نظارت پادمانی خود را صرفاً در تاسیسات غنی

اری هرگونه مواد سازی اورانیوم و از نگاهد  سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی  نگه خواهد داشت، و در فردو، از هرگونه غنی

 .پذیر خودداری خواهد ورزید  شکافت

  المللی از جمله به شکل سرمایه  همکاری بین. ای، فیزیک و فنآوری تبدیل خواهد کرد ایران تأسیسات فردو را به یک مرکز هسته

آبشار در یک بال  4الب در ق IR-4ماشین  4411. های تحقیقاتی مورد توافق ایجاد خواهد شد  های مشترک علمی در حوزه  گذاری

دو عدد از این آبشارها به همراه زیرساخت های مربوطه بدون اورانیوم به چرخش ادامه خواهد . در تاسیسات فردو باقی خواهد ماند

ه چهار آبشار دیگر به همرا. های پایدار منتقل خواهد شد  ها، برای تولید ایزوتوپ  داد و از جمله از طریق اصالح مقتضی زیرساخت

سازی   های مرتبط با غنی  کلیه سانتریفیوژهای دیگر و زیرساخت. های مربوطه به صورت ساکن باقی خواهند ماند  زیرساخت  کلیه

 .انبار خواهد شد 4آوری و تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشخص شده در پیوست   جمع

المللی کیفیت برای سوخت   سیدن به استانداردهای بینطی این مدت پانزده سال و همچنان که ایران به طور تدریجی به سمت ر

درصد یا معادل آن  43/3کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا  344کند، ذخایر اورانیوم خود را به   تولیدی در ایران حرکت می

المللی و در عوض دریافت   های بین  مقادیر اضافه بر این میزان بر اساس قیمت. در سایر اشکال شیمیایی محدود خواهد کرد

المللی تحویل داده خواهد شد، یا به سطح   هگزافلوارید اورانیوم طبیعی تحویل داده شده به ایران، به فروش رسیده و به خریدار بین

استفاده  های سوخت تولید شده از روسیه یا سایر منابع، برای اورانیوم غنی شده موجود در مجتمع. رقیق خواهد شد  اورانیوم طبیعی

فوق الذکر  UF4کیلوگرم ذخیره  344را دارا باشد، در زمره این  4ای ایران، اگر شرایط مندرج در پیوست  در راکتورهای هسته

های فنی آژانس، حمایت  کمیسیون مشترک از کمک به ایران، از جمله به نحو مقتضی از طریق همکاری. محاسبه نخواهد شد

کلیه اکسید اورانیوم باقی مانده . المللی شود  لید شده توسط ایران حائز استانداردهای کیفی بینای تو خواهد کرد تا سوخت هسته

هر گونه سوخت اضافی . درصد به منظور استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران به سوخت تبدیل خواهد شد 94تا  3غنی شده بین 

 .دسترس ایران قرار خواهد گرفتمللی در ال  مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران، با نرخ بازارهای بین

 فرآوری-اراک، آب سنگین، باز -ب

ایران مبادرت به باز طراحی و بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرنیزه شده در اراک بر اساس طراحی اولیه مورد توافق 

 3.43ه با استفاده از سوخت غنی شده تا المللی که طراحی نهایی آن را نیز تصدیق خواهد کرد، ک و در قالب یک همکاری بین

ای صلح آمیز و تولید رادیو ایزوتوپ برای مقاصد پزشکی و صنعتی را  این راکتور تحقیقات هسته. درصد فعالیت خواهد کرد

ها  عالیتکلیه ف. طراحی شده و بازسازی شده اراک پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی تولید نخواهد کرد-راکتور باز. پشتیبانی خواهد کرد

های سوخت برای راکتور باز طراحی شده، بجز برای نخستین بارگذاری سوخت، در ایران انجام  برای باز طراحی و ساخت مجتمع



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

 

56 
 

المللی   این مشارکت بین. عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد  همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره. خواهد گرفت

. ، ایران و سایر کشورهایی که طرفین ممکن است مشترکاً تعیین کنند، خواهد بود3+4گروه   کت کنندهمشتمل بر کشورهای مشار

و ایران قبل از روز اجرای توافق، یک سند رسمی  3+4ایران به عنوان مالک و مدیر پروژه، نقش راهبری را ایفا خواهد کرد و گروه 

 .کند ت را مشخص خواهد کرد، منعقد میبر عهده خواهند گرف 3+4هایی که اعضای  که مسئولیت

المللی   المللی شامل تضمین عرضه سوخت، همگام با روندهای پیشرفت فنآوری بین  تر بین  ایران برنامه دارد که با همکاری گسترده

 .در اتکاء بر آب سبک برای راکتورهای تحقیقاتی و تولید برق آینده خود، حرکت کند

همه آب سنگین اضافی برای صادرات در . نگین دیگر یا انباشت آب سنگین در ایران نخواهد بودسال، راکتور آب س 43به مدت 

 .المللی عرضه خواهد شد  بازارهای بین

ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی و آینده خود را برای پسمانداری یا  ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کلیه راکتورهای هسته

 .ر قراردادهایی که به نحو صحیح با طرف دریافت کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کنداقدامات بعدی، آنگونه که د

شده، ایران به   اورانیوم غنی  دیده  های تابش  های پزشکی و صنعتی از نمونه های جداسازی با هدف تولید رادیوایزوتوپ به جز فعالیت

بازفرآوری که   های تحقیق و توسعه بازفرآوری سوخت مصرفی، یا فعالیتسال وارد بازفرآوری یا ساخت تاسیسات قادر به  43مدت 

 .منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوری سوخت مصرفی شود، نشده و پس از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد

 شفافیت و اقدامات اعتمادساز. ج

پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع پادمان ( ب) 43ماده ، وفق (پارلمان)رئیس جمهور و مجلس   ایران، منطبق با اختیارات مربوطه

 4/3کرده، و کد  3خود، این پروتکل را به صورت موقتی اجراء و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست 

 .اصالحی ترتیبات فرعی بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد کرد

مورد توافق با آژانس، شامل ترتیباتی برای پرداختن به « ه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختالف حال و گذشتهنقشه را»ایران 

آژانس  9444نوامبر  9ایران مندرج در ضمیمه گزارش مورخ   ای مربوط به برنامه هسته  مسائل مورد نگرانی حال و گذشته

(GOV/9444/43)43گیرد تا  هایی که ایران بر اساس این نقشه راه برعهده می کامل فعالیت اجرای. ، را کامالً اجرا خواهد کرد 

ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل  9443دسامبر  43تکمیل خواهد شد و متعاقباً مدیرکل تا  9443اکتبر 

به عنوان  3+4حیت شورای حکام، کشورهای گذشته و حال را به شورای حکام ارائه خواهد کرد و فارغ از صال  اختالفی باقی مانده

 .ای را برای اتخاذ اقدامات الزم، با هدف بسته شدن این موضوع، به شورای حکام ارائه خواهند کرد اعضای شورای حکام قطعنامه

اجرای تدابیر شفافیت های زمانی مربوطه و نیز  ایران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجرای اقدامات داوطلبانه فوق الذکر برای دوره

حضور بلندمدت آژانس در ایران؛ نظارت آژانس : این اقدامات شامل. های آن نظارت کند ساز به شرح مندرج در این برجام و پیوست

سال؛ نظارت و  93های تغلیظ سنگ معدن اورانیوم به مدت  بر کنسانتره سنگ معدن اورانیوم تولیدی توسط ایران در همه کارخانه

های مدرن تائید شده و گواهی شده توسط  سال؛ استفاده از فنآوری 94در مورد روتورزها و بیلوزهای سانتریفیوژ به مدت مراقبت 

های الکترونیک و یک سازوکار قابل اتکا برای  سازی به صورت مستقیم و مهر و موم  آژانس از جمله دستگاه سنجش میزان غنی

 .4سال، به شرح مندرج در پیوست  43در زمینه دسترسی به مدت های آژانس  اطمینان از رفع سریع نگرانی

های متالورژی اورانیوم و پلوتونیوم  تواند منجر شود، شامل فعالیت ای می هایی که به توسعه تجهیزات انفجاری هسته ایران به فعالیت

 .، از جمله در سطح تحقیق و توسعه، مبادرت نخواهد کرد4به نحو مشخص شده در پیوست 

، آمده و مورد تایید قطعنامه شورای امنیت سازمان 3یران با کانال خریدی که جزئیات آن در این برجام، به شرح مندرج در پیوست ا

 .ملل خواهد بود همکاری کرده و مطابق آن عمل خواهد کرد
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 :ها تحریم

های قبلی شورای امنیت در خصوص  عنامهقطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را تایید خواهد کرد، تمام مفاد قط

و ( 9444) 4292، (9449) 4933، (9449) 4943، (9443) 4313، (9444) 4333، (9444) 4424 -ای ایران موضوع هسته

توسط آژانس، به نحو   آزمایی شده  ای توسط ایران، راستی مرتبط با هسته  را همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده( 9443) 9991

 [4]برقرار خواهد کرد؛ 9های خاصی را به نحو مشخص شده در پیوست  لغو خواهد کرد و محدودیت 3ص شده در پیوست مشخ

های اقتصادی و مالی  را، آنگونه که موخراً اصالح شده است، که کلیه تحریم« مقررات اتحادیه اروپایی»اتحادیه اروپایی همه مفاد 

مرتبط با   مربوطه، همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده  از جمله فهرست افراد مشخص شدهسازد،  ای را اجرایی می مرتبط با هسته

( این لغو)، که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، لغو خواهد کرد، و 3ای توسط ایران، به نحو مشخص شده در پیوست  هسته

 :تشریح شده، خواهد بود 9در پیوست های زیر، که  ها و تدابیر محدود کننده در حوزه شامل تمامی تحریم

نقل و انتقاالت مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی، از جمله موسسات مالی و اشخاص و نهادهای ایرانی از جمله موسسات  -الف

 مالی؛

در قلمرو  های ایرانی های تابعه بانک های بانکی، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانک فعالیت -ب

 کشورهای عضو اتحادیه؛

 ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکایی؛ -ج

شامل بانک  9پیوست  4  برای افراد و اشخاص حقوقی نامبرده شده در الحاقیه( از جمله سوئیفت)ارائه خدمات پیام رسانی مالی  -د

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران و موسسات مالی ایرانی؛

 ؛(اعتبارات صادراتی، تضامین، یا بیمه)ایران  حمایت مالی از تجارت با -ه

 های ترجیحی به دولت ایران؛ های بالعوض، خدمات مالی و وام تعهد به پرداخت وام -و

 معامالت راجع به اوراق مشارکت دولت ایران و اوراق تضمین شده توسط دولت؛ -ز

 می ایرانی؛های پتروشی های نفتی، گاز و فرآورده واردات و حمل نفت، فراورده -ح

 های نفت، گاز و پتروشیمی؛ صادرات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش -ط

 های نفت و گاز و پتروشیمی؛ سرمایه گذاری در حوزه -ی

 صادرات تجهیزات و تکنولوژی کلیدی صنایع دریایی؛ -ک

 های باری و تانکرهای نفتی؛ طراحی و ساخت کشتی -ل

 ؛(classification)ضعیت ارائه خدمات پرچم و تعیین و -م

 های اتحادیه اروپایی برای هواپیماهای باری ایرانی؛ دسترسی به فرودگاه -ن

 ها و الماس؛ صادرات طال، فلزات گرانب -س

 تحویل مسکوکات و اسکناس ایرانی؛ -ع

یکپارچه سازی فرآیندهای صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فوالد و صادرات نرم افزار برای  -ف

 صنعتی؛

 و؛ 9مذکور در الحاقیه یک پیوست شماره ( مسدود شدن اموال و ممنوعیت ویزا)لغو فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها  -ذ

 .های فوق خدمات تبعی برای هر یک از گروه -ق
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ای در  تر رسیده باشد که تمام مواد هسته  یری گستردهگ  سال پس از روز توافق برجام یا زمانی که آژانس به نتیجه 9اتحادیه اروپایی 

را که « مقررات اتحادیه اروپایی»ماند، هرکدام که زودتر حاصل شود، تمامی مفاد  های صلح آمیز باقی می ایران در فعالیت

 .های اسامی، لغو خواهد کرد سازد، از جمله فهرست های مرتبط با عدم اشاعه را اجرایی می تحریم

را با اثربخشی همزمان با اجرای اقداماتِ توافق  9های مشخص شده در پیوست  متحده منطبق با این برجام، اعمال تحریمایاالت 

، که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، متوقف ساخته و 3ای توسط ایران به نحو مشخص شده در پیوست   مرتبط با هسته  شده

 .به این توقف ادامه خواهد داد

 :شود های زیر، به نحوی که در پیوست دو تشریح شده می ها شامل حوزه یماین تحر

، از جمله بانک مرکزی ایران و افراد و 9ها و موسسات مالی ایرانی مشخص شده در پیوست  معامالت مالی و بانکی با بانک .الف

 Specially Designated National and Blocked Personهایی که به عنوان دولت ایران در فهرست  موجودیت

های واسطه نزد موسسات مالی  شامل افتتاح و نگهداری حساب)آمده است  9پیوست  3اند، به نحوی که در الحاقیه  مشخص شده

 ؛(گذاری، خرید و فروش ارز و افتتاح اعتبارات اسنادی  غیرآمریکایی، سرمایه

 معامالت به ریال ایران؛. ب

 دولت ایران؛ ارائه اسکناس دالر آمریکایی به. ج

 ها بر نقل و انتقال درآمدها؛ های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران در خارج از کشور شامل محدودیت  محدودیت. د

 خرید، پذیره نویسی یا تسهیل معامالت راجع به دیون حاکمیتی ایران شامل اوراق قرضه دولتی؛. ه

 ؛9پیوست  3سات مالی ایرانی به نحو مندرج در الحاقیه شماره خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موس. و

 ای یا بیمه اتکائی؛ خدمات بیمه. ز

 تالش برای کاهش فروش نفت ایران؛( توقف. )ح

های مشترک، کاال، خدمات، اطالعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای  سرمایه گذاری شامل مشارکت در سرمایه گذاری. ط

 پتروشیمی؛های نفت، گاز و  بخش

 خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت، محصوالت پتروشیمی یا گاز طبیعی از ایران؛. ی

 های پتروشیمی به ایران؛ های نفتی تصفیه شده و فراورده صادرات، فروش یا عرضه فراورده. ک

 معامالت در حوزه انرژی ایران؛. ل

 زی و عامالن بنادر ایران؛های کشتیرانی و کشتی سا معامالت با بخش. م

 خرید و فروش طال و سایر فلزات گرانبها؛. ن

خرید و فروش گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته مانند آلومینیوم، فوالد، زغال سنگ و نرم افزار برای یکپارچه سازی . س

 فرآیندهای صنعتی؛

 ا بخش خودروسازی ایران؛فروش، عرضه یا انتقال کاالها و خدمات مورد استفاده در ارتباط ب. ع

 های فوق؛ های راجع به خدمات تبعی در مورد هر یک از گروه تحریم. ف

؛ یا لیست اشخاص SDNاز فهرست  9پیوست  3برداشتن نام افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح مندرج در الحاقیه . ذ

 ؛SDNتحریمی غیر

 ؛43499دستورالعمل اجرایی  43و  3تا  3های  و بخش 43413، و 43499، 43324، 43331لغو دستورات اجرایی . ق
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، اجازه فروش هواپیماهای مسافری و قطعات و خدمات 3و منطبق با پیوست  9ایاالت متحده، به نحو مشخص شده در پیوست 

با این برجام  مربوطه به ایران؛ مجوز اینکه اشخاص غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، به نحو منطبق

 .با ایران مشارکت کنند و مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا را صادر خواهد کرد

ای در ایران در  تر خود مبنی بر اینکه مواد هسته هشت سال پس از روز توافق، یا در زمانی که آژانس به نتیجه گیری گسترده

هرکدام که زودتر باشد، ایاالت متحده اقدام قانونی مقتضی را برای لغو، یا تغییر به منظور ماند،  های صلح آمیز باقی می فعالیت

ای برای  در خصوص دستیابی به اقالم و خدمات مرتبط با هسته 9های مشخص شده در پیوست  اجرایی کردن لغو تحریم

ای تحت  سالح هسته  های غیردارنده بت به سایر دولتای مندرج در این برجام، منطبق با رویکرد ایاالت متحده نس های هسته فعالیت

 .معاهده عدم اشاعه پی خواهد گرفت

ها یا اقدامات محدودیت  اتحادیه اروپایی، کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه و نیز ایاالت متحده فهرست کامل و جامعی از تحریم

ها را  همچنین اثرات لغو تحریم 9پیوست . لغو خواهند کرد 3یوست کنند و آنها را منطبق با پ  ای را مشخص می  ساز مرتبط با هسته

چنانچه در هر زمانی پس از روز اجرا ایران بر این اعتقاد باشد که هر تحریم یا اقدام . مشخص خواهد کرد« روز اجرا»از زمان 

ها به نحو تشریح شده در این  تحریم در حال ممانعت از اجرای کامل لغو 3+4ای دیگری از یک عضو  ساز مرتبط با هسته  محدودیت

برجام است، عضو ذیربط برجام با هدف فیصله موضوع با ایران مشورت خواهد کرد و چنانچه توافق داشته باشند که لغو این تحریم 

به فیصله این در صورتی که قادر . برجام اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد  باشد، عضو مربوطه  ساز مناسب می  یا اقدام محدودیت

 .توانند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع کنند می 3+4موضوع نباشند، ایران یا هر عضو گروه 

های مشخص شده در این برجام شود، ایاالت   چنانچه قانونی در سطح ایالتی یا محلی در ایاالت متحده مانع از اجرای لغو تحریم

ایاالت متحده . های مقتضی را به منظور تحقق اجرای مزبور اتخاذ خواهد کرد ود، گاممتحده، با در نظر گرفتن تمامی اختیارات موج

به طور فعال، مقامات در سطح ایالتی یا محلی را تشویق خواهد کرد که تغییرات در سیاست ایاالت متحده منعکس شده در لغو 

 .یر در سیاست همخوانی ندارد، خودداری کنندهای وفق این برجام را در نظر داشته و از اقداماتی که با این تغی  تحریم

کند، فارغ  هایی که اجرای آنها را وفق این برجام لغو کرده است، خودداری می اتحادیه اروپایی از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم

و هیچگونه تحریم ای شورای امنیت  هیچگونه تحریم جدید هسته. از فرآیند حل و فصل اختالفات پیش بینی شده در این برجام

ایاالت متحده، با حسن نیت، نهایت تالش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از . جدید اتحادیه اروپایی وجود نخواهد داشت

دولت ایاالت متحده، . های مشخص شده در پیوست دو به عمل خواهد آورد ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم

که  9های مشخص شده در پیوست  تیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریمدر چارچوب اخ

کند، فارغ از فرآیند حل و فصل اختالفات پیش بینی شده در این   اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می

ای  های جدید مرتبط با هسته نونی رئیس جمهور و کنگره، از اعمال تحریمدولت ایاالت متحده، در چارچوب اختیارات قا. برجام

ای را به منزله مبنایی برای توقف  های جدید مرتبط با هسته ایران اعالم کرده است که تحمیل چنین تحریم. خودداری خواهد کرد

 .کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق این برجام، تلقی خواهد کرد

های اجرایی  ها وفق این برجام، تدابیر اداری و آئین نامه ور تضمین شفافیت و کارآمدی در ارتباط با لغو تحریمبه منظ 3+4گروه 

های مرتبط را صادر خواهند کرد  اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو و همچنین ایاالت متحده دستورالعمل. کافی را تمهید خواهند کرد

هایی را که در دسترس عموم  اند، بیانیه ت محدودیت سازی که به موجب این برجام لغو شدهها یا اقداما و در خصوص جزئیات تحریم

های عضو و ایاالت متحده متعهد هستند که در خصوص محتوای این  اتحادیه اروپایی و دولت. باشد، منتشر خواهند کرد

 .کنندها با ایران به صورت منظم و بنا به اقتضاء مشورت  ها یا بیانیه دستورالعمل
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و ایران متعهد هستند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا کنند و از هرگونه  3+4گروه 

مقامات ارشد دولتی در گروه . اقدام مغایر با نص، روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت آمیز آن را مختل سازد، خودداری کنند

گروه [ 9.]مام تالش خود را برای اجرای موفقیت آمیز این برجام، از جمله در بیانات عمومی خود، به کار خواهند بستو ایران ت 4+3

ای استثنائی یا  ها به نحو مقتضی به عمل خواهند آورد و از تحمیل مقررات آئین نامه کلیه اقدامات الزم را برای لغو تحریم 4+3

 .ورزند ساز تحت پوشش این برجام، خودداری می  ها و اقدامات محدودیت تحریم تبعیض آمیز و الزامات شکلی به جای

های عضو و همچنین ایاالت متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری  اتحادیه اروپایی و دولت

شان مبنی بر عدم اخالل در اجرای  تعهدات خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با

 .آمیز این برجام خودداری خواهند کرد  موفقیت

هایی که مشمول لغو   سازی را نسبت به افراد و یا نهادها به دلیل مبادرت به فعالیت  هیچ تحریم یا اقدام محدودیت 3+4گروه 

ها با سایر قوانین و مقررات جاری  روط بر اینکه این فعالیتمش. های مندرج در این برجام شده است، اعمال نخواهند کرد تحریم

، تحقیقات در دست رسیدگی در 9ها وفق این برجام به نحو مشخص شده در پیوست  به دنبال لغو تحریم. منطبق باشد 3+4گروه 

 .بازبینی واقع شود تواند طبق قوانین ملی مربوطه مورد های احتمالی تحریم ها و یا اقدامات محدودیت ساز می خصوص نقض

، اتحادیه اروپایی و دولتهای عضو آن اجرای اقدامات قابل اعمال نسبت به افراد و 3منطبق با زمان بندی مشخص شده در پیوست 

و  9ها و موسسات مالی ایرانی را به نحو تفصیل یافته در پیوست  نهادهای فهرست شده، از جمله بانک مرکزی ایران و سایر بانک

، ایاالت متحده برخی نهادها و افراد موردنظر را از 3منطبق با زمان بندی تعیین شده در پیوست . ن لغو خواهد کردملحقات آ

خارج خواهد کرد که تفصیل  Foreign Sanctions Evadersو برخی نهادها و افراد مورد نظر را از فهرست  SDNفهرست 

 .و ملحقات آن آمده است 9آن در پیوست 

ای صلح آمیز از  های مشترک در زمینه فن آوری هسته المللی با ایران در پروژه  و شرکای بین 3+4ایی و کشورهای گروه اتحادیه اروپ

ای، راکتورهای تحقیقاتی، تولید سوخت، تحقیق و توسعه پیشرفته مشترک مورد توافق همانند گداخت  جمله نیروگاه هسته

ای، و حفاظت  های پیشرفته روز، آموزش افراد، ایمنی و امنیت هسته با فن آوری ای ای منطقه ای، ایجاد مرکز پزشکی هسته هسته

آنان تدابیر الزم . های همکاری فنی آژانس، تعامل خواهند کرد ، از جمله از طریق پروژه3محیط زیستی، به نحو مندرج در پیوست 

 .ها را به نحو مقتضی اتخاذ خواهند کرد برای اجرای این پروژه

های تجارت، فن آوری، مالی و انرژی توافق  های الزم برای تضمین دسترسی ایران در حوزه و ایران در خصوص گام 3+4گروه 

های عضو و ایران را بررسی بیشتر خواهد  های ممکن برای همکاری بین اتحادیه اروپایی، دولت اتحادیه اروپایی حوزه. خواهند کرد

ها و  های ممکن همانند اعتبارات صادراتی به منظور تسهیل تجارت، تامین اعتبار پروژهکرد، و در این چارچوب بهره گیری از ابزار

 .سرمایه گذاری در ایران را بررسی خواهد کرد

 :برنامه اجرایی

نقاط عمده برای اجرا به . اجرا خواهند کرد 3تعهدات خود وفق برجام را بر اساس توالی مشخص شده در پیوست  4+3ایران و گروه 

 :باشد یر میشرح ز

بندی شده، و بی درنگ به دنبال آن،   و ایران جمع 4+3روز نهایی شدن، تاریخی است که در آن مذاکرات این برجام بین گروه . الف

 .کند به شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب بدون تأخیر تسلیم خواهد شد ای که این برجام را تایید می  قطعنامه

پس از تایید این برجام توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، یا تاریخ مقدمی که با رضایت متقابل اعضای روز توافق، نود روز . ب

از این روز، اعضای . برجام تعیین شود خواهد بود که در آن، این برجام و تعهدات مندرج این برجام از تاثیر برخوردار خواهند شد

 .ت الزم برای اجرای تعهدات خود وفق برجام خواهند کردبرجام آغاز به فراهم آوردن ترتیبات و تمهیدا
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ای ایران به نحو  روز اجرا، زمانی است که در آن، همزمان با گزارش آژانس مبنی بر راستی آزمایی اجرای تدابیر مرتبط با هسته. ج

 44و  43های  ت مشروحه در بخش، اتحادیه اروپایی و ایاالت متحده به ترتیب اقداما3پیوست  41.49تا  41.4های  مندرج در بخش

در سطح  3پیوست  43را انجام داده و منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، اقدامات شرح داده شده در بخش  3پیوست 

 .شود سازمان ملل متحد انجام می

ئه کند دال بر اینکه آژانس به روز انتقالی، هشت سال پس از روز توافق خواهد بود، یا تاریخی که مدیرکل آژانس گزارشی ارا. د

. ماند، هرکدام زودتر باشد های صلح آمیز باقی می ای در ایران در فعالیت تر خود مبنی بر اینکه تمام مواد هسته نتیجه گیری گسترده

ه و منطبق با را انجام داد 3پیوست  94و  94های  در آن روز، اتحادیه اروپایی و ایاالت متحده به ترتیب اقدامات مشروحه در بخش

در سطح سازمان ملل متحد صورت خواهد پذیرفت و ایران،  3پیوست  99قطعنامه شورای امنیت، اقدامات شرح داده شده در بخش 

 .منطبق با اختیارات قانونی رئیس جمهور و مجلس، تصویب پروتکل الحاقی را پیگیری خواهد کرد

، روزی است که در آن، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که این روز خاتمه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد. ه

سال از زمان روز توافق خواهد بود، مشروط به اینکه  44یابد، که این روز  کند، منطبق با شرایط خود خاتمه می برجام را تایید می

را به  3پیوست  93دامات شرح داده شده در بخش در آن روز، اتحادیه اروپایی اق. های قبلی بازگردانده نشده باشد مفاد قطعنامه

 .رساند انجام می

 .، فارغ از مدت ذکر شده در این برجام برای تعهدات برجام است3توالی و نقاط عمده درج شده در باال و در پیوست . 33

 

 :ساز و کار حل و فصل اختالفات

تواند موضوع را به منظور حل  اند، ایران می تعهدات خود را رعایت نکرده 3+4چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه . 34

معتقد باشد که ایران تعهدات خود  3+4و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع کند؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه 

 .دتواند اقدام مشابه به عمل آور می 3+4های گروه  را رعایت نکرده است، هر یک از دولت

متعاقب بررسی . روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود 43کمیسیون مشترک 

تواند موضوع را به وزیران امور خارجه  کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می

 .اهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شودروز خو 43وزیران . ارجاع دهد

خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای  –بررسی در سطح وزیران ( یا به جای)همزمان با  –پس از بررسی کمیسیون مشترک 

یکی )کل از سه عضو خواهد بود تواند درخواست کند که موضوع توسط یک هیأت مشورتی که متش تکالیفش موضوع بوده است، می

 .بررسی شود( های درگیر در اختالف و طرف سوم مستقل از سوی هر یک از طرف

چنانچه، متعاقب این فرایند . روز ارائه کند 43بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف  هیأت مشورتی می

روز نظریه هیأت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد  3تر از روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کم 34

چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، . کرد

نوان مبنای توقف کلی و یا جزئی تواند موضوع فیصله نیافته را به ع باشد، آنگاه آن طرف می می« عدم پایبندی اساسی»مصداق 

عدم »اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابالغ کند که معتقد است موضوع مصداق 

 .آید بشمار می« پایبندی اساسی

ام با حسن نیت آن طرف برای های تو متعاقب دریافت ابالغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تالش. 33

های خود در  بایست منطبق با رویه طی فرایند حل و فصل اختالف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می

روز از تاریخ ابالغ به تصویب  34چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف . ها رای گیری کند ای برای تداوم لغو تحریم خصوص قطعنامه
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های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان  سپس مفاد قطعنامه نرسد،

در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد . ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری کند

های صورت  آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به این که فعالیت و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال

شورای امنیت سازمان ملل . های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه

ز اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت گیری مبتنی بر ممانعت ا  متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم

های اختالف و هرگونه نظریه صادره توسط هیأت  های طرف موضوعی که موجب ابالغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه

ال شوند، ایران این امر را به ها جزئاً یا کالً مجدداً اعم ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم. مشورتی را ملحوظ خواهد داشت

 .ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد کرد منزله زمینه

http://www.iana.ir/majles/item/93441-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23604-1.html


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

 

63 
 

 برنامه و سیاست ها  
 آیانا 1390تیر  25, پنجشنبه

 ارقام دالرهای بلوکه شده که پس از توافق آزاد می شود 
تاثیر اخبار توافق قرار گرفته، ممکن است در چند روز آینده نیز ادامه پیدا  کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر که تحت

 .کند، اما به خاطر تعادل در عرضه و تقاضا، این مساله اثر بلندمدت ندارد

مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع  اهلل سیف رییس کل بانک گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از تعادل، ولی به

های اقتصادی و عرضه و تقاضا و اثر تاخیری  توان نتیجه گرفت که واقعیت براین اساس می: خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد

 .د که نرخ ارز به جای قبلی و اصلی خود برگردد و کاهش کنونی موقتی و زودگذر تلقی شودها در آینده، باعث خواهد ش لغو تحریم

در حال حاضر مدیریت نرخ ارز : مرکزی نیاز است، گفت سازی نرخ ارز از سوی بانک ماه زمان برای یکسان 4تا  3وی با بیان اینکه 

 .شناور و مدیریت شده است

 دالرمیلیارد  ۰3تا  47ارقام متفاوت؛ از 

های بلوکه شده ایران در سایر کشورهای دنیا آزاد شود؛  به گفته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران قرار است که دارایی

 .موضوعی که از سوی وزیر امور خارجه امریکا نیز مطرح شده است

های بلوکه  در ژنو، قرار است بخشی از دارایی 3+4یی ایران با گروه  گزارش داده بود که بعد از انجام توافق هسته 92مهر نیز در آذر 

در این میان، ارقام متفاوتی . میلیارد دالر است13شود رقم آنها بیش از  یی که گفته می های بلوکه شده شده ایران آزاد شود؛ دارایی

آورند و برخی دیگر  به میان می میلیارد دالر13برخی سخن از . شود های خارج مطرح می های بلوکه شده ایران در بانک برای دارایی

میلیارد دالری نیز  34البته در این میان، رقم . های خارجی دارد میلیارد دالر پول بدون دسترسی در بانک 44گویند که ایران  می

ی ها های مجلس شورای اسالمی رقم دارایی کاظم جاللی، رییس مرکز پژوهش. شود های بلوکه شده ایران مطرح می برای دارایی

به . المللی، دسترسی به این منابع را محدود کرده است های بین میلیارد دالر عنوان و اعالم کرده است که تحریم 44بلوکه شده را 

 .های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد میلیارد دالر سرمایه ایران در بانک 44اکنون بیش از  گفته وی، هم

 میلیارد دالر در چین 11

های بلوکه شده ایران تنها در چین را  شود که علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی میزان دارایی ین رقم در حالی عنوان میا

گوید که  رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می کند، موضوعی که البته مجیدرضا حریری، نایب میلیارد دالر عنوان می 99

 .دالر تسهیالت فاینانسی به ایران بدهد 3دالر آن،  چین قرار است به ازای هر یک

 میلیارد دالر در امریکا 91

میلیارد دالر دارایی 49، یک مقام ارشد امریکا اعالم کرد که برای بازپس گرفتن 3+4تا چند روز پیش از انجام توافق میان ایران و 

های  تایمز گفته است که طرحی برای آزادسازی بخشی از دارایی وی به روزنامه نیویورک. کند بلوکه شده ایران با کنگره رایزنی می

های  به گفته این مقام امریکایی، در صورت اجرایی شدن این طرح، امریکا دارایی. مسدود شده ایران در امریکا ارائه شده است

دهای سیاسی و دیپلماتیک لغو دهد تا به نوعی از پیام مسدود شده ایران در خارج از کشور را به صورت قسطی به ایران پس می

یی  سازی برنامه هسته البته کنگره امریکا تاکید کرده چنین طرحی را تا زمان توقف کامل غنی. المللی جلوگیری کند های بین تحریم

 .کند ایران، رد می

 میلیارد دالر در اروپا 37

میلیارد دالر 49در این میان، پایگاه خبری دبکا وابسته به رژیم صهیونیستی نیز گزارش داده که اگر دولت امریکا تصمیم بگیرد 

شود حاصل اعمال  میلیارد دالر دیگر را که گفته می 33دارایی ایران در امریکا را از حالت مسدود شده خارج کند، اروپا نیز 
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. کند میلیارد دالر دسترسی پیدا می 34کند و به این ترتیب ایران به حدود  می است، آزاد میهای بانکی جمهوری اسال تحریم

میلیارد دارایی بلوکه شده ایران در امریکا شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و اموال محمدرضا پهلوی و 49

در همین راستا هم پایگاه خبری . متحده مسدود و توقیف شد از سوی ایاالت 4339آبان  43شود و در پی حادثه  اش می خانواده

، کاخ سفید در حال طراحی 3+4دبکا گزارش داده که حتی پیش از برگزاری کنفرانس ژنو بین ایران و کشورهای عضو گروه 

امریکایی در مذاکرات ژنو  های مسدود شده ایران بود و به همین دلیل هیات ها از طریق آزاد کردن دارایی یی برای لغو تحریم برنامه

 .داری امریکا بوده است بار شامل آدام زوبین، مدیر دفتر کنترل درآمدهای خارجی وزارت خزانه برای نخستین

 میلیارد دالر 47: کری

هد و د میلیارد دالر پول بلوکه شده ایران خبر می 13در عین حال، جان کری، وزیر امور خارجه امریکا نیز از آزادسازی بخشی از 

های بلوکه شده ایران در  یی در گام نخست، بخش کوچکی از پول ایم در صورت توافق هسته به ایران پیشنهاد کرده: گوید می

در مرحله نخست، : افزاید میلیارد دالر اعالم کرده و می 13های بلوکه شده ایران  وی رقم این پول. های جهان، آزاد شود بانک

ها به میزان زیادی بر ایران تاثیر  قبل از اینکه تحریم: وزیر خارجه امریکا ادامه داد. شوند لغو نمی های اساسی علیه ایران تحریم

میلیارد دالر در سال  13تا  14ها به  میلیارد دالر بود این رقم به دلیل تحریم494تا  444بگذارد درآمد نفتی این کشور ساالنه 

ها به این  ایرانی. هایی در سراسر جهان وجود دارد به صورت پول بلوکه شده در بانک میلیارد دالر از ایران 13همچنین . کاهش یافت

اعالم کرد و  3+4یی ایران با  یی است که کاخ سفید ساعتی بعد از توافق هسته ها، بیانیه موید همه این حرف. ها دسترسی ندارند پول

، تهران به میلیاردها دالر پول نقد که حاصل از درآمد 3+4رهای یی حاصل شده میان ایران و کشو آن اینکه، به موجب توافق هسته

این بیانیه که در رویترز منتشر شده به . کند فروش نفت، محصوالت پتروشیمی و طال و دیگر فلزات گرانبهاست، دسترسی پیدا می

ل درآمد فروش طال و فلزات میلیون دالر پول که حاص 344این نکته نیز اذعان دارد که دسترسی بالقوه به یک میلیارد و 

های ایجاد شده در بخش خودرو ایران و همچنین صادرات محصوالت  گرانبهاست، البته بخشی از این پول مربوط به محدودیت

تواند صادرات نفت خود را در سطح کنونی ادامه  به موجب این سند ایران می: در ادامه این بیانیه آمده است. شود پتروشیمی نیز می

گیرد و البته این به شرطی است  میلیون دالر از درآمد فروش نفت در اختیار ایران قرار می 944میلیارد و  1به موجب توافق  دهد و

 .که تهران به تعهدات خود عمل کند

 به تعهدات خود در قبال آزادسازی بخشی از 3+4به هرحال باید منتظر بود و دید در روزهای آینده، آیا کشورهای عضو گروه 

 .های بلوکه شده ایران پایبند هستند یا خیر دارایی

http://www.iana.ir/majles/item/93443-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1390تیر  29, دوشنبه

 قانون رفع موانع تولید ابالغ شد  1آیین نامه اجرایی بند الف ماده 
مصوب  -قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( 1)ماده( الف)هیئت وزیران به استناد بند

 . ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد-9314

 :نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است به(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( 2)ماده( الف)آیین نامه اجرایی بند

 :در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند -4ماده 

قانون محاسبات عمومی ( 3)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 3)های اجرایی موضوع ماده  دستگاه: دستگاه اجرایی -الف 

 .کشور و دارندگان ردیف درقوانین بودجه سنواتی

گذاران،  اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خصوصی یا تعاونی مشتمل بر سرمایه: متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی -ب 

کننده مجوز یا پروانه از  گان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی خریدار کاال یا خدمات و یا درخواستتولیدکنندگان، صادرکنند

 های اجرایی دستگاه

ای که تمام یا  دار یکجا یا اقساطی به گونه پرداخت بهای کاال، خدمت و اعطای مجوز یا پروانه به صورت مدت: پرداخت مدت دار -ج 

 .از تحویل کل کاال یا انجام کل خدمت یا اعطای مجوز یا پروانه وصول شودبخشی از آن در تاریخی پس 

نامه را ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین نامه  دستگاه های اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدت دار موضوع این آیین – 9ماده 

 .به اطالع عموم برسانند

دار  نامه مبنی بر پرداخت مدت د را بر اساس شرایط موضوع این آیینمتقاضی بخش خصوصی یا تعاونی باید درخواست خو -3ماده 

ریال باشد، ( 4ر444ر444ر444)یکجا یا اقساطی ارزش کاال یا خدمت و یا بهای مجوز و پروانه که ارزش آن بیش از یک میلیارد 

 .ستگاه اجرایی ارایه نمایدکتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و پروانه به د

های دریافتنی در  های اجرایی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، ضمن اعمال حساب دستگاه -1ماده 

دفاتر خود بر اساس مقررات مربوط حسب مورد، وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمات یا صدور مجوز یا پروانه 

ریال را به صورت اقساطی و یا مدت دار یکجا با اخذ تضامین معتبر الزم و یا به صورت ( 4ر444ر444ر444)یک میلیارد بیش از 

 .نقد وصول نمایند

موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می شود از جمله فروش خوراک پاالیشگاه  -4تبصره 

 .، برق و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی مایع، مشمول این آیین نامه نمی گرددها و پتروشیمی ها، آب

 .مهلت وصول اقساط یا وصول مدت دار یکجا، حداقل سه ماه و حداکثر تا پایان سال مالی می باشد -9تبصره 

الحساب و سود سهام علی الحساب  نامه توسط شرکت های دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی اجرای این آیین -3تبصره 

 .بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه شود

دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به مأخذ نرخ سود تسهیالت  – 3ماده 

تناسب با مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ بانکی یکساله مطابق جدول محاسبه ابالغی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، م

 .نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند

برای اطمینان از وصول به موقع اقساط تعیین شده و وجه موضوع وصول مدت دار یکجا باید تضمین کافی با ذکر تاریخ  -4ماده 

مدت تعیین شده وجوه مزبور پرداخت و یا در صورتی که پس از انقضای . وصول از متقاضی اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود
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این اقدام مانع از پیگیری وصول مطالبات از سایر . نامه یا وجه الضمان ضبط خواهد شد-قسمتی از آن وصول نگردد مبلغ ضمانت

 .طرق قانونی نخواهد بود

 :نامه به شرح زیر است-دار یکجا در این آیین انواع ضمانت نامه های معتبر مجاز برای فروش اقساطی و مدت -3ماده 

 .ضمانت نامه های بانکی -الف

 .ضمانت نامه های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز الزم از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -ب

 (.-4334مصوب  -موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت )انواع اوراق مشارکت  -ج

 .پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آنسهام شرکت های سهامی عام  -د

 .مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط -و

دارایی، وزارت برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و  44/1/4321اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

 .صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد

http://www.iana.ir/majles/item/93432-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1390تیر  29, دوشنبه

 بررسی مناسبات کشاورزی ایران و آلمان / نفره آلمان به ایران ۰3مسافرت هیئت تجاری 
نفره آلمانی به ریاست زیگمار گابریل، قائم مقام صدراعظم آلمان که  ۰3ای ایران و غرب، هیئت  همزمان با توافق هسته

جز  ن پنج وزارتخانه که البته تاکنون بهآیند تا میهما همزمان وزیر اقتصاد و انرژی این کشور نیز هست به ایران می

 .وزارت نیرو نامی از آنها برده نشده، شوند

مجمع جهانی غذا و "، کمتر از دو سال پیش که محمود حجتی برای شرکت در (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اش دیدار  جمع وزیر جهاد کشاورزی ایران با همتای آلمانیدر آلمان، شال و کاله کرد و به برلین رفت، در حاشیه این م "کشاورزی

های گسترش روابط با آن کشورها  کرد و در این دیدار با وزیر کشاورزی آلمان و سایر همتایان خود از شماری کشورهای جهان، راه

ا و تدابیر الزم برای تطابق های تنگ تحریم، راهبرده اتفاقی که موجب شد تا در اوج حلقه. را مورد بحث و گفتگو قرار دادند

کشاورزی با تغییرات اقلیمی، گسترش همکاری بین صنعت و دولت، دسترسی به خدمات فناوری، آموزش و افزایش سرمایه در 

اگرچه تسریع و توسعه این . بخش کشاورزی و همچنین تحقیقات و انتقال دانش کشاورزی از آلمان به ایران با آنها گفتگو شود

 .ها بود المللی گرفتار در تاروپودهای تحریم بینهای  همکاری

های کشاورزی ایران و کشورهای  البته این نخستین و آخرین دیدار خارجی وزیر جهاد کشاورزی نبود و طی و سال وزارت او مراوده

. هاست برداشته شدن تحریم های مالی با نماید، تسهیل بده بستان جسته و گریخته افزایش داشته است، اما آنچه مهم می... اروپایی و

هر چند تا این لحظه . تری شود رسد با حضور هیئت اقتصادی آلمان در ایران پس از توافق وارد فاز جدی نظر می اتفاقی که به

اطالعاتی درباره حضور عضوی از بخش کشاورزی یا صنایع غذایی آلمانی به دست خبرنگار ایانا نرسیده، اما همین که معاون خانم 

کمااینکه اگر هم . های ایران و آلمان امیدوار بود توان به بازشدن فصل تازه از همکاری شود می ل، صدراعظم آلمان وارد تهران میمرک

شود تا پاییز امسال هفت  از بخش خصوصی کشاورزی و صنایع غذایی آلمان در این هیئت نامی نباشد، اما از آنجا که گفته می

های ایران با کشوری است که پیش از  ای از همکاری دهنده دورنمای تازه ارد ایران خواهد شد، نشانهیئت تجاری دیگر از آلمان و

 .نژاد، شریک بزرگ تجاری ایران در اروپا بود تولد دولت محمود احمدی

یر اقتصاد و انرژی چیان، وزیر نیروی ایران و سیگمار گابریل معاون صدراعظم و وز به گزارش ایانا، بر این اساس با حضور حمید چیت

 .خورد تیر ماه دور جدید مذاکرات برق و انرژی تهران و برلین کلید می 92آلمان دوشنبه هفته آینده 

شود که آنگال مرکل صدراعظم آلمان ضمن  این مقام بلند پایه اقتصادی و انرژی آلمان در حالی فردا دوشنبه مسافر تهران می

های مذاکره کننده را برای تسریع در اجرایی شدن این توافق خواستار شده  تالش همه طرف ای وین، استقبال از توافق جامع هسته

 .است

ای وین به تضمین وضع امنیت کل منطقه کمک  ای با اشاره به این که توافق جامع هسته به گزارش آسوشیتدپرس، مرکل در بیانیه

کنم برای اجرایی شدن هرچه  ای درخواست می ذاکرات هستههای حاضر در م من از همه طرف: کند، اعالم کرده است حیاتی می

 .کار گیرند سریعتر این توافق، همه تالش خود را به

لینده، زیمنس، : در همین حال حسین اسماعیلی مدیرکل اروپا، آمریکا و همسایگان دریای خزر وزارت نفت ایران، اعالم کرده است

به عنوان  3+4ها شرکت آلمانی، فردا دوشنبه و بعد از توافق ایران و  و ده( GIZ)مرسدس دایملر، باسف، فولکس واگن، جی آی زد 

 .شوند نخستین هیئت بلند پایه اروپایی وارد تهران می

کنند تا  های کوچک به تهران سفر می های آلمانی به همراه تعداد زیادی از شرکت ترین شرکت شرکت از بزرگ 44در این سفر، 

 .گذاران بخش خصوصی ایران هم دیدار و گفتگو داشته باشند امات وزارت نفت و نیرو با فعاالن و سرمایهعالوه بر مذاکره با مق
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 موقعیت اقلیمی و وضعیت کشاورزی آلمان 

 .آلمان آسمانی خاکستری و زمینی سبز دارد. موقعیت اقلیمی و وضعیت کشاورزی آلمان آب فراوان، هوای معتدل، خاکی پربازده

 آب و هوا 

ی وزش بادهای غربی است و منطقه گذار از آب و هوای دریایی غرب  و هوایی جزو اقلیم معتدل اروپایی در حوزه آلمان به لحاظ آب 

گیرد که اقلیم را معتدل  ای که در آن واقع است از جریان خلیج نیز تأثیر می منطقه. ای در شرق اروپاست اروپا به آب و هوای قاره

 .یک جریان گرم دریایی در اقیانوس اطلس استجریان خلیج . کند می

رو  گاهی با طوفان روبه. آید هایی چون خشکسالی مداوم، گردباد، سرما یا گرمای غیرعادی پیش می در آلمان به ندرت پدیده

هایی  بدهد و اینجا یا آنجا آسی سیل تقریباً هرساله رخ می. شویم که هر ازچندگاهی با خسارات قابل توجهی همراه است می

بادهای غربی . شود ی حرارت هوا در شمال و جنوب است، به دلیل مرتفع بودن جنوب تعدیل می تفاوتی که میان درجه. رساند می

و ( بهمن/ دی)ی هوا در ماه ژانویه  کمترین درجه. بارد ها باران می ی فصل در همه. آورند رطوبت فراوانی را از اقیانوس به همراه می

درجه . گرایش عمومی درجه حرارت هوا در آلمان به سوی گرم شدن بیشتر است. است( مرداد/ تیر)ماه ژوئیه بیشترین آن در 

به سمت گرم شدن بیشتر پیش ( 4224به استثنای ) 4299گراد بوده است، از سال  سانتی 9.3حرارت متوسط، که سالیان طوالنی 

 .گراد رسیده است سانتی 2.2به  9444عنوان نمونه درجه متوسط هوا در سال  به. رفته است

 بوم  کشاورزی و زیست

در آلمان شمالی کمربند ساحلی سرشت مردابی دارد و از . کند ترکیب خاک در آلمان از نظر حاصلخیزی منطقه به منطقه فرق می

 .بار است در حالی که زمین خشک پس از آن، کم. این رو بسیار حاصلخیز است

بخش مسکونی . اند ها از جنگل پوشیده درصد زمین 92.3. شود های آلمان استفاده کشاورزی می درصد زمین 33.3در مجموع از 

 .ها است زمین 3.49دربرگیرنده 

. توان راش قرمز و بلوط را نام برد از نوع اخیر می. هستند( باخزان)و برگریز ( خزان بی)های رایج در آلمان از دو نوع مخروطی  درخت

های آلمان  سمور، گوزن، آهو، گراز و نیز روباه از جانورهای ساکن در جنگل. اند از غان و کاج تشکیل شده های طبیعی عمدتاً جنگل

 ./بیدستر و سمور آبی از ساکنان جویبارها هستند. هستند

http://www.iana.ir/majles/item/93434-4.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/majles/item/23636-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1390تیر  28, یکشنبه

 ها تن محصول کشاورزی و صنایع غذایی از راه دریا  تسهیل تجارت میلیون
ها تن محصوالت کشاورزی و  ها خارج شد تا میلیون رانی ایران از فهرست تحریم های گروه کشتی مدیران و شرکت

 . رو نباشند صنایع غذایی ایران اگرچه مشمول تحریم نبودند، اما با شرایط پردردسر سابق برای تجارت روبه

ها تن محصول کشاورزی و صنایع  همگان اطالع دارند میلیون ، در حالی که(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دهنده بسیاری از  درصد هزینه تشکیل 34شود و قریب به  جا می به ایران و بالعکس جابه... های تجاری و غذایی از طریق کشتی

آمریکا، ازجمله اقداماتی بود که جانبه و ظالمانه کشتیرانی ایران از سوی  های یک کاالها مشمول هزینه حمل و نقل است، لذا تحریم

موضوعی که با ماراتن توافق . برداران کشاورزی ایران و صادرکنندگان صنایع غذایی داشت های خاص خود را برای بهره چالش

کرد ، آمریکا به وعده خود عمل 3+4ای شد و فقط یک روز پس از توافق نهایی میان ایران و  حال وارد فاز تازه 4+3تاریخی ایران و 

در متن انگلیسی برنامه جامع . ها خارج کرد رانی جمهوری اسالمی ایران را از فهرست تحریم های گروه کشتی و مدیران و شرکت

،  پور ، قاسم نبی ، علی عزتی حسین داجمر رانی جمهوری اسالمی ایران همچون محمد ، نام مدیران ارشد کشتی(برجام)اقدام مشترک 

، احمد  ، احمد تفضلی ، جمشید خلیلی ، غالمحسین گلپرور هادی پژند ، محمد ، منصور اسالمی زاده حسن جلیل،  سادات رسول عالالدین

خورد که از فهرست  رانی جمهوری اسالمی ایران به چشم می های گروه کشتی ، به همراه شرکت...ایاغ و ، علیرضا قزل سرکندی

 .اند جانبه آمریکا خارج شده های یک تحریم

های این  رانی جمهوری اسالمی ایران و مجموعه شرکت ، کشتی(OFAC)داری آمریکا  های خارجی وزارت خزانه ترل سرمایهدفتر کن

و از ابتدای تیرماه  4292نامه  مورد آن پس از تصویب قطع 94نوبت، تحریم کرد که  99تاکنون در  9449گروه را از سپتامبر 

تحریم و  43، (داری دولت فدرال آمریکا ای از وزارت خزانه اداره)تاکنون افک  4324ال عالوه بر این، از ابتدای س. بوده است4392

نفر از  44شرکت و  439حال  به تا( OFAC)رانی جمهوری اسالمی ایران صادر و اعمال کرد که درمجموع  نامه علیه کشتی دو بخش

این در . شده در سطح کشور بوده است های تحریم ا و ارگانه رانی را تحریم کرده که بیشترین تعداد در بین سازمان مدیران کشتی

های ایرانی با پرچم ایران در  رانی از احتمال آزادسازی تردد کشتی حالی است که در ماه گذشته نیز مدیرعامل شرکت کشتی

رانی داده است  ه لغو تحریم کشتیهای اتحادیه اروپا خبر داد و گفته بود در مرحله بدوی و تجدیدِنظر، دادگاهی در اروپا، حکم ب آبراه

 .ایم و ما نیز ادعای خسارت کرده

 نامه برقراری خطوط دریایی به بازارهای هدف صادراتی امضای تفاهم 

نباید فریب توافقات و بازشدن درها را بخوریم و همه امکانات و : رانی جمهوری اسالمی ایران گفت در این رابطه مدیرعامل کشتی

: در وین، گفت 3+4ای ایران و گروه  محمدحسین داجمر با اشاره به توافق اخیر هسته. لی خود را فراموش کنیمهای داخ توانمندی

رانی متعدد دیگری جزء  های کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت دهد، کشتی طور که متن توافق نشان می خوشبختانه همان

از سوی دیگر، با . تواند به دوران عادی فعالیت خود بازگردد رانی می ر قطع، کشتیطو اند و به ها قرار گرفته موارد خروج از تحریم

کرد، خوشبختانه همه  های بسیاری را به کشور تحمیل می انتقال پول، که مشکالت و هزینه و توجه به اینکه مسائل سوییفت و نقل

شدن کامل توافق، شاهد شکوفایی اقتصاد کشور و رفع  در متون توافق دیده شده است و امیدواریم با رفع این مسائل و اجرائی

 . ها باشیم بحران

 ها رانی با رفع تحریم تغییر فعالیت کشتی
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  ها سهم مناسبی از بازارهای بین رانی جمهوری اسالمی پیش از تحریم کشتی: رانی جمهوری اسالمی ایران افزود مدیرعامل کشتی

ور دور و اروپا در اختیار داشت و سهم قابل توجهی از خط کانتینری در کشورهای المللی داشت و خط کانتینری مناسبی بین خا

 .ها از بین رفته است دلیل تحریم جنوب مدیترانه را در اختیار گرفته بود که همه به

یست تجارت ای که زمانی آلمان در صدر ل گونه ها نوع تجارت ما تغییر کرده است؛ به در این سال: به گزارش مهر، وی تصریح کرد

های  ها تغییر خواهد کرد و پروژه هاست چین جای آن را گرفته است و طبیعتا نوع تجارت ما با رفع تحریم خارجی ما بود، اما سال

 .ویژه نفت و گاز و پتروشیمی و پاالیشگاهی و ایجاد کارخانجات صنعتی برای خطوط جنرال کارگو، رشد خواهد کرد عمرانی به

ویژه خطوط کانتینری و جنرال کارگو خود را فعال  در این مدت فرصت خواهیم داشت خطوط قبلی خود بهبه گفته داجمر، ما 

دانیم،  ها را درباره تجارت با آمریکا نمی رانی با آمریکا، هنوز برنامه این در حالی است که درباره امکان برقراری خطوط کشتی. کنیم

رانی با آمریکا هم مدِنظر قرار خواهد گرفت که طبیعتا متناسب با هرکدام  اد خط کشتیاما اگر تجارت با آمریکا آزاد شود، قطعا ایج

 .از این خطوط، ناوگان باید با شرایط روز تقویت شود

دلیل مسائل تحریم و رکود، بسیاری  های گذشته به در سال: رانی برای دوران پساتحریم خاطرنشان کرد وی در زمینه آمادگی کشتی

حیاتی و صنعتی کشور متوقف مانده بود و عمال تجارت به سمت کاالهای مصرفی تغییر پیدا کرده بود که با های  از پروژه

رانی باید  ها، این شرایط تغییر خواهد کرد و تجارت حجم قابل توجهی خواهد داشت که متناسب با آن کشتی شدن تحریم برداشته

 .آمادگی الزم برای ایفای نقش را داشته باشد

رفت خود را شروع  و های تجاری ما آمد ها و طرف حتی پیش از شروع مذاکرات لوزان نیز بسیاری از شرکت: تصریح کردداجمر 

طبیعتا مدل تجارت به شکل سابق و حتی بهتر از آن بازخواهد . اند و برای مشارکت در سرمایه گذاری ابراز عالقه کرده اند کرده

 .تناسب با شرایط حرکت کنیمگشت و ما هم این آمادگی را داریم که م

 های جدید برای نوسازی ناوگان  برنامه

هایی که معلق شده  ها این است که قراردادهای کشتی یکی از حرکت: رانی جمهوری اسالمی ایران افزود مدیره کشتی رئیس هیأت

کرده است و حتما باید برنامه جدیدی برای ها با قبل تفاوت پیدا  بود را مجددا احیا کنیم و به جریان بیندازیم که البته نوع کشتی

 .نوسازی ناوگان داشته باشیم

در داخل : رانی وجود داشته باشد، افزود وی پیرامون مسائل و مشکالتی که ممکن است در کشور فرا روی فعالیت شرکت کشتی

 . شودریزی درست برای حل این مشکالت اقدام  سری مشکالت وجود دارد و امیدواریم با برنامه یک

 رانی ای صادرات نفتی پس از رفع تحریم کشتی هزار بشکه  733افزایش 

های اتحادیه اروپا، آمریکا و  با اشاره به تحریم« شرق»وگویی با  ونقل ایران، نیز در گفت مسعود دانشمند، رئیس فدراسیون حمل

نیز   های تحریم ران کمتر خواهد شد، هرچند در سالها، قیمت کاالهای صادراتی و وارداتی ای با رفع این تحریم: سازمان ملل گفت

 .تجارت ایران ادامه داشت

بر برای   رانی ایران در عرصه رقابت، از سرمایه بالتکلیف هزینه ها و حضور ناوگان کشتی شدن تحریم با برداشته: دانشمند افزود

شدن  عالوه بر اینکه فعال. عه دریایی و تجاری ایران شودتواند منجر به توس  شود و این امر می ها استفاده می  نگهداری این کشتی

تواند از اتکا به بنادر جنوبی و خلیج فارس برای حضور این ناوگان بکاهد و بتوانیم از  رانی جمهوری اسالمی ایران می  ناوگان کشتی

 .مند شویم قابلیت ترانزیتی این ناوگان بهره
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رانی ایران در انتقال کاالهای ترانزیتی  های تحریم، فعالیت کشتی  ه اینکه در سالونقل ایران با اشاره ب رئیس فدراسیون حمل

رانی  ونقل کاالهای ترانزیتی خواهد شد و کمک خواهد کرد کشتی این امر منجر به گسترش حمل: کشورها کمتر بوده است، افزود

 .زایی کند ایش دهد و اشتغالتواند فعالیت بنادر را افز ایران با ظرفیت کامل فعالیت کند که خود می 

رفع این : ونقل کاال کاسته خواهد شد، تصریح کرد رانی ایران برای حمل های کشتی  درصد از هزینه 44وی با بیان اینکه حدود 

. وپا ماندزودی ممکن نیست و باید تا دو ماه دیگر، در انتظار تأیید متن توافق نهایی از سوی کنگره آمریکا و اتحادیه ار ها به  تحریم

 .ها تا سه ماه دیگر برطرف شوند رسد این تحریم نظر می به

 344ها صادرات نفتی ایران   با رفع این تحریم: های ایران نیز گفت رانی روی نفتکش دانشمند با اشاره به تأثیر رفع تحریم کشتی

 ./هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت

http://www.iana.ir/majles/item/93433-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23635-1.html


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

 

72 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1390تیر  26, جمعه

 ساعت شبانه روز برای کشاورزان مجانی می شود  13برق در 
براساس : وزیر نیرو از توافق با کارخانجات و کشاورزان برای کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف خبر داد و گفت

ساعت شبانه روز برق مجانی  13ساعت میانی روز برق مصرف نخواهند کرد و به ازای آن در  4این توافق کشاورزان در 

 . خواهد بود

در سال : به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، حمید چیت چیان با اعالم این خبر افزود (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

( اوج مصرف)جاری به منظور کاهش مصرف برق تعاملی با کشاورزان و کارخانجات صورت گرفت که مصرف برق را در ساعات پیک 

 .کاهش دهند

ساعت  94ت میانی روز از مصرف برق جلوگیری کنند و در عوض در ساع 1قراردادی با کشاورزان منعقد شده که در : وی یادآور شد

 .بقیه شبانه روز برق برای آنها مجانی باشد

مگاوات عبور  944هزار و  34فصل گرما اوج مصرف برق و آب است به گونه ای که در شنبه گذشته مصرف برق از : وی ادامه داد

 .در سال گذشته بودهزار مگاوات بیش از زمان مشابه  9کرد که این عدد 

کشور اوج مصرف را با موفقیت پشت سر گذاشت، اما در مورد بیشتر شدن مصرف برق اطمینان نداریم و اگر هوا گرم : وی ادامه داد

 .تر شود مصرف برق باالتر هم می رود

ا حذف کنند؛ به ویژه چیت چیان از مردم خواست در این روزهای گرم سال در مصرف آب و برق مراعات و مصارف غیره ضروری ر

 .حتی اگر می توانند به مقدار یک المپ غیرضروری مصرف خود را کاهش داده و صنعت برق را کمک کنند 44تا  49از ساعت 

در کشور شرایط سختی داریم اما تالش می کنیم که به هیچ وجه جیره بندی اعمال : وزیر نیرو در مورد شرایط آبی کشور نیز گفت

 .کنون نیز جیره بندی در کشور اعمال نشده استنشود، چنانچه تا

درصد کاهش بارندگی نسبت به سال های قبل داشتیم و در بوشهر و  43در استان هرمزگان امسال : چیت چیان خاطرنشان کرد

 .مدرصد کاهش یافت و عالوه بر آن در استان گلستان نیز با کاهش بارندگی روبه رو بودی 13خوزستان نیز میزان بارندگی 

http://www.iana.ir/majles/item/93494-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1390تیر  31, چهارشنبه

درصدی مصرف آب در سبزی  13کاهش / شود الیحه انتقال کاشت سبزی و صیفی به گلخانه تقدیم دولت می

 و صیفی 
درصدی مصرف آب، وزارت جهاد کشاورزی اجازه  13با انتقال کاشت سبزی و صیفی به گلخانه طی پنج سال و کاهش 

 .کاشت این محصول در فضای آزاد را صادر نخواهد کرد

ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  مور گلخانهمدیرکل دفتر ا

های مناسب موجود در کشور، نیروی انسانی آماده به کار و وجود  با بیان اینکه تنوع آب و هوایی و اقلیم( ایانا)کشاورزی ایران 

زندگی در : ای است، گفت های گلخانه های کشت ویژه کشور ما برای استفاده بیشتر از ظرفیتبازارهای داخلی و خارجی از مزایای 

های گذشته همگی مزید بر علت شده  رویه آب طی سال های بی خشک، کاهش نزوالت آسمانی و برداشت یک منطقه خشک و نیمه

تواند کمک  وری آب، می اردی است که با حداکثر بهرهای از مو های گلخانه روز حادتر شود و توسعه کشت است که بحران آب روز به

 .مؤثری را در مدیریت آب داشته باشد

برابری مصرف آب در  44سیدمحمد کیایی با اشاره به اینکه ریسک تولید در محیط کنترل شده، کمتر است، از کاهش هشت تا 

افزایش مدت برداشت، کاهش هزینه تولید، افزایش بازده امکان تولید خارج از فصل، : گلخانه نسبت به فضای باز خبر داد و افزود

بردار، امکان تولید محصول سالم، باکیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی و  اقتصادی، وجود گردش مالی مناسب برای بهره

 .ای است ای گلخانهه زایی مستقیم و غیرمستقیم تا دوبرابر و فعال شدن صنایع مرتبط از مزایای کشت صادرات، افزایش اشتغال

میلیون  4.4میلیون هکتار اعالم کرد که از این میزان  3.4، 9444های دنیا را بر اساس آمار سال  وی میزان کل سطح کشت گلخانه

هزار هکتار به  14های تونلی پالستیکی بزرگ،  میلیون هکتار به گلخانه 4.3های تونلی پالستیکی کوچک،  هکتار به گلخانه

 .های خورشیدی تعلق دارد هزار هکتار به گلخانه 443ای و  یشههای ش گلخانه

در کشور : هکتار اعالم کرد و ادامه داد 943هزار و  ، هشت4329های کشور را نیز بر اساس آمار سال  کیایی سطح زیر کشت گلخانه

فرنگی و  هکتار گلخانه توت 994، هکتار گلخانه گل و گیاهان زینتی 492هکتار گلخانه سبزی و صیفی، دوهزار و  313هزار و  شش

 .هکتار گلخانه سایر محصوالت وجود دارد 33

درصد جمعیت کل  39استان  49کنند، این  استان کشور فعالیت می 49های کشور در  درصد کل گلخانه 29: وی خاطرنشان کرد

دهنده آن است که  اند که این خود نشان تهگرمسیری قرار گرف اند و هشت استان آن در مناطق گرمسیری و نیمه کشور را دربر گرفته

 .های مناطق جنوبی کشور پیش ببریم برای افزایش سطح و کاهش هزینه، باید کشت سبزی و صیفی را به سمت گلخانه

هکتار  444هکتار گلخانه فلزی با پوشش پالستیکی، دوهزار هکتار گلخانه چوبی و  343هزار و  2در کشور : کیایی تصریح کرد

 .های فلزی با پوشش پالستیکی تبدیل خواهیم کرد های چوبی را به گلخانه بازده بودن، گلخانه دلیل کم ای داریم که به شیشه گلخانه

 فرنگی لیتر آب برای تولید یک کیلوگرم گوجه 414مصرف 

فرنگی از  اینکه خیار و گوجهها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اعالم  مدیرکل دفتر امور گلخانه

هزار مترمکعب آب در هکتار برای  41تا  49برای کشت خیار در فضای باز ساالنه : ترین محصوالت صیفی هستند، یادآور شد اصلی

هزار مترمکعب آب در هکتار برای یک دوره کشت نیاز  49تا  41فرنگی در فضای باز ساالنه  یک دوره کشت و برای کشت گوجه

هزار مترمکعب آب در  44حالی که با انتقال کشت به داخل گلخانه، میزان آب مورد نیاز در محصول خیار به هشت تا  است، در

 .یابد هزار مترمکعب آب در هکتار برای یک دوره کاهش می 44تا  2فرنگی  هکتار برای دو دوره و در گوجه



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

 

70 
 

 3.4هزار هکتار با تولید  412فرنگی فضای باز در کشور  ، سطح زیر کشت گوجه4329بر اساس آمارنامه سال : وی تأکید کرد

میلیون مترمکعب آب بوده است که این به معنای این  9.1با میزان آب مصرفی ( تن در هکتار 33.3با متوسط عملکرد )میلیون تن 

نگی به داخل گلخانه برای فر شود، اما با انتقال گوجه لیتر آب مصرف می 191فرنگی،  است که به ازای تولید یک کیلوگرم گوجه

 493هکتار گلخانه هستیم که میزان آب مصرف آن  313هزار و  49، نیازمند (میلیون تن 3.4)فرنگی  تولید همین میزان گوجه

درصد آب مصرفی در فضای باز است و به ازای تولید هر یک  3.9هزار مترمکعب محاسبه شده است که معادل  344میلیون و 

دهنده  برابری آب نسبت به فضای باز است و این امر نشان 49شود که معادل کاهش  لیتر آب مصرف می 33گی فرن کیلوگرم گوجه

 .است( درصد 29)میلیارد مترمکعب آب  9.9جویی  صرفه

هکتار با تولید یک میلیون  999هزار و  24سطح زیر کشت این محصول در فضای باز : کیایی درباره محصول خیار نیز اظهار داشت

میلیون مترمکعب آب است و  494است که نیازمند مصرف یک میلیارد و ( تن در هکتار 42.3متوسط عملکرد )هزار تن  334و 

شود، حال آنکه با انتقال خیار به گلخانه برای تولید همان میزان از این  لیتر آب مصرف می 433برای هر یک کیلوگرم خیار 

هزار مترمکعب آب هستیم که معادل شش درصد آب  944میلیون و  34لخانه و هکتار گ 194محصول، نیازمند چهارهزار و 

لیتر آب مصرف  14برابری نسبت به فضای باز برای تولید هر یک کیلوگرم خیار تنها  44.3ده در فضای باز است و با کاهش  مصرف

 .شود جویی می آب صرفه( درصد 21)میلیون مترمکعب  444شود و یک میلیارد و  می

 ای های گلخانه هزار هکتار از اراضی با توسعه کشت 197سازی آزاد

 3.3هزار هکتار از اراضی آزاد خواهد شد و  943فرنگی و خیار به داخل گلخانه  با انتقال محصوالت گوجه: وی همچنین گفت

 .شود جویی می میلیارد مترمکعب آب نیز صرفه

 .(ر شرایط پرآبی، در نظر گرفته شده استرود د گفتنی است، این میزان آب معادل آب سه زاینده)

 سبزی و صیفی به گلخانه  منع کشت در فضای آزاد، با تصویب الیحه انتقال

ای برای انتقال تولید  ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از تنظیم الیحه مدیرکل دفتر امور گلخانه

با تصویب این الیحه، اجازه کشت سبزی و صیفی در فضای آزاد صادر : بر داد و افزودمحصوالت سبزی و صیفی طی پنج سال خ

 .نخواهد شد

شود بر اساس  پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می قانون رفع موانع تولید رقابت 34در ماده : کیایی خاطرنشان کرد

شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه  اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه،

 .ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد های متراکم گلخانه کشت

شاورزی به نامه اجرایی این ماده شش ماه پس از ابالغ قانون به پیشنهاد وزارت جهاد ک وی با اشاره به اینکه قرار بر این بود که آیین

نامه اجرایی در وزارت جهاد کشاورزی و تصویب آن در چهارم تیرماه سال جاری توسط  رسد، از تهیه آیین تصویب هیئت وزیران می

 .معاون اول رئیس جمهوری و مطرح شدنش در هیئت دولت خبر داد

های  در نظر گرفتن زنجیره تولید را از اولویتای با  ها در کنار انتقال کاشت و ایجاد واحدهای بزرگ گلخانه کیایی توسعه گلخانه

باید به این موضوع توجه کرد که تنها راه رسیدن به موفقیت دستیابی به تکنولوژی و دانش : معاونت باغبانی اعالم کرد و ادامه داد

ند کار فنی بیشتر و توان برای مناطق مرکزی و شمالی احداث کرد و نیازم شده در جنوب کشور را نمی فنی است، گلخانه طراحی

 استانداردسازی هستیم

های سنگین در این بخش و برگشت سرمایه و توجیه اقتصادی نیاز به کسب  گذاری وی در پایان با بیان اینکه برای تضمین سرمایه

ان عنو نامه منعقدشده با بانک کشاورزی قرار بر این است که موضوع آموزش به در تفاهم: دانش فنی داریم، تصریح کرد
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ای که دانش فنی  گونه برداران قرار گیرد، به گذاری و نه هزینه در طرح در نظر گرفته شود و تسهیالت آن در اختیار بهره سرمایه

 ./همانند اسکلت گلخانه جزو سرمایه ثابت مجموعه قلمداد شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93434-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1390تیر  29, دوشنبه

 قانون رفع موانع تولید ابالغ شد  1آیین نامه اجرایی بند الف ماده 
مصوب  -قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( 1)ماده( الف)هیئت وزیران به استناد بند

 . ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد-9314

 :ر استبه نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زی(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( 2)ماده( الف)آیین نامه اجرایی بند

 :در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند -4ماده 

قانون محاسبات عمومی ( 3)ده قانون مدیریت خدمات کشوری و ما( 3)های اجرایی موضوع ماده  دستگاه: دستگاه اجرایی -الف 

 .کشور و دارندگان ردیف درقوانین بودجه سنواتی

گذاران،  اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خصوصی یا تعاونی مشتمل بر سرمایه: متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی -ب 

کننده مجوز یا پروانه از  رخواستتولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی خریدار کاال یا خدمات و یا د

 های اجرایی دستگاه

ای که تمام یا  دار یکجا یا اقساطی به گونه پرداخت بهای کاال، خدمت و اعطای مجوز یا پروانه به صورت مدت: پرداخت مدت دار -ج 

 .ودبخشی از آن در تاریخی پس از تحویل کل کاال یا انجام کل خدمت یا اعطای مجوز یا پروانه وصول ش

نامه را ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین نامه  دستگاه های اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدت دار موضوع این آیین – 9ماده 

 .به اطالع عموم برسانند

دار  نامه مبنی بر پرداخت مدت متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی باید درخواست خود را بر اساس شرایط موضوع این آیین -3ماده 

ریال باشد، ( 4ر444ر444ر444)یکجا یا اقساطی ارزش کاال یا خدمت و یا بهای مجوز و پروانه که ارزش آن بیش از یک میلیارد 

 .کتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و پروانه به دستگاه اجرایی ارایه نماید

های دریافتنی در  صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، ضمن اعمال حسابهای اجرایی مکلفند در  دستگاه -1ماده 

دفاتر خود بر اساس مقررات مربوط حسب مورد، وجوه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمات یا صدور مجوز یا پروانه 

یکجا با اخذ تضامین معتبر الزم و یا به صورت  ریال را به صورت اقساطی و یا مدت دار( 4ر444ر444ر444)بیش از یک میلیارد 

 .نقد وصول نمایند

موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می شود از جمله فروش خوراک پاالیشگاه  -4تبصره 

 .نمی گردد ها و پتروشیمی ها، آب، برق و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی مایع، مشمول این آیین نامه

 .مهلت وصول اقساط یا وصول مدت دار یکجا، حداقل سه ماه و حداکثر تا پایان سال مالی می باشد -9تبصره 

نامه توسط شرکت های دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب  اجرای این آیین -3تبصره 

 .هر ماه شود بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در

دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به مأخذ نرخ سود تسهیالت  – 3ماده 

بانکی یکساله مطابق جدول محاسبه ابالغی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، متناسب با مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ 

 .فه نمایندنقدی مورد مطالبه اضا

برای اطمینان از وصول به موقع اقساط تعیین شده و وجه موضوع وصول مدت دار یکجا باید تضمین کافی با ذکر تاریخ  -4ماده 

در صورتی که پس از انقضای مدت تعیین شده وجوه مزبور پرداخت و یا . وصول از متقاضی اخذ و در دفاتر اعمال حساب شود
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این اقدام مانع از پیگیری وصول مطالبات از سایر . نامه یا وجه الضمان ضبط خواهد شد-لغ ضمانتقسمتی از آن وصول نگردد مب

 .طرق قانونی نخواهد بود

 :نامه به شرح زیر است-دار یکجا در این آیین انواع ضمانت نامه های معتبر مجاز برای فروش اقساطی و مدت -3ماده 

 .ضمانت نامه های بانکی -الف

 .های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز الزم از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ضمانت نامه -ب

 (.-4334مصوب  -موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت )انواع اوراق مشارکت  -ج

 .روز آن سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد ارزش -د

 .مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط -و

برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت  44/1/4321اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

 .بالغ کردصنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ا

http://www.iana.ir/majles/item/93432-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1390تیر  29, دوشنبه

 شده پس از آزاد شدن مشخص شد  های بلوکه محل واریز پول
شده ایران پس از ورود به کشور چنانچه سهم صندوق  های بلوکه دارایی: بودجه مجلس گفتعضو کمیسیون برنامه و 

توسعه ملی از آنها پرداخت شده و دولت نیز بدهی نداشته باشد به صندوق ذخیره ارزی به عنوان درآمدهای مازاد 

 .واریز خواهد شد

های بلوکه شده ایران  وگو با فارس، با اشاره به دارایی در گفتاحمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 

شود و دولت  هزار دالر عنوان می 93میلیارد دالر اعالم شده بود و حال  494ها پیش از مذاکرات  این دارایی: در خارج از کشور گفت

 .لیارد دالر به مردم اعالم کردمی 494برای اینکه افکار عمومی کشور را در این باره با خود همراه کند پیش از این 

های بلوکه شده ایران و حواشی پیرامون آن باید در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار  ابهامات پیرامون دارایی: وی افزود

 .گیرد و هیات رئیسه کمیسیون باید این موضوع را پیگیری کند

های آزاد شده پس از ورود به کشور چنانچه سهم صندوق  دارایی: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت

 .شود داری به عنوان درآمدهای مازاد واریز می توسعه ملی از آن پرداخت شده باشد به حساب خزانه

ق چنانچه سهم صندوق توسعه ملی از آن پرداخت نشده باشد و یا دولت از بانک مرکزی استقراضی داشته باشد ابتدا سهم صندو»

 .توسعه ملی و بانک مرکزی از این درآمدها پرداخت و مابقی به صندوق ذخیره ارزی واریز خواهد شد

http://www.iana.ir/majles/item/93434-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1390تیر  31, چهارشنبه

 تغییر کاربری اراضی کشاورزی شمال در دستور کار شورای عالی شهرسازی 
شورای عالی شهرسازی و معماری در طرح کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان های 

شمالی را  شمالی کشور با تاکید بر تفکیک تقاضاها به دو دسته صحیح واقعی و سوداگرایانه، مکان یابی در سه استان

 .در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار داد

، پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی در ابالغ مصوبه شورای عالی شهرسازی و (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

وزیر جهادکشاورزی در جلسه  موضوع پیشنهاد سازمان امور اراضی و: معماری به استانداران مازندران، گلستان و گیالن تاکید کرد

 .هشتم تیرماه سال جاری این شورا مطرح و موارد مشروحه برای جمع بندی ارایه شد

اعضا شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به تردید ناپذیری و ضرورت حفظ اراضی تجدید ناپذیر شمال کشور در عرصه اراضی 

 .رورت های آن توسط همه دستگاه های ذیربط به اجماع رسیدندکشاورزی، باغات، مرتع، جلگه و جنگلی و پایبندی ض

در کنار اقدامات نظارتی و کنترلی ضرورت وجود برنامه به منظور هدایت تقاضاهای واقعی انکار ناپذیر است و باید در دستور کار 

و سوداگرایانه می بایست مورد  دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد و تفکیک تقاضاها به دو دسته صحیح واقعی

توجه قرار گیرد زیرا که پاسخ به تقاضاهای دسته نخست ضروری است، اما اقدامات ساده انگارانه در این راستا می تواند به تحریک 

 .تقاضاهای سوداگرایانه منجر شود

جاد و افزایش بسترها و تسهیالت الزم شورای عالی شهرسازی و معماری با اتخاذ رویکرد دفاع از حقوق مردم و شهروندان به ای

توسط بخش های حاکمیتی به منظور نهادینه ساختن و تحکیم نظارت اجتماعی توسط سازمان های مردم نهاد و افزایش نظارت 

 .عمومی درباره مساله تآکید کرد

تقاضا برای تفریح در فضای از دستگاه های فرهنگی خصوصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور فرهنگ سازی برای کاهش 

خصوصی و چگونگی فضای مفرح عمومی دعوت می شود و برنامه پاسخ مناسب به تقاضاهای صحیح و واقعی به منظور مکان یابی 

در سه استان شمالی یادشده با تاکید بر بررسی افزایش تراکم در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار گرفته و نتیجه این بررسی 

 .کثر ظرف مدت نه ماه به شورا ارایه شودها حدا

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/93344-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 139۲تیر  29دوشنبه 

 کشاورزی پساتحریم از نگاه وزارت کشاورزی
ای صورت  توافق هسته: هزار میلیارد تومانی در آینده نزدیک خبر داد و گفت وزیر جهاد کشاورزی از گشوده شدن خط اعتباری یکمشاور 

تواند تاثیر بسزایی در بخش کشاورزی از مکانیزاسیون و تولید تا بازار و بهبود تراز تجاری کشاورزی در  ها می گرفته و برداشته شدن تحریم

 .داشته باشدهای آینده  سال

: اظهار کرد( ایسنا)در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  –های وزارت جهاد کشاورزی  مدیر کل امور استان -الجنان  محمود فتاح

عمدتا در  مدت و بلندمدت آثار بسیار مطلوبی در بخش کشاورزی داشته باشد که تواند در میان ها می توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم

 .های مکانیزاسیون، صادرات و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی قابل مشاهده باشد حوزه

هزار میلیارد تومانی برای تقویت و توسعه بخش مکانیزاسیون اختصاص  و یک 334با توجه به اینکه در دو سال اخیر دو خط اعتباری : وی افزود

 .های کشور داشت ریب مکانیزاسیون کشاورزی در استانداده شد که تاثیر بسیاری در زمینه افزایش ض

توان امیدوار  شود، می هزار میلیارد تومان گشوده می به زودی خط اعتباری دیگری برای امسال به مبلغ یک: مشاور وزیر جهادکشاورزی ادامه داد

شود و  د چرا که بازارهای دنیا به روی ایران باز میها بیشترین تحول را تجربه کن بود که بخش مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی پس از تحریم

 .آالت تولید داخل و وارداتی موجود در بخش کشاورزی استفاده کنند گیری از این تسهیالت از جدیدترین ماشین توانند با بهره کشاورزان می

های مختلف کشاورزی اثرگذار  کمیت تولید در بخش تواند در بهبود کیفیت و فتاح الجنان با بیان اینکه توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی می

شود که  بازار کشورهای اروپایی به روی محصوالت تولید داخل باز می  ها بازارهای جهانی به ویژه پس از برداشته شدن تحریم: باشد، گفت

 .افزایش ارزآوری در پی صادرات محصوالت کشاورزی را به همراه دارد

ها این است که تراز تجاری منفی بخش کشاورزی با سرعت بیشتری  ای و برداشته شدن تحریم آثار توافق هسته یکی دیگر از: وی اظهار کرد

میلیارد دالر رسید  3.3کند و همانطور که طی دو سال گذشته تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی هشت میلیارد دالر به  بهبود پیدا می

 .دن تراز تجاری بخش کشاورزی متصور بودتری برای به صفر رسان توان زمان نزدیک می

http://www.isna.ir/fa/news/21419241332 
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 برنامه و سیاست ها  
 فودپرس 1390تیر ماه  29دو شنبه 

 طبیعی را اعالم کرد  وزارت بهداشت ویژگی های آبمیوه
: معاون برنامه ریزی اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت <مواد غذایی

  .ای طبیعی است که از هیچ ترکیب و افزودنی بیرونی در خود نداشته باشد آبمیوه

ه معنای این است که تولید آن فرآورده باید وقتی نام آبمیوه به نوشیدنی اطالق می شود ب: دکتر منوچهر دادگر نژاد اظهار داشت

 .صد درصد طبیعی باشد

به آبمیوه مذکور اضافه شود به هیچ عنوان نمی توان آن را آبمیوه ... اگر ترکیباتی مثل اسید سیتریک، شکر، اسانس و: وی افزود

 .طبیعی تلقی کرد و در بهترین حالت می تواند نوشابه ای همراه با ترکیبات طبیعی باشد

درصد نوشابه های گازدار را تشکیل می دهد نه  44افزودن ترکیبات رنگی و مواد مذکور بویژه قندی که حدود : دادگر نژاد ادامه داد

 .تنها نیاز بدن را تامین نمی کند بلکه بصورت چربی ذخیره شده و مشکالت کبدی و بیماریهای قلبی به بار می آورد

ت بر فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با توصیه به استفاده از معاون برنامه ریزی اداره کل نظار

استفاده : غذای متعادلی که پروتئین، امالح، ویتامین ها، کربوهیدرات ها و مقدار اندکی قند را بطور همزمان دارا باشد، عنوان کرد

 .ین و ترکیبات دیگر را می گیرد و آسیب های جدی به بدن وارد می کندبی رویه از نوشیدنی های دارای قند، جای پروتئ

 3وی، برنامه های سازمان غذا و دارو در پیشگیری از بیماری های ناشی از آبمیوه ها را کاهش یک درصدی سالیانه قند و افزایش 

ارتقای سالمت مردم بسیار مفید خواهد همین راهکارهای به ظاهر کوچک قطعا در : درصدی محتوای آبمیوه برشمرد و تصریح کرد

 .بود

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 برنج

 - 90/40/20فارس

 های خارج از شمال کاهش سطح کشت برنج استان/ درصدی برنج تدوین شد ۰7طرح خوداتکایی 
سال عملکرد  93اتکایی تولید برنج با محوریت اقتصاد مقاومتی، ظرف با اجرای طرح افزایش ضریب خود 

 .رسد تن در هکتار می ۰.۰تن در هکتار به  4.۸تولید این محصول از 
و محصوالت اساسی  به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، کاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد تدوین شده و اجرای آن کمک بزرگی به تولید  43این طرح با ضریب خوداتکایی : معاونت زراعت با اعالم این مطلب افزود

 .برنج کشور خواهد کرد

ت بینی شده و برنامه ما این اس هزار هکتار پیش 191سطح زیر کشت برنج در طرح افزایش ضریب خوداتکایی محصول : وی گفت

های غیر شمالی را کاهش دهیم و بر تولید این محصول در  که ظرف چند سال آینده به علت بحران آب، سطح کشت برنج استان

 .های شمالی متمرکز شویم استان

مهندس خاکسار با بیان اینکه طرح افزایش ضریب خوداتکایی تولید برنج، در وزارت جهاد کشاورزی به تائید رسیده است و در 

 .هایی شدن و تامین اعتبار، اجرای آن از امسال آغاز خواهد شدصورت ن

بیشترین مقدار : های طرح افزایش ضریب خوداتکایی این محصول دانست و گفت  وی کاهش ضایعات برنج را یکی از اهداف ویژگی

برای ارتقای مدیریت مزرعه و  پروژه 444ضایعات برنج مربوط به مرحله برداشت و فرآوری در واحدهای شالیکوبی است و از این رو 

 .هایی برای اصالح و نوسازی واحدهای شالیکوبی در این طرح دیده شده است برنامه

سطح زیر کشت ارقام برنج پر : مهندس خاکسار با اذعان به اینکه در این طرح، سطح کشت برنج بر محصول اضافه خواهد شد، گفت

 .هزار هکتار گزارش شده است 144کشت ارقام محلی هزار هکتار و سطح زیر  44محصول در سال جاری 

یکی از کارهای مهم ارتقای کیفیت برنج است و به این منظور : وی در عین حال بر افزایش کشت کیفیت برنج تاکید و تصریح کرد

 .باید طرح اجرا شود که برنج تولید شده در مزارع کشور شناسنامه داشته باشند

های شمالی و بخش کوچکی از  برنج بر اساس پایداری و حفظ محیط زیست، تمرکز کشت در استانمهندس خاکسار افزایش تولید 

وری با تاکید بر جلوگیری  استان گلستان، افزایش کارایی مصرف آب در شالیزارهای کشور با توجه به بحران آب موجود، افزایش بهره

رآمد کشاورزان از طریق افزایش عملکرد و مکانیزه کردن عملیات از تغییر کاربری شالیزارها، کاهش هزینه تولید و و افزایش د

 .درصد مکانیزه و برداشت با کمباین را از دیگر اهداف طرح افزایش ضریب خود اتکایی تولید برنج برشمرد 444کشاورزی و کاشت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214193444334 
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 برنج
 - 90/40/28فارس

 هکتار از شالیزارهای سیمرغ ۸33برداشت مکانیزه برنج در 
شود و  هکتار از شالیزارهای شهرستان سیمرغ به صورت مکانیزه برداشت می ۸33: رئیس جهاد کشاورزی سیمرغ گفت

 .پردازند سنتی به برداشت محصوالت کشاورزی میهای  مانده با روش هزار هکتار باقی 1

هکتار از  249هزار و  9وگو با خبرنگار فارس در ساری با اشاره به اینکه در فصل زراعی جاری  مجید جعفری امروز در گفت

قام هکتار از این اراضی زیر کشت ار 344هزار و  یک: های کشاورزی شهرستان سیمرغ زیر کشت برنج رفت، اظهار کرد زمین

مانده زیر کشت محصوالت محلی شامل طارم،  هکتار باقی 449هزار و  پرمحصول برنج شامل شیرودی، فجر، رمضانی و ندا و یک

 .دم و امراللهی رفته است طارم محلی، بهنام، هاشمی، هاشمی بی

از نوع طارم طالیی است،  های زیرکشت محلی شروع شده وی با بیان اینکه نخستین برداشت مکانیزه شهرستان سیمرغ از زمین

 .نشیند روز به بار می 24تا  93این محصول در مدت : افزود

هکتار از اراضی شهرستان سیمرغ رهاسازی زنبور  444رئیس جهاد کشاورزی سیمرغ با اشاره به اینکه برای مبارزه بیولوژیک در 

اجرا شد که این پروژه در  IPM/PTDمرغ نیز پروژه هکتار از اراضی شهرستان سی 34برای : تریکوگراما انجام شد، تصریح کرد

 .های کشاورزی از یک گرم سم نیز استفاده نشده است زمین

خوار  های گذشته بسیار کاهش یافته و کمتر کرم ساقه وهوایی آفات برنج نسبت به سال وی با بیان اینکه با توجه شرایط ویژه آب

هکتار از اراضی زیر  344ایم ولی حدود  سالی نداشته شهرستان سیمرغ مشکل خشکدر : برای کشاورزان مشکل ایجاد کرد، گفت

کشت شهرستان دچار تنش و استرس شدند و با مدیریت و هماهنگی جهاد کشاورزی با اداره آب شهرستان و فرماندار و بخشداران 

 .برداری این اراضی از تنش خارج شدند و امور بهره

سالی در این شهرستان سه ایستگاه پمپاژ تعبیه شده و از سد البرز کمک  ی مبارزه با پدیده خشکجعفری با اشاره به اینکه برا

سالی شدند را آبیاری کرده و از  هایی که دچار تنش و استرس خشک با هماهنگی با اداره آب شهرستان زمین: گرفته شد، یادآور شد

 .استرس خارج شده است

های سطح شهرستان زیر کشت  هکتار از زمین 344حدود : رغ به خبرنگار فارس گفتوی در مورد کشت ذرت در شهرستان سیم

 .ای کشت شد هکتار نیز به صورت ذرت علوفه 34اند و  شود قرار گرفته ای که به صورت بالل مصرف می ذرت دانه

تن  93تا  94تن است که  44میزان برداشت ذرت در هر هکتار بین هشت تا : رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ ادامه داد

های کشت شده در شهرستان از کیفیت بسیار باالیی برخوردار هستند،  وی با اشاره به اینکه ذرت.آید علوفه نیز به دست می

 44های دندان اسبی هستند و رنگ زرد طالیی دارند و بین هشت تا  ای شهرستان سیمرغ از نوع دانه های دانه ذرت: خاطرنشان کرد

ها نیز مورد استقبال قرار  جعفری با اعالم اینکه این نوع ذرت مورد استقبال در سطح استان و در سایر استان.تئین نیز دارددرصد پرو

رئیس جهاد .های آموزشی برای کشاورزان برگزار شد در سطح شهرستان پروژه مدیریت تلفیقی آفات و کالس: گیرد، ادامه داد می

م اینکه برنامه جهاد کشاورزی به این سمت در حال حرکت است که مردم برای حفظ کشاورزی شهرستان سیمرغ با اعال

هکتار از شالیزارهای شهرستان سیمرغ به صورت  944: زیست از سم و کودهای شیمیایی بسیار کم استفاده شود، اظهار کرد محیط

 .پردازند شت محصوالت کشاورزی میهای سنتی به بردا مانده با روش هزار هکتار باقی 9شود و  مکانیزه برداشت می

وهوایی موجود در کشت دوم دوباره  کنیم که برای حفظ منابع آب زیرزمینی و با شرایط آب ما به کشاورزان توصیه می: جعفری گفت

 .آورد نشا انجام ندهند ولی کشت دوم به صورت رتون چون نیاز به آب کمتری دارد مشکلی برای کشاورزان به وجود نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214191444391 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940424001524
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 برنج

 آیانا 1390تیر  34, سه شنبه

 ای واردکنندگان برنج  ادعای خسارت سیل به شالیزارها، جنجال رسانه
دهند، باید گفت که میزان خسارت  ای از مراکز از وارد آمدن خسارت به شالیزارهای برنج خبر می حالی که عدهدر 

 .سیل اخیر به شالیزارها جزئی بوده و همچنان نیازی به واردات نداریم

شنبه  سارت احتمالی سیل یکدرباره میزان خ( ایانا)دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای از مناطق دچار افتادگی شدند که با تابش نخستین آفتاب  بلند برنج در پاره ارقام پایه: هفته جاری به اراضی شالیکاری گفت

 .گردند دوباره به حالت عادی خود برمی

از ساحل که هیچ کارشناسی کشت ای دچار خسارت جزئی شدند و همچنین مناطقی  مناطق کوهپایه: جمیل علیزاده شایق افزود

 .اند های جزئی شده کند، دچار خسارت برنج را توصیه نمی

ای است و نباید راه را برای ورود بیشتر  شده که بسیار جزئی است، تنها جنجال رسانه خسارت حادث: وی خاطرنشان کرد

 .وجود ندارد واردکنندگان باز کند، زیرا در میزان سطح زیر کشت و تولید نهایی، هیچ کسری

هزار هکتار از اراضی به کشت برنج اختصاص داده  144های گیالن و مازندران حدود  در استان: دبیر انجمن برنج کشور ادامه داد

 .شود شده است و در حال حاضر برداشت در مناطق مازندران آغاز شده و گیالن نیز به تدریج وارد مرحله برداشت می

ای از موارد مربوط به خشکسالی و کمبود آب و در هفته جاری  شده که در پاره های حادث ا وجود اتفاقب: علیزاده شایق تصریح کرد

 .توان از کاهش تولید برنج سخن گفت نیز سیالب و وفور آب باز هم نمی

یرا تولید تواند عاملی برای واردات گسترده برنج باشد، ز خسارتی که در برخی مناطق گزارش شده است، نمی: وی یادآور شد

 .های گذشته پابرجاست بینی همچون پیش

پراکنی و کاهش تولید خودداری کنیم،  برای حمایت از برنجکاران الزم است که در زمان حاضر از شایعه: علیزاده شایق تأکید کرد

 .زیرا مشکل خاصی در اراضی شالیزاری وجود ندارد

ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان  ازندران ازجمله معاونت برنامههای گیالن و م گفتنی است، برخی مراکز موجود در استان

 ./درصدی به اراضی کشاورزی بر اثر سیل اخیر خبر دادند 34تا  44مازندران از خسارت 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93432-4.html 
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 برنج

 ایسنا - 139۲تیر  2۶جمعه 

 واردات برنج تحت کنترل است
تعرفه امسال : معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اعالم افزایش تعرفه برنج نسبت به سال گذشته و اینکه واردات برنج تحت کنترل است گفت

 .ریال عوارض بسته شده است 1344درصد است و برای هر کیلو  14واردات 

 44طی : ش ایسنا در مازندران، عباس کشاورز در نشست با محققین معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در شهرستان آمل اظهار کردبه گزار

های ما نتوانسته تاثیری بر تولید  دهد تکنولوژی، خدمات و فعالیت سال گذشته شاهد افزایش عملکرد قابل قبول در برنج نبودیم و این نشان می

 .داشته باشد

کم بودن سرانه زمین، عدم امکان توسعه و تک محصولی بودن از جمله مشکالت حاد زراعت برنج در : عاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفتم

 .شمال کشور است

نظرات شود جریان و کنترل بازار و اعمال  رقابت ارقام جدید با کیفیت یکی دیگر از مشکالت زراعت برنج است که باعث می: کشاورز ادامه داد

 .ایم ابهام را برای مصرف کننده و تولیدکننده حل کنیم فنی با ابهام و شبهه از سوی تولیدکنندگان مواجه شود و به همین خاطر نتوانسته

های برنج،  هنوز هم قیمت: به این موضوع دامن زده و کشاورزی را نابود کرده است، گفت 4391وی با بیان اینکه افزایش واردات از سال 

اختالف معنی داری ندارد، در حالی که هزینه تولید محصوالت کشاورزی افزایش  4329حبوبات، سیب زمین و صیفی جات با شهریور سال 

 .داشته است که نتیجه حجم باالی واردات محصوالت کشاورزی است

ش کشاورزی باال نرفته است و با اتهام و زیر سال گذشته میزان عملکرد در بخ 44معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه طی 

همه ما باید خودمان را مسوول تولید بدانیم و بجای متد عقب مانده و بخشی نگری سعی کنیم با : شود، گفت سوال بردن افراد مشکل حل نمی

 .های جدید رو به جلو حرکت کنیم تکنولوژی

ای را برای  ده نشان دهنده این است احساس مسوولیت ما کم شده و هر کسی دایرهاتفاقاتی که در بخش کشاورزی حادث ش: کشاورز اظهار کرد

 .ایم خود تعریف کرده و از پرداختن به سایر امور مرتبط خودداری کرده و اصل کار را فراموش کرده

طور حتم مشکالت یکی پس از  اگر افزایش تولید، کاهش هزینه و افزایش منفعت برای کشاورز را مد نظر داشته باشیم به: وی اظهار کرد

 .دیگری رفع خواهد شد

 .آور است و سبب شده تمامی مزراع دچار سوء تغذیه شوند مصرف کود در زراعت برنج تاسف: معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود

در حال حاضر وضعیت منابع آبی رو : تها به مزارع دقت کنیم و مشکالت کشاورزان را حل کنیم، گف کشاورز با بیان اینکه بجای توجه به پایلوت

ی به سامان نیست چرا که برنامه ریزان آب افرادی بی دانش بودند و باید شرایط را به گونه ای مهیا کنیم تا با مصرف آب کمتر تولید بیشتر

 .داشته باشیم

 .در کشور باشیمباید با تدابیر الزم به دنبال راه های جایگزین برای بهبود تولید برنج : وی ادامه داد

 .باید سناریوی علمی، فنی و اقتصادی جایگزین در بهینه کردن سیستم زراعت برنج داشته باشیم: معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود

د شده درصد انرژی در مزارع دیگر کشورها تولی 13میلیون تن کاال وارد کشور شد که این یعنی  99،  4329-4324کشاورز با بیان اینکه سال 

 .بین ببریم باید حساسیت بیشتری نسبت به سرنوشت بخش کشاورزی داشته باشیم و تولیدات بخش کشاورزی را زیر ذره: است، ادامه داد

 .به دلیل کمبود آب امکان توسعه کمی در کشاورزی ایران وجود ندارد و رویکرد ما تنها باید افزایش عملکرد باشد: وی افزود

 .کاهش هزینه تولید باید به عنوان یک اصل مدنظر بخش کشاورزی قرار گیرد: اد کشاورزی گفتمعاون زراعت وزیر جه

های کاهش هزینه و افزایش تولید حل  بخش تحقیقات موضوع قیمت تمام شده باالی محصوالت را با ارائه روش: کشاورز اظهار کرد

 .کند
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بهره وری اقتصادی آب به عنوان شاخص در کشاورزی مطرح است و : وی با بیان اینکه مازندران فضای تولید متنوعی دارد، گفت

 .محصوالت آلترناتیو ارایه شود

بخش کشاورزی باید نگرش خود را به سمت دگرگونی متمرکز کند و از زمان و زمین : معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .یدگیری نما برای تولید محصوالت کشاورزی و افزایش بهره وری بهره

 .وری و پایداری تولید راه حل مناسب ارایه کنید تابع وضع موجود نباشید بلکه برای حداکثر بهره: وی تاکید کرد

بروز سرما کشاورزی یک : گفت "چرا کشاورزی ایران در برابر شرایط نامساعد جوی شکننده است؟"کشاورز با طرح این سوال که 

امر به دنبال ارایه راه حل های جدید برویم و بتوانیم بذر های مقاوم و ارقام جدید را معرفی استان را نابود می کند و باید برای این 

 .کنیم

فشارهای سیاسی به طور غیر مستقیم بر روی بخش کشاورزی است و همه اینها ناشی از این است ما مسوول : وی خاطر نشان کرد

مین غذای مردم بی تفاوت باشد و بخش تحقیقات باید با ارایه راه امنیت غذایی جامعه هستیم و هیچ کس نمی تواند نسبت به تا

 .حل های مناسب برای بخش کشاورزی این مشکالت را رفع کند

کاهش هزینه تولید، : معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه عملکرد برنج باید همراه با کیفیت افزایش یابد، گفت

 .کن ها و عرضه برنج با برند افراد در جامعه مدنظر قرار گیرد مکانیزاسیون کارامد، توجه به خشک

سال آینده در مازندران باید یک میلیون تن برنج سفید تجاری تولید شود و بخش تحقیقات نباید تنها در  3تا : کشاورز تصریح کرد

 .یک پایلوت محدود و آزمایشگاهی اکتفا کند بلکه باید وقت خود را بر سر مزارع بگذارد

قبل از قانون تجمیع وظایف در بخش کشاورزی توجه ما تنها به تولید معطوف بوده و با واگذاری مسوولیت تنظیم : وی اظهار کرد

 .بازار به بخش کشاورزی، محققین باید نگاهی به تحکیم تنظیم بازار هم داشته باشند

از هر متر : شود چرا که از خط خارج شده است، گفتمعاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید کشاورزی وارد خط 

گرم برسانیم تا هم مشکل آب و هم مشکل تولید گندم را حل  4944گرم گندم به دست می آید که باید آن را به  344مکعب آب 

 .کنیم

 .پایدار دست یابیمهزار هکتار سطح زیر کشت گندم آبی در کشور را کاهش دهیم تا به کشاورزی  444باید : کشاورز ادامه داد

باید ارزش غذایی برنج را در جامعه ترویج کنیم چرا که برنج هایی که عرضه می شود ارزش غذایی باالیی ندارند و : وی اظهار کرد

 .باید بر اساس سلیقه مشتری، تولیدات خود را عرضه کنیم

ردن ضایعات برنج به خصوص در مراسم ها و باید فرهنگ سازی برای کم ک: معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .مناسبت ها صورت گیرد چراکه ضایعات به منابع آب، تولید و واردات خسارت وارد می کند

http://www.isna.ir/fa/news/21419441424 
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 پنبه

 خبرنگاران جوان - 4321تیر  94: تاریخ

 کاشت پنبه دو هزار هکتار از مزارع استان اصفهان
 .کشت پنبه در دو هزار هکتار مزارع استان اصفهان به پایان رسید

های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان  ، مسئول پنبه و دانهوه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگر حوزه کشاورزیبه گزارش 

های اصفهان، کاشان و آران و بیدگل و اردستان آغاز شده بود که اکنون به  کشت پنبه از اواخر فروردین در مزارع شهرستان: گفت

 .پایان رسید

دار و بدون کرک که مقاوم به خشکی و شوری هستند  تن بذر گواهی شده پنبه رقم ورامین از نوع کرک 34امسال : اسدی افزود بنی

 . بین کشاورزان به صورت یارانه توزیع شد

وش پنبه از هزار تن  4شود از میزان کشت حدود  بینی می پیش: هزار ریال اعالم کرد و افزود 93وی خرید تضمینی وش پنبه را 

 .مزارع این استان برداشت شود

 .کنند کشاورز در استان اصفهان در زمینه کشت و تولید پنبه فعالیت می 944بیش از هزار و 

http://www.yjc.ir/fa/news/3941914 
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 تامین منابع مالی

 - 90/40/34فارس

 میلیارد ریال برای جبران خسارت صنعت طیور مازندران اختصاص یافت 13
میلیارد ریال برای کمک به مرغداران بابت جبران خسارت وارده به صنعت طیور  13با تصویب هیأت وزیران، مبلغ 

 .گیرد استان ناشی از شیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در اختیار استانداری مازندران قرار می

 میلیارد ریال برای کمک به 94با تصویب هیئت وزیران مبلغ  وزارت جهاد کشاورزی،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

مرغداران بابت جبران خسارت وارده به صنعت طیور استان ناشی از شیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در اختیار استانداری 

 .گیرد مازندران قرار می

 :براساس این گزارش متن این مصوبه به شرح زیر است

( م)کیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند قانون تش( 49)مبلغ بیست میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده 

، برای کمک به مرغداران  -4323مصوب  -( 9)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 99)ماده 

داری مازندران قرار بابت جبران خسارت وارده به صنعت طیور استان ناشی از شیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در اختیار استان

 .گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود می

برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و  21.1.49اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

 .دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214192444424چ 
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 تامین منابع مالی
 - 90/40/31فارس

انسان و  های مشترک درخواست اختصاص اعتبار برای کنترل بیماری/ گزارش آنفلوانزای پرندگان به مجلس

 دام
با توجه به انتظاراتی که از سازمان دامپزشکی در مورد کنترل و پیشگیری از : رئیس کمیسیون کشاورزی گفت

های انسان و دام وجود دارد باید بخشی از اعتبارات درمان، وزارت بهداشت به سازمان دامپزشکی اختصاص  بیماری

 .یابد

درباره حضور رئیس سازمان دامپزشکی  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور عضو کمیسیون کشاورزی در گفت علی ایران

این یک بیماری : کشور در کمیسیون کشاورزی و ارائه توضیحات رئیس این سازمان در مورد بیماری آنفلوانزای پرندگان گفت

ی تواند لطمات مال مشترک بین انسان و پرندگان است که عالوه بر خطرات انتقال این بیماری به انسان بروز آن در بین طیور می

 .اندرکاران این صنعت وارد کند ای را به دست قابل مالحظه

بروز آنفلوانزای پرندگان در بین : ها به فکر پیشگیری باشد، افزود وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی باید به جای درمان بیماری

هم رئیس سازمان دامپزشکی برای ارائه جمعیت بومی طیور مازندران و گیالن خسارتی به مرغداران منطقه وارد کرده و روز گذشته 

 .توضیحاتی پیرامون این مسئله در کمیسیون کشاورزی حضور یافت

های  های مختلف دام ، طیور و بیماری اگرچه سازمان دامپزشکی کشور در مقابل شیوع و انتشار بیماری: پور اظهار داشت ایران

 .مسئله غافل بود که باید در حد توان از این سازمان انتظار داشتمشترک بین انسان و حیوان مسئول است اما نباید از این 

ای از وزارت جهاد کشاورزی با بودجه محدود است،   سازمان دامپزشکی کشور یک سازمان مستقل نیست و زیر مجموعه: وی افزود

 .اما انتظاراتی که از این سازمان داریم فراتر از توان واقعی آن است

های دام انسان را  های مشترک بین انسان و دام کم نیست و در اکثر مواقع بیماری با بیان اینکه بیماری عضو کمیسیون کشاورزی

 .اما با این وجود اعتبارات حوزه درمان و بهداشت فقط در حوزه وزارت بهداشت است: کند، گفت هم درگیر می

ان دامپزشکی متمرکز شود زیرا نباید اجازه داد که یک بیماری باید بخشی از اعتبارات وزارت بهداشت در سازم: پور بیان داشت ایران

 .در جمعیت دامی شیوع یابد بعد به انسان منتقل شود و سپس وزارت بهداشت با تخصیص هزینه به درمان آن بپردازد

ا که این سازمان زیر دهد دولت هم از آنج عالوه بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی حداقل اعتبارات را به این سازمان می: وی افزود

 .ای به آن ندارد و مجلس هم خیلی به این سازمان نپرداخته است مجموعه وزارت جهاد است توجهی قابل مالحظه

پیشنهاد من این است که کمیسیون کشاورزی، کمیسیون بهداشت و درمان و هیئت رئیسه : عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت

ه در اختیار وزارت بهداشت است را به سازمان دامپزشکی کشور تعلق دهند، تا این سازمان به مجلس بخشی از اعتبارات خوبی را ک

 .یک سازمان پویا تبدیل شود و سپس از آنها در مقابل عملکرد پاسخ بخواهند

ز بروز های دام و طیور برای کشور بزرگی مثل ایران کار مشکلی است و جلوگیری و پیشگیری ا کنترل بیماری: وی بیان داشت

 .بر است های مختلف که امکان دارد از نقاط مختلف به کشور وارد شود، کاری بسیار هزینه بیماری

روز گذشته رئیس سازمان دامپزشکی در کمیسیون به ارائه توضیحاتی در مورد عملکرد سازمان پرداخت اما بنا : پور تصریح کرد ایران

 .ای آتی در کارگروه تخصصی دام و طیور مجلس مطرح و پیگیری شودشد تا ادامه مباحث راجع به آنفلوانزا در روزه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214134444344 
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 تامین منابع مالی
 آیانا 1390تیر  29, دوشنبه

 فود در کنار زنان روستایی ایستاد  فائو و تِلِه/ زنان روستایی ردیف بودجه مستقل ندارند
هرچند یک میلیارد تومان از محل طرح آموزش و اشتغال خانگی زنان روستایی و عشایری بودجه تخصیص پیدا 

 .کند، اما دفتر امور زنان روستایی و عشایری ردیف بودجه مستقل ملی ندارد می

وزیر و رئیس دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی مشاور 

کند، تالش  فود برگزار می های تله هایی که با فائو از طریق پروژه دفتر امور زنان از طریق همکاری: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .جه برای توسعه فعالیت زنان روستایی و عشایری را فراهم کندهای جذب بود دارد زمینه

فود نظیر پرورش گاو، گوسفند، محصوالت آبزی، تهیه و توزیع غذا نظیر ترشی و مربا ضمن آنکه  های تله پروژه: هاشم افزود فروغ بنی

 .شود رزان و زنان روستایی منجر میهای اشتغال جدید فراهم کند، به افزایش نقدینگی و درآمدزایی بین کشاو تواند فرصت می

فود مبارزات علیه گرسنگی، بازبینی و عزم سیاسی و منابع جهت رفع گرسنگی  با برنامه تله 4223فائو از سال : وی خاطرنشان کرد

رآمد زنان هایی در قالب پروژه برای جذب بودجه و د در جهان را آغاز کرده است و در همین راستا دفتر امور زنان نیز طی همکاری

 .کند روستایی تالش می

 زنان روستایی ردیف بودجه ملی ندارند

دفتر امور زنان روستایی و عشایری ردیف بودجه مستقل ملی ندارد، اما از ردیف استانی طرح : مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

دلیل  خصیصی دارد که در سطح ملی نیز بهآموزش و اشتغال خانگی زنان روستایی و عشایری حدود یک میلیارد تومان بودجه ت

ها  نامه، اقدام به جذب بودجه برای اجرای پروژه ها از طریق انعقاد تفاهم وجود تجارب مؤثر و مفید این دفتر با همکاری سایر دستگاه

 .کند می

با همکاری صندوق  صندوق عشایری نیز 94صندوق اعتبار خرد روستایی و  394طرح توسعه و تجهیز : هاشم تصریح کرد بنی

ها نیز  ها و وزارتخانه ها، سازمان همچنین این دفتر از طریق تفاهم با معاونت. کارآفرینی امید به نفع زنان روستایی در حال اجرا است

 .دهد های تخصصی و اجرایی در دستور کار قرار می های متناسب با زنان روستایی را شناسایی کرده و با مشارکت بخش فعالیت

 .ها و ترویج نوغانداری با همکاری معاونت امور تولید، دامی و باغی از آن جمله است طرح توسعه توتستان: یادآور شدوی 

 بانک کشاورزی به یاری زنان روستایی آمد

زمینه عنوان تنها بانک تخصصی حوزه تولید در حال رایزنی برای همکاری مشترک در  با بانک کشاورزی نیز به: هاشم تأکید کرد بنی

 .های اعتبار خرد هستیم ویژه اعضای صندوق آموزش کارآفرینی و توسعه کسب و کار در بین زنان روستایی و عشایری به

نامه در حال  اند و در حال حاضر تفاهم مدیران بانک کشاورزی آمادگی خود را برای شروع فعالیت اعالم کرده: وی اظهار داشت

 .تدوین و رایزنی است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93411-4.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 1390تیر  20, چهارشنبه

 طراحی دوربین نگهبان باغ ها و اندازه گیر تغییرات اعماق پنج متری 
تنها یک نگهبان دقیق برای اراضی کشاورزی و  اند که نه چشم طراحی کردهتازگی دوربین چرخشی همانند یک  به

 .هاست، بلکه به سرعت تغییرات فشار و دما در فضا را بررسی و به اطالع کاربر می رساند باغ

دانشکده علوم و های محققان  به نقل از اقتصاد سبز، این دوربین که از سوی یکی از گروه( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

توان گفت کاربر از طریق این دوربین به نوعی چشم خود را در زمین  فنون کالیفرنیا طراحی شده به گونه ای است که در واقع می

 .کند گذارد و با خیال آسوده آن محل را ترک می کشاورزی یا باغ خود می

ت خود هم تصویربرداری کند و از ایجاد هرگونه خطر یا آسیبی تواند در حالت ساکن از پش چرخد، می این دوربین در حین اینکه می

 .به محصوالت جلوگیری به عمل آورد

دهد و هم  شود که هم اطالعات را در اختیار وی قرار می تاپ یا تلفن همراه کاربر متصل می سنسور مرکزی دوربین نگهبان به لپ

 .دهد رائه میهای الزم را جهت رفع مشکالت فشار و دما در فضا ا حل راه

تواند تا عمق پنج متری خاک را هم بررسی کرده و اطالعات الزم را در اختیار کاربر قرار  این دوربین با اشعه ماوراءبنفش خود می

 ./دهد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93391-4.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1390تیر  20, چهارشنبه

 جدیدترین تحوالت صنایع غذایی ایران و سایر کشورها منتشر شد 
ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در گزارشی تحلیلی، جدیدترین تحوالت صنایع  های برنامه مؤسسه پژوهش

 .منتشر کردغذایی در ایران و سایر کشورها را بررسی و 

ریزی، اقتصاد  های برنامه ، رامین رافر و ایرج خلیلی کارشناسان مؤسسه پژوهش(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشاورزی و توسعه روستایی تحت مدیریت جانعلی بهزاد نسب مدیر گروه پژوهشی خدمات کشاورزی آن موسسه، در این تحلیل که 

ت صنایع غذایی ایران و تحوالت صنایع غذایی در سایر کشورها تدوین شده است، مسائلی مانند در دو فصل شامل گزیده تحوال

های  بازار در ایران، وضعیت تولید و فرآوری زعفران در افغانستان، رشد صادرات صنایع غذایی ترکیه، رشد شرکت ایجاد دفاتر فن

را مورد تحلیل و ... کنندگان در صنایع غذایی و سی ذائقه مصرفگذاری خارجی در صنایع غذایی و آشامیدنی ترکیه، برر سرمایه

 .اند ارزیابی قرار داده

http://www.iana.ir/food/item/93392-4.html 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  28: تاریخ

 مرغ عامل سودجویی دالالن تخمنوسان قیمت 
گران شده  استفاده دالالن و واسطه ء ها سبب سو برخی اوقات تغییر قیمت: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت

 .بدست آمده استفاد کرده تا بتوانند اجناس خود را قیمت بیشتری به فروش رسانند  است که از این فرصت

مدت  مرغ به عنوان محصولی که نگهداری طوالنی ، تخمگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

ه در حالی که بازار صادراتی آن همچنان باثبات آن غیرممکن است در یک سال گذشته نوسانات زیادی را در بازار داخلی تجربه کرد

مرغ در بازار داخلی و حارجی و  تفاوت محاسبه قیمت تخم  بوده است، نوسانات در بازار تحت تأثیر عواملی اعم از عرضه و تقاضا،

 . تورم و رکود حاکم بر جامعه نشأت گرفته است

ر برخی از نقاط کشور این محصول طی چند هفته اخیر در بازار افت بر اساس این گزارش در پی مسائل شیوع آنفوالنزای مرغی د

 . زیادی داشته است

 344هزار و  1دالر معادل  4.3مرغ از سال گذشته تاکنون به قیمت کیلویی حدود  هزارتن تخم 93طبق آمار گمرک صادرات حدود 

راق و عمان صادر شده اما در بازار داخلی قیمت این بحرین، تاجیکستان، ترکمنستان، ع تومان به کشورهایی مانند افغانستان، 

 . هزار تومان در نوسان بوده است 44تا بیش از  344هزار و  3ای  محصول از شانه

ص نوسانات ، در خصوباشگاه خبرنگاران جواناهلل میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  هدایت

ای که  مرغ هیچ اتفاقی صورت نگرفته به گونه در روند تولید تخم: قیمت در بازار داخلی و ثبات قیمت صادراتی آن اظهار داشت

ها و ساخت  در حالی که طبق آمار، تولیدکنندگان نسبت به صدور پروانه. ها شده است کاهش و افزایش تقاضا سبب نوسانات قیمت

 . تی مواجه نشدندها با مشکال مرغداری

بدست آمده استفاد کرده   گران شده است که از این فرصت استفاده دالالن و واسطه ء ها سبب سو برخی اوقات تغییر قیمت: وی افزود

 . تا بتوانند اجناس خود را قیمت بیشتری به فروش رسانند

ات موجود در بازار عرضه و تقاضای این محصول است مرغ و نوسان عوامل تعیین کننده قیمت تخم: میرمرادزهی در ادامه بیان کرد

 . که با افزایش عرضه و کاهش تقاضا با افت شدید قیمت در بازار مواجه شده است

استفاده سودجویان که همواره منجر به  ء توانیم از سو با مدیریت نظارت صحیح می: عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

 . شده است جلوگیری کنیم مشکالت برای مردم و کسبه

بر این اساس افزایش و کاهش عرضه و تقاضا در پی شیوع آنفوالنزای مرغی در برخی نقاط در کاهش قیمت آن تأثیر بسزایی داشته 

 . در حالی که این رقم باالی میزان صادرات برای کشور ارزآوری خوبی داشته است

http://www.yjc.ir/fa/news/3943949 
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 تخم مرغ

 
 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  31: تاریخ

 صادرات تخم مرغ کاهش یافت
ن توقف نداشته است های عراق و افغانستا صادرات تخم مرغ در پی شیوع آنفوالنزا به کشور: مدیر عامل اتحادیه مرغدارادن بیان کرد

 .بلکه مقدار آن بسیار کاهش پیدا کرده است

گروه اقتصادی باشگاه حوزه کشاورزی حمید فاضلی مدیر عامل اتحادیه شرکت تعاونی مرغداران کشور در گفتگو با خبرنگار 

صادرات تخم مرغ در پی شایعه آنفوالنزا به : مرغ به عراق و افغانستان اظهار داشت ، در خصوص صادرات تخمخبرنگاران جوان

 .کشورهای افغانستان و عراق توقف نداشته است بلکه مقدار آن بسیار کاهش پیدا کرده است

تومان تا  444هزارو  3ای که قبل از شیوع آنفوالنزا کیلویی ها تاثیر گذار بوده است به گونه کاهش صادرات بر روی قیمت: وی افزود

 .الی هزار تومان افت قیمت پیدا کرده است 944هزار تومان بوده است اما در حال حاضر  1

 .مرغ و مرغ اصالح شود باید منتظر ماند با بهبود شرایط صادرات قیمت تخم: فاضلی در پایان تصریح کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/3943433 
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 (سایر )تولیدات باغی 
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 (سایر )دام و طیور  تولیدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

99 
 

 (سایر )تولیدات زراعی 

 - 90/40/20فارس

 های خارج از شمال کاهش سطح کشت برنج استان/ درصدی برنج تدوین شد ۰7طرح خوداتکایی 
سال عملکرد  93با اجرای طرح افزایش ضریب خود اتکایی تولید برنج با محوریت اقتصاد مقاومتی، ظرف 

 .رسد تن در هکتار می ۰.۰تن در هکتار به  4.۸این محصول از تولید 
به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، کاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد تدوین شده و اجرای آن کمک بزرگی به تولید  43یب خوداتکایی این طرح با ضر: معاونت زراعت با اعالم این مطلب افزود

 .برنج کشور خواهد کرد

بینی شده و برنامه ما این است  هزار هکتار پیش 191سطح زیر کشت برنج در طرح افزایش ضریب خوداتکایی محصول : وی گفت

مالی را کاهش دهیم و بر تولید این محصول در های غیر ش که ظرف چند سال آینده به علت بحران آب، سطح کشت برنج استان

 .های شمالی متمرکز شویم استان

مهندس خاکسار با بیان اینکه طرح افزایش ضریب خوداتکایی تولید برنج، در وزارت جهاد کشاورزی به تائید رسیده است و در 

 .صورت نهایی شدن و تامین اعتبار، اجرای آن از امسال آغاز خواهد شد

بیشترین مقدار : های طرح افزایش ضریب خوداتکایی این محصول دانست و گفت  یعات برنج را یکی از اهداف ویژگیوی کاهش ضا

پروژه برای ارتقای مدیریت مزرعه و  444ضایعات برنج مربوط به مرحله برداشت و فرآوری در واحدهای شالیکوبی است و از این رو 

 .شالیکوبی در این طرح دیده شده استهایی برای اصالح و نوسازی واحدهای  برنامه

سطح زیر کشت ارقام برنج پر : مهندس خاکسار با اذعان به اینکه در این طرح، سطح کشت برنج بر محصول اضافه خواهد شد، گفت

 .هزار هکتار گزارش شده است 144هزار هکتار و سطح زیر کشت ارقام محلی  44محصول در سال جاری 

یکی از کارهای مهم ارتقای کیفیت برنج است و به این منظور : کشت کیفیت برنج تاکید و تصریح کرد وی در عین حال بر افزایش

 .باید طرح اجرا شود که برنج تولید شده در مزارع کشور شناسنامه داشته باشند

بخش کوچکی از  های شمالی و مهندس خاکسار افزایش تولید برنج بر اساس پایداری و حفظ محیط زیست، تمرکز کشت در استان

وری با تاکید بر جلوگیری  استان گلستان، افزایش کارایی مصرف آب در شالیزارهای کشور با توجه به بحران آب موجود، افزایش بهره

از تغییر کاربری شالیزارها، کاهش هزینه تولید و و افزایش درآمد کشاورزان از طریق افزایش عملکرد و مکانیزه کردن عملیات 

 .درصد مکانیزه و برداشت با کمباین را از دیگر اهداف طرح افزایش ضریب خود اتکایی تولید برنج برشمرد 444کاشت کشاورزی و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214193444334 
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 تولیدات زراعی
 - 90/40/34فارس

 درصد نتیجه تحقیقات به مزرعه محقق شد 33خودکفایی گندم با انتقال 
درصد دانش  33خودکفایی گندم با ورود : مدیرعامل شرکت پژوهشی و توسعه کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر گفت

توان  موجود به عرصه میدرصد دانش فنی  ۸3های انجام شده با ورود  فنی موجود به عرصه اتفاق افتاد و طبق برآورد

 .میلیون تن گندم تولید کرد 14

وگو با خبرنگاران که در سازمان اقتصادی کوثر برگزار  در هفتمین نشست اتاق گفت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های  های فعالیت یکی از ویژگی: شد، جعفر خلقانی مدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی این سازمان اقتصادی گفت

 .های باالسری نظام است ق بر سیاستهای اصلی نظام و منطب اقتصادی سازمان کوثر راهبرد محور بودن آنها مبتنی بر سیاست

میلیون تن گندم تولید  41درصد دانش فنی موجود وارد عرصه فنی شد و  34وقتی خودکفایی گندم اتفاق افتاد فقط : وی افزود

 .شد

گر براساس محاسبات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که ا: رئیس اسبق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تصریح کرد

میلیون تن گندم در  91توان  درصد دانش فنی موجود به عرصه وارد شود، بدون ضربه زدن به سایر محصوالت کشاورزی می 94

 .ایران تولید کرد

هزار طرح تحقیقاتی پایان یافته در کشور احصا شده که قابل تبدیل به  41امروز بیش از هزار دانش فنی و : خلقاتی بیان داشت

 .تجاری سازی است

یکی از راهبردهای اصلی در شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر ثروت : معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت نهم تصریح کرد

های پژوهشی و آموزشی اگرچه تابع قانون تجارت و سودآوری  هاست، یعنی ضرورتا ما در پس فعالیت آفرینی در سایر فعالیت

 .های اجرایی باید اتفاق بیفتد آفرینی است که در سایر فعالیت هستیم، اما نقطه اصلی سودآوری ما ثروت

های سازمان اقتصادی کوثر در توسعه علم و فناوری  درصد از اعتبارات کل شرکت 9بنابراین بر این اساس باید : خلقانی بیان داشت

 .افزایی و توسعه منابع انسانی هزینه شود و دانش

های تحقیقاتی یکی از اهداف بنیاد  سازی یافته همچنین بحث تجاری: ی تصریح کردمدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه کشاورز

 .ای در نظر گرفته نشده است اقتصادی کوثر است که برای آن محدودیت بودجه

هایی که قابلیت  اسکندری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر هم در راستای اهداف این شرکت اعالم کرده که از پروژه: وی افزود

ها توجیه  اری سازی و تبدیل به ثروت آفرینی دارد حمایت و مشارکت مالی خواهیم داشت و در صورتی که اثبات شود این طرحتج

های جدید در هلدینگ  های جاری و تعریف رشته فعالیت کردن فعالیت ها در راستای دانشی اقتصادی و فنی دارند از این پروژه

 .گیریم کشاورزی بهره می

از دیرباز صنایع : ن نشست سعید بینافر مدیرعامل شرکت شیمی دارویی کوثر به معرفی شرکت پرداخت و گفتدر ادامه ای

اند و همچنین ضربات آن از ناحیه نقصان و وابستگی بر اقتصاد این  دامپروری و کشاورزی جایگاه خود را در اقتصاد کشور نشان داده

 .های مختلف احساس شده است کشور در سال

شود بنابراین تولید دارو در  مسئله سالمت جامعه، دام، طیور و غذا از جمله مسائل استراتژیک برای کشور محسوب می: ودوی افز

 .راستای حفظ سالمت جامعه بسیار حائز اهمیت است

http://www.farsnews.com/
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ی پرورشی ها های درمانی در انسان، دام و طیور به سمت پیشگیری در حرکت است و اولویت مجموعه پروتکل: بینافر بیان داشت

سال اخیر تغییر قابل توجهی در نحوه مدیریت  44خورد و این مسئله باعث شده در  دام و طیور هم روی مسئله پیشگیری رقم می

 .های پرورشی ایجاد کنیم مجموعه

ام و یکی از اقدامات سازمان اقتصادی کوثر برای حفظ سالمتی در تولیدات د: مدیرعامل شرکت شیمی دارویی کوثر تصریح کرد

طیور ایجاد واحد شیمی دارویی کوثر برای تأمین واکسن، دارو، مواد ضد عفونی برای خود مجموعه اقتصادی کوثر و بیرون از 

 .مجموعه بوده است

های  کننده از جمله طرح های طیور، تولید داروهای گیاهی و تولید مواد ضدعفونی طرح تولید واکسن با اولویت واکسن: وی افزود

رود و در کنار آن قصد داریم به فراخور نیاز بازار داخل و صادرات قدم در راه  در شرکت شیمی دارویی کوثر به شمار می ای توسعه

 .تولید داروهای انسانی بگذاریم

از بنابراین تولید داروهای مورد نی: بینافر با بیان اینکه سازمان اقتصادی کوثر در صنعت دام و طیور فعالیت چشمگیری دارد، گفت

کند و به این ترتیب نگرانی از فروش محصوالت نخواهیم  در صنعت دام و طیور در درجه اول نیاز داخلی هلدینگ را فراهم می

 .داشت

شروع فعالیت این : در ادامه این نشست سید صدراله پرهیزگار مدیرعامل توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر اظهار داشت

 .های تحت پوشش و کشور بوده است و هدف آن خدمات دهی به زنجیره تأمین و ارائه خدمات به شرکتبوده  4324شرکت از سال 

های فعالیت شرکت مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر حوزه طیور است و در این بخش در  یکی از حوزه: پرهیزگار تصریح کرد

 .کنیم ترین تکنولوژی و خدمات پس از فروش فعالیت می تههای تکنولوژی با پیشرف های طراحی، مشاوره و تأمین ماشین حوزه

میلیون قطعه در بخش گوشتی  94تولید ساالنه جوجه یک روزه طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود یک میلیارد و : وی افزود

به صنعت طیور وارد  میلیارد ریال را 424شود و این تلفات مبلغ  درصد تلفات ایجاد می 1است که به دلیل حمل نامناسب حدود 

کند بنابراین برای جلوگیری از این گونه خسارات یکی از اهداف ما تأمین و ساخت کانتینرهای هوشمند حمل جوجه یک روزه  می

 .است

های به روز دنیا اقدام  های مرتبط با حمل ما به عنوان یک شرکت پیشرو در ساخت تکنولوژی بنابراین برای کاهش هزینه: وی افزود

 .ایم و امیدواریم طی یکی دو سال آینده به سمت ساخت این کانتینرها حرکت کنیم اخذ یک نمایندگی معتبر در دنیا کردهبه 

آزمایشگاه کوثر به دلیل پتانسیل باال و : در ادامه این نشست فاطمه امینی نجفی مدیر آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی کوثر گفت

هزار نمونه در  344های کشور است و حدود  لحاظ حجم نمونه یکی از فعال ترین آزمایشگاه های پیشرفته و بهترین مواد از دستگاه

 .شود سال در این آزمایشگاه انجام می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214134444923 
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زراعیتولیدات   
 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  34: تاریخ

 صورت مکانیزه درصد مزارع جو دیم قوچان به 73کشت بیش از 
 .شود صورت مکانیزه و فنی کشت می درصد مزارع جو دیم قوچان در حال حاضر به 34بیش از 

، مدیر جهاد کشاورزی قوچان با اشاره به اینکه یکی از مباحثی که گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

 29های  در همین راستا در سال: کند بحث مکانیزه کردن کشاورزی است گفت تولید در کشاورزی را اقتصادی و مقرون به صرفه می

 .میلیارد تومان در قالب تسهیالت مکانیزاسیون در قوچان جذب شده است در حدود پنج 23و 

توانند از این  امکان پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون مطابق با نیاز شهرستان موجود است و کشاورزان قوچانی می: یگانه مقدم افزود

 .تسهیالت استفاده کنند

هزار هکتار است که در سطح کشت  943هکتار و گندم دیم بیش از  344هزار و  4در قوچان سطح زیر کشت گندم آبی : وی گفت

 .و عملکرد تولید گندم دیم رتبه اول را در استان داراست

با نزدیک شدن به پایان برداشت محصول گندم از مزارع این شهرستان در سال جاری و در : مدیر جهاد کشاورزی قوچان افزود

ش را شاهد بودیم ولی با وجود این کاهش با مدیریت خوب کشاورزان قوچانی و درصد کاه 44سطح زیر کشت گندم دیم حدود 

 .ایم برابر عملکرد تولید داشته 9بارندگی به موقع بیش از 

برابری را شاهد هستیم  3درصد افزایش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد  44در بحث کشت دیم گندم نیز حدود : وی گفت

 .ایم شته خرید تضمینی گندم در مراکز خرید را داشتههمچنین تاکنون سه برابر سال گذ

http://www.yjc.ir/fa/news/3944424 
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 تولیدات زراعی
 ایسنا - 139۲تیر  2۶جمعه 

  برای نخستین بار در شرق کشور صورت گرفت

  کشت نشایی مکانیزه ذرت
وری و کاهش مصرف آب، کشت نشایی ذرت با ادوات مکانیزه در مزارع شهرستان  بار در شرق کشور و در راستای افزایش بهره نخستینبرای 

 .نیشابور اجرا شد

 ای است که آب مقوله: به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا در خراسان، فرماندار نیشابور، غالمحسین مظفری در حاشیه این برنامه اظهار کرد

بار در شرق کشور، کشت نشایی  برای تولید حیاتی است و برخی محصوالت چون ذرت، نیاز به آب زیادی دارند که در این راستا برای نخستین

 .ذرت با ماشین نشاکار درسطح سه هکتار از اراضی شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود شهرستان نیشابور انجام شد

شود بلکه موجبات تولید اقتصادی این محصول را به نحو مطلوب  باعث کاهش مصرف حداقل دو نوبت آبیاری میتنها  کشت نشایی نه: وی افزود

 .آورد فراهم می

های نوین آبیاری، محصوالت کشاورزی که نیاز آبی باالیی داشته باشند،  الزم است در راستای افزایش روش: فرماندار نیشابور خاطرنشان کرد

 .گیرند  مورد تجدید نظر قرار

های  براساس سیاست ترویج و توسعه کشت نشایی در کشور در محیط: رئیس کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبییعی نیشابور ادامه داد

ها و توسعه کشاورزی حفاظتی، کاهش مصرف آب و مکانیزاسیون در این بخش را خواهیم داشت که باید راهکار  شده از قبیل گلخانه کنترل

 .رایی مناسب در این زمینه ارائه شودعملیاتی و اج

هایی در بخش آب و استفاده از  کشاورزی با محدودیت: فرماندار نیشابور با اشاره به ضرورت جذب اعتبارات در بخش مکانیزاسیون تأکید کرد

های پیاپی، ضرورت دارد  کند که با توجه به پیشروی شرایط آب و هوایی و خشکسالی های نوین و مکانیزاسیون دست و پنجه نرم می روش

 .های نوین کشت در دستور کار قرار گیرد تر و روش های سنتی و استفاده از ارقام مناسب و مقاوم های نوین به جای کشت جایگزینی روش

در یک تا با توجه به اینکه محصول ذرت جزء محصوالت استراتژیک کشاورزی است، کاهش هزار تا دو هزار متر مکعب آب : مظفری تصریح کرد

جویی و کاهش میزان بذر، زمان و آب مصرفی، افزایش عملکرد محصول در هر هکتار، افزایش کیفیت با توجه به  دو مرحله آبیاری، صرفه

های حاصل از پایین بودن قوه نامیه بذر، کوتاه شدن طول دوره رشد گیاه و جلوگیری از خطرات  رسیدن همزمان محصول، برطرف شدن نگرانی

 .ز سرمازدگی آخر فصل رشد از جمله مزایای کشت نشایی استناشی ا

های جاری و بحران شدید کم آبی، این  های زیر زمینی و خشک شدن آب های پی در پی و افت شدید آب گفتنی است؛ با توجه به خشکسالی

درصد کاهش در مصرف آب  14ر مصرفی ودرصد کاهش در بذ 34شود و  روش یکی از راهکارهایی است که در افزایش راندمان آب استفاده می

 .گیرد صورت می

http://www.isna.ir/fa/news/21419441942 
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 خرما 

 آیانا 1390تیر  29, دوشنبه

 ها  ارتقای تحقیقات کشاورزی با لغو تحریم/ اندازی شد های گرمسیری راه شبکه دانش خرما و میوه
فقره دستورالعمل فنی و  911پروژه تحقیقاتی مؤسسه و شامل  977های گرمسیری حاصل  شبکه دانش خرما و میوه

 .اندازی شد نشریه ترویجی راه

اندازی  از راه( ایانا)کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های گرمسیری رئیس مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

فقره دستورالعمل فنی و نشریه ترویجی در  499این شبکه شامل : های گرمسیری خبر داد و گفت شبکه دانش خرما و میوه

 .بندی و پس از برداشت است رآوری، بستهپزشکی، ف نژادی، گیاه باغی، به زراعی، به های مختلف آبیاری و تغذیه، به زمینه

های گرمسیری کشور، توسعه شبکه  ای نظیر مؤسسه تحقیقات خرما و میوه در مؤسسه تحقیقاتی توسعه: مسعود لطیفیان افزود

 اطالعاتی انتقال دانش و فناوری منجر به افزایش کیفیت تولید و مزیت رقابتی اقتصادی در تولید محصوالت تحت پوشش برنامه

 .شود تحقیقاتی می

در دنیای امروز تحقیق و توسعه سیاست کلی تولیدکنندگان کشاورزی است و انگیزه بقاء این محصوالت را که : وی خاطرنشان کرد

 .دهد ترین صادرات غیرنفتی کشور هستند افزایش می از مهم

های گرمسیری در صدد است با  ا و میوهشبکه دانش خرم: های گرمسیری کشور ادامه داد رئیس مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

های گرمسیری  مندی نخلداران و باغداران میوه های تحقیقاتی، زمینه بهره های علمی حاصل از یافته سازی تکنولوژی انتقال و پیاده

 .کشور را فراهم و حضور ایران در بازار جهانی خرما را قطعی سازد

های گرمسیری و تعامل و مشارکت  لمی و تجاری علم و فناوری خرما و میوهانداز این شبکه را ایجاد قطب ع لطیفیان چشم

 .های نوین برای تولید محصول سالم و ارگانیک در کشور اعالم کرد استراتژیک در تولید دانش و فناوری

های گرمسیری،  میوه های گرمسیری را ایجاد مزیت رقابتی پایدار در تولید خرما و اندازی شبکه دانش خرما و میوه وی اهداف راه

های گرمسیری، ارتقاء  های گرمسیری، انتقال تکنولوژی و فناوری خرما و میوه توسعه محصوالت نوین در صنعت خرما و میوه

های گرمسیری، کمک به  وری و در نهایت افزایش سودآوری و درآمدزایی بر پایه تحقیق و توسعه در صنعت خرما و میوه بهره

های گرمسیری کشور به تولیدات علمی مؤسسه و تسریع روند تبدیل دانش به فناوری  لداران و باغداران میوهدسترسی همه اقشار نخ

 .های گرمسیری اعالم کرد تولید خرما و میوه

 های تحقیقاتی پروژه و یافته 433ترین مجموعه نشریات فنی و اجرایی حاصل از  عنوان بزرگ لطیفیان با اشاره به اینکه این شبکه به

برداری از  تواند جهت بهره مندان می پژوهان و عالقه تمامی محققان، دانش: سال گذشته است، تصریح کرد 44محققان مؤسسه طی 

 .مراجعه کنند www.khorma.areo.irهای گرمسیری کشور  سایت مؤسسه تحقیقات خرما و میوه این شبکه به آدرس وب

 ها رتقاء تحقیقات کشاورزی کشور با برداشته شدن تحریما

، اظهار امیدواری کرد که این 3+4ای ایران با  های گرمسیری کشور با تبریک توافق هسته رئیس مؤسسه تحقیقات خرما و میوه

 .توافق راهکاری برای حل معضل واردات ابزارآالت وسایل مورد نیاز بخش تحقیقات باشد

های گرمسیری مشکل در انتقال دانش فنی  های تحریم، مؤسسه تحقیقات خرما و میوه خوشبختانه طی سال وی با بیان اینکه

های گرمسیری فعالیت دارند، اکثراً در خاورمیانه هستند طی  دلیل آنکه کشورهایی که در حوزه خرما و میوه به: نداشته، یادآور شد

 .ایم و در این حوزه مشکلی نداشتیم دل اطالعات و دانش فنی بودهها و تبا های اخیر قادر به وارد کردن پروتکل سال

http://www.khorma.areo.ir/
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ها برای واردات آن با مشکل  ای است که در این سال تحقیقات کشاورزی نیازمند برخی ابزارآالت و وسایل ویژه: لطیفیان تأکید کرد

 ./ی کشور را بیش از پیش ارتقاء دهیمها بتوانیم این مشکل را رفع کرده و کشاورز رو بودیم، امیدواریم با لغو تحریم روبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93413-4.html 
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 خرید تضمینی

 - 90/40/34فارس

 میلیون تن رسید ۰خرید تضمینی گندم به مرز 
 1۰4میلیون و  7از ابتدای آغاز خرید تضمینی گندم تاکنون : تضمینی گندم بانک کشاورزی گفتسخنگوی خرید 

 .میلیارد ریال خریداری شده است 437هزار و  ۰1تن گندم به ارزش  433هزار و 

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  اهلل نظری عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در گفت حشمت

 134میلیارد ریال خریداری شده و مبلغ  143هزار و  42از ابتدای برداشت گندم تاکنون، گندم کشاورزان به ارزش : ، گفتفارس

 .میلیارد ریال هم به حساب گندمکاران واریز شده است 193هزار و 

هزار محموله  299تن گندم در قالب  144هزار و  241میلیون و  3داشت گندم تاکنون از دهه سوم فروردین و آغاز بر: وی افزود

 .خریداری شده است

مرکز فعال خرید در حال انجام  211استان و در  34سخنگوی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه کار خرید گندم در 

 .، تهران، خراسان رضوی و جنوبی و خوزستان در حال خرید استهای اصفهان، ایالم، بوشهر گندم از استان: است، اظهار داشت

ریزی کشور برای  شود بهای گندم خریداری شده تا پایان هفته جاری توسط سازمان مدیریت و برنامه بینی می پیش: وی افزود

 .ها تأمین و به حساب کشاورزان واریز شود بانک

انک کشاورزی در راستای سرعت بخشیدن به عملیات خرید گندم و واریز سامانه ویژه خرید تضمینی گندم ب: نظری تصریح کرد

 .پول به حساب کشاورزان گندمکار توسط بانک کشاورزی طراحی شده است

 .شد با عاملیت بانک کشاورزی انجام می 91های گذشته نیز خرید تضمینی گندم تا پایان سال  در سال: وی افزود

پول گندمکاران کشور از منابع بانک کشاورزی به صورت : ینی گندم بانک کشاورزی گفتعضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضم

 .شود آنی توسط سامانه ویژه خرید تضمینی گندم این بانک پرداخت می

تومان و قیمت هر کیلوگرم گندم  4433به گزارش فارس، طبق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی در سال جاری 

 .ان استتوم 4499دوروم 

میلیون تن گندم در کشور تولید و حدود  44طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری حدود : افزاید این گزارش می

 .شود میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری می 9

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214134444432 
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 خرید تضمینی
 - 90/40/29فارس

 خرید تضمینی شیرخام ادامه دارد/ تصمیمی برای قطع خرید تضمینی شیرخام اتخاذ نشده
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه درخواست ادامه طرح خرید تضمینی شیر به وزیر جهاد ارائه 

هایی که این طرح در حال اجراست،  هنوز تصمیمی برای قطع خرید تضمینی شیر اتخاذ نشده و در استان: گفت شده،

 .خرید تضمینی ادامه دارد

نوز تصمیمی ه: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفت

هایی که این طرح در حال اجراست فعال خرید تضمینی شیر ادامه  برای قطع خرید تضمینی شیر خام گرفته نشده و در استان

 .یابد می

تومان به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده، ولی  4114درخواست ادامه طرح خرید تضمینی شیرخام از دامداران با قیمت : وی افزود

 .جع به آن اتخاذ نشده و ادامه طرح در حال بررسی استهنوز تصمیمی را

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی دامداران هنوز موفق به اخذ وجه فروش شیرخام 

مان تعاون ممکن است به صورت موردی برخی دامداران هنوز وجه خود را بابت فروش شیرخام، از ساز: اند، گفت خود نشده

 .توانند به جای وجه نقد، ذرت دریافت کنند روستایی دریافت نکرده باشند که این افراد می

تومان به سازمان تعاون روستایی دامداران  4114یعنی  23بابت فروش شیرخام تضمینی با قیمت مصوب تیرماه سال : وی گفت

 .توانستند، پول نقد یا ذرت دریافت کنند می

مبنی بر قیمت خرید شیرخام از دامداران توسط صنایع لبنی به  23به دنبال عدم اجرای مصوبه تیرماه سال : رشبراساس این گزا

کنندگان شیر در زمستان گذشته طرحی را با عنوان خرید تضمینی شیرخام  تومان، دولت در راستای حمایت از تولید 4114قیمت 

 .به اجرا درآورد

 3.9کنندگان است که براساس آن شیر خام با چربی  تضمینی شیرخام یک طرح حمایتی از تولیدطرح خرید : افزاید این گزارش می

 .شود تومان خریداری می 4114کنندگان با قیمت  هزار از تولید 444و بار میکروبی زیر 

 .هم ادامه داشته باشد 21این طرح از زمستان سال گذشته به اجرا در آمد و قرار است، تا پایان تیرماه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214192444431 
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 دانه های روغنی
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 روغن

 آیانا 1390تیر  27, شنبه

 تاثیر کاهش واردات روغن آفتابگردان توسط ایران بر صادرات اوکراین 
سال گذشته  7به دلیل کاهش منابع روغن آفتابگردان اوکراین صادرات این محصول در ماه می به پایین ترین سطح 

 .تنزل یافت 3٫17یعنی 

غذا، به بیان دیگر صادرات روغن آفتابگردان اوکراین در به نقل از پایگاه خبری اقتصاد ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .ماه می تنها به نیمی از سطح صادرات سال قبل رسیده و بیشترین کاهش صادرات به اتحادیه اروپا، چین و ایران عنوان شده است

میلیون تن  4٫43ت و به رقم در مقابل، صادرات روغن آفتابگردان اوکراین به هند در ماه می جهش یافت و از رکورد ماه قبل گذش

البته در مجموع صادرات روغن آفتابگردان اوکراین به هند . رسید که تنها اندکی کمتر از رقم صادرات مدت مشابه سال قبل است

اخباری بدست ما رسید که نشان . هنوز رشد متوسط و معقول ساالنه را نشان می دهد 9443تا مارس  9441طی ماه های اکتبر 

دالر در هرتنی  494-414مصرف کنندگان روغن آفتابگردان در هند خریدارانی بودند که این محصول را با اختالف قیمت می دهد 

 .با سویا خرید کرده اند

اتحادیه اروپا نیز نسبت به همین مدت زمان در سال قبل روغن آفتابگردان بیشتری از اوکراین وارد  9443تا می  9441در اکتبر 

انجام شده است به این ترتیب اتحادیه اروپا توانسته  9443تا مارس  9441خش عظیمی از آن در ماه های اکتبر کرده است که ب

 .کاهش منابع داخلی روغن زیتون خود را با واردات روغن آفتابگردان از اوکراین جبران کند

http://www.iana.ir/food/item/93492-4.html 
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 روغن
 آیانا 1390تیر  29, دوشنبه

 اعالم شرایط جدید واردات روغن زیتون 
ای واردات تفاله روغن زیتون و مخلوط روغن زیتون با تفاله را ممنوع اعالم کرد و  سازمان توسعه تجارت در بخشنامه

 . واردات روغن زیتون هم باید با ضوابط سازمان ملی استاندارد باشد: گفت

نعتی و توزیع آن با برچسب روغن ،به دنبال افشای خبر تکان دهنده واردات روغن ص(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .شده از سوی سازمان استاندار باشد خوراکی، از این پس واردات روغن زیتون باید براساس ضوابط تعیین

بر رعایت این « های آزمون ها و روش روغن زیتون، ویژگی»در مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد با عنوان 

 .روغن زیتون تاکید شده و واردکنندگان ملزم به رعایت این استاندارد هستند استاندارد هنگام واردات

 .این بخشنامه از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات ایران ابالغ شده است

http://www.iana.ir/food/item/93433-4.html 
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 زعفران

 آیانا 1390تیر  34, سه شنبه

 ها در زعفران ایران  گذاری اروپایی انتظار دور از ذهن سرمایه
علت نداشتن بازار داخلی امکان  ترین محصوالت صادراتی غیرنفتی است، اما به هرچند زعفران یکی از مهم

 .های خارجی در ایران وجود ندارد ها و کمپانی گذاری شرکت سرمایه

هرچند روند : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس شورای ملی زعفران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  نایب

صعودی قیمت زعفران نسبت به یک ماه اخیر با افزایش عرضه و اتمام ثبت سفارش و تعهد صادرکنندگان ثبات یافته است، اما 

 .ازار این محصول شده استپرواز قیمت زعفران باعث رکود ب

روز گذشته ثابت مانده و افزایش قیمتی گزارش نشده است، اما پرواز  44با وجود آنکه قیمت زعفران طی : غالمرضا میری افزود

هزار تومان، باعث شده خریداران  344تا شش میلیون و  444قیمت زعفران و قرار گرفتن این محصول در سطح شش میلیون و 

 .ار صادراتی به ثبت سفارش رغبتی نداشته باشندخارجی در باز

های اولیه به سختی صورت  ها با وجود حاکم شدن ثبات در بازار، برگشت به قیمت همواره پس از افزایش قیمت: وی خاطرنشان کرد

صادراتی از دست  های حبابی و کاذب باید به شکل متعارف خود افزایش پیدا کنند تا بازار گیرد، این در حالی است که قیمت می

 .نرود

گذاری در بازارهای مشهد قیمت  شاید طی یکی دو سال آینده هم بتوان با کاهش عرضه و شکل سنتی قیمت: میری ادامه داد

ترین آنها  ثبات و حباب نامتعارف قیمتی، بدون شک رقبای ایران در صدور زعفران که مهم زعفران را پرواز داد، اما با چنین بازار بی

 .کنند ستان است، زمینه فعالیت پیدا خواهند کرد و با دامپینگ، بازار زعفران را از آن خود میافغان

 ای، اثر قابل توجهی در تجارت زعفران ندارد توافقات هسته

ر تواند بازگشت پول و مبادالت پولی تجا ای هرچند می نتیجه مذاکرات و توافقات هسته: رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد نایب

 .ایرانی را تسهیل کند، اما اثر قابل توجهی در تجارت زعفران ندارد

کند، باید علت آن را در افزایش سرانه مصرف  گذاری در ایران اعالم آمادگی می دونالد برای سرمایه اگر کمپانی مک: وی یادآور شد

که این کمپانی از گرایش بازار داخلی ایران آگاه فود دانست؛ چرا  های گوشتی و اقبال شدید مردم ایران به غذاهای فست فرآورده

کند، در حالی که سرانه مصرف زعفران در دنیا بسیار  کنندگان ایرانی چنین پیشنهادی را مطرح می است و با علم به ذائقه مصرف

 .پایین است

اند، اما این ادویه  عمل آورده هایی به زیری هرچند تعدادی از تجار یونانی و اسپانیایی برای صادرات زعفران برنامه: میری تأکید کرد

بندی و صادرات زعفران بدون  گذاری در ایران برای بسته برای بسیاری از کشورهای اروپایی ناآشناست، لذا پیشنهاد سرمایه

 .رسد نظر می بندی دور از ذهن به های بزرگ بسته گیری تجار ایرانی به شرکت جهت

 متولی است زعفران بی

عنوان یکی از اقالمی که باالترین ارزش افزوده در سبد صادراتی  هرچند زعفران به: ورای ملی زعفران اظهار داشترئیس ش نایب

وجود آمد و بدون دخالت هیچ  های اخیر به ثباتی بازار و آشفتگی قیمت که طی ماه شود، اما بی کشور را دارا است، شمرده می

 .لی استمتو دستگاهی متوقف شد، نشان داد زعفران بی
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رغم آشفتگی که متوجه بازار این  زعفران دوشادوش پسته در سبد صادراتی ایران جایگاه اختصاصی دارد، اما به: وی همچنین گفت

ترین اقالم  دهد کمترین توجهی به مهم ها اقدامی برای ثبات بازار آن نکردند و این نشان می کدام از وزارتخانه محصول شد، هیچ

 .شاورزی وجود نداردصادراتی محصوالت ک

شرایط سه ماه گذشته برای بازار زعفران، زمینه را برای تأسیس صندوق زعفران فراهم کرد و باید ابزار الزم : میری در ادامه افزود

برای کنترل این محصول تدوین شود، چرا که چنین اتفاقاتی که تنها بازی زرگری بین تعدادی از بنکداران زعفران بوده که ممکن 

 .با این وجود، دولت نشان داد تمایلی برای کنترل بازار زعفران ندارد. های آینده دوباره تکرار شود ت سالاس

 ریزی دارد تجارت نیاز به برنامه

رود از سوی وزارت  ای و بهبود فضای کسب و کار و تجارت، انتظار می پس از حاصل شدن توافقات هسته: وی خاطرنشان کرد

 .های حمایتی برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی تدوین شود بستهصنعت، معدن و تجارت 

ای تجار  ای ایجاد شود، باعث ورود عده شده دار و هدایت ریزی جهت باز شدن فضای تجارت پیش از آنکه برنامه: میری تصریح کرد

رو  المللی با خدشه روبه ر را در بازارهای بینعلت درک نادرست از بازار، شرایط اقتصادی کشو شود که به گذارانی می ناآشنا یا سرمایه

 ./کنند می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93494-4.html 
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 زعفران
 آیانا 1390تیر  31, چهارشنبه

استان افغانستان به جای  1۰کشت زعفران در / پرچم ایران در تولید و صادرات زعفران، همچنان باال

 خشخاش 
ای اثبات کرد  ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در پژوهشی، مقایسه های برنامه مؤسسه تحقیقات پژوهش

 .رو کند نام تولیدکننده زعفران را با چالش عمده روبه تواند جایگاه ایران یا سایر کشورهای صاحب که افغانستان نمی

تن زعفران همچنان دارنده مقام نخست تولید و  934، ایران با تولید ساالنه بیش از (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ورای ملی زعفران نگرانی رئیس ش تجارت جهان را از آن خود کرده است و هر از چندگاهی از سوی فعاالن این حوزه همچون نایب

ریزی و امور  های برنامه شود، اما مؤسسه تحقیقات پژوهش برای تصاحب این بازار از سوی کشورهایی چون افغانستان احساس می

تواند جایگاه ایران یا سایر کشورهای  ای را اثبات کرد که این کشور نمی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در پژوهشی، مقایسه

گرم برای  34های با وزن بیش از  رو کند، اما وضع عوارض صادراتی روی بسته تولیدکننده زعفران را با چالش عمده روبه نام صاحب

های کوچک برای صادرات مجدد و حتی کاربرد در محصوالت  بندی هایی ازجمله غیراقتصادی بودن بسته صادرکنندگان دغدغه

ها با توجه به تکنولوژی نامناسب که فساد  بندی و نامناسب بودن بسته مواد اولیه بستهدارویی، آرایشی و بهداشتی، باال بودن قیمت 

توسط دیوان عدالت اداری  29گرفت و در مردادماه سال  شود، از عواملی است که باید مورد تجدیدنظر قرار می محصول را باعث می

 .ابطال شد

آید، بلکه راهکارهایی مانند تولید و صادرات  دست نمی تر به بندی کوچک نکته آن که ایجاد ارزش افزوده در محصول تنها با بسته

های تحت اتمسفر  بندی مثل بسته های جدید در بسته شده زعفران مثل کروسین، استفاده از تکنولوژی سازی های خالص عصاره

تواند اعتبار  حصوالت صادراتی هم میهای پایش و ردیابی در م های فعال و برقراری سیستم های هوشمند و بسته کنترل شده، بسته

 .محصوالت صادراتی ایران را نزد مشتریان افزایش دهد

های اجراشده توسط دولت افغانستان و  دهد که بر اساس برنامه نگاهی به وضعیت تولید و فرآوری زعفران در افغانستان نشان می

های همکاری برای توسعه کشورهای  ، بخشUSDAفرنیا، المللی نظیر ایکاردا، دانشگاه کشاورزی کالی حمایت نهادهای بین

عنوان  هرچند به هیچ. طور تدریجی در حال افزایش است تاکنون به 24سطح زیر کشت زعفران از اواخر دهه ... انگلستان، ایتالیا و

شده توسط کمیته  مارهای ارائهآمار دقیق و قابل استنادی درباره تولید و صادرات زعفران در افغانستان وجود ندارد، اما بر اساس آ

تا  9441های  ، میزان تولید و سطح زیر کشت تقریبی زعفران طی سال(DAACAR)دانمارکی کمک به پناهندگان افغانستان 

 .هکتار رسیده است 344کیلوگرم و  144هکتار به  44کیلوگرم و  44به ترتیب از  9449

 استان افغانستان به جای خشخاش 1۰کشت زعفران در 

شود، اما برنامه دولت بر آن است که به  در ایالت هرات تولید می( درصد زعفران این کشور 24)بیشترین سطح زیر کشت زعفران 

هزار هکتار زمین  44بر اساس مطالعات انجام گرفته حدود هفت تا . استان گسترش دهد 94جای خشخاش، کشت آن را در تمام 

تن خواهد  34تا  34آمیز بودن کشت آنها میزان تولید به  وجود دارد که در صورت موفقیتمناسب برای کشت زعفران در افغانستان 

 .رسید

کن و  دستگاه ماشین خشک 494هزار زارع، چاپ دستورالعمل کشت، تهیه  49در این باره نیز اقداماتی همانند آموزش حدود 

اقدامات دولت افغانستان برای توسعه کشت زعفران است، احداث سه آزمایشگاه کنترل کیفی این مصحول در ایاالت هرات ازجمله 

های ضعیف اقتصادی و فنی افغانستان هنوز هم مشکالت متعددی نظیر کمبود پیاز مناسب، فقدان مراکز  اما با توجه به زیرساخت
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های  از همه ضعف سیاستتر  انبارداری و فرآوری، فقدان استاندارد ملی و نبود ارتباط صحیح بین زارعان و صادرکنندگان و مهم

 .مناسب دولتی در سر راه تولید این محصول وجود دارد

ها از زعفران افغانی ابراز نگرانی کرد که این امر ممکن است بازار  رئیس شورای ملی زعفران از حمایت آمریکایی غالمرضا میری، نایب

صول در افغانستان بسیار ناچیز است، بنابراین قسمت عمده زعفران ایرانی را غصب کند، اما با توجه به اینکه میزان مصرف این مح

، (درصد 34)ترین بازار صادراتی این محصول به ترتیب کشورهای اسپانیا  مهم. شود زعفران تولیدشده به کشورهای دیگر صادر می

قابل توجه این است که به نکته . ، سوئد، سوئیس، آرژانتین و امارات متحده عربی است(شش درصد)، فرانسه (درصد 43)ایتالیا 

شود، اما باید گفت که این  صورت فله به اسپانیا و فرانسه صادر می بندی، قسمت عمده زعفران به دلیل ضعف کنترل کیفیت و بسته

لیان ای است؛ زیرا مبنی بر تهدید زعفران افغانستان بر تولید و صادرات ایران و تأکید این نکته که طی سا مسئله تنها جنجال رسانه

چندان دور وضعیت  اخیر میزان تولید و صادرات زعفران در افغانستان افزایش یافته است، اما در حال حاضر و حتی در آینده نه

البته . رو کند نام تولیدکننده زعفران را با چالش عمده روبه ای نیست که بتواند جایگاه ایران یا سایر کشورهای صاحب تولید به گونه

( نظیر صادرات مجدد)های مناسب، استفاده از فرصت تولید زعفران در افغانستان  ریزی رتی امکان دارد که با برنامهاین مورد در صو

بندی مناسب، تولید  هایی مانند بسته از روش) به همراه توجه به مسائلی مانند ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زعفران تولیدی 

 .تولید و صادرات وجود داشته باشدامکان افزایش میزان ( های زعفران عصاره

ای که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم زعفران دسته،  گونه این اعتقاد هم هست که ماه رمضان بر قیمت زعفران تأثیر گذاشته، به

، سرگل بین شش میلیون و 344تا شش میلیون و  144، پوشال بین شش میلیون و 334تا پنج میلیون و  344بین پنج میلیون و 

رسد و ماه رمضان باعث  و هفت میلیون تومان در بازار به فروش می 944و نگین بین شش میلیون و  334تا شش میلیون و  444

کاهش عرضه زعفران شده و ممکن است با توجه به اتمام این ماه و افزایش عبور و مرور کشاورزان در بازارهای محلی به نسبت 

 ./نتیجه آنکه پرچم تولید ایران همچنان باالست و جای نگرانی وجود ندارد. کندمیزان عرضه، قیمت زعفران کاهش پیدا 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93443-4.htmlر 
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 زیتون

 آیانا 1390تیر  29, دوشنبه

 اعالم شرایط جدید واردات روغن زیتون 
ای واردات تفاله روغن زیتون و مخلوط روغن زیتون با تفاله را ممنوع اعالم کرد و  سازمان توسعه تجارت در بخشنامه

 . واردات روغن زیتون هم باید با ضوابط سازمان ملی استاندارد باشد: گفت

دنبال افشای خبر تکان دهنده واردات روغن صنعتی و توزیع آن با برچسب روغن ،به (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .شده از سوی سازمان استاندار باشد خوراکی، از این پس واردات روغن زیتون باید براساس ضوابط تعیین

بر رعایت این « مونهای آز ها و روش روغن زیتون، ویژگی»در مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد با عنوان 

 .استاندارد هنگام واردات روغن زیتون تاکید شده و واردکنندگان ملزم به رعایت این استاندارد هستند

 .این بخشنامه از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات ایران ابالغ شده است

http://www.iana.ir/food/item/93433-4.html 
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 سالمت

 - 90/40/31فارس

های مشترک انسان و  درخواست اختصاص اعتبار برای کنترل بیماری/ گزارش آنفلوانزای پرندگان به مجلس
 دام

با توجه به انتظاراتی که از سازمان دامپزشکی در مورد کنترل و پیشگیری از : رئیس کمیسیون کشاورزی گفت

های انسان و دام وجود دارد باید بخشی از اعتبارات درمان، وزارت بهداشت به سازمان دامپزشکی اختصاص  بیماری

 .یابد

درباره حضور رئیس سازمان دامپزشکی  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور عضو کمیسیون کشاورزی در گفت علی ایران

این یک بیماری : کشور در کمیسیون کشاورزی و ارائه توضیحات رئیس این سازمان در مورد بیماری آنفلوانزای پرندگان گفت

ی تواند لطمات مال مشترک بین انسان و پرندگان است که عالوه بر خطرات انتقال این بیماری به انسان بروز آن در بین طیور می

 .اندرکاران این صنعت وارد کند ای را به دست قابل مالحظه

بروز آنفلوانزای پرندگان در بین : ها به فکر پیشگیری باشد، افزود وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی باید به جای درمان بیماری

هم رئیس سازمان دامپزشکی برای ارائه جمعیت بومی طیور مازندران و گیالن خسارتی به مرغداران منطقه وارد کرده و روز گذشته 

 .توضیحاتی پیرامون این مسئله در کمیسیون کشاورزی حضور یافت

های  های مختلف دام ، طیور و بیماری اگرچه سازمان دامپزشکی کشور در مقابل شیوع و انتشار بیماری: پور اظهار داشت ایران

 .مسئله غافل بود که باید در حد توان از این سازمان انتظار داشتمشترک بین انسان و حیوان مسئول است اما نباید از این 

ای از وزارت جهاد کشاورزی با بودجه محدود است،   سازمان دامپزشکی کشور یک سازمان مستقل نیست و زیر مجموعه: وی افزود

 .اما انتظاراتی که از این سازمان داریم فراتر از توان واقعی آن است

های دام انسان را  های مشترک بین انسان و دام کم نیست و در اکثر مواقع بیماری با بیان اینکه بیماری عضو کمیسیون کشاورزی

 .اما با این وجود اعتبارات حوزه درمان و بهداشت فقط در حوزه وزارت بهداشت است: کند، گفت هم درگیر می

ان دامپزشکی متمرکز شود زیرا نباید اجازه داد که یک بیماری باید بخشی از اعتبارات وزارت بهداشت در سازم: پور بیان داشت ایران

 .در جمعیت دامی شیوع یابد بعد به انسان منتقل شود و سپس وزارت بهداشت با تخصیص هزینه به درمان آن بپردازد

ا که این سازمان زیر دهد دولت هم از آنج عالوه بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی حداقل اعتبارات را به این سازمان می: وی افزود

 .ای به آن ندارد و مجلس هم خیلی به این سازمان نپرداخته است مجموعه وزارت جهاد است توجهی قابل مالحظه

پیشنهاد من این است که کمیسیون کشاورزی، کمیسیون بهداشت و درمان و هیئت رئیسه : عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت

ه در اختیار وزارت بهداشت است را به سازمان دامپزشکی کشور تعلق دهند، تا این سازمان به مجلس بخشی از اعتبارات خوبی را ک

 .یک سازمان پویا تبدیل شود و سپس از آنها در مقابل عملکرد پاسخ بخواهند

ز بروز های دام و طیور برای کشور بزرگی مثل ایران کار مشکلی است و جلوگیری و پیشگیری ا کنترل بیماری: وی بیان داشت

 .بر است های مختلف که امکان دارد از نقاط مختلف به کشور وارد شود، کاری بسیار هزینه بیماری

روز گذشته رئیس سازمان دامپزشکی در کمیسیون به ارائه توضیحاتی در مورد عملکرد سازمان پرداخت اما بنا : پور تصریح کرد ایران

 .ای آتی در کارگروه تخصصی دام و طیور مجلس مطرح و پیگیری شودشد تا ادامه مباحث راجع به آنفلوانزا در روزه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214134444344 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940431000511
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 سالمت
 ایران اکونا – 139۲تیر  28 - ۲1۲78: کد خبر 

 شود  باغات آلوده به ویروس موزائیک امحا می
هایی را برای جلوگیری از  یک مقام مسئول با بیان اینکه تمامی باغات انجیر آلوده به ویروس موزائیک امحا خواهند شد، توصیه

 .شیوع و گسترش این بیماری به باغداران ارائه کرد

هادکشاورزی با بیان اینکه بیماری ویروسی موزائیک انجیر یکی از های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت ج مدیر کل دفتر میوه

برای مبارزه با این بیماری : های گذشته در باغات انجیر بویژه باغات آبی دیده شده است، اظهارداشت هایی است که از زمان بیماری

 .ه انجیر نوشته ام، به این مساله پرداخته امهایی نیز ارائه شده است، ضمن اینکه در کتابچه ای که خود بنده در زمین دستورالعمل

زمان خشکسالی و وقتی گرد : ابوالقاسم حسن پور با اشاره به اینکه این بیماری توسط کنه ای به نام اریوفید منتقل می شود، افزود

 .وجود داردو خاک زیادی وجود داشته باشد، کنه مذکور طغیان می کند که در چنین شرایطی امکان انتقال این بیماری 

در باغاتی که آبیاری می شوند، به عنوان مثال در منطقه ریجاب کرمانشاه این بیماری در بسیاری از : این مقام مسئول اضافه کرد

 .باغات به خصوص در پاجوش های درختان دیده می شود

این بیماری سبب ضعیف : می شود، گفتها لکه های موزاییک مانندی ایجاد  حسن پور با بیان اینکه بر اثر این بیماری روی برگ

شود، گاهی اوقات نیز برگ نمی تواند شکل واقعی خود را پیدا کند و به تدریج قدرت تولید مواد فتوسنتزی را از  شدن برگ می

 .شود و در طوالنی مدت هم درخت از بین می رود دست می دهد؛ در نتیجه گیاه ضعیف و محصول کم می

که در صورت آلودگی درخت به ویروس موزائیک، چقدر طول می کشد تا درخت بر اثر این بیماری از  وی در پاسخ به این پرسش

 .هرچه درخت ضعیف تر باشد، زودتر از میان خواهد رفت. این امر بستگی به منطقه تولید و به قدرت درخت دارد: بین برود؟ گفت

شهرستان استهبان فارس مشاهده شد که پیگیری معاونت باغبانی و  این بیماری سال گذشته در نهالستانی در: حسن پور ادامه داد

 .دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری منجر به انهدام نهالستان مذکور شد

وی با اشاره به اینکه ما کل نهالستان مذکور را امحا کردیم، چون احساس خطر می کردیم که بیماری در منطقه گسترش پیدا کند، 

این ویروس مشاهده شده و تصمیم ما بر انهدام این باغات آلوده ( انجیر نر)ا در منطقه ایج استهبان در باغات برانجیر اخیر: افزود

درخت است که باید منهدم شوند  944تا  494است، ضمن اینکه طبق گزارشات کارشناسان شهرستان حجم آلودگی شامل حدودا 

 .ای مردم ایجاد نکندتا منشا این بیماری از بین برود و مشکلی بر

باغات انجیر استهبان به دلیل آنکه دیم هستند و از لحاظ رقم نیز متفاوت با : این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی افزود

برانجیر هستند، احتمال آلودگی آنها کمتر است اما خطر انتقال وجود دارد، بنابراین ما توصیه می کنیم که انجیرکاران از آبیاری 

 .تان انجیر دیم خودداری کنند، چون وقتی درخت آبیاری می شود، احتمال توسعه بیماری موزائیک وجود دارددرخ

در این راستا، توصیه ما به . وقتی هوا خشک و گرم می شود، این کنه طغیان و جمعیت زیادی تولید می کند: حسن پور اضافه کرد

رون شهرستان وارد نکنند؛ به ویژه انجیر سیاه یا برانجیر از منطقه جهرم و باغداران این است که به هیچ عنوان نهال را از بی

همچنین در منطقه خفر شهرستان جهرم باغات انجیری در دامنه کوه ها وجود دارند که آلودگی در این منطقه مشاهده شده و 

 .پاجوش یا قلمه هایی که از آن منطقه آمده است، حامل این بیماری بوده اند

ما نگران . خیر، باغات مذکور آبی هستند و هنوز وجود دارند: اسخ به این پرسش که آیا این باغات نیز امحا شده اند؟ گفتوی در پ

 .این موضوع هستیم که باید تمام درختان آلوده منهدم شوند و بنابراین دنبال امحای این باغات نیز هستیم
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یک کانون آلودگی در استان و همواره این خطر وجود دارد که آلودگی به اگر درختان آلوده امحا نشوند، : حسن پور تصریح کرد

درختان دیگر نیز سرایت کند، ضمن اینکه پیشنهاد ما به باغداران استهبان این است که به محض اینکه بیماری موزائیک را روی 

 .کننددرختان انجیر مشاهده کردند، به کارشناسان کشاورزی مراجعه و از آنان درخواست کمک 

توصیه ما به کسانی : این مقام مسئول با بیان اینکه بیماری مذکور در باغات انجیر کرمانشاه در منطقه ریجاب نیز وجود دارد، گفت

که قصد احداث باغ جدید دارند، این است که قلمه یا پاجوش را از جایی بیاورند که درختان مادر آنها سالم باشد، همچنین در 

 .ان آلوده امحا خواهد شدکرمانشاه نیز درخت

: حسن پور در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه خسارت امحای این باغات به کشاورزان پرداخت خواهد شد یا خیر؟ گفت

در این زمینه توصیه وزارت جهاد به . خیر، این آفتی نیست از بیرون آمده باشد و خود باغدار باید مراقب باشد که باغش آلوده نشود

کنندگان این است که مواد گیاهی آلوده را وارد باغات و منطقه نکنند، درختان را قوی نگه دارند و مسائل به باغی را رعایت تولید

 .کنند

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی در پایان با تاکید بر اینکه ورود میوه های قاچاق می تواند آفتی شبیه به این بیماری را 

به همین دلیل درخواست وزارت : تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مشکالت عمده ای ایجاد کند، تصریح کردوارد کشور و برای 

 .جهادکشاورزی این است که از واردات میوه های قاچاق جلوگیری شود

ناسبی برای شود اما تاکنون چاره م هاست این موضوع از سوی مسئوالن وزارت جهادکشاورزی اعالم می وی با اشاره به اینکه مدت

 .آنقدر باید این موضوع تکرار شود که همه متوجه آن شوند و کاری در این زمینه انجام بگیرد: آن اتخاذ نشده است، تاکید کرد

http://iranecona.com/14139 
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 سالمت
 فودپرس 1390تیر ماه  26جمعه 

  !شوند که موجب دفع سموم می مواد غذایی
 .کنند زدایی می راحتی ارگانهای بدن شما را سم ها به خوردن برخی غذا <مواد غذایی

 .شود انگیز قرار دارد که این موضوع باعث پردازش بیش از حد کبد می شدت در وضعیت غم جوامع مدرن امروز به

های زیست  آورند و یا حتی در معرض آالینده کرده روی می شده و یا سرخ خوری کرده و به سمت غذاهای فرآورده زمانی که افراد پر

شوند تا فعالیت کبدشان افزایش یافته و میزان سموم و چربی باالیی در آن  گیرند همگی باعث می استرس قرار می محیطی و پر

 .تجمع کند

 .کنند بدن پاکسازی میغذایی را از  طور طبیعی مواد غذایی این قابلیت را دارند که به برخی مواد

های مصنوعی و  ها و رنگ شده، لبنیات، طعم دهنده شده، قند تصفیه های فرآوری غذایی من جمله غذا حذف برخی دیگر از مواد

 .تواند مشکالت سالمتی را تا حد زیادی کاهش دهد گلوتن می

 :کنیم زدا در بدن کاربرد دارند اشاره می غذایی که به عنوان سم حال به برخی مواد

 آب

لیوان  9الزم است که روزانه . کند هایی است که برای پاکسازی بدن از سموم نقش بسزایی را ایفا می آب یکی از مهمترین نوشیدنی

 .های شیرین کرد از آن را جایگزین نوشابه

 چای سبز

زدایی بدن کمک کرده و با  به سماکسیدان ارزش غذایی باالیی دارد همچنین قادر است  دلیل دارا بودن آنتی این نوشیدنی به

 .رادیکالهای آزاد مقابله کند

 پیاز و سیر

کند  ها بخصوص در خون و روده کمک بزرگی می ها و ویروس های مضر، قارچ ای، باکتری های روده این سبزیجات به پاکسازی انگل

باکتریایی دارند که  التهابی و ضد خواص ضد پیاز و سیر. زدایی کبد بسیار موثر هستند دلیل ترکیبات گوگردی در سم همچنین به

 .کند عروقی و سرطانها مقابله می-های قلبی بطور بالقوه با بیماری

 .کند ها پیشگیری می اکسیدانی از تجمع مخاطی در ریه دلیل خواص آنتی گفتنی است سیر به

 چغندر

 .ت که به پاکسازی کبد و تصفیه خون کمک کندمعدنی اس این سبزی حاوی خواص منحصر به فرد مواد شیمیایی گیاهی و مواد

 .کند زدایی سالم کمک می قلیایی خون را ثابت کرده و به سم-همچنین محیط اسیدی

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 فودپرس 1390تیر ماه  25پنج شنبه 

 <بهبود عملکرد مغز سالمندانمواد غذاییخاصیت آب پرتقال در ;
پژوهشگران دریافتند که در آب .طبق یک مطالعه جدید، نوشیدن آب پرتقال می تواند به بهبود عملکرد مغز سالمندان کمک کند 

ضوع در این مو. پرتقال ماده ای موسوم به فالونوئید وجود دارد که مصرف دائمی آن سبب افزایش سطح کارآئی مغر انسان می شود

، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه «دانیل لمپورت».افراد کهنسال نمود بیشتری داشته و حافظه و ادراک آنها را تقویت می کند

جمعیت جوامع انسانی با سرعت زیادی در حال پیر شدن است و احتمال داده می شود تا »: ریدینگ بریتانیا، در این باره می گوید

این موضوع ایجاب می کند که روش های . سال جهان به سه برابر آمار امروزی برسد 44افراد باالی میالدی تعداد  9444سال 

جدید، کم هزینه و مثمرثمری که عوارض جانبی نداشته و سبب افزایش سطح ادراک در کهنسالی می شوند را برای این گروه از 

سال که از نظر سالمتی در شرایطی بسیار ایده  43فرد باالی  33 در این مطالعه به گروهی متشکل از«.انسان ها کشف و ارائه کنیم

قدرت حافظه، سرعت واکنش و . میلی لیتر آب پرتقال داده شد 344آل به سر می بردند، به مدت هشت هفته به صورت روزانه 

لعات مشخص شد شرایط در این مطا.قدرت تکلم آنها پیش از شروع هشت هفته و پس از آن مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفت

آب . درصد افزایش یافته بود 9عمومی افرادی که به مدت هشت هفته به صورت منظم از آب پرتقال استفاده کرده بودند، به میزان 

پرتقال سرشار از ماده ای موسوم به فالونوئید است که مطالعاات جدید نشان می دهد این ماده نقش مهمی در بهبود عملکرد 

ق فعال کردن مسیرهای انتقال سیگنال های مغزی در بخش هیپوکامپ مغز دارد که عملکرد حافظه و یادگیری در حافظه از طری

این مطالعات نشان می دهد انجام تغییراتی به ظاهر کوچک در برنامه » : لمپورت در ادامه می گوید.انسان را مدیریت می کند

در حقیقت ما کشف کردیم که استفاده از میوه ها و . ات مفیدی داشته باشدغذائی روزانه و رژیم مصرفی فرد می تواند چه تاثیر

سبزیجات مختلف حاوی فالونوئید تاثیر بسیار مثبتی روی قدرت حافظه و عملکرد مغز انسان داشته و این تاثیر در دوران کهنسالی 

ری نیز دارای سطح مناسبی از فالونوئیدها بوده و مطالعات پیشین نشان داده بود که میوه های دیگری مانند بلوب«.بسیار بیشتر است

 نقشی مهم در بهبود ادراک ذهنی دارند
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 سالمت

 فودپرس 4321تیر ماه  93پنج شنبه 

 <غذاییخاصیت آب پرتقال در بهبود عملکرد مغز سالمندانمواد ;
پژوهشگران دریافتند که در آب .طبق یک مطالعه جدید، نوشیدن آب پرتقال می تواند به بهبود عملکرد مغز سالمندان کمک کند 

این موضوع در . پرتقال ماده ای موسوم به فالونوئید وجود دارد که مصرف دائمی آن سبب افزایش سطح کارآئی مغر انسان می شود

، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه «دانیل لمپورت».ی داشته و حافظه و ادراک آنها را تقویت می کندافراد کهنسال نمود بیشتر

جمعیت جوامع انسانی با سرعت زیادی در حال پیر شدن است و احتمال داده می شود تا »: ریدینگ بریتانیا، در این باره می گوید

این موضوع ایجاب می کند که روش های . سال جهان به سه برابر آمار امروزی برسد 44میالدی تعداد افراد باالی  9444سال 

جدید، کم هزینه و مثمرثمری که عوارض جانبی نداشته و سبب افزایش سطح ادراک در کهنسالی می شوند را برای این گروه از 

سال که از نظر سالمتی در شرایطی بسیار ایده  43فرد باالی  33در این مطالعه به گروهی متشکل از «.انسان ها کشف و ارائه کنیم

قدرت حافظه، سرعت واکنش و . میلی لیتر آب پرتقال داده شد 344آل به سر می بردند، به مدت هشت هفته به صورت روزانه 

رایط در این مطالعات مشخص شد ش.قدرت تکلم آنها پیش از شروع هشت هفته و پس از آن مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفت

آب . درصد افزایش یافته بود 9عمومی افرادی که به مدت هشت هفته به صورت منظم از آب پرتقال استفاده کرده بودند، به میزان 

پرتقال سرشار از ماده ای موسوم به فالونوئید است که مطالعاات جدید نشان می دهد این ماده نقش مهمی در بهبود عملکرد 

یرهای انتقال سیگنال های مغزی در بخش هیپوکامپ مغز دارد که عملکرد حافظه و یادگیری در حافظه از طریق فعال کردن مس

این مطالعات نشان می دهد انجام تغییراتی به ظاهر کوچک در برنامه » : لمپورت در ادامه می گوید.انسان را مدیریت می کند

در حقیقت ما کشف کردیم که استفاده از میوه ها و . باشد غذائی روزانه و رژیم مصرفی فرد می تواند چه تاثیرات مفیدی داشته

سبزیجات مختلف حاوی فالونوئید تاثیر بسیار مثبتی روی قدرت حافظه و عملکرد مغز انسان داشته و این تاثیر در دوران کهنسالی 

طح مناسبی از فالونوئیدها بوده و مطالعات پیشین نشان داده بود که میوه های دیگری مانند بلوبری نیز دارای س«.بسیار بیشتر است

 نقشی مهم در بهبود ادراک ذهنی دارند
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 سالمت
 فودپرس 1390تیر ماه  25پنج شنبه 

 یک نوشیدنی فوق العاده برای بعد از شام !/پس از شام حتما این نوشیدنی گیاهی را امتحان کنید
امروزه رستوران های معتبری که به سالمتی مشتری هایشان اهمیت می دهند، بعد از صرف شام یک پارچ آب یخ با چوب دارچینی 

 .داخلش به مشتریان پیشنهاد می کنند

همچنین میتوان به آسانی در خانه تهیه اش . ان، این نوشیدنی به طرز فوق العاده ایی نیرو بخش می باشدبه گزارش باشگاه خبرنگار

 .کرد

هم به تنهایی و هم همراه شام می چسبد، و . تهیه ی آب دارچین با طعم شیرین دلپذیر و تندش، درعین سادگی کار ظریفی هست

تهیه ی آب دارچین فقط به دو مواد تشکیل دهنده نیاز . در جشن هاست ایده ی مناسبی برای جایگزین شدن به جای آب خالی

 .دارد، اما به خودتان بستگی دارد که از کدام روش استفاده کنید

آب طعم و . را در یک پارچ پر از آب بریزید و بگذاریذ تا شب سرد شود( یا سنا)روش اول آسان این است که یک تکه چوب دارچین 

 .گیرد، اما رنگ سرخ دلپذیر موجود در عکس باال را نخواهد گرفتعطر دلپذیری می 

فنجان آب بسیار مناسب  4چوب دارچین به  4برای خوش رنگ شدن، دارچین را درون آب قوری روی گاز بجوشانید، نسبت 

نید و به عنوان عصاره جوشانده را خنک ک!( به عنوان یک امتیاز، در این روش آشپزخانه تان بوی فوق العاده ای می گیرد.) هست

  .رقیق کردن در آب گاز دار نیز انتخاب مناسبی می باشد. ایی رقیق شده با آب سرد و یخ استفاده کنید

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 فودپرس 1390تیر ماه  29دو شنبه 

 زاست مواد غذایی در مایکروفر دیابت گرم کردن غذا;
کنیم در حالی که از عواقب این روش مدرن  اکثر ما حداقل یک بار در روز وعده ناهاری خود را در محل کار در مایکروفر گرم می <

در .ه استدهد که این روش با افزایش خطر ابتال به دیابت همرا نتایج یک مطالعه جدید نشان می!خبریم برای غذا گرم کردن بی

شود که  مطالعه جدید تاکید شده که این روش سریع برای گرم کردن مواد خوراکی عوارض بسیاری برای سالمتی دارد و باعث می

برخی از این مواد شیمیایی عامل بروز مقاومت انسولینی و فشارخون باال . مقدار قابل توجهی از مواد شیمیایی سمی وارد غذا شود

از مرکز پزشکی « لئوناردو ترانساندی»دکتر .آیند ها، فاکتورهای مهم در بروز دیابت به حساب می نارسایی هستند که هر دوی این

احتمال اینکه این مواد شیمیایی به میزان کم و از راهی غیر از گرم کردن مواد خوراکی نیز وارد بدن : در نیویورک گفت« النگون»

این تیم تخصصی به مطالعه دو نوع فتاالت که در مواد پالستیکی .دهد ا افزایش میشوند، وجود دارد اما حرارت، میزان آلودگی ر

 DIDP و DINP در این بررسی سطح. سال پیش در تولید مواد پالستیکی رایج شده، پرداختند 44وجود دارند و استفاده از آنها از 

احتمالی میزان این دو ترکیب با سطح فشارخون ارزیابی  در نمونه ادرار تعدادی کودک و نوجوان مورد مطالعه قرار گرفت تا ارتباط

به گفته ترانساندی در این مطالعه فاکتورهای دیگری همچون رژیم غذایی، جنسیت، نژاد، سن، درآمد و فاکتورهای دیگر موثر .شود

 ون باال و سطحدر بررسی انجام شده مشخص شد رابطه مستحکمی بین فشارخ. در باال رفتن فشارخون در نظر گرفته شدند

DINP/DIDP معمولی نیست اما از این واقعیت حکایت دارد  –همچنین این رابطه علت . کنندگان وجود دارد در نمونه ادرار شرکت

به گزارش مدیکال دیلی، این تیم تخصصی برای جلوگیری از افزایش .ها ممکن است به افزایش فشارخون کمک کنند که فتاالت

عدم استفاده از ظروف پالستیکی برای گرم کردن  -4:کنند های زیر را توصیه می در بدن روش DIDP و DINP سطح دو ترکیب

عدم استفاده از ظروف  -3وشوی ظروف پالستیکی داخل ماشین ظرفشویی خودداری از شست -9موادغذایی داخل مایکروفر

اگر ظروف پالستیکی این مشخصات . شوند داده می نشان "نماد بازیافت"این اعداد معموال داخل . 3و  4، 3پالستیکی با برچسب 

 بازیافت را داشته باشند، حاوی مواد شیمیایی مضری هستند

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

 فودپرس 1390تیر ماه  34سه شنبه 

 چه مقدار گوشت قرمز مصرف کنیم؟ 
گوشت قرمز منبع مهمی برای آهن است، اما در ضمن گوشت قرمز مقادیر بیشتری از چربی های اشباع شده دارد که  <مواد غذایی

 .تأثیر بیشتری در افزایش کلسترول خون دارد

 .شود مصرف زیاد گوشت قرمز باعث باال رفتن چربی بدن و کلسترول می: پروین میرمیران، متخصص تغذیه اظهار داشت

 .کند گوشت قرمز عالوه بر مشکالت فوق، مشکالت دیگری همچون مشکل قلبی و عروقی هم ایجاد می: افزود وی

کند، نقش ساختاری  گوشت قرمز اثرات مثبت هم دارد، پروتئین بدن را باال برده، آهن بدن را زیاد می: این متخصص تغذیه گفت

های بدن  ب یا از بین رفته است گوشت قرمز باعث بوجود آمدن مجدد بافتهای بدن که بر اثر زخم آسی بافت.دهد بدن را تغییر می

 .شود می

های غذایی  بار است و مابقی وعده 1یا  3مصرف مناسب گوشت قرمز در طول هفته : میرمیران در مورد میزان مصرف گوشت گفت

 .تواند از گوشت پرندگان باشد در طول هفته می

 .طول هفته دو مرتبه باشد مصرف ماهی در: وی در ادامه افزود

 .توان استفاده کرد های غذایی، با ریختن گوشت بر آش و حلیم از آن می برای دیگر وعده: این متخصص تغذیه گفت

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 فودپرس 1390تیر ماه  34سه شنبه 

 های دنیا  های غذایی مشهور در هر یک از قاره رژیم
های غذایی خاصی وجود دارد که  های دنیا به دلیل وجود سبزیجات و پوشش گیاهی مخصوص رژیم در هر یک از قاره <مواد غذایی

 .ابندتوانند با رعایت آنها به سالمت دست ی سبب حفظ سالمت اهالی آن قاره شده است و حال تمامی اهالی دنیا می

  .اند ها را از سراسر دنیا جمع آوری کرده ترین مواد غذایی ضد سرطان و تامین کننده سالمت در بدن انسان کارشناسان اصلی

کنند که حاوی  های دریایی در رژیم غذایی خود استفاده می گفتنی است، بر این اساس مردم کشور ژاپن به میزان زیاد از جلبک

  .جهت حفظ سالمت بدن استمواد معدنی بسیار ضروری 

کنند که حاوی مقادیر باالیی از آنتی  غذایی خود استفاده می  ها در رژیم دهند، اهالی کشور سوئد نیز از انواع توت ها نشان می بررسی

  .کنند ها است و آن را به ماست و سایر مواد غذایی اضافه می اکسیدان

ستان نیز به دلیل خوردن غذاهای حاوی ادویه جات و ترشی جات باال از سالمت در میان سایر کشورهای آسیایی اهالی کشور هندو

  .مند هستند دستگاه گوارش و نرخ پایین ابتال به سرطان بهره

در کشور ایتالیا با وجود مصرف مقادیر باالی پاستا و انواع اسپاگتی به دلیل مصرف مواد غذایی چون ماهی تازه، گوشت بدون چربی 

  .ی از روغن زیتون افراد از سالمت کافی برخوردار هستندو حجم باالی

نرخ ابتال به بیماری های قلبی و سکته مغزی  3در کشور ژاپن به دلیل مصرف حجم باالی ماهی که حاوی اسیدهای چرب امگا

  .بسیار کمتر از سایر کشورهای دنیا است

  .در حجم باال است 3ا و مواد معدنی فراوان و اسیدهای امگا ه ترین غذا در کشور ژاپن دارای چربی کم، ویتامین سوشی محبوب

های مفید هستند، همچنین گوشت بدون چربی  در کشور ایسلند نیز به دلیل مصرف حجم باالی محصوالت لبنی که دارای باکتری

  .شود شاهده میهایی چون زوال عقل، آلزایمر، بیماری های قلبی و سکته مغزی کمتر م و غذاهای دریایی تازه بیماری

روند از جمله مشهورترین  در کشور آفریقا اتیوپی غالت حاوی انواع فیبر، آهن، پرتئین و کلسیم در تهیه بسیاری از غذاها به کار می

های بدن زنان و مردان و  شود و به تعدیل توازن هورمون ای است که با نان و عدس مصرف می غذاها در کشور اتیوپی برنج قهوه

  .کند مت دستگاه گوارش و کاهش خطر ابتال به سرطان روده نقش موثری ایفا میحفظ سال

های آزاد و جلوگیری  ای چای سبز به عنوان یک نوشیدنی محبوب وجود دارد که سبب حذف رادیکال در کشور چین نیز در هر خانه

کنند افراد از رژیم غذایی اهالی دنیا برای  می کارشناسان توصیه. شود های قلبی عروقی و سکته مغزی می از بروز سرطان و بیماری

 .حفظ سالمت بهره بگیرند

http://www.foodpress.ir/Post 
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 سالمت
 آیانا 1390تیر  34, سه شنبه

 اعالم شرایط قرنطینه ای واردات بذر انواع کلم از پرو و دانه آفتابگردان از آرژانتین 
شرایط قرنطینه ای واردات بذر انواع کلم از کشور پرو جهت کاشت، دانه آفتابگردان از کشور آرژانتین جهت مصارف 

 .اعالم شد( به استثناء بذر)روغنکشی و خوراکی 

، واردات کاالهای مذکور از کشورهای فوق در فهرست کاالهای با ریسک (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های کارشناسان  ای اعالمی و نیز بازدید و بررسی ای متوسط قرار داشته و انجام آن منوط به رعایت شرایط قرنطینهقرنطینه 

 .قرنطینه در مرز ورودی است

 (کلم گل، پیچ و بروکلی)قرنطینه ای واردات بذر انواع کلم  شرایط

(Brassica oleracea) 

 (9314تدوین )از کشور پرو 

آن عاری بودن محموله ( توضیحات اضافی) ADاخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور پرو که در قسمت  -4

 .رار گرفته باشدمورد تاکید ق Plasmodiophora brassicaeاز بیماری 

 :توجه

درج اسم علمی عامل فوق درگواهی بهداشت گیاهی کاالی مذکور الزامی است و در غیر این صورت به دلیل نقص مدارک از 

 .ترخیص کاال جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود

در کشور پرو و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی ضدعفونی محموله با یک قارچ کش و یک حشره کش مناسب  -9

 .مربوطه

ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت گیاهی کشور پرو منطبق با شرایط اعالمی و سایر مدارک الزم به کارشـناسان قرنــطینه  -3

این صورت مسئولیت عواقب گیاهی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی وگمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر 

 .مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود

 .محموله باید عاری از بقایای گیاهی، بذور علف هرز، حشرات زنده و عالیم بیماریهای گیاهی باشد -1

قرنطینه چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور  -3

با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کاال ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله 

توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کاال عودت یا امحاء میگردد . )عودت یاامحاء خواهد شد

). 

باشد که به طور واضح نام علمی (  lable)له باید دارای بسته بندی های مناسب بوده ودارای برچسبی هر بخش از محمو -4

 .گیاه مربوطه بر روی آن درج شده باشد( جنس و گونه)

 .پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود -3

 -Re)درصورتیکه محموله ازطریق کشوری غیر ازکشور پرو صادر شده باشد، باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد  -9

Export ) از ارگان رسمی ذیربط کشور ثالث منظم به کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید کاال ممهور به مهر

 .قرنطینه کشور ثالث باشد

قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده ( 44)الم شده برطبق مفاد ماده شرایط اع: تذکر

 موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد
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به )جهت مصارف خوراکی و روغن کشی ( Helianthus annus)شرایط قرنطینه ای واردات دانه آفتابگردان 

 (اء بذراستثن

 از کشور آرژانتین

 (14تدوین تیرماه )

آن تایید شده باشد که (توضیحات اضافی) ADاخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبدا که در قسمت  -4

 .با انجام تست های آزمایشگاهی عاری بودن محموله از عوامل خسارت زای ذبل اثبات گردیده است

4 .Diaporthe helianti 

9 .Diaporthe phaseolorum 

3.Pseudomonas syringae pv. tagetis 

 :توجه

درج اسامی علمی عوامل خسارتزای فوق در گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدا الزامی بوده و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک 

 .خواهد بودکاال قابل ترخیص نبوده و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده 

درجه  43گرم در متر مکعب حجم محموله و در دمای باالتر از  3/4-9ضد عفونی محموله در کشور مبداء با گاز فسفین با دز  -9

 .سانتی گراد به مدت یک هفته و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه

 .هرز و حشرات زنده باشد محموله باید کامال عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف های -3

باتوجه به عدم امکان ضدعفونی وکنترل کامل عوامل خسارتزای قرنطینه ای در مبادی ورودی ، در صورت آلودگی محموله به  -1

 .عوامل خسارتزای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء خواهد شد

شناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور مبداء به کار -3

الزامی است و در غیر این صورت از ترخیص محموله به دلیل نقص مدارک جلوگیری شده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان 

 .احتمالی بر عهده وارد کننده خواهد بود

کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور آرژانتین که  در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادرات مجدد می گردد بایستی -4

حاوی شرایط قرنطینه ای اعالمی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشورمبداء گردیده و منضم به گواهی بهداشت گیاهی صادرات 

 .مجدد از کشور ثالث شده و همراه محموله به کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه گردد

 .پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود -3

قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف ( 44)شرایط اعالم شده بر طبق ماده : تذکر

 .ط به واردات استبه رعایت سایر قوانین و مقررات مربو

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93439-4.html 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23678-1.html


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

 

131 
 

 سیب درختی
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 سیب زمینی

 فودپرس 1390تیر ماه  31چهار شنبه 

 !زمینی سرخ کرده؟ خوردن تاریخ با سیبورق : کیهان
های بلوکه شده ایران را  میلیارد دالر از دارایی434ای زمینه آزادسازی  در حالی که قرار بود توافق هسته: روزنامه کیهان نوشت

دونالد فراهم کند، یک جریان خاص سعی دارد سقف انتظارات از توافق را به چشیدن طعم سیب زمینی سرخ کرده و همبرگر مک 

 !تقلیل دهد

پیروزی »! «ایران بر قله توافق»! «آغازعصر ایرانی»! «پیروزی بدون جنگ»! «خجسته باد این پیروزی»! «ایران سالم کرد جهان به»

کلید تدبیر قفل »!«شکفت صدبرگ توافق گل»! «پیروزی تاریخی ملت ایران»! «جهان تغییر کرد»! «تحریم استقامت، شکست

تدبیر »! «کلید چرخید، ایران خندید»! «دنیا به احترام ایران ایستاد»! «خورشید درخشان شد، تا باد چنین بادا»! «ها را گشود تحریم

ای با ایستادگی  تثبیت ایران هسته»! «ها پیروزی ایران در جنگ اراده»! «الفتوح دیپلماسی ایران فتح»! «کارساز شد، توافق تاریخی

ای در وین،  ینها تنها چند نمونه از تیترهای پرطمطراقی است که پس از پایان مذاکرات هستها... و! «تاریخ ورق خورد»! «ملت

 .های داخلی انتخاب کرده و به خورد مخاطبان خود دادند رسانه

ه در حالی ک! ها و اظهارات نیز در این زمینه همگی حاکی از اتفاقی بزرگ و تاریخی و فتح الفتوح است ها و گزارش محتوای تحلیل

گفتند و نوید  میلیارد دالر پول بلوکه شده ایران در خارج می 434ها و برخی از دولتمردان از آزادسازی  تا چندی پیش این رسانه

میلیارد دالر است و خیلی هم  34دادند اما به ناگاه اعالم شد که این مبلغ کمتر از  ای می گشایشی عظیم را در پی توافق هسته

 !اشتنباید انتظار معجزه د

در حالی که . تری نیز رسیده است اما روند ماجرای دستاوردهای این توافق به اصطالح تاریخی با گذشت زمان به مسائل قابل تامل

از سرمایه گذاری -برد و دولتمردان مدعی بودند با حصول این توافق همه مشکالت  کشور از مشکالت مختلف بسیاری رنج می

حل خواهد شد، جریانی مرموز در حال تنزل و تقلیل مطالبات و انتظارات  -!حیط زیست و آب شربگرفته تا اشتغالزایی و حتی م

 .بحق مردمی به مسائلی سخیف و انحرافی است

 !کلید چرخید، سیب زمینی سرخ کرده رسید؟

غذایی آمریکایی است که  مک دونالد یک شرکت مواد. توان در موضوع حضور برند غذایی مک دونالد دید ترین این موارد را می جالب

ترین نمادهای سبک زندگی آمریکایی  مک دونالد یکی از اصلی. ترین محصوالت آن است سیب زمینی سرخ کرده و همبرگر معروف

 .رود به شمار می

یک سایت خبری که مدعی حمایت از دولت نیز هست روز گذشته در خبری قابل تامل خبر مرکز تحقیقات حالل سازمان غذا و 

زند؛  کند و اینگونه تیتر می رو را به شایعه حضور مک دونالد در ایران پیوند زده و آدرس این مرکز را برای کسب مجوز ارائه میدا

 دریافت کند؟« نشان حالل»اگر به ایران بیاید چگونه باید « مک دونالد»

مه در تحلیل خود خواستار دامن نزدن به این قضیه این روزنا. ای از این قضیه است تر تحلیل یک روزنامه زنجیره اما از این جالب

و ممکن است محقق نشده و باعث ! شود چرا که به زعم این روزنامه، آرزوی حضور مک دونالد در ایران بسیار بزرگ است می

 !سرخوردگی مردم شود

ید یا اپل برای نمایندگی ایران در حال خواهد به ایران بیا دونالد می شنویم که مک می»نویسد؛  این روزنامه در شرح این ماجرا می

گذرد و معموال رسیدن به نمایندگی، شرایط  درست برخالف تمام آنچه در دنیای تجارت می. مشورت با مقامات آمریکایی است

خبرهای است؛ اتفاقی که انگار در میان تمام « نشدن»و « شدن»پیچیده و سختی دارد که از خیالبافی تا واقعیت، فاصله زیادی بین 
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تواند در همان فاصله خیالبافی تا  کس حواسش نیست، تمام اینها می گشایش و رسیدن و امیدواری بعد از توافق گم شده و هیچ

واقعیت، ناامیدی و سرخوردگی تازه ایجاد کند، بمب امیدواری منفجر شده، زندگی مردم در یک هفته گذشته نه از لحاظ فیزیکی و 

ها  ها، زیرورو شده و همین امیدواری سرخوشانه، بدون در نظر گرفتن واقعیت بینی برای گشایش وانی و پیشها که از لحاظ ر واقعیت

 !«گیر شده، نابود شود و از بین برود تواند به همان سرعتی که پخش شده و همه می

ذوق زدگی و آب و تاب خبر انتشار های مدعی اصالحات و حمایت از دولت با  این ماجرا به همین دو رسانه ختم نشده و اغلب رسانه

فرم تقاضای ایجاد نمایندگی مک دونالد در ایران را که روی سایت این شرکت قرار گرفته، منتشر کردند و برخی از آنها نیز با شور و 

 !شعف درباره زمان این فتح الفتوح گمانه زنی کرده اند

 تحلیل تحقیرآمیز دویچه وله

آلمان از حضور احتمالی مک دونالد در ایران، زوایای بیشتری از این خط تحقیرآمیز و انحرافی را  در این میان گزارش دویچه وله

ای از  دونالد را نشانه حضور مک« شود؟ دونالد می آیا تهران هم صاحب مک»این پایگاه در گزارش خود تحت عنوان . کند روشن می

در »نویسد؛  ادار و البته تحقیر آمیز میان جمهوری اسالمی و شوروی سابق میای معن پایان انزوای ادعایی ایران دانسته و با مقایسه

هزار نفر  34اش را در میدان پوشکین مسکو افتتاح کرد، بیش از  نخستین شعبه« دونالد مک»زمانی که کمپانی  4224سال 

تا چند هفته پس از آن نیز مأموران . شده صف کشیدند زمینی سرخ ها در برابر در ورودی آن برای خرید همبرگر و سیب ساعت

سال انزوای اقتصادی موجب  34.پلیس هر روز باتوم به دست مسئول حفظ نظم صف چندین کیلومتری مقابل این رستوران بودند

شده هم  زمینی سرخ بق عطشی فراوان برای چشیدن طعم فرهنگ غربی، در قالب همبرگر و سیبشده بود تا شهروندان شوروی سا

دونالد در شهر  رستوران مک. دونالد نخستین شعبه خود در چین را نیز افتتاح کرد در اکتبر همان سال مک.که شده، داشته باشند

دونالد در چین و شوروی، بخشی از فرهنگ آمریکا وارد دو  با راه افتادن مک.شنژن، یکی از مناطق تجاری آزاد چین، قرار داشت

در چین و روسیه رخ  4224آیا آنچه که در سال ... ها به روی فرهنگ غرب بسته مانده بود کشوری شده بود که درهایشان تا سال

نمادی از فرهنگ آمریکا در  کس به هایی نظیر استاربا دونالد که در کنار کمپانی دهد؟ آیا مک در ایران نیز رخ می 9443داد، در سال 

 «جهان تبدیل شده، راهی به شهرهای ایران خواهد یافت؟

ذوق و شوق عجیب و غریب این جریان داخلی و خارجی که پیوندی آشکار دارند در حالی است که روسیه سال گذشته چهار شعبه 

 .کرد بستن این شعب آغاز یک عصر تاریخی استمک دونالد از جمله اولین شعبه آن در میدان پوشکین را تعطیل و اعالم 

کننده همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده نشان  فضاسازی و هیاهوی یک جریان کم تعداد اما پر سر و صدا درباره یک شرکت تولید

اصطالح تاریخی های ملی برای آنان اهمیتی نداشته و سقف انتظارات آنان از توافق به  ها و پرونده دهد موضوع هسته ای، تحریم می

 !و ورق خوردن تاریخ، خوردن سیب زمینی سرخ کرده آمریکایی است

رویه محصوالت لوکس  کارشناسان معتقدند دولت برنامه اقتصادی مدون و خاصی برای دوران پساتحریم نداشته و خطر واردات بی

ند برند مشهور و لوکس جهانی در کشور تنزل دادن گشایش اقتصادی به حضور چ. محتمل است... مانند خودروهای گرانقیمت و

خورد که  این نوع از گشایش اقتصادی تنها به درد چند صد نفری می. خطی است که جریان فوق در حال فضاسازی درباره آن است

ها را  های لوکس خود در چند نقطه شمال تهران به دست افشانی پرداخته و رهایی خود از زیر بار تحریم شب توافق سوار بر ماشین

  !جشن گرفتند

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 

http://www.foodpress.ir/Post
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 شیالت

 آیانا 1390تیر  20, چهارشنبه

 اعالم ممنوعیت صید در سواحل جنوب کشور برای بازسازی ذخایر آبزیان 
 . معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران از ممنوعیت صید ماهی در سواحل جنوب خبر داد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اصغر مجاهدی با اشاره به ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ممنوعیت صید فصلی از : ی نخستین بار اعمال شده است ، گفتاینکه طرح ممنوعیت عمومی صید ماهی در سواحل جنوب برا

اقدامات معمول سازمان شیالت کشور است که هر سال برای حفظ ذخایر گونه های آبزی اجرا می کند اما امسال برای اولین بار 

 .طرح ممنوعیت عمومی صید برای تمام آبزیان اجرا شده است

گفته می شود ، صید انواع ماهی و آبزیان در سواحل بوشهر ، خوزستان و صیدگاه بهره  در این طرح که به آن دریابست: وی افزود

 .گان ممنوع است

ایجاد فرصت برای احیا و بازسازی ذخایر آبزیان و اعمال دقیق مقررات : معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران گفت

 .ین علل اجرای طرح دریابست استبرای صید مجاز و جلوگیری از صید غیرمجاز از مهم تر

تا پیش از اجرای طرح ممنوعیت عمومی صید در آب های جنوب کشور در فصول مختلف برای برخی گونه ها : مجاهدی افزود

محدودیت و ممنوعیت صید اعالم می شد اما از آنجا که مدیریت و کنترل اجرای دقیق این طرح ها سخت تر و ناکارآمد بود بنابر 

وافقت اتحادیه ها و تشکل های صیادی طرح ممنوعیت عمومی صید تمام انواع آبزیان به منظور حفظ ذخایر آبزیان اجرا این با م

 .شده است

 .برنامه زمانبندی صید و تقویم آن متناسب با خصوصیات صید آبزیان تنظیم شده است: وی گفت

ز گروه های آبزیان مانند گروه های کف زی ، ماهیان سرد زی و برخی ا: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران افزود

انواع ساردین ماهیان در این فصل نیاز به بازسازی ذخایر دارد بنابر این با ممنوعیت صید شاهد افزایش جمعیت این گروه از آبزیان 

 .در آبها و سواحل جنوب کشور خواهیم بود

ای کف زی است از اواسط مرداد به مدت دو ماه انجام می شود ، ضروری است برای از آنجا که صید میگو که گونه : مجاهدی گفت 

حفظ جمعیت دیگر آبزیان و حتی خود میگو طرح ممنوعیت صید در این زمان اجرا شود که این اقدام از لحاظ اقتصادی نیز به 

 .سود صیادان مجاز خواهد بود چرا که آبزیان صید شده به وزن اقتصادی می رسد

درصد با دیگر آبزیان پر می شود  93تا  94درصد حجم تور صیادان میگو است و  94تا  43در بررسی های انجام شده : افزودوی 

 .که اکثراً شامل بچه ماهیان است و تاثیر نامطلوبی بر ذخایر آبی دارد

ومی صید شرایط بهتری برای اجرای طرح دریابست و ممنوعیت عم: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران گفت

 .جلوگیری از فعالیت صیادان غیرمجاز ایجاد خواهد کرد و امکان صید از سبد صیادان مجاز را محدود می کند

 .با اجرای طرح ممنوعیت عمومی صید شرایط بهتری را برای رشد و تکثیر آبزیان کف زی ایجاد می کنیم: مجاهدی افزود

در مرحله نخست این طرح قرار است به مدت یک ماه اجرا : طرح ممنوعیت عمومی صید افزودوی درباره محدوده زمانی اجرای 

 .شود اما توقف این زمان به ارزیابی گشت های دریابانی بستگی دارد

: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران درباره شایعه حضور کشتی های صیادی خارجی در سواحل جنوبی کشور گفت

سال است که سازمان شیالت ایران هیچ مجوزی برای کشتی های صیادی خارجی صادر نکرده است و با توجه به توان  43از بیش 

 .ناوگان صیادی نیازی به حضور شناورهای خارجی نیست
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قرق دریا طرح ممنوعیت عمومی صید برای ایجاد و بازسازی ذخایر آبزیان اجرا شده است و : مجاهدی با تکذیب این خبر افزود 

 .برای کشتی های صیادی خارجی صحت ندارد

در مدت اجرای طرح ممنوعیت عمومی صید ؛ یگان حفاظت منابع آبزی ، : وی درباره چگونگی برخورد قانونی با متخلفان گفت

می کنند و در یگان دریابانی ، جامعه صیادی کشور و تشکل ها و اتحادیه ها برای جلوگیری از صید غیر مجاز با یکدیگر همکاری 

 .سواحل و آبها گشت زنی دارند

در این مدت کنترل و نظارت دقیقی در مبادی ورودی و خروجی دریا : معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران افزود

ای افراد خواهیم داشت و متخلفان نیز پس از تشکیل پرونده به مجامع قضایی معرفی می شوند تا خطر و ریسک صید غیر مجاز بر

 .متخلف بیشتر شود

کشتی های صیادی ایران بعد از سریالنکا بیشترین سهم را در : فروند اعالم کرد و گفت 944مجاهدی تعداد شناورهای صیادی را 

 .درصد صید آبزیان در غرب اقیانوس هند نیز در اختیار ایران است 94اقیانوس هند دارد و همچنین 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/93399-4.html 
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 شیالت
 آیانا 1390تیر  34, شنبه

 الرشد، آماده تحویل شد  هشت میلیون کپورماهی سریع
درصد  33های موجود  گونهدر راستای افزایش تولید در واحد سطح، هشت میلیون کپورماهی که رشدش نسبت به 

 .دهندگان است بیشتر است، آماده تحویل به پرورش

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)پروری سازمان شیالت ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون توسعه آبزی

کپورماهی چینی و کپورماهی معمولی از  طی دو سال گذشته توسط یک شرکت خصوصی وابسته به بنیاد مستضعفان، تعدادی

 .کشور چین وارد شد

ماهیان اقدام کرد و تمامی تحقیقات  بر اساس توافقنامه منعقده، سازمان شیالت نسبت به تکثیر این بچه: حسین عبدالحی افزود

 .گونه به انجام رسید الزم برای بررسی خصوصیات این

: کنند، خاطرنشان کرد تر رشد می های موجود در کشور سریع رصد بیشتر از سایر گونهد 34وی با اعالم اینکه کپورماهیان معمولی 

 .ماهیان در مازندران و گلستان موجود است این بچه

ماهی در گلستان در حال حاضر آماده تحویل  حدود چهار میلیون بچه: پروری سازمان شیالت ایران ادامه داد معاون توسعه آبزی

 .ماهیان موجود است هشت میلیون قطعه از این بچه است و در کل کشور نیز

اند که به محض رشد مناسب امکان تحویل  کپورماهیان موجود در استان خوزستان هنوز به سن بلوغ نرسیده: عبدالحی تصریح کرد

 .وجود دارد

کیفیت مناسبی ندارند که ورود خصوصیات و ( دژنره شدن)دلیل تغییر ژنتیکی  کپورماهیان مولد موجود در کشور به: وی یادآور شد

 ./این مولدان کمک بزرگی به افزایش تولید است

 مژگان ستار: خبرنگار

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/93441-4.html 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان – 139۲تیر  23: تاریخ

 پروری ها، سد راه آبزی کارشکنی/ تبدیل استخر پرورش ماهی به مزرعه هندوانه 
پروری مورد اقبال قرار گرفت تا به امروز رشد  به بعد که صنعت آبزی 44حدوداً از سال : آبی گفت مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم

 .هزار تن رسیده است 344تن به  34درصدی داشته و تولید از  944

، در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیآبی در گفتگو با خبرنگار  حسن آقا زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم

وجود مشکالت بسیاری که در بخش تولید وجود دارد تولیدکنندگان  با: پروری اظهار داشت خصوص نقش شیالت در صنعت آبزی

 .های متولی هستند ترین مشکل آبزی پروران خود دستگاه دهند و در این میان بزرگ همچنان به قوت قبل به فعالیت خود ادامه می

یرد که تولیدکنندگان را با مشکل گ هایی هم صورتمی کنند بلکه کارشکنی های دولتی نه تنها حمایت نمی دستگاه: وی ادامهداد

 .کند مواجه می

درصدی داشته و  944پروری مورد اقبال قرارگرفت تا به امروز رشد  به بعد که صنعت آبزی 44حدوداً از سال : آقازاده بیان داشت

 .هزار تنرسیده است 344تن به  34تولید از 

پروری،صید و صیادی متعلق به بخش خصوصی است و  درصد آبزی 444در شیالت : آبی اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

 .اتفاق افتاده است 11های اصل  البته قابل ذکر است که این واگذاریقبل از ابالغ سیاست

توانست در  شد تولید کننده می کرد و واردمباحث تولید نمی اگر بخش دولتی تنها به عنوان یک ناظر عمل می: آقازاده بیان داشت

 .گرفت تر عمل کند ودر نتیجه تولید در روند مثبت قرار می تولید موفقبخش 

تولید بچه ماهی پایبند عرضه و : گیر تولید کننده است را ابالغ نرخ بچه ماهی اعالم و اظهار داشت وی یکی از مشکالتی که دامن

 .تقاضا است ولی متاسفانه شیالت اصرار دارد یک نرخ مشخص ابالغ گردد

گذاری صورت گیرد باید براساس کارشناسی باشد و سیاستی در نظر گرفت  اگر قرار باشد قیمت: این خصوص ادامه داد آقازاده در

 .شود که اگر مشکلی در عرضه ایجادشد تولیدکننده و خریدار با مشکلی مواجه نشوند و شیالت توانایی کنترل بازاررا داشته باشد

متاسفانه شیالت متولی و تولیدکننده خوبی نبوده و در بحث نظارت نیز عملکرد : کردآبی تصریح  مدیرعامل اتحادیهماهیان گرم

 .مطلوبی نداشته است

 . شود ها دیده نمی یک از بخش میلیاردها تومان هزینه شیالت ایران است اما اثر آن در هیچ: وی ادامه داد

افتد و حتی ممکن است افزایش  اقی برایتولید ماهی نمیشیالت ایران حتی اگر امروز تعطیل شود هیچ اتف: آقازاده اظهار داشت

 .تولید نیز داشته باشیم

ای که آورده بهترین استفاده  بخش خصوصی خود به تنهایی توانایی اداره امور را دارد زیرا بخشخصوصی از سرمایه: وی تصریح کرد

 .را خواهد کرد

هایی مثل شیالت نه تنها سودی ندارد بلکه بیشتر  ا و همراه نبودندستگاهه کارشکنی: آبی اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

 .گذرد وقت ما به درگیری باآن می

های کلی نظام و تحقق  احساس ما این است که اگر مسئولین شیالت توانایی همراه بودن با تولید و سیاست: آقازاده بیان داشت

 .نگیرنداقتصاد مقاوتی را ندارند حداقل جلوی آن را نیز 

 گذاری بخش خصوصی با سیاست بخش دولتی  سرمایه** 

 34درصد سهم در دست دولت و  12های خصوصی به این صورتاست که  گذاری در صنایع و بخش معموالً سرمایه: وی اظهار داشت

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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ها  رنامهدرصد خصوصی بوده وب 444گذاری  درصد در دست بخش خصوصی است امامتاسفانه در بخش کشاورزی ایران سرمایه

 .آورد های دولتی است و اینتضاد مشکالت بسیاری را به وجود می ها در دست سازمان راهبردی و سیاست گذاری

گذارسرمایه خود را از بخش کشاورزی بیرون کشیده و به  در چنین شرایطی سرمایه: آبی ادامه داد مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

 .رر بخش کشاورزی استکند و این به ض ها منتقل می سایر بخش

 کنند های تولیدی با حداقل ظرفیت کار می بخش** 

های فراوانی که درکشور وجود دارد ما همچنان با حداقل ظرفیت کار  حرف ما این است که با وجود پتانسیل: آقازاده تصریح کرد

 .کثری کنیمها تولید را حدا کنیم و این به نفع هیچگروهی نیست و باید با استفاده از ظرفیت می

 تبدیل استخر پرورش ماهی به مزرعه هندوانه** 

های جدید پرورش آبزی  هایجدید برای احداث پروژه متاسفانه یکی از مشکالت شیالت این است که تنها به دنبال محل: وی افزود

 .رود است و هنوز یک پروژه تمام نشدهسراغ پروژه جدید می

های بیت  های کارشناسی نشده تنها باعثاز بین رفتن محیط زیست و پول این پروژه: کرد آبی تصریح مدیرعامالتحادیه ماهیان گرم

 .شود مثل پروژه دشت تبریزآذربایجان شرقی المال می

دانستند که این  ها هم می شیالتدر کناره دریاچه ارومیه استخر پرورش ماهی احداث کرد در صورتی که حتیروستایی: وی ادامه داد

 .شوری آب و خاک چنین بستریرا ندارد منطقه به دلیل

ی این پروژه شده و به امید اینکه از سد شهید مدنی آب گرفته شود ولی حاال بعد از  میلیاردهاتومان پول هزینه: آقازاده افزود

 .سال این استخر پرورش ماهی تبدیل به محلی برای کاشت هندوانه شده است 94گذشت حدود 

 .پروری خواهد بود اگر شیالت ایران تعطیل شود به نفع تولید آبزی: آبی به صراحت بیان داشت رممدیرعامل اتحادیه ماهیان گ

 کند تر عمل می بخش خصوصی تخصصی** 

پروری همواره به دنبال این موضوع بوده که مباحثتخصصی را خود برعهده گیرد که شامل تمدید و  بخش آبزی: آقازاده تصریح کرد

 .گردد صدور پروانه می

شناسیم و توانایی  ها را می ها است و ما کمبودها و کاستی ها و اتحادیه تولید، حمل و نقل و عرضه به عهده تعاونی: وی ادامه داد

 .شناسایی منابع جدید راداریم

نظر  متاسفانهشیالت با کارشکنی صدور پروانه را به بخش نظام مهندسی منتقل کرد تا همچناناین بخش زیر: آقازاده بیان داشت

 .سازمان دولتی باشد

 فیگور شیالت با بخش خصوصی ** 

شیالت اعتقادی به بخش خصوصی ندارد و تنها در زمان ارائه آمار به سراغ بخش : آبی تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

 .رود خصوصی می

کند در صورتی  تلفات همچنان تولید میدرجه جنوب با وجود معضل کم آبی و  34تولید کنندگان در دمای : وی خاطر نشان کرد

که بسیاری از مسئولین شیالت حتی آدرسآن را ندارند و فقط برای فیگور و ارائه آمار به دنبال این بخش هستند و بهدلیل در 

 . رسانند اختیار داشتن تیربون صدایشان را به گوش همه می

http://www.yjc.ir/fa/news/3914914 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  2۲: تاریخ

 اعالم ممنوعیت صید در سواحل جنوب کشور برای بازسازی ذخایر آبزیان
 .معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران از ممنوعیت صید ماهی در سواحل جنوب خبر داد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اصغر  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

: نوب برای نخستین بار اعمال شده است، گفتمجاهدی با اشاره به اینکه طرح ممنوعیت عمومی صید ماهی در سواحل ج

کند اما  های آبزی اجرا می ممنوعیت صید فصلی از اقدامات معمول سازمان شیالت کشور است که هر سال برای حفظ ذخایر گونه

 .امسال برای اولین بار طرح ممنوعیت عمومی صید برای تمام آبزیان اجرا شده است

شود، صید انواع ماهی و آبزیان در سواحل بوشهر، خوزستان و صیدگاه بهرگان  ریابست گفته میدر این طرح که به آن د: وی افزود

 .ممنوع است

ایجاد فرصت برای احیا و بازسازی ذخایر آبزیان و اعمال دقیق مقررات : معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران گفت

 .ترین علل اجرای طرح دریابست است برای صید مجاز و جلوگیری از صید غیرمجاز از مهم

ها  های جنوب کشور در فصول مختلف برای برخی گونه تا پیش از اجرای طرح ممنوعیت عمومی صید در آب: مجاهدی افزود

تر و ناکارآمد بود بنابر این  ها سخت شد اما از آنجا که مدیریت و کنترل اجرای دقیق این طرح محدودیت و ممنوعیت صید اعالم می

های صیادی طرح ممنوعیت عمومی صید تمام انواع آبزیان به منظور حفظ ذخایر آبزیان اجرا شده  ها و تشکل موافقت اتحادیه با

 .است

 .برنامه زمانبندی صید و تقویم آن متناسب با خصوصیات صید آبزیان تنظیم شده است: وی گفت

های کف زی، ماهیان سرد زی و  های آبزیان مانند گروه از گروه برخی: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران افزود

انواع ساردین ماهیان در این فصل نیاز به بازسازی ذخایر دارد بنابر این با ممنوعیت صید شاهد افزایش جمعیت این گروه از آبزیان 

 .ها و سواحل جنوب کشور خواهیم بود در آب

شود، ضروری است برای  ای کف زی است از اواسط مرداد به مدت دو ماه انجام می از آنجا که صید میگو که گونه: مجاهدی گفت

حفظ جمعیت دیگر آبزیان و حتی خود میگو طرح ممنوعیت صید در این زمان اجرا شود که این اقدام از لحاظ اقتصادی نیز به 

 .رسد سود صیادان مجاز خواهد بود چرا که آبزیان صید شده به وزن اقتصادی می

شود که  درصد با دیگر آبزیان پر می 93تا  94درصد حجم تور صیادان میگو است و  94تا  43های انجام شده  در بررسی: افزودوی 

 .اکثراً شامل بچه ماهیان است و تأثیر نامطلوبی بر ذخایر آبی دارد

ومی صید شرایط بهتری برای اجرای طرح دریابست و ممنوعیت عم: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران گفت

 .کند جلوگیری از فعالیت صیادان غیرمجاز ایجاد خواهد کرد و امکان صید از سبد صیادان مجاز را محدود می

 .کنیم با اجرای طرح ممنوعیت عمومی صید شرایط بهتری را برای رشد و تکثیر آبزیان کف زی ایجاد می: مجاهدی افزود

در مرحله نخست این طرح قرار است به مدت یک ماه اجرا : طرح ممنوعیت عمومی صید افزودوی درباره محدوده زمانی اجرای 

 .شود اما توقف این زمان به ارزیابی گشت های دریابانی بستگی دارد

: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران درباره شایعه حضور کشتی های صیادی خارجی در سواحل جنوبی کشور گفت

سال است که سازمان شیالت ایران هیچ مجوزی برای کشتی های صیادی خارجی صادر نکرده است و با توجه به توان  43ز بیش ا

 .ناوگان صیادی نیازی به حضور شناورهای خارجی نیست

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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ق دریا برای طرح ممنوعیت عمومی صید برای ایجاد و بازسازی ذخایر آبزیان اجرا شده است و قر: مجاهدی با تکذیب این خبر افزود

 .های صیادی خارجی صحت ندارد کشتی

در مدت اجرای طرح ممنوعیت عمومی صید؛ یگان حفاظت منابع آبزی، یگان : وی درباره چگونگی برخورد قانونی با متخلفان گفت

ند و در سواحل و کن ها برای جلوگیری از صید غیر مجاز با یکدیگر همکاری می ها و اتحادیه دریابانی، جامعه صیادی کشور و تشکل

 .ها گشت زنی دارند آب

در این مدت کنترل و نظارت دقیقی در مبادی ورودی و خروجی دریا : معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران افزود

راد شوند تا خطر و ریسک صید غیرمجاز برای اف خواهیم داشت و متخلفان نیز پس از تشکیل پرونده به مجامع قضایی معرفی می

 .متخلف بیشتر شود

های صیادی ایران بعد از سریالنکا بیشترین سهم را در  کشتی: فروند اعالم کرد و گفت 944مجاهدی تعداد شناورهای صیادی را 

 .درصد صید آبزیان در غرب اقیانوس هند نیز در اختیار ایران است 94اقیانوس هند دارد و همچنین 

http://www.yjc.ir/fa/news/3949314 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  2۲: تاریخ

 تولید هزار تن ماهی در خراسان رضوی
 .هزار تن ماهی در سه ماه نخست امسال در خراسان رضوی تولید شد

: ، مدیر امور شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

 .تن ماهی امسال در استان تولید شود 914هزار و  4بینی شده است  پیش

 .شهرستان استان رهاسازی شد 92رسال در استخرهای پرورش ماهی هزار قطعه بچه ماهی پا 911میلیون و  3بیش از 

بیشترین : هکتار برشمرد و افزود 9هزار و  3مهدی زاهده مجموع سطح استخر به کارگیری شده برای پرورش ماهی در استان را 

 .تن بود 2تن و کمترین حجم در شهرستان بجستان حدود  144حجم تولید مربوط به شهرستان سبزوار با هزار و 

در این صورت همزمان : وی استفاده از استخرهای ذخیره آب کشاورزی برای پرورش ماهی در استان را ضروری دانست و گفت

 . یابد عالوه بر ذخیره آب، تولید ماهی استان نیز افزایش می

: زمینه پرورش ماهی خبر داد و افزودهای باالی استان در  مدیر امور شیالت و آبزیان جهاد کشاورزی استان از ظرفیت و توانمندی

 .استخر تولید ماهی وجود دارد 4جلگه رخ فضای مناسبی برای پرورش ماهی است و هم اکنون در آن 

و نیم درصد، عمده تولید استان  39ماهی قزل آال با حدود : وری گفت وی با اشاره به ارتباط مستقیم تجهیزات با میزان تولید و بهره

 .دهند و نیم درصد تولیدات ماهی استان را تشکیل می 94بی با و ماهیان گرم آ

http://www.yjc.ir/fa/news/3943431 
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 شیر و فراوردهها

 - 90/40/20فارس

قیمت شیر را عرضه و تقاضا تعیین / تمایل به مصرف شیر فله را افزایش دادتبلیغات منفی علیه صنایع لبنی 
 کند

در نشست خبری که در بنیاد اقتصادی کوثر با حضور کارشناسان صنعت تولید شیر برگزار شد عنوان شد تبلیغات 

غیربهداشتی فله را منفی علیه صنایع لبنی اعم از مصرف وایتکس و روغن پالم رویکرد مردم به استفاده از شیرهای 

 .افزایش داده است

زنجیره تأمین شیر و )وگو با خبرنگاران با موضوع  ، ششمن نشست اتاق گفتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

آباد قزوین، حسینعلی  و صنعت شریفدر بنیاد اقتصادی کوثر با حضور خلیل جوهرچی مدیرعامل شرکت کشت ( های لبنی فراورده

گذاری کشاورزی کوثر برگزار  ساز تهرانی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق و مجتبی نوروزی مدیرعامل گروه سرمایه چهره

 .شد

آباد در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه  در این نشست خلیل جوهرچی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

به : کنید، گفت ولت برای حمایت از تولید شیرخام و دامدار از طریق یارانه و خرید تضمینی شیر را چگونه ارزیابی میهای د کمک

 .کنیم رسانده است های دولت طی سالیان گذشته صنایع لبنی و دام را به مرحله کنونی که امروز مشاهده می طور کلی کمک

 .خوب و حتی صادرات به کشورهای خاورمیانه هستیمکه امروز شاهد تولیدات  طوری  به: وی افزود

اما پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی برای حمایت از صنعت شیر همواره با : آباد تصریح کرد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .ها منجر به افزایش صنایع لبنی کوچک شد فساد همراه بوده و پرداخت این یارانه

خرید تضمینی شیرخام که از سال گذشته در راستای حمایت از دامدار آغاز شد، در پاسخ به خبرنگار جوهرچی درباره اثرات طرح 

 .آوری مازاد شیر از بازار شد و به اعتقاد من کار مؤثری در راستای حمایت از دامدار بود اجرای طرح منجر به جمع: فارس گفت

 طرح خرید تضمینی شیر اثربخش بود* 

: موقع بود، تصریح کرد ها به شد و پرداخت ماه ابتدایی اجرای طرح خرید تضمینی کار به خوبی انجام می 3 وی با بیان اینکه در

اگرچه از ابتدای امسال طرح به خوبی سال گذشته اجرا نشد و دامداران از دولت طلبکارند، اما با وجود این امر اگر این طرح اجرا 

 .رسید شد قیمت شیرخام به حدود هزار تومان می نمی

تومان از دامداران خریداری و حتی با جوایزی که برای  4114سازمان تعاون روستایی شیر را با قیمت :  جوهرچی بیان داشت

 .کند تومان به ازای هر کیلوگرم شیرخام به دامدار پرداخت می 4344گرفت حدود  دار در نظر می شیرهای با کیفیّت و چربی

های  اما در مجموع بهتر است دولت نه از طریق یارانه و نه از طریق طرح: آباد بیان داشت مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .دیگر به مقوله صنعت شیر ورود نکند و اجازه دهد کار براساس عرضه و تقاضا پیش رود

کنند سود  نوان میدرصد ع 3جوهرچی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه صنایع لبنی سود حاصل از تولید را 

کردند، اما در سال گذشته با  درصد از تولید کسب می 34سودی بالغ بر  24تا  94های  صنایع در سال: دامداران چقدر است، گفت

 .درصد نبوده است 3تر از  توجه به نتایج بورس سود آنها بیش

 شود سود صنعت شیر نصیب عوامل پخش می* 

های تولید و صنایع سود کمتری  رغم هزینه شود و علی ها می ر نصیب عوامل پخش و مغازهعمده سود حاصل از صنعت شی: وی گفت

 .رسد به آنها می

http://www.farsnews.com/
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تومانی خرید شیرخام با  4114مصوبه : درمورد قیمت خرید شیرخام گفت 23جوهرچی با انتقاد از عدم اجرای مصوبه تیرماه 

تومان از دامداران خریداری  4934متوسط شیرخام با قیمت  گذشت یک سال توسط صنایع لبنی هنوز اجرایی نشده و به طور

 .شود می

عدم اجرای مصوبه و قیمت پایین خرید شیرخام نسبت به قیمت تمام شده مشکالت اقتصادی زیادی را برای دامداران : وی افزود

 .شوند هایشان می که دامداران برای کاهش هزینه ناچار به کشتار دام وری ط ایجاد کرده، به

آبی منجر به افزایش قیمت علوفه و ذرت شده و  کم: آباد با اشاره به کمبود آب اظهار داشت مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .دهد همین موضوع هزینه تولید را افزایش می

تولید با  23ط سال برند و تقریباً از اواس تولیدکنندگان این ماده سودی نمی: وی درمورد سود حاصل از تولید شیرخام دامداران گفت

 .زیان همراه بوده است

برای : ها ماه گذشته راهی کشتارگاه شده است، گفت رأس از گاوهای شیرده شرکت برای کاهش هزینه 444جوهرچی با بیان اینکه 

 .اند ها چنین روشی را اتخاذ کرده ها بسیاری از دامداری کاهش هزینه

این موضوع هم : تومانی واردات جو بیان داشت 434اشاره به افزایش تعرفه آباد با  مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .دهد های تولید شیرخام را افزایش می هزینه

و روغن پالم در شیر که توسط ( وایتکس)وی با انتقاد از مطرح شدن مسائلی از قبیل ریختن مایع سفید کننده 

مصرف شیر برخوردار نیست و این قبیل مسائل هم کاهش  جامعه ما از فرهنگ: های پیشین و کنونی مطرح گفت دولت

 .اعتمادی مردم به صنایع را به دنبال داشته است مصرف و بی

ای و رشد  اعتمادی مردم به صنایع لبنی در اثر مطرح شدن مسائلی از این دست منجر به روی آوردن به شیرهای فله بی: وی افزود

 .هایی از قبیل تب مالت را به دنبال دارد التی نظیر بروز و افزایش بیماریها شده که آن هم مشک بندی فزاینده ماست

 برابر شیر 4مصرف نوشابه * 

ها  از نظر فرهنگی مصرف شیر در خانواده: برابر مصرف شیر در کشور است بیان داشت 1جوهرچی با بیان اینکه مصرف نوشابه 

 .وکی استخوان در کشور شده استنهادینه نشده و این موضوع منجر به افزایش روزافزون پ

سازی و تبلیغ مصرف شیر داده بودند اقدام در این راستا تاکنون دیده   هایی که وزیر بهداشت برای فرهنگ رغم قول علی: وی افزود

 .نشده است

ی تقریباً هکتار اراضی قابل کشت است و با این اراض 244شرکت مذکور دارای : آباد گفت مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

درصد کاهش یافته و  33علت خشکسالی این میزان به حدود  کردیم، اما به هایمان را تأمین می های مورد نیاز دام درصد نهاده 34

 .تر از این مقدار هم برسد ها به کم رود که تولید نهاده بیم آن می

 .کاهش مصرف آب است های این شرکت برای ای یکی از طرح هکتاری آبیاری قطره 94طرح : وی افزود

تن شیر با  34این شرکت روزانه : ساز تهرانی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق گفت در ادامه این نشست حسینعلی چهره

 .کند کیلو تولید می 34سرانه حدود 

از آلمان در  (گوشتیـ  شیری)های شرکت خرید هزار رأس گاو سمینتال دو منظوره  یکی از طرح: سازتهرانی اظهار داشت چهره

 .جویی در خوراک دام و افزایش عمر اقتصادی دام است راستای صرفه

 دهند درصد قیمت تمام شده شیرخام را تشکیل می ۸3ها  نهاده* 
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: تر است، گفت مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق با انتقاد از اینکه قیمت خرید شیرخام نسبت به قیمت تمام شده پایین

 .دهد های سربار قیمت تمام شده شیر را تشکیل می درصد هزینه 43درصد و  3درصد دستمزد  94لیه ها و مواد او نهاده

های مورد نیاز از قبیل سویا و ذرت از طریق واردات  ای از نهاده اکنون بخش عمده هم: ها گفت وی با ابراز امیدواری از پایان تحریم

 .ها هزینه واردات این محصوالت کاهش یابدLCها از طریق  ت و پرداخت هزینهشود که امیدواریم با پایان یافتن مذاکرا تأمین می

درصد قیمت محصوالت تولیدی را افزایش دادند، اما همچنان قیمت شیر ثابت  94صنایع سال گذشته : ساز تهرانی تصریح کرد چهره

 .سال گذشته قیمت شیر هیچ افزایشی نداشته است 3است و در 

امروزه رشد و بالندگی کشورها براساس مصرف : گذاری کوثر در ادامه این نشست گفت عامل گروه سرمایهمجتبی نوروزی مدیر 

هزار تن  944میلیون و  9شود و براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید ساالنه شیر کشور حدود  سرانه شیر سنجیده می

 .است

های صنایع  این در حالی است که کارخانه: میلیون تن عنوان کرد و افزود 44تا  43وی ظرفیت کارخانجات لبنی را تولید حدود 

 .کنند درصد کار می 34درصد و برخی هم با ظرفیت حدود  34لبنی با ظرفیت 

قیمت تمام شده هر : گذاری کوثر با انتقاد از اینکه روی صادرات محصوالت لبنی کار نشده است، گفت مدیرعامل گروه سرمایه

کنند  تومان خریداری می 4934تومان است در حالی که صنایع بطور متوسط شیرخام را با قیمت  4344ام حدود کیلوگرم شیرخ

 .یابد ریزی شود قطعا قیمت خرید شیرخام نیز افزایش می اما اگر بر روی صادرات محصوالت لبنی برنامه

 شود لیتر آب مصرف می 133برای تولید هر لیتر شیر * 

لیتر آب مصرف  944برای تولید هر لیتر شیر : ای ارزشمند است، گفت که بر هیچ کس پوشیده نیست که آب مادهنوروزی با بیان این

 .لیتر خون از غذه پستانی گاو فیلد شود 94شود ضمن اینکه برای تولید این محصول ارزشمند باید  می

های مورد نیاز صنایع  گذاری در خارج از مرزها نهاده ایهباید با کشت فراسرزمینی و سرم: وی با اشاره به کمبود آب در کشور، افزود

 .مختلف از جمله صنعت تولید مواد لبنی و شیر را فراهم کنیم

 .خورد پذیر است و بدون حمایت زمین می صنعت شیر ضربه: گذاری کوثر تصریح کرد مدیرعامل گروه سرمایه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214191444443 
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 شیر و فرآورده ها
 - 90/40/27فارس

 دوای درد گرانی لبنیات
اند و  طی سالهای گذشته قیمت شیر و لبنیات مرتب افزایش داشته اما هیچوقت دامدار و صنایع لبنی راضی نبوده

یابد؟ آیا  ها تا کی ادامه می قیمت  این افزایش. نارضایتی همواره از جیب مردم پرداخت شده استهای این  هزینه

 راهکاری وجود دارد؟

یابد و هر زمانی فشار بیشتری بر سرانه مصرف کنونی شیر که نصف میانگین  به گزارش فارس، قیمت لبنیات گاه و بیگاه افزاش می

کند حال اینکه شیر از مهمترین سبدغذایی موثر بر سالمتی است که کم  ته است وارد میجهانی و یک پنجم کشورهای توسعه یاف

 .شدن آن در این سبد ضررهای جبران ناپذیری بر سالمتی وارد خواهد کرد

 درصد رشد داشته است اما با این وجود هیچوقت رضایت خاطر تولید کنندگان و 944ها قیمت شیر بیش از  بعد از هدفمندی یارانه

صنایع لبنی فراهم نشده است و هر چقدر هم افزایش کند باز آنها راضی نخواهند بود و این سوال است که چرا این گونه است؟ 

های قیمت هیچوقت به جیب دامدار و یا صنایع  واقعیت این است که قیمت تمام شده تولید در کشور بسیار باالست و این افزایش

 .رود نمی

شود،  درصد قیمت تمام شده لبنیات را شامل می 34شود که این محصول  خوراک دام و طیور وارد کشور میمیلیون تن  3.3ساالنه 

رود به طوری که در سالهای  بنابراین با این محصول وارداتی که کنترل قیمت آن در دست مانیست انتظاری بیش از این نمی

گرفت و حاشیه سود تولید کننده را بیشتر  های ارز بیشتر اوج می انآوری خوراک را شاهد بودیم که با نوس های سرسام گذشته قیمت

 .ها موید این مطلب است داد و خبرهایی مبنی بر ارسال دامهای نارس و یا شیری به کشتارگاه تاحت تاثیر قرار می

ه نکردن از تجهیزات مناسب هم ها و استفاد سازی دامداری ها، عدم بهینه البته عدم استفاده از نژادهای مناسب، عدم اصالح مدیریت

 .مزید علت شده است تا قیمت تمام شده تولید در کشور باال باشد

دهند و یا سودهای باالیی  ها یا در اختیار کشاورزان قرار نمی از سوی دیگر تولید کنندگان کشور نیازمند نقدینگی هستند که بانک

گیرند که  ای در نظر می ت در تمام دنیا برای بخش کشاورزی یارانه ویژهدهند هیچوقت برای تولید کننده به صرفه نیس که وام می

 .ها پرداخت نشد های بخش تولید هم بعد از اجرای هدفمندی یارانه در این میان یارانه.در کشور ما به این صورت نیست

 .درصد گران شد 44همین چند روز پیش دوباره قیمت لبنیات 

 ماجرا از کجا شروع شد؟

تومان اعالم کرده بود که بر اساس آن در هر  4114قیمت خرید شیرخام از دامداران را به ازای هر کیلو  29اواسط سال دولت از 

اما در ادامه، دولت در پرداخت به موقع این یارانه موفق عمل . تومان به عنوان یارانه به دامداران پرداخت خواهد کرد 424کیلو 

میلیارد تومان به دامداران بدهکار شده بود و با این وجود هم تصویب کرد که در  344بیش از  23نکرد، به طوریکه تا اواسط سال 

 .میلیارد تومان یارانه به دامداران اختصاص دهد 34نیز ماهانه  23طول شش ماهه دوم سال 

بنی حاضر به خرید شیرخام به دولت که از یک طرف نتوانسته بود به وظیفه خود در پرداخت یارانه عمل کند، از طرفی هم صنایع ل

 .بازار را به تعادل برساند 4323های پایانی سال  تومان نبودند، تصمیم گرفت با خرید تضمینی این محصول از ماه 4114قیمت 

کنندگان و تولیدکنندگان، با مستقر کردن بازرسانی در  اخیراً نیز دولت، تصمیم گرفته بود از طریق سازمان حمایت از مصرف

تومان کند ولی دامدران نظرشان این است  4114ها را ملزم به خریداری شیرخام از دامدران به قیمت  های صنایع لبنی، آن کارخانه

 .تواند راه حل مشکالت این بخش باشد که این اقدام دولت نیز نمی



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

 

107 
 

رخام به قیمت مصوب را افزایش شدند، چراکه الزمه خرید شی تومان نمی 4114صنایع لبنی حاضر به خرید شیرخام به قیمت 

شد قیمت محصوالت  بینی می های ابتدایی امسال پیش دانند و بر همین اساس با ادامه شرایط فوق، از ماه قیمت محصوالت خود می

ش درصد کاهش یابد، افزای 49الی  44درصد افزایش یابد ولی تصمیم بر این بود که اگر تا پس از ماه رمضان تورم به  44لبنی تا 

 .قیمت منتفی شود

 صبر دولت تمام شد

با گذشت چندین ماه از اوضاع آشفته محصوالت لبنی صبر دولت تمام شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت با این استدالل که دولت 

ایش درصد افز 44قلم محصول لبنی شامل شیر، ماست و پنیر  3قرار شد قیمت »: تواند یارانه این بخش را پرداخت کند، گفت نمی

 «یابد که البته این موضوع در دولت تائید شده ولی هنوز به تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده است

اعالم افزایش قیمت محصوالت لبنی توسط وزیر صنعت در حالی صورت گرفته که وی ابتدا این افزایش را بدون تأیید ستاد تنظیم 

نکه دولت مسئول این کار نیست، افزایش قیمت محصوالت لبنی را مربوط به بازار مطرح کرده بود ولی در مصاحبه دیگری با بیان ای

الزم به ذکر است که ستاد تنظیم بازار زیرنظر معاون اجرایی رئیس جمهور و با حضور نمایندگان . تصمیم ستاد تنظیم دانست

 .وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و برخی نهادهای دیگر است

ای هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه افزایش قیمت  س جمهور نیز بعد از آن، با انتشار اطالعیهروابط عمومی معاونت اجرایی رئی

 .محصوالت لبنی توسط این معاونت صورت گرفته را تکذیب کرد

ای که در سال جاری به شیر و  تواند در هر مسئله مستقیم دخالت کند، تنها یارانه سخنگوی دولت نیز با این استدالل که دولت نمی

 .شود را مربوط به ارائه شیر رایگان مدارس اعالم کرد لبنیات اختصاص داده می

ای از ستاد تنظیم بازار  کنندگان نیز با بیان اینکه هنوز مصوبه در همین راستا سخنگوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف

 .محصوالت را خالف قانون دانست مبنی بر افزایش قیمت محصوالت لبنی ابالغ نشده، هرگونه افزایش قیمت این

 دهد وقتی دولت یارانه تولید را نمی*

های خریدتضمینی شیرخام بر روی دوش  دولت که از یک سو امکان پرداخت یارانه شیرخام به دامداران را نداشت و از سویی هزینه

 .را از این وضعیت رها سازدکند خود  درصدی قیمت محصوالت لبنی تالش می 44الی  4کرد، با افزایش  او سنگینی می

در این میان نمایندگان صنایع لبنی، نیز همچنان افزایش قیمت محصوالت خود را موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی و 

تواند با حذف عوارض  دانند و اعتقاد دارند دولت به جای افزایش قیمت این محصوالت می کاهش تقاضای داخلی این محصوالت می

 .ها وضعیت فعلی را اصالح کند درصد سهم تولید حاصل از هدفمندی یارانه 34الت لبنی و همچنین پرداخت تولید محصو

توان در باال بودن قیمت خوراک دام، مانند جو و ذرت دانست که به گفته  یکی از دالیل اصلی باال بودن هزینه تولید شیرخام، را می

 .شود میدرصد قیمت نهایی را شامل  34کارشناسان حدود 

شوند، اعتقاد دارند دولت بجای پرداخت یارانه نقدی به این بخش و یا افزایش قیمت  دامداران که تولیدکننده شیرخام محسوب می

های ارزان قیمت کاهش دهد تا در نهایت قیمت تمام  های تولید شیرخام را از طریق تهیه علوفه و نهاده لبنیات، بهتر است هزینه

 .یابدشده نیز کاهش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43234943444233 
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 شیر و فرآورده ها
 - 90/40/29فارس

 خرید تضمینی شیرخام ادامه دارد/ تصمیمی برای قطع خرید تضمینی شیرخام اتخاذ نشده
سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه درخواست ادامه طرح خرید تضمینی شیر به وزیر جهاد ارائه مدیر عامل 

هایی که این طرح در حال اجراست،  هنوز تصمیمی برای قطع خرید تضمینی شیر اتخاذ نشده و در استان: شده، گفت

 .خرید تضمینی ادامه دارد

هنوز تصمیمی : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  روستایی در گفت حسین صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون

هایی که این طرح در حال اجراست فعال خرید تضمینی شیر ادامه  برای قطع خرید تضمینی شیر خام گرفته نشده و در استان

 .یابد می

تومان به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده، ولی  4114ید تضمینی شیرخام از دامداران با قیمت درخواست ادامه طرح خر: وی افزود

 .هنوز تصمیمی راجع به آن اتخاذ نشده و ادامه طرح در حال بررسی است

م مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی دامداران هنوز موفق به اخذ وجه فروش شیرخا

ممکن است به صورت موردی برخی دامداران هنوز وجه خود را بابت فروش شیرخام، از سازمان تعاون : اند، گفت خود نشده

 .توانند به جای وجه نقد، ذرت دریافت کنند روستایی دریافت نکرده باشند که این افراد می

تومان به سازمان تعاون روستایی دامداران  4114یعنی  23بابت فروش شیرخام تضمینی با قیمت مصوب تیرماه سال : وی گفت

 .توانستند، پول نقد یا ذرت دریافت کنند می

مبنی بر قیمت خرید شیرخام از دامداران توسط صنایع لبنی به  23به دنبال عدم اجرای مصوبه تیرماه سال : براساس این گزارش

در زمستان گذشته طرحی را با عنوان خرید تضمینی شیرخام کنندگان شیر  تومان، دولت در راستای حمایت از تولید 4114قیمت 

 .به اجرا درآورد

 3.9کنندگان است که براساس آن شیر خام با چربی  طرح خرید تضمینی شیرخام یک طرح حمایتی از تولید: افزاید این گزارش می

 .دشو تومان خریداری می 4114کنندگان با قیمت  هزار از تولید 444و بار میکروبی زیر 

 .هم ادامه داشته باشد 21این طرح از زمستان سال گذشته به اجرا در آمد و قرار است، تا پایان تیرماه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214192444431 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا 1390تیر  20, چهارشنبه

 ای، با تبلیغات منفی علیه صنایع لبنی  افزایش پرمخاطره مصرف شیرهای فله
تبلیغات منفی علیه صنایع لبنی اعم از مصرف وایتکس و روغن پالم، باعث افزایش رویکرد مردم به استفاده از 

 . ای شد شیرهای غیربهداشتی فله

، ششمین نشست اتاق گفتگو با خبرنگاران با موضوع زنجیره تأمین شیر و (ایانا)رزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاو

آباد قزوین،  های لبنی در سازمان اقتصادی کوثر با حضور خلیل جوهرچی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف فراورده

گذاری کشاورزی  مدیرعامل گروه سرمایه ساز تهرانی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق و مجتبی نوروزی، حسینعلی چهره

 .کوثر برگزار شد

های دولت برای حمایت از  آباد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کمک در این نشست مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

های دولت طی  کمکطور کلی  به: کنید، گفت تولید شیرخام و دامدار از طریق یارانه و خرید تضمینی شیر را چگونه ارزیابی می

ای که امروز شاهد تولیدات  گونه کنیم، رسانده است، به های گذشته صنایع لبنی و دام را به مرحله کنونی که امروز مشاهده می سال

 .خوب و حتی صادرات به کشورهای خاورمیانه هستیم

مواره با فساد همراه بوده و پرداخت این اما پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی برای حمایت از صنعت شیر ه: خلیل جوهرچی افزود

 .ها منجر به افزایش صنایع لبنی کوچک شد یارانه

وی درباره اثرات طرح خرید تضمینی شیرخام که از سال گذشته در راستای حمایت از دامدار آغاز شد، در پاسخ به خبرنگار فارس 

 .شد و به اعتقاد من کار مؤثری در راستای حمایت از دامدار بود آوری مازاد شیر از بازار اجرای طرح منجر به جمع: خاطرنشان کرد

: موقع بود، ادامه داد ها به شد و پرداخت جوهرچی با بیان اینکه در سه ماه ابتدایی اجرای طرح خرید تضمینی کار به خوبی انجام می

کارند، اما با وجود این امر اگر این طرح اجرا اگرچه از ابتدای امسال طرح به خوبی سال گذشته اجرا نشد و دامداران از دولت طلب

 .رسید هزار تومان می شد قیمت شیرخام به حدود یک نمی

تومان از دامداران خریداری و حتی با جوایزی که  114هزار و  سازمان تعاون روستایی ایران شیرخام را با قیمت یک: وی تصریح کرد

تومان به ازای هر کیلوگرم شیرخام به دامدار پرداخت  344هزار و  فت، حدود یکگر دار در نظر می برای شیرهای با کیفیت و چربی

 .کند می

های دیگر به مقوله صنعت شیر ورود نکند  اما در مجموع بهتر است، دولت نه از طریق یارانه و نه از طریق طرح: جوهرچی یادآور شد

 .و اجازه دهد کار براساس عرضه و تقاضا پیش رود

کنند سود دامداران  پرسش دیگری مبنی بر اینکه وقتی صنایع لبنی سود حاصل از تولید را سه درصد عنوان می وی در پاسخ به

کردند، اما در سال گذشته  درصد از تولید کسب می 34سودی بیش از  24تا  94های  صنایع لبنی در سال: چقدر است، تأکید کرد

 .صد نبوده استبا توجه به نتایج بورس، سود آنها بیشتر از سه در

 شود  سود صنعت شیر نصیب عوامل پخش می

شود و  ها می عمده سود حاصل از صنعت شیر نصیب عوامل پخش و مغازه: آباد اظهار داشت مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .رسد های تولید و صنایع سود کمتری به آنها می رغم هزینه علی

تومانی خرید شیرخام  114هزار و  مصوبه یک: درمورد قیمت خرید شیرخام گفت 23اه جوهرچی با انتقاد از عدم اجرای مصوبه تیرم

تومان از دامداران  934هزار و  با گذشت یک سال توسط صنایع لبنی هنوز اجرایی نشده و به طور متوسط شیرخام با قیمت یک

 .شود خریداری می



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

 

154 
 

شده مشکالت اقتصادی زیادی را برای  م نسبت به قیمت تمامعدم اجرای مصوبه و قیمت پایین خرید شیرخا: وی همچنین افزود

 .شوند هایشان می که دامداران برای کاهش هزینه ناچار به کشتار دام وری ط دامداران ایجاد کرده، به

را آبی منجر به افزایش قیمت علوفه و ذرت شده و همین موضوع هزینه تولید  کم: جوهرچی با اشاره به کمبود آب خاطرنشان کرد

 .دهد افزایش می

 23برند و تقریباً از اواسط سال  تولیدکنندگان این ماده سودی نمی: وی درباره سود حاصل از تولید شیرخام دامداران ادامه داد

 .تولید با زیان همراه بوده است

ها ماه گذشته  نهرأس از گاوهای شیرده شرکت برای کاهش هزی 444آباد با بیان اینکه  مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .اند ها چنین روشی را اتخاذ کرده ها بسیاری از دامداری برای کاهش هزینه: راهی کشتارگاه شده است، تصریح کرد

 .دهد های تولید شیرخام را افزایش می این موضوع هم هزینه: تومانی واردات جو یادآور شد 434جوهرچی با اشاره به افزایش تعرفه 

های پیشین و  و روغن پالم در شیر که توسط دولت( وایتکس)ح شدن مسائلی از قبیل ریختن مایع سفیدکننده وی با انتقاد از مطر

اعتمادی  جامعه ما از فرهنگ مصرف شیر برخوردار نیست و این قبیل مسائل هم کاهش مصرف و بی: کنونی مطرح شد، تأکید کرد

 .مردم به صنایع را به دنبال داشته است

اعتمادی مردم به صنایع لبنی در اثر مطرح شدن مسائلی از این دست منجر به روی آوردن به شیرهای  بی: اشتجوهرچی اظهار د

 .هایی از قبیل تب مالت را به دنبال دارد ها شده که آن هم مشکالتی نظیر بروز و افزایش بیماری بندی ای و رشد فزاینده ماست فله

 مصرف نوشابه چهار برابر شیر 

از نظر : آباد با بیان اینکه مصرف نوشابه چهار برابر مصرف شیر در کشور است، گفت کت کشت و صنعت شریفمدیرعامل شر

 .ها نهادینه نشده و این موضوع منجر به افزایش روزافزون پوکی استخوان در کشور شده است فرهنگی مصرف شیر در خانواده

سازی و تبلیغ مصرف شیر داده بودند، در این راستا تاکنون   فرهنگ هایی که وزیر بهداشت برای رغم قول به: وی همچنین افزود

 .اقدامی نشده است

های مورد  درصد نهاده 34هکتار اراضی قابل کشت است و با این اراضی تقریباً  244شرکت مذکور دارای : جوهرچی خاطرنشان کرد

رود که تولید  درصد کاهش یافته و بیم آن می 33به حدود علت خشکسالی این میزان  کردیم، اما به هایمان را تأمین می نیاز دام

 .تر از این مقدار هم برسد ها به کم نهاده

 .های این شرکت برای کاهش مصرف آب است ای یکی از طرح هکتاری آبیاری قطره 94طرح : وی ادامه داد

کیلو  34تن شیر با سرانه حدود  34انه این شرکت روز: در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق اظهار داشت

 .کند تولید می

از ( گوشتی -شیری )های شرکت خرید هزار رأس گاو سمینتال دو منظوره  یکی از طرح: ساز تهرانی تصریح کرد حسینعلی چهره

 .جویی در خوراک دام و افزایش عمر اقتصادی دام است آلمان در راستای صرفه

 شده شیرخام  درصد قیمت تمام ۸3ها؛  نهاده

: تر است، یادآور شد شده پایین مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق با انتقاد از اینکه قیمت خرید شیرخام نسبت به قیمت تمام

 .دهد شده شیر را تشکیل می های سربار قیمت تمام درصد هزینه 43درصد دستمزد هفت درصد و  94ها و مواد اولیه  نهاده

های مورد نیاز از قبیل سویا و ذرت از طریق  ای از نهاده اکنون بخش عمده هم: ها تأکید کرد پایان تحریم وی با اظهار امیدواری از

ها هزینه واردات این محصوالت کاهش LCها از طریق  شود که امیدواریم با پایان یافتن مذاکرات و پرداخت هزینه واردات تأمین می

 .یابد
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درصد قیمت محصوالت تولیدی را افزایش دادند، اما همچنان قیمت شیر ثابت است  94شته صنایع سال گذ: ساز تهرانی افزود چهره

 .و در سه سال گذشته قیمت شیر هیچ افزایشی نداشته است

امروزه رشد و بالندگی کشورها بر اساس مصرف سرانه شیر سنجیده : گذاری کوثر در ادامه این نشست گفت مدیرعامل گروه سرمایه

 .هزار تن است 944س آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید ساالنه شیر کشور حدود هشت میلیون و شود و براسا می

این در حالی است که : میلیون تن عنوان کرد و ادامه داد 44تا  43های لبنی را تولید حدود  مجتبی نوروزی ظرفیت کارخانه

 .کنند درصد کار می 34یت حدود درصد و برخی هم با ظرف 34های صنایع لبنی با ظرفیت  کارخانه

شده هر کیلوگرم شیرخام حدود  قیمت تمام: وی با انتقاد از اینکه روی صادرات محصوالت لبنی کار نشده است، خاطرنشان کرد

کنند، اما اگر  تومان خریداری می 934هزار و  تومان است در حالی که صنایع بطور متوسط شیرخام را با قیمت یک 344هزار و  یک

 .یابد ریزی شود قطعا قیمت خرید شیرخام نیز افزایش می ر روی صادرات محصوالت لبنی برنامهب

 شود  لیتر آب مصرف می 133برای تولید هر لیتر شیر 

برای تولید : ای ارزشمند است، تصریح کرد گذاری کوثر با بیان اینکه بر هیچ کس پوشیده نیست که آب ماده مدیرعامل گروه سرمایه

لیتر خون از غده پستانی گاو  94شود، ضمن اینکه برای تولید این محصول ارزشمند باید  لیتر آب مصرف می 944شیر  هر لیتر

 .فیلد شود

های مورد نیاز  گذاری در خارج از مرزها نهاده باید با کشت فراسرزمینی و سرمایه: نوروزی با اشاره به کمبود آب در کشور، یادآور شد

 ./صنعت تولید مواد لبنی و شیر را فراهم کنیمصنایع مختلف ازجمله 

http://www.iana.ir/food/item/93324-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/food/item/23590-1.html


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

 

152 
 

 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  2۲: تاریخ

 منفی علیه صنایع لبنیای در سایه تبلیغات  تمایل به مصرف شیر فله
پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی برای حمایت از صنعت شیر همواره با فساد : آباد گفت مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .ها منجر به افزایش صنایع لبنی کوچک شد همراه بوده و پرداخت این یارانه

زنجیره )وگو با خبرنگاران با موضوع  ششمین نشست اتاق گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزیحوزه  به گزارش

آباد  در بنیاد اقتصادی کوثر با حضور خلیل جوهرچی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف( های لبنی تأمین شیر و فراورده

گذاری  ساز تهرانی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق و مجتبی نوروزی مدیرعامل گروه سرمایه حسینعلی چهرهقزوین، 

 .کشاورزی کوثر برگزار شد

های دولت طی سالیان  به طور کلی کمک: آباد در گفت طی این نشست خلیل جوهرچی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .کنیم رسانده است کنونی که امروز مشاهده می گذشته صنایع لبنی و دام را به مرحله

 .که امروز شاهد تولیدات خوب و حتی صادرات به کشورهای خاورمیانه هستیم طوری  به: وی افزود

اما پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی برای حمایت از صنعت شیر همواره با : آباد تصریح کرد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .ها منجر به افزایش صنایع لبنی کوچک شد و پرداخت این یارانه فساد همراه بوده

اجرای طرح : جوهرچی درباره اثرات طرح خرید تضمینی شیرخام که از سال گذشته در راستای حمایت از دامدار آغاز شد گفت

 .بود آوری مازاد شیر از بازار شد و به اعتقاد من کار مؤثری در راستای حمایت از دامدار منجر به جمع

 عدم دخالت دولت به مقوله صنعت شیر*

: موقع بود، تصریح کرد ها به شد و پرداخت ماه ابتدایی اجرای طرح خرید تضمینی کار به خوبی انجام می 3وی با بیان اینکه در 

ر اگر این طرح اجرا اگرچه از ابتدای امسال طرح به خوبی سال گذشته اجرا نشد و دامداران از دولت طلبکارند، اما با وجود این ام

 .شد قیمت شیرخام به حدود هزار تومان می رسید نمی

تومان از دامداران خریداری و حتی با جوایزی که برای  4114سازمان تعاون روستایی شیر را با قیمت :  جوهرچی بیان داشت

 .کند رخام به دامدار پرداخت میتومان به ازای هر کیلوگرم شی 4344گرفت حدود  دار در نظر می شیرهای با کیفیّت و چربی

های  اما در مجموع بهتر است دولت نه از طریق یارانه و نه از طریق طرح: آباد بیان داشت مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .دیگر به مقوله صنعت شیر ورود نکند و اجازه دهد کار براساس عرضه و تقاضا پیش رود

 تولید دامدارانهای  کم آبی عاملی برای افزایش هزینه*

های تولید و صنایع سود کمتری  رغم هزینه شود و علی ها می عمده سود حاصل از صنعت شیر نصیب عوامل پخش و مغازه: وی گفت

 .رسد به آنها می

تومانی خرید شیرخام با  4114مصوبه : درمورد قیمت خرید شیرخام گفت 23جوهرچی با انتقاد از عدم اجرای مصوبه تیرماه 

تومان از دامداران خریداری  4934ک سال توسط صنایع لبنی هنوز اجرایی نشده و به طور متوسط شیرخام با قیمت گذشت ی

 .شود می

عدم اجرای مصوبه و قیمت پایین خرید شیرخام نسبت به قیمت تمام شده مشکالت اقتصادی زیادی را برای دامداران : وی افزود

 .شوند هایشان می کاهش هزینه ناچار به کشتار دام که دامداران برای وری ط ایجاد کرده، به

آبی منجر به افزایش قیمت علوفه و ذرت شده و  کم: آباد با اشاره به کمبود آب اظهار داشت مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .دهد همین موضوع هزینه تولید را افزایش می

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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تولید با  23برند و تقریباً از اواسط سال نندگان این ماده سودی نمیتولیدک: وی درمورد سود حاصل از تولید شیرخام دامداران گفت

 .زیان همراه بوده است

برای : ها ماه گذشته راهی کشتارگاه شده است، گفت رأس از گاوهای شیرده شرکت برای کاهش هزینه 444جوهرچی با بیان اینکه 

 .اند ها چنین روشی را اتخاذ کرده ها بسیاری از دامداری کاهش هزینه

این موضوع هم : تومانی واردات جو بیان داشت 434آباد با اشاره به افزایش تعرفه  مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

 .دهد های تولید شیرخام را افزایش می هزینه

ی پیشین و ها و روغن پالم در شیر که توسط دولت( وایتکس)وی با انتقاد از مطرح شدن مسائلی از قبیل ریختن مایع سفید کننده 

اعتمادی مردم به  جامعه ما از فرهنگ مصرف شیر برخوردار نیست و این قبیل مسائل هم کاهش مصرف و بی: کنونی مطرح گفت

 .صنایع را به دنبال داشته است

و رشد ای  اعتمادی مردم به صنایع لبنی در اثر مطرح شدن مسائلی از این دست منجر به روی آوردن به شیرهای فله بی: وی افزود

 .هایی از قبیل تب مالت را به دنبال دارد ها شده که آن هم مشکالتی نظیر بروز و افزایش بیماری بندی فزاینده ماست

 ها نهادینه نشدن مصرف شیر درخانواده* 

ها  خانوادهاز نظر فرهنگی مصرف شیر در : برابر مصرف شیر در کشور است بیان داشت 1جوهرچی با بیان اینکه مصرف نوشابه 

 .نهادینه نشده و این موضوع منجر به افزایش روزافزون پوکی استخوان در کشور شده است

سازی و تبلیغ مصرف شیر داده بودند اقدام در این راستا تاکنون دیده   هایی که وزیر بهداشت برای فرهنگ رغم قول علی: وی افزود

 .نشده است

هکتار اراضی قابل کشت است و با این اراضی تقریباً  244شرکت مذکور دارای : گفتآباد  مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف

درصد کاهش یافته و  33علت خشکسالی این میزان به حدود  کردیم، اما به هایمان را تأمین می های مورد نیاز دام درصد نهاده 34

 .تر از این مقدار هم برسد ها به کم رود که تولید نهاده بیم آن می

 .های این شرکت برای کاهش مصرف آب است ای یکی از طرح هکتاری آبیاری قطره 94طرح : افزودوی 

تن شیر با  34این شرکت روزانه : ساز تهرانی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق گفت در ادامه این نشست حسینعلی چهره

 .کند کیلو تولید می 34سرانه حدود 

از آلمان در ( گوشتیـ  شیری)های شرکت خرید هزار رأس گاو سمینتال دو منظوره  طرح یکی از: سازتهرانی اظهار داشت چهره

 .جویی در خوراک دام و افزایش عمر اقتصادی دام است راستای صرفه

 عدم استفاده از ظرفیت حداکثری کارخانه ها* 

: تر است، گفت مت تمام شده پایینمدیرعامل شرکت کشت و صنعت اشراق با انتقاد از اینکه قیمت خرید شیرخام نسبت به قی

 .دهد های سربار قیمت تمام شده شیر را تشکیل می درصد هزینه 43درصد و  3درصد دستمزد  94ها و مواد اولیه  نهاده

ت های مورد نیاز از قبیل سویا و ذرت از طریق واردا ای از نهاده اکنون بخش عمده هم: ها گفت وی با ابراز امیدواری از پایان تحریم

 .ها هزینه واردات این محصوالت کاهش یابدLCها از طریق  شود که امیدواریم با پایان یافتن مذاکرات و پرداخت هزینه تأمین می

درصد قیمت محصوالت تولیدی را افزایش دادند، اما همچنان قیمت شیر ثابت  94صنایع سال گذشته : ساز تهرانی تصریح کرد چهره

 .شیر هیچ افزایشی نداشته است سال گذشته قیمت 3است و در 
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امروزه رشد و بالندگی کشورها براساس مصرف : گذاری کوثر در ادامه این نشست گفت مجتبی نوروزی مدیر عامل گروه سرمایه

هزار تن  944میلیون و  9شود و براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید ساالنه شیر کشور حدود  سرانه شیر سنجیده می

 .است

های صنایع  این در حالی است که کارخانه: میلیون تن عنوان کرد و افزود 44تا  43وی ظرفیت کارخانجات لبنی را تولید حدود 

 .کنند درصد کار می 34درصد و برخی هم با ظرفیت حدود  34لبنی با ظرفیت 

قیمت تمام شده هر : ار نشده است، گفتگذاری کوثر با انتقاد از اینکه روی صادرات محصوالت لبنی ک مدیرعامل گروه سرمایه

کنند  تومان خریداری می 4934تومان است در حالی که صنایع بطور متوسط شیرخام را با قیمت  4344کیلوگرم شیرخام حدود 

 .یابد ریزی شود قطعا قیمت خرید شیرخام نیز افزایش می اما اگر بر روی صادرات محصوالت لبنی برنامه

 رج از مرزها برای تامین نهاده مورد نیازسرمایه گذاری در خا* 

لیتر آب مصرف  944برای تولید هر لیتر شیر : ای ارزشمند است، گفت نوروزی با بیان اینکه بر هیچ کس پوشیده نیست که آب ماده

 .لیتر خون از غذه پستانی گاو فیلد شود 94شود ضمن اینکه برای تولید این محصول ارزشمند باید  می

های مورد نیاز صنایع  گذاری در خارج از مرزها نهاده باید با کشت فراسرزمینی و سرمایه: به کمبود آب در کشور، افزود وی با اشاره

 .مختلف از جمله صنعت تولید مواد لبنی و شیر را فراهم کنیم

 .دخور پذیر است و بدون حمایت زمین می صنعت شیر ضربه: گذاری کوثر تصریح کرد مدیرعامل گروه سرمایه

http://www.yjc.ir/fa/news/3943933 
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 صادرات و واردات

 - 0/40/34فارس

 قلم میوه 4واکنش وزارت جهاد به ادعای انحصار واردات رسمی 
اعالم « قلم میوه در دست افراد خاص 4انحصار واردارت رسمی »وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به خبری با عنوان 

برای جلوگیری از هر گونه انحصار چهار قلم میوه گرمسیری همه افراد حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از وزارت : کرد

 .جهاد می توانند اقدام به واردات کنند

انحصار » به نقل از سخنگوی اتحادیه بارفروشان با عنوان خبرگزاری فارس، روز یکشنبه خبری در خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .منتشر شد که وزارت جهاد کشاورزی به آن واکنش نشان داد« قلم میوه در دست افراد خاص 1واردات 

های گرمسیری که  ،به جز میوه  الع رسانی های قبلی و مکرر، ممنوعیت واردات میوهپیرو اط: در توضیحات این وزارتخانه آمده است

های اصولی وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید جهت  ، از سیاست در داخل زمینه تولید برای عرضه در سطح ملی نیست

باشد و به منظور  ناناس، نارگیل و انبه مجاز میهای موز، آ در این ارتباط فقط واردات میوه. باشد حمایت از تولید داخلی می

گونه مجوز و  ای، نیاز به هیچ جلوگیری از هر گونه انحصار و رقابتی نمودن امر واردات این چهار نوع میوه با رعایت اصول قرنطینه

های الزم هستند  الحیتایی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی واردات که دارای ص مراجعه

 .توانند در چارچوب ضوابط و مقررات به واردات آنها اقدام نمایند می

های کلی نظام در زمینه  رود با توجه به سیاست گردد و از آن رسانه انتظار می ها تکذیب می لذا وجود انحصار در واردات این میوه

ومتی روشنگری الزم را در این خصوص به عمل آورد و با وزارت جهاد حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقا

های اصولی با نشر اظهارنظرهای غیرواقعی و کذب مخدوش  رسانی صحیح همراهی نموده تا این سیاست کشاورزی در جریان اطالع

 .نگردد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214134444494 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1390تیر  28, یکشنبه

 ها تن محصول کشاورزی و صنایع غذایی از راه دریا  تسهیل تجارت میلیون
ها تن محصوالت کشاورزی و  ها خارج شد تا میلیون رانی ایران از فهرست تحریم های گروه کشتی مدیران و شرکت

 . رو نباشند صنایع غذایی ایران اگرچه مشمول تحریم نبودند، اما با شرایط پردردسر سابق برای تجارت روبه

ها تن محصول کشاورزی و صنایع  همگان اطالع دارند میلیون ، در حالی که(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دهنده بسیاری از  درصد هزینه تشکیل 34شود و قریب به  جا می به ایران و بالعکس جابه... های تجاری و غذایی از طریق کشتی

آمریکا، ازجمله اقداماتی بود که جانبه و ظالمانه کشتیرانی ایران از سوی  های یک کاالها مشمول هزینه حمل و نقل است، لذا تحریم

موضوعی که با ماراتن توافق . برداران کشاورزی ایران و صادرکنندگان صنایع غذایی داشت های خاص خود را برای بهره چالش

کرد ، آمریکا به وعده خود عمل 3+4ای شد و فقط یک روز پس از توافق نهایی میان ایران و  حال وارد فاز تازه 4+3تاریخی ایران و 

در متن انگلیسی برنامه جامع . ها خارج کرد رانی جمهوری اسالمی ایران را از فهرست تحریم های گروه کشتی و مدیران و شرکت

،  پور ، قاسم نبی ، علی عزتی حسین داجمر رانی جمهوری اسالمی ایران همچون محمد ، نام مدیران ارشد کشتی(برجام)اقدام مشترک 

، احمد  ، احمد تفضلی ، جمشید خلیلی ، غالمحسین گلپرور هادی پژند ، محمد ، منصور اسالمی زاده حسن جلیل،  سادات رسول عالالدین

خورد که از فهرست  رانی جمهوری اسالمی ایران به چشم می های گروه کشتی ، به همراه شرکت...ایاغ و ، علیرضا قزل سرکندی

 .اند جانبه آمریکا خارج شده های یک تحریم

های این  رانی جمهوری اسالمی ایران و مجموعه شرکت ، کشتی(OFAC)داری آمریکا  های خارجی وزارت خزانه کنترل سرمایهدفتر 

و از ابتدای تیرماه  4292نامه  مورد آن پس از تصویب قطع 94نوبت، تحریم کرد که  99تاکنون در  9449گروه را از سپتامبر 

تحریم و  43، (داری دولت فدرال آمریکا ای از وزارت خزانه اداره)تاکنون افک  4324سال  عالوه بر این، از ابتدای. بوده است4392

نفر از  44شرکت و  439حال  به تا( OFAC)رانی جمهوری اسالمی ایران صادر و اعمال کرد که درمجموع  نامه علیه کشتی دو بخش

این در . شده در سطح کشور بوده است های تحریم ها و ارگان رانی را تحریم کرده که بیشترین تعداد در بین سازمان مدیران کشتی

های ایرانی با پرچم ایران در  رانی از احتمال آزادسازی تردد کشتی حالی است که در ماه گذشته نیز مدیرعامل شرکت کشتی

رانی داده است  به لغو تحریم کشتی های اتحادیه اروپا خبر داد و گفته بود در مرحله بدوی و تجدیدِنظر، دادگاهی در اروپا، حکم آبراه

 .ایم و ما نیز ادعای خسارت کرده

 نامه برقراری خطوط دریایی به بازارهای هدف صادراتی امضای تفاهم 

نباید فریب توافقات و بازشدن درها را بخوریم و همه امکانات و : رانی جمهوری اسالمی ایران گفت در این رابطه مدیرعامل کشتی

: در وین، گفت 3+4ای ایران و گروه  محمدحسین داجمر با اشاره به توافق اخیر هسته. اخلی خود را فراموش کنیمهای د توانمندی

رانی متعدد دیگری جزء  های کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت دهد، کشتی طور که متن توافق نشان می خوشبختانه همان

از سوی دیگر، با . تواند به دوران عادی فعالیت خود بازگردد رانی می طور قطع، کشتی اند و به ها قرار گرفته موارد خروج از تحریم

کرد، خوشبختانه همه  های بسیاری را به کشور تحمیل می انتقال پول، که مشکالت و هزینه و توجه به اینکه مسائل سوییفت و نقل

شدن کامل توافق، شاهد شکوفایی اقتصاد کشور و رفع  یدر متون توافق دیده شده است و امیدواریم با رفع این مسائل و اجرائ

 . ها باشیم بحران

 ها رانی با رفع تحریم تغییر فعالیت کشتی



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

 

157 
 

  ها سهم مناسبی از بازارهای بین رانی جمهوری اسالمی پیش از تحریم کشتی: رانی جمهوری اسالمی ایران افزود مدیرعامل کشتی

خاور دور و اروپا در اختیار داشت و سهم قابل توجهی از خط کانتینری در کشورهای المللی داشت و خط کانتینری مناسبی بین 

 .ها از بین رفته است دلیل تحریم جنوب مدیترانه را در اختیار گرفته بود که همه به

لیست تجارت  ای که زمانی آلمان در صدر گونه ها نوع تجارت ما تغییر کرده است؛ به در این سال: به گزارش مهر، وی تصریح کرد

های  ها تغییر خواهد کرد و پروژه هاست چین جای آن را گرفته است و طبیعتا نوع تجارت ما با رفع تحریم خارجی ما بود، اما سال

 .ویژه نفت و گاز و پتروشیمی و پاالیشگاهی و ایجاد کارخانجات صنعتی برای خطوط جنرال کارگو، رشد خواهد کرد عمرانی به

ویژه خطوط کانتینری و جنرال کارگو خود را فعال  ا در این مدت فرصت خواهیم داشت خطوط قبلی خود بهبه گفته داجمر، م

دانیم،  ها را درباره تجارت با آمریکا نمی رانی با آمریکا، هنوز برنامه این در حالی است که درباره امکان برقراری خطوط کشتی. کنیم

رانی با آمریکا هم مدِنظر قرار خواهد گرفت که طبیعتا متناسب با هرکدام  یجاد خط کشتیاما اگر تجارت با آمریکا آزاد شود، قطعا ا

 .از این خطوط، ناوگان باید با شرایط روز تقویت شود

دلیل مسائل تحریم و رکود، بسیاری  های گذشته به در سال: رانی برای دوران پساتحریم خاطرنشان کرد وی در زمینه آمادگی کشتی

ی حیاتی و صنعتی کشور متوقف مانده بود و عمال تجارت به سمت کاالهای مصرفی تغییر پیدا کرده بود که با ها از پروژه

رانی باید  ها، این شرایط تغییر خواهد کرد و تجارت حجم قابل توجهی خواهد داشت که متناسب با آن کشتی شدن تحریم برداشته

 .آمادگی الزم برای ایفای نقش را داشته باشد

رفت خود را شروع  و های تجاری ما آمد ها و طرف حتی پیش از شروع مذاکرات لوزان نیز بسیاری از شرکت: ر تصریح کردداجم

طبیعتا مدل تجارت به شکل سابق و حتی بهتر از آن بازخواهد . اند و برای مشارکت در سرمایه گذاری ابراز عالقه کرده اند کرده

 .متناسب با شرایط حرکت کنیم گشت و ما هم این آمادگی را داریم که

 های جدید برای نوسازی ناوگان  برنامه

هایی که معلق شده  ها این است که قراردادهای کشتی یکی از حرکت: رانی جمهوری اسالمی ایران افزود مدیره کشتی رئیس هیأت

ا کرده است و حتما باید برنامه جدیدی برای ها با قبل تفاوت پید بود را مجددا احیا کنیم و به جریان بیندازیم که البته نوع کشتی

 .نوسازی ناوگان داشته باشیم

در داخل : رانی وجود داشته باشد، افزود وی پیرامون مسائل و مشکالتی که ممکن است در کشور فرا روی فعالیت شرکت کشتی

 . م شودریزی درست برای حل این مشکالت اقدا سری مشکالت وجود دارد و امیدواریم با برنامه یک

 رانی ای صادرات نفتی پس از رفع تحریم کشتی هزار بشکه  733افزایش 

های اتحادیه اروپا، آمریکا و  با اشاره به تحریم« شرق»وگویی با  ونقل ایران، نیز در گفت مسعود دانشمند، رئیس فدراسیون حمل

نیز   های تحریم ایران کمتر خواهد شد، هرچند در سالها، قیمت کاالهای صادراتی و وارداتی  با رفع این تحریم: سازمان ملل گفت

 .تجارت ایران ادامه داشت

بر برای   رانی ایران در عرصه رقابت، از سرمایه بالتکلیف هزینه ها و حضور ناوگان کشتی شدن تحریم با برداشته: دانشمند افزود

شدن  عالوه بر اینکه فعال. وسعه دریایی و تجاری ایران شودتواند منجر به ت  شود و این امر می ها استفاده می  نگهداری این کشتی

تواند از اتکا به بنادر جنوبی و خلیج فارس برای حضور این ناوگان بکاهد و بتوانیم از  رانی جمهوری اسالمی ایران می  ناوگان کشتی

 .مند شویم قابلیت ترانزیتی این ناوگان بهره
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رانی ایران در انتقال کاالهای ترانزیتی  های تحریم، فعالیت کشتی  به اینکه در سال ونقل ایران با اشاره رئیس فدراسیون حمل

رانی  ونقل کاالهای ترانزیتی خواهد شد و کمک خواهد کرد کشتی این امر منجر به گسترش حمل: کشورها کمتر بوده است، افزود

 .زایی کند فزایش دهد و اشتغالتواند فعالیت بنادر را ا ایران با ظرفیت کامل فعالیت کند که خود می 

رفع این : ونقل کاال کاسته خواهد شد، تصریح کرد رانی ایران برای حمل های کشتی  درصد از هزینه 44وی با بیان اینکه حدود 

. اروپا ماندزودی ممکن نیست و باید تا دو ماه دیگر، در انتظار تأیید متن توافق نهایی از سوی کنگره آمریکا و اتحادیه  ها به  تحریم

 .ها تا سه ماه دیگر برطرف شوند رسد این تحریم نظر می به

 344ها صادرات نفتی ایران   با رفع این تحریم: های ایران نیز گفت رانی روی نفتکش دانشمند با اشاره به تأثیر رفع تحریم کشتی

 ./هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت

http://www.iana.ir/majles/item/93433-4.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1390تیر  29, دوشنبه

 دفاع از مدیریت واردات موز به ایران / شود ها می های قاچاق راهی سردخانه میوه
هایی هستند که دارای برگ سبز و مجوز  موظف به تحویل میوهها  در حالی که بر اساس مجوزهای قانونی سردخانه

های قاچاق واردشده از کشورهای ترکیه، آفریقا و شیلی  ورود باشند، معلوم نیست طبق چه قانونی پذیرای میوه

 .اند شده

علت عدم  به: این خبر گفت با اعالم( ایانا)رئیس اتحادیه بارفروشان ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

این در حالی است که . شوند تا به مرور وارد بازار شوند ها می های قاچاق واردشده راهی سردخانه ها، میوه نظارت بر عملکرد سردخانه

 .هایی هستند که برگ سبز و ورود قانونی داشته باشند ها موظف به تحویل میوه سردخانه

بار  ارنگی از ترکیه، پرتقال از آفریقا و سیب از شیلی همچنان ادامه دارد و در میدان میوه و ترهواردات ن: سیدمحسن محمودی افزود

های تابستانه،  علت همزمانی با میوه علت نفوذ واردکنندگان و عدم استقبال به شود، اما به شده دیده می های قاچاق نیز میوه

 .میزان تقاضا در بازار عرضه شوند شوند تا متناسب با های قاچاق راهی انبارها می محموله

 تدارک قوانین حمایتی پس از مذاکره

های  وزارت جهاد کشاورزی برای ثبت سفارش محصوالت وارداتی و نیاز بازار باید از بخش خصوصی و اتحادیه: وی خاطرنشان کرد

حادیه به میزهای مشورتی وزارت جهاد بار به صورت شورایی اقدام کند، در حالی که تاکنون این ات فعال در حوزه میوه و تره

 .کشاورزی دعوت نشده است

های پایانی سال نتیجه خود را  های فعال در حوزه میوه در شب عدم استفاده از تجربه و اطالعات دقیق اتحادیه: محمودی ادامه داد

گان میوه مورد نیاز خود را چند برابر کنند سازی پرتقال عمالً مصرف نشان داد و با وجود حجم باالی سرمایه برای خرید و ذخیره

توانند مشاوران خوبی برای وزارت  ها با درک صحیح از وضعیت موجود می قیمت اصلی دریافت کردند، این در حالی بود که اتحادیه

 .جهاد کشاورزی باشند، در صورتی که از این پتانسیل استفاده شود

رود وضعیت تجارت در سطح کالن کشور بهبود پیدا کند،  ای انتظار می زه هستهگرفته در حو هرچند با توافق صورت: وی تصریح کرد

 .های کشور به روی محصوالت کشاورزی وجود دارد اما نگرانی از باز شدن دروازه

رود  شود، لذا انتظار می همواره در همه کشورها که در شرایط تحریم قرار ندارند، واردات با تعرفه کنترل می: محمودی یادآور شد

 .ای تدارک ببیند تر برای جلوگیری از تنش در بازار داخلی برای بخش کشاورزی قوانین حمایتی و تعرفه دولت هرچه سریع

 انحصار در واردات محصوالت گرمسیری به نفع بازار است

ت گرمسیری در اختیار چند واردات این محصوال: رئیس اتحادیه بارفروشان ایران با اشاره به واردات موز، آناناس و انبه تأکید کرد

 .کنند صورت انحصاری اقدام به واردات آن می شرکت خاص قرار دارد که به

دهد که انحصار واردات به  صورت مستمر ادامه پیدا کرده، نشان می سال است به 44تجربه واردات موز که بیش از : وی اظهار داشت

 .تواند به نفع بازار داخلی باشد کشاورزی نیست و میچند شرکت خاص به معنی ایجاد کارتل در حوزه محصوالت 

تومان برای واردکننده تمام  344هزار و  تا سه 944هزار و  در حالی که هر کیلوگرم موز وارداتی بین سه: محمودی همچنین گفت

دات بین وزارت جهاد ساله و درک صحیح از وضعیت بازار داخلی و تعه 44شود، اما از آنجا که واردکنندگان موز با تجربه  می

علت  کنند که به تومان در بازار عرضه می 944تا دوهزار و  344اند، موز وارداتی را با قیمت دوهزار و  کشاورزی وارد این مقوله شده

 .مسلط بودن در بازار داخلی است
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تواند به آشفتگی بازار داخلی  رند، میهای مختلف که آشنایی با وضعیت بازار ندا واگذاری واردات میوه به شرکت: وی در ادامه افزود

توان چنین  های گرمسیری نظیر انبه، موز و آناناس از بازار بزرگی در داخل کشور برخوردارند، نمی منجر شود و از آنجا که میوه

دنبال سودجویی  المللی تنها به خطری کرد و واردات این محصوالت را به بازرگانانی سپرد که با کمترین آشنایی با بازارهای بین

 .هستند

اگر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی نظیر پرتقال به چنین واردکنندگانی که توانایی کنترل عرضه و : محمودی خاطرنشان کرد

 .قیمت را دارند، سپرده شود، نمره باالتری از دولت در تنظیم بازار خواهند گرفت

 کنندگان ندهید آدرس غلط به مصرف

گیرد که این  ها قرار می بار در رسانه بار از میادین میوه و تره در حالی قیمت میوه و تره: شان ایران ادامه دادرئیس اتحادیه بارفرو

 .های داخلی هستند ترین و ممتازترین میوه های میوه داخل میدان نبوده و بعضاً در رده باکیفیت ها میانگین نرخ قیمت

جامعه نظیر خودروهای آخرین مدل با تعداد کم در اختیار افراد محدودی قرار طور که برخی از امکانات  همان: وی تصریح کرد

گیرد، بعضی از انواع میوه که از کیفیت ممتازی برخوردارند، در حجم بسیار کم و در اختیار بخش کوچکی از جامعه قرار  می

 .بار تعمیم داد رههای میدان ت توان این قیمت را به همه میوه گیرند که قیمت آن باال است و نمی می

هزار تومان در بازار میوه و  49دانه که با کیفیت عالی و از نوع صادراتی  مثالً اگر اکنون قیمت گیالس تک: محمودی یادآور شد

هزار تومان گیالس که حجم قابل توجهی از گیالس  تا پنج 344توان این قیمت را با چهارهزار و  شود، نمی بار مبادله می تره

 .شود، تعمیم داد ه به میدان را شامل میشد ارسال

پس از تعطیالت چندروزه، عرضه میوه به میدان به کندی صورت گرفته و افزایش محدودی که در برخی ارقام میوه : وی تأکید کرد

 .دیده شده، طی امروز و فردا مرتفع خواهد شد

 ./های آینده نیز نخواهیم داشت زایش قیمت میوه طی ماههای تابستانه به قدری باال است که اف حجم میوه: محمودی اظهار داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93413-4.html 
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 صادرات و واردات  
 آیانا 1390تیر  34, سه شنبه

 قلم میوه  4واکنش وزارت جهاد کشاورزی به ادعای انحصار واردات رسمی 
اعالم « قلم میوه در دست افراد خاص 4انحصار واردات رسمی »وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به خبری با عنوان 

مجوز از وزارت برای جلوگیری از هر گونه انحصار چهار قلم میوه گرمسیری همه افراد حقیقی و حقوقی بدون اخذ : کرد

 .جهاد کشاورزی می توانند اقدام به واردات کنند

به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، روز یکشنبه خبری در یکی از خبرگزاری ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

منتشر شد که وزارت جهاد « افراد خاصقلم میوه در دست  1انحصار واردات »ها به نقل از سخنگوی اتحادیه بارفروشان با عنوان 

 .کشاورزی جهت تنویر افکار عمومی به آن واکنش نشان داد

های گرمسیری که  ، به جز میوه پیرو اطالع رسانی های قبلی و مکرر، ممنوعیت واردات میوه: در توضیحات این وزارتخانه آمده است

های اصولی وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید جهت  است، از سی در داخل زمینه تولید برای عرضه در سطح ملی نیست

باشد و به منظور  های موز، آناناس، نارگیل و انبه مجاز می در این ارتباط فقط واردات میوه. باشد حمایت از تولید داخلی می

گونه مجوز و  ای، نیاز به هیچ قرنطینه جلوگیری از هر گونه انحصار و رقابتی نمودن امر واردات این چهار نوع میوه با رعایت اصول

های الزم هستند  ایی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی واردات که دارای صالحیت مراجعه

 .توانند در چارچوب ضوابط و مقررات به واردات آنها اقدام نمایند می

های کلی نظام در زمینه  رود با توجه به سیاست گردد و از آن رسانه انتظار می می ها تکذیب لذا وجود انحصار در واردات این میوه

حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی روشنگری الزم را در این خصوص به عمل آورد و با وزارت جهاد 

لی با نشر اظهارنظرهای غیرواقعی و کذب مخدوش های اصو رسانی صحیح همراهی نموده تا این سیاست کشاورزی در جریان اطالع

 ./نگردد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93493-4.html 
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 صادرات و واردات  
 آیانا 1390تیر  34, سه شنبه

 ای واردکنندگان برنج  ادعای خسارت سیل به شالیزارها، جنجال رسانه
دهند، باید گفت که میزان خسارت  ای از مراکز از وارد آمدن خسارت به شالیزارهای برنج خبر می در حالی که عده

 .سیل اخیر به شالیزارها جزئی بوده و همچنان نیازی به واردات نداریم

شنبه  درباره میزان خسارت احتمالی سیل یک( ایانا)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن برنج کشور امروز

ای از مناطق دچار افتادگی شدند که با تابش نخستین آفتاب  بلند برنج در پاره ارقام پایه: هفته جاری به اراضی شالیکاری گفت

 .گردند دوباره به حالت عادی خود برمی

ای دچار خسارت جزئی شدند و همچنین مناطقی از ساحل که هیچ کارشناسی کشت  مناطق کوهپایه: شایق افزودجمیل علیزاده 

 .اند های جزئی شده کند، دچار خسارت برنج را توصیه نمی

ای است و نباید راه را برای ورود بیشتر  شده که بسیار جزئی است، تنها جنجال رسانه خسارت حادث: وی خاطرنشان کرد

 .کنندگان باز کند، زیرا در میزان سطح زیر کشت و تولید نهایی، هیچ کسری وجود نداردوارد

هزار هکتار از اراضی به کشت برنج اختصاص داده  144های گیالن و مازندران حدود  در استان: دبیر انجمن برنج کشور ادامه داد

 .شود ن نیز به تدریج وارد مرحله برداشت میشده است و در حال حاضر برداشت در مناطق مازندران آغاز شده و گیال

ای از موارد مربوط به خشکسالی و کمبود آب و در هفته جاری  شده که در پاره های حادث با وجود اتفاق: علیزاده شایق تصریح کرد

 .توان از کاهش تولید برنج سخن گفت نیز سیالب و وفور آب باز هم نمی

تواند عاملی برای واردات گسترده برنج باشد، زیرا تولید  اطق گزارش شده است، نمیخسارتی که در برخی من: وی یادآور شد

 .های گذشته پابرجاست بینی همچون پیش

پراکنی و کاهش تولید خودداری کنیم،  برای حمایت از برنجکاران الزم است که در زمان حاضر از شایعه: علیزاده شایق تأکید کرد

 .اری وجود نداردزیرا مشکل خاصی در اراضی شالیز

ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان  های گیالن و مازندران ازجمله معاونت برنامه گفتنی است، برخی مراکز موجود در استان

 ./درصدی به اراضی کشاورزی بر اثر سیل اخیر خبر دادند 34تا  44مازندران از خسارت 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93432-4.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1390تیر  34, سه شنبه

 اعالم شرایط قرنطینه ای واردات بذر انواع کلم از پرو و دانه آفتابگردان از آرژانتین 
دانه آفتابگردان از کشور آرژانتین جهت مصارف شرایط قرنطینه ای واردات بذر انواع کلم از کشور پرو جهت کاشت، 

 .اعالم شد( به استثناء بذر)روغنکشی و خوراکی 

، واردات کاالهای مذکور از کشورهای فوق در فهرست کاالهای با ریسک (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های کارشناسان  ای اعالمی و نیز بازدید و بررسی قرنطینه ای متوسط قرار داشته و انجام آن منوط به رعایت شرایطقرنطینه 

 .قرنطینه در مرز ورودی است

 (کلم گل، پیچ و بروکلی)شرایط قرنطینه ای واردات بذر انواع کلم 

(Brassica oleracea) 

 (9314تدوین )از کشور پرو 

آن عاری بودن محموله ( توضیحات اضافی) ADاخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور پرو که در قسمت  -4

 .مورد تاکید قرار گرفته باشد Plasmodiophora brassicaeاز بیماری 

 :توجه

صورت به دلیل نقص مدارک از درج اسم علمی عامل فوق درگواهی بهداشت گیاهی کاالی مذکور الزامی است و در غیر این 

 .ترخیص کاال جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود

ضدعفونی محموله با یک قارچ کش و یک حشره کش مناسب در کشور پرو و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی  -9

 .مربوطه

ر پرو منطبق با شرایط اعالمی و سایر مدارک الزم به کارشـناسان قرنــطینه ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت گیاهی کشو -3

گیاهی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی وگمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب 

 .مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود

 .علف هرز، حشرات زنده و عالیم بیماریهای گیاهی باشدمحموله باید عاری از بقایای گیاهی، بذور  -1

چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه  -3

ر این صورت، محموله با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کاال ضدعفونی می شود و در غی

توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کاال عودت یا امحاء میگردد . )عودت یاامحاء خواهد شد

). 

باشد که به طور واضح نام علمی (  lable)هر بخش از محموله باید دارای بسته بندی های مناسب بوده ودارای برچسبی  -4

 .گیاه مربوطه بر روی آن درج شده باشد( هجنس و گون)

 .پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود -3

 -Re)درصورتیکه محموله ازطریق کشوری غیر ازکشور پرو صادر شده باشد، باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد  -9

Export ) از ارگان رسمی ذیربط کشور ثالث منظم به کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید کاال ممهور به مهر

 .قرنطینه کشور ثالث باشد

قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده ( 44)شرایط اعالم شده برطبق مفاد ماده : تذکر

 به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشدموظف 
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به )جهت مصارف خوراکی و روغن کشی ( Helianthus annus)شرایط قرنطینه ای واردات دانه آفتابگردان 

 (استثناء بذر

 از کشور آرژانتین

 (14تدوین تیرماه )

آن تایید شده باشد که (توضیحات اضافی) ADاخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبدا که در قسمت  -4

 .با انجام تست های آزمایشگاهی عاری بودن محموله از عوامل خسارت زای ذبل اثبات گردیده است

4 .Diaporthe helianti 

9 .Diaporthe phaseolorum 

3.Pseudomonas syringae pv. tagetis 

 :توجه

درج اسامی علمی عوامل خسارتزای فوق در گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدا الزامی بوده و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک 

 .کاال قابل ترخیص نبوده و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود

درجه  43گرم در متر مکعب حجم محموله و در دمای باالتر از  3/4-9گاز فسفین با دز ضد عفونی محموله در کشور مبداء با  -9

 .سانتی گراد به مدت یک هفته و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه

 .محموله باید کامال عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف های هرز و حشرات زنده باشد -3

ضدعفونی وکنترل کامل عوامل خسارتزای قرنطینه ای در مبادی ورودی ، در صورت آلودگی محموله به باتوجه به عدم امکان  -1

 .عوامل خسارتزای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء خواهد شد

ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور مبداء به کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده  -3

الزامی است و در غیر این صورت از ترخیص محموله به دلیل نقص مدارک جلوگیری شده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان 

 .احتمالی بر عهده وارد کننده خواهد بود

در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادرات مجدد می گردد بایستی کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور آرژانتین که  -4

رایط قرنطینه ای اعالمی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشورمبداء گردیده و منضم به گواهی بهداشت گیاهی صادرات حاوی ش

 .مجدد از کشور ثالث شده و همراه محموله به کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه گردد

 .ی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بودپاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررس -3

قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف ( 44)شرایط اعالم شده بر طبق ماده : تذکر

 .به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات است

 :م نمائیدبرای بهاشتراک گذاری اخبار اقدا

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93439-4.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1390تیر  29, دوشنبه

 اعالم شرایط جدید واردات روغن زیتون 
ای واردات تفاله روغن زیتون و مخلوط روغن زیتون با تفاله را ممنوع اعالم کرد و  سازمان توسعه تجارت در بخشنامه

 . واردات روغن زیتون هم باید با ضوابط سازمان ملی استاندارد باشد: گفت

صنعتی و توزیع آن با برچسب روغن ،به دنبال افشای خبر تکان دهنده واردات روغن (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .شده از سوی سازمان استاندار باشد خوراکی، از این پس واردات روغن زیتون باید براساس ضوابط تعیین

بر رعایت این « های آزمون ها و روش روغن زیتون، ویژگی»در مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد با عنوان 

 .ت روغن زیتون تاکید شده و واردکنندگان ملزم به رعایت این استاندارد هستنداستاندارد هنگام واردا

 .این بخشنامه از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات ایران ابالغ شده است

http://www.iana.ir/food/item/93433-4.html 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  31: تاریخ

 صادرات تخم مرغ کاهش یافت
های عراق و افغانستان توقف نداشته است  صادرات تخم مرغ در پی شیوع آنفوالنزا به کشور: مدیر عامل اتحادیه مرغدارادن بیان کرد

 .بلکه مقدار آن بسیار کاهش پیدا کرده است

گروه اقتصادی باشگاه حوزه کشاورزی حمید فاضلی مدیر عامل اتحادیه شرکت تعاونی مرغداران کشور در گفتگو با خبرنگار 

صادرات تخم مرغ در پی شایعه آنفوالنزا به : اظهار داشت مرغ به عراق و افغانستان ، در خصوص صادرات تخمخبرنگاران جوان

 .کشورهای افغانستان و عراق توقف نداشته است بلکه مقدار آن بسیار کاهش پیدا کرده است

تومان تا  444هزارو  3ای که قبل از شیوع آنفوالنزا کیلویی ها تاثیر گذار بوده است به گونه کاهش صادرات بر روی قیمت: وی افزود

 .الی هزار تومان افت قیمت پیدا کرده است 944هزار تومان بوده است اما در حال حاضر  1

 .مرغ و مرغ اصالح شود باید منتظر ماند با بهبود شرایط صادرات قیمت تخم: فاضلی در پایان تصریح کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/3943433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
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http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  31: تاریخ

 کاهش صادرات گوشت مرغ به عراق
صادرات گوشت مرغ در پی شیوع آنفوالنزای مرغی به کشورهای جنوب عراق و افغانستان : بیان کردمدیر عامل اتحادیه مرغداران 

 .توقف نداشته بلکه مقدار آن کاهش پیدا کرده است

گروه اقتصادی باشگاه  حوزه کشاورزیحمید فاضلی مدیر عامل اتحادیه شرکت اتحادیه مرغداران کشور در گفتگو با خبرنگار 

صادرات گوشت مرغ در پی شیوع آنفوالنزای مرغی به : ، در خصوص صادرات گوشت مرغ به عراق اظهار داشتخبرنگاران جوان

 .استکشورهای عراق و افغانستان توقف نداشته بلکه مقدار آن بسیار کاهش پیدا کرده 

در حال حاضر صادرات گوشت مرغ به کشورهای عراق و افغانستان و آسیای میانه است، هرچند که صادرات گوشت مرغ : وی افزود

 .به کشورهای آسیای میانه قبل از آنفوالنزا در بخش کوچکی از کشور هم مقطعی بوده است

های بومی مشاهده شده  نعتی کشور دیده نشده و تنها در مرغآنفوالنزای مرغی تاکنون در واحدهای ص: فاضلی در پایان تصریح کرد

 .است

http://www.yjc.ir/fa/news/3949243 
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 139۲تیر  2۶جمعه 

 واردات برنج تحت کنترل است
تعرفه امسال : کشاورزی با اعالم افزایش تعرفه برنج نسبت به سال گذشته و اینکه واردات برنج تحت کنترل است گفتمعاون زراعت وزیر جهاد 

 .ریال عوارض بسته شده است 1344درصد است و برای هر کیلو  14واردات 

 44طی : در شهرستان آمل اظهار کرد به گزارش ایسنا در مازندران، عباس کشاورز در نشست با محققین معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور

های ما نتوانسته تاثیری بر تولید  دهد تکنولوژی، خدمات و فعالیت سال گذشته شاهد افزایش عملکرد قابل قبول در برنج نبودیم و این نشان می

 .داشته باشد

بودن از جمله مشکالت حاد زراعت برنج در  کم بودن سرانه زمین، عدم امکان توسعه و تک محصولی: معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .شمال کشور است

شود جریان و کنترل بازار و اعمال نظرات  رقابت ارقام جدید با کیفیت یکی دیگر از مشکالت زراعت برنج است که باعث می: کشاورز ادامه داد

 .یم ابهام را برای مصرف کننده و تولیدکننده حل کنیما فنی با ابهام و شبهه از سوی تولیدکنندگان مواجه شود و به همین خاطر نتوانسته

های برنج،  هنوز هم قیمت: به این موضوع دامن زده و کشاورزی را نابود کرده است، گفت 4391وی با بیان اینکه افزایش واردات از سال 

ینه تولید محصوالت کشاورزی افزایش اختالف معنی داری ندارد، در حالی که هز 4329حبوبات، سیب زمین و صیفی جات با شهریور سال 

 .داشته است که نتیجه حجم باالی واردات محصوالت کشاورزی است

سال گذشته میزان عملکرد در بخش کشاورزی باال نرفته است و با اتهام و زیر  44معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه طی 

ما باید خودمان را مسوول تولید بدانیم و بجای متد عقب مانده و بخشی نگری سعی کنیم با همه : شود، گفت سوال بردن افراد مشکل حل نمی

 .های جدید رو به جلو حرکت کنیم تکنولوژی

ای را برای  اتفاقاتی که در بخش کشاورزی حادث شده نشان دهنده این است احساس مسوولیت ما کم شده و هر کسی دایره: کشاورز اظهار کرد

 .ایم ده و از پرداختن به سایر امور مرتبط خودداری کرده و اصل کار را فراموش کردهخود تعریف کر

اگر افزایش تولید، کاهش هزینه و افزایش منفعت برای کشاورز را مد نظر داشته باشیم به طور حتم مشکالت یکی پس از : وی اظهار کرد

 .دیگری رفع خواهد شد

 .آور است و سبب شده تمامی مزراع دچار سوء تغذیه شوند صرف کود در زراعت برنج تاسفم: معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود

در حال حاضر وضعیت منابع آبی رو : ها به مزارع دقت کنیم و مشکالت کشاورزان را حل کنیم، گفت کشاورز با بیان اینکه بجای توجه به پایلوت

ش بودند و باید شرایط را به گونه ای مهیا کنیم تا با مصرف آب کمتر تولید بیشتری به سامان نیست چرا که برنامه ریزان آب افرادی بی دان

 .داشته باشیم

 .باید با تدابیر الزم به دنبال راه های جایگزین برای بهبود تولید برنج در کشور باشیم: وی ادامه داد

 .جایگزین در بهینه کردن سیستم زراعت برنج داشته باشیمباید سناریوی علمی، فنی و اقتصادی : معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود

درصد انرژی در مزارع دیگر کشورها تولید شده  13میلیون تن کاال وارد کشور شد که این یعنی  99،  4329-4324کشاورز با بیان اینکه سال 

 .بین ببریم یدات بخش کشاورزی را زیر ذرهباید حساسیت بیشتری نسبت به سرنوشت بخش کشاورزی داشته باشیم و تول: است، ادامه داد

 .به دلیل کمبود آب امکان توسعه کمی در کشاورزی ایران وجود ندارد و رویکرد ما تنها باید افزایش عملکرد باشد: وی افزود

 .کاهش هزینه تولید باید به عنوان یک اصل مدنظر بخش کشاورزی قرار گیرد: معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت

های کاهش هزینه و افزایش تولید حل  بخش تحقیقات موضوع قیمت تمام شده باالی محصوالت را با ارائه روش: کشاورز اظهار کرد

 .کند

بهره وری اقتصادی آب به عنوان شاخص در کشاورزی مطرح است و : وی با بیان اینکه مازندران فضای تولید متنوعی دارد، گفت

 .محصوالت آلترناتیو ارایه شود
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بخش کشاورزی باید نگرش خود را به سمت دگرگونی متمرکز کند و از زمان و زمین : معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .گیری نماید برای تولید محصوالت کشاورزی و افزایش بهره وری بهره

 .اه حل مناسب ارایه کنیدوری و پایداری تولید ر تابع وضع موجود نباشید بلکه برای حداکثر بهره: وی تاکید کرد

بروز سرما کشاورزی یک : گفت "چرا کشاورزی ایران در برابر شرایط نامساعد جوی شکننده است؟"کشاورز با طرح این سوال که 

رفی استان را نابود می کند و باید برای این امر به دنبال ارایه راه حل های جدید برویم و بتوانیم بذر های مقاوم و ارقام جدید را مع

 .کنیم

فشارهای سیاسی به طور غیر مستقیم بر روی بخش کشاورزی است و همه اینها ناشی از این است ما مسوول : وی خاطر نشان کرد

امنیت غذایی جامعه هستیم و هیچ کس نمی تواند نسبت به تامین غذای مردم بی تفاوت باشد و بخش تحقیقات باید با ارایه راه 

 .شاورزی این مشکالت را رفع کندحل های مناسب برای بخش ک

کاهش هزینه تولید، : معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه عملکرد برنج باید همراه با کیفیت افزایش یابد، گفت

 .مکانیزاسیون کارامد، توجه به خشک کن ها و عرضه برنج با برند افراد در جامعه مدنظر قرار گیرد

ال آینده در مازندران باید یک میلیون تن برنج سفید تجاری تولید شود و بخش تحقیقات نباید تنها در س 3تا : کشاورز تصریح کرد

 .یک پایلوت محدود و آزمایشگاهی اکتفا کند بلکه باید وقت خود را بر سر مزارع بگذارد

وده و با واگذاری مسوولیت تنظیم قبل از قانون تجمیع وظایف در بخش کشاورزی توجه ما تنها به تولید معطوف ب: وی اظهار کرد

 .بازار به بخش کشاورزی، محققین باید نگاهی به تحکیم تنظیم بازار هم داشته باشند

از هر متر : معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید کشاورزی وارد خط شود چرا که از خط خارج شده است، گفت

گرم برسانیم تا هم مشکل آب و هم مشکل تولید گندم را حل  4944باید آن را به  گرم گندم به دست می آید که 344مکعب آب 

 .کنیم

 .هزار هکتار سطح زیر کشت گندم آبی در کشور را کاهش دهیم تا به کشاورزی پایدار دست یابیم 444باید : کشاورز ادامه داد

برنج هایی که عرضه می شود ارزش غذایی باالیی ندارند و باید ارزش غذایی برنج را در جامعه ترویج کنیم چرا که : وی اظهار کرد

 .باید بر اساس سلیقه مشتری، تولیدات خود را عرضه کنیم

باید فرهنگ سازی برای کم کردن ضایعات برنج به خصوص در مراسم ها و : معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .تولید و واردات خسارت وارد می کند مناسبت ها صورت گیرد چراکه ضایعات به منابع آب،

http://www.isna.ir/fa/news/21419441424 
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 139۲تیر  29دوشنبه 

 !های ممنوعه در گمرک میوه
هایی چون پاپایا و  موز را ممنوع اعالم کرده است، اما در فهرست واردات گمرک نام میوهوزارت جهاد کشاورزی گر چه واردات انواع میوه به جز 

 .خورد وری هم ندارند به چشم می نارگیل که حتی مجوز واردات پیله

جیب و غریب از سیب های ع های خارجی با اشکال و قیمت بار از انواع و اقسام میوه به گزارش خبرنگار ایسنا، البته این روزها بازار میوه و تره

است و این در حالی است که بر اساس فهرست اقالم واردات بهاره گمرک تنها نام موز،  ترش فرانسوی گرفته تا آووکادوی آفریقایی پر شده 

ها باید به  ایر این میوهخورد که البته به غیر از موز که واردات آن آزاد است، س نارگیل، آناناس، گالبی هندی، انبه، جوز و میوه پاپایا به چشم می

 .باشند  وری وارد کشور شده شیوه پیله

ای بین  تر موضوع مناقشه های عجیب و غریب آن هم با قیمت های عجیب و غریب خارجی موجود در بازار میوه هاست که نحوه واردات سال

داند و مدام نسبت به وجود و مصرف  به این ترتیب از سویی وزارت جهاد کشاورزی واردات میوه را ممنوع می. گمرک است وزارت کشاورزی و

ای که از طریق مبادی رسمی اجازه واردات دارد موز  کند که تنها میوه دهد، از سوی دیگر گمرک اعالم می های ممنوعه هشدار می این میوه

 .شوند های ممنوعه قاچاقی به کشور وارد می وهاست، بنابراین تمام این می

وری و با  ها با کارت پیله با اشاره به این موضوع در توضیح این ادعا که واردات این دست میوه مدیرکل مرکز واردات گمرک در این زمینه

توانند سه قلم میوه انبه، آناناس و  وران در حجم بسیار محدود تنها می گیرد، اعالم کرد که پیله این زمینه صورت میها در  گیری از معافیت بهره

  .موز را به کشور وارد کنند

  .شود شوند نیز به همین سه قلم ختم نمی هایی که از مبادی رسمی به کشور وارد می رسد حتی لیست میوه اما به نظر می

 از امارات تا اندونزی  ر تومانی قیمت نارگیلاختالف سه هزا
ارزش کل واردات این . است تن نارگیل تازه از امارات، اندونزی و هند به کشور وارد شده 93به این ترتیب در سه ماهه اول سال جاری، بیش از 

  .رسد میلیون تومان می 444هزار دالر یعنی حدود  33میوه به بیش از 

های وارداتی به چشم  رسند، اما تفاوت قیمت فاحشی بین انواع نارگیل های مشابهی به فروش می ها در بازار با قیمت اگر چه اکثرا نارگیل

تومان است در حالیکه هر کیلو نارگیل  1144دالر و حدود  4.3خورد به این صورت که قیمت هر کیلو نارگیل اماراتی در گمرک نزدیک به  می

  .دالر و کمتر از دو هزار تومان قیمت دارد 4.4تومان و هر کیلو نارگیل هندی  4144به  دالر و نزدیک 4.3اندونزیایی 

 .است، مربوط به نارگیل هندی است وران نیامده های مجاز به واردات پیله بیشترین حجم نارگیل که البته نام آن در لیست میوه

باشد، آناناس است که در نخستین فصل  وری انجام شده از طریق پیلهمیوه خارجی دیگری که واردات آن طبق توضیحات گمرک طبیعتا باید 

  .است  تن از آن به کشور وارد شده 9131سال جاری حدود 

هزار دالر یعنی بیش از هفت میلیارد تومان  344این حجم واردات آناناس به کشور در سه ماهه اول سال جاری ارزشی نزدیک به دو میلیون و 

  .هزار تومان است 3قیمت گمرکی هر کیلو آناناس تقریبا حدود یک دالر و نزدیک به بر این اساس . دارد

  .شوند شوند، به ترتیب حجم از کشورهای فیلیپین، امارات، مالزی، چین و تایلند آورده می هایی که به کشور وارد می آناناس

اند و به این ترتیب مجموعا حجم واردات این سه  تعرفه آورده شدهطبق آمارهای گمرکی گالبی هندی، انبه و جوز انجبان مجموعا در یک ردیف 

 .رسد تن می 4344میوه در فصل بهار به بیش از 

شوند، به بیش از چهار میلیون دالر و نزدیک به  ارزش کل حجم واردات این سه میوه که عمدتا از کشورهای پاکستان، امارات و تایلند آورده می

  .رسد میلیارد تومان می 49

پذیر نیست، با این حال قیمت هر  ها امکان گذاری جداگانه برای هر کدام از آن ها قیمت با توجه به یکسان بودن ردیف تعرفه هر سه این میوه

 .تومان است 1444تا  9444دالر یعنی حدود  4.1دالر تا  4.4کیلو از سه میوه گالبی هندی، انبه یا جوز در گمرک از 

http://isna.ir/fa/news/94040804126/
http://isna.ir/fa/news/94040804126/
http://isna.ir/fa/news/94040904999/
http://isna.ir/fa/news/94040904999/
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ای که شاید در هر بازاری به چشم نخورد پاپایا است که از تایلند  اند، تنها میوه هایی که زیر نظر گمرک به کشور وارد شده در بین نام تمام میوه

  .شود وارد ایران می

ود است که ارزش آن به بیش از هزار دالر و چیزی حد در سه ماهه اول سال جاری مجموعا بیش از یک تن پاپایای تایلندی به کشور وارد شده

 .رسد هزار تومان می 344سه میلیون و 

ز به به این ترتیب هر کیلو پاپایا حدود یک دالر یعنی کمتر از سه هزار تومان ارزش دارد و البته نام این میوه عجیب نیز در لیست اقالم مجا

  .است  نشده  وران آورده واردات از سوی پیله

http://www.isna.ir/fa/news/21419241914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94042914840
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 صادرات و واردات
 فودپرس 1390تیر ماه  34سه شنبه 

 نوع میوه مجاز وارداتی اعالم شد 4اسامی 
نوع میوه مجاز است و برای جلوگیری از هرگونه انحصار وارد  1واردات بنابر اعالم وزارت جهادکشاورزی،  -اقتصاد غذا <کشاورزی

 .گونه مجوز و مراجعه به این وزارتخانه نیاز ندارد ای به هیچ هابا رعایت اصول قرنطینه کردن این میوه

واردات میوه را رد و ای وجود انحصار در ارائه مجوز برای  به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا، وزارت جهادکشاورزی طی اطالعیه

که امکان تولید و عرضه آن در   های گرمسیری به جز میوه -های مکرر قبلی ممنوعیت واردات میوه رسانی پیرو اطالع: اعالم کرد

 .خانه در دولت تدبیر و امید برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است های اصولی این وزارت از سیاست -سطح ملی وجود ندارد

های موز، آناناس، نارگیل و انبه مجاز است و به منظور جلوگیری از هرگونه انحصار و رقابتی کردن  یان، تنها واردات میوهدر این م

گونه مجوز و مراجعه به وزارت جهادکشاورزی  ای نیاز به هیچ های یاد شده با رعایت اصول قرنطینه امر واردات، وارد کردن میوه

 .ندارد

توانند در  های الزم هستند می تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی واردات که دارای صالحیت: ستدر این اطالعیه آمده ا

  .چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به واردات اقالم مذکور اقدام کنند

http://www.foodpress.ir/Post. 
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وارداتصادرات و   
 آیانا 1390تیر  27, شنبه

 تاثیر کاهش واردات روغن آفتابگردان توسط ایران بر صادرات اوکراین 
سال گذشته  7به دلیل کاهش منابع روغن آفتابگردان اوکراین صادرات این محصول در ماه می به پایین ترین سطح 

 .تنزل یافت 3٫17یعنی 

به نقل از پایگاه خبری اقتصاد غذا، به بیان دیگر صادرات روغن آفتابگردان اوکراین در ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .ماه می تنها به نیمی از سطح صادرات سال قبل رسیده و بیشترین کاهش صادرات به اتحادیه اروپا، چین و ایران عنوان شده است

میلیون تن  4٫43ش یافت و از رکورد ماه قبل گذشت و به رقم در مقابل، صادرات روغن آفتابگردان اوکراین به هند در ماه می جه

البته در مجموع صادرات روغن آفتابگردان اوکراین به هند . رسید که تنها اندکی کمتر از رقم صادرات مدت مشابه سال قبل است

بدست ما رسید که نشان  اخباری. هنوز رشد متوسط و معقول ساالنه را نشان می دهد 9443تا مارس  9441طی ماه های اکتبر 

دالر در هرتنی  494-414می دهد مصرف کنندگان روغن آفتابگردان در هند خریدارانی بودند که این محصول را با اختالف قیمت 

 .با سویا خرید کرده اند

از اوکراین وارد اتحادیه اروپا نیز نسبت به همین مدت زمان در سال قبل روغن آفتابگردان بیشتری  9443تا می  9441در اکتبر 

انجام شده است به این ترتیب اتحادیه اروپا توانسته  9443تا مارس  9441کرده است که بخش عظیمی از آن در ماه های اکتبر 

 .کاهش منابع داخلی روغن زیتون خود را با واردات روغن آفتابگردان از اوکراین جبران کند

http://www.iana.ir/food/item/93492-4.html 
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 صنایع غذایی

 صنایع غذایی
 آیانا 1390تیر  20, چهارشنبه

 آغاز کاهش مصرف نمک و روغن های مضر از صنایع غذایی 
چنانچه هر درصدی از این اسید در روغن های مصرفی : دیناروند مصرف اسید چرب ترانس را زیانبخش دانست و گفت

 . برابر از بیماریهای قلبی و عروقی کم می شود 1تا  9کم شود، بین 

ی و کنترل بیماریهای ، رییس سازمان غذا و دارو در نخستین جلسه کمیته ملی پیشگیر(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

میزان : درصدی میزان نمک مصرفی است، افزود 34غیرواگیر کشور با اشاره به این که هدف سازمان جهانی بهداشت بر کاهش 

 .درصد کاهش یابد 34نمک مصرفی در کشور ما باید تا 

گرم برسد  4آن کاهش یابد و به  درصد مصرف 34گرم است و اگر به میزان  49در حال حاضر میزان نمک مصرفی : وی ادامه داد

 .باز هم این میزان نمک برای سالمتی افراد مضر است

 .گرم کاهش داد 3سال آینده باید میزان نمک مصرفی را تا  44به گفته دیناروند، براساس اعالم سازمان جهانی بهداشت تا 

با : ود در مواد غذایی تولیدی تاکید کرد و افزودوی همچنین، بر کاهش مصرف میزان روغن های با اسید چرب اشباع و ترانس موج

توصیه به مردم کمتر می توانیم میزان مصرف روغن های با اسیدچرب اشباع و ترانس را کاهش دهیم، به همین دلیل الزم است از 

 .کارخانجات تولید مواد غذایی به منظور کاهش این نوع روغن ها شروع کنیم

 .وان در صنعت تولید غذا کاهش مصرف نمک را شروع کرد و آن را به حداقل رساندبه گفته دیناروند، همچنین می ت

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو ضمن اشاره به وجود برنامه هایی به منظور کنترل دیابت و بیماری های قلبی و 

 .داشته باشیمالزم است در این خصوص شاخص های ارزشیابی اهدافمان را : عروقی، اظهار داشت

 .وی همچنین بر تقویت شبکه آزمایشگاهی در کشور تاکید کرد

دکتر دیناروند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود برنامه های عملیاتی در چهار چوب استراتژی های دیده شده، 

ام می شودو در حال حاضر سهم گروه می گویند، انج ATCبازار دارویی براساس سهم هر حوزه ای که به آن دسته بندی : افزود

 .را داریم ATcهای مختلف 

 43براساس آماری در گذشته تنها : میلیون نفر از نظر چربی خون اصالح شوند، گفت 41وی، با تاکید بر این که الزم است حدود 

 .شددرصد مردم دارو درمانی می کنند و این در حالی است که داروهای این بیماری گران قیمت نمی با

میلیون نفر دارو می  9.3میلیون نفر در معرض خطر دیابت هستند که حدود  44به گفته رییس سازمان غذا و دارو، در حال حاضر 

 گیرند

http://www.iana.ir/food/item/93332-4.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/food/item/23579-1.html
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 صنایع غذایی
 

 آیانا 1390تیر  20, چهارشنبه

 جدیدترین تحوالت صنایع غذایی ایران و سایر کشورها منتشر شد 
ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در گزارشی تحلیلی، جدیدترین تحوالت صنایع  های برنامه مؤسسه پژوهش

 .غذایی در ایران و سایر کشورها را بررسی و منتشر کرد

ریزی، اقتصاد  های برنامه رامین رافر و ایرج خلیلی کارشناسان مؤسسه پژوهش، (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشاورزی و توسعه روستایی تحت مدیریت جانعلی بهزاد نسب مدیر گروه پژوهشی خدمات کشاورزی آن موسسه، در این تحلیل که 

ورها تدوین شده است، مسائلی مانند در دو فصل شامل گزیده تحوالت صنایع غذایی ایران و تحوالت صنایع غذایی در سایر کش

های  بازار در ایران، وضعیت تولید و فرآوری زعفران در افغانستان، رشد صادرات صنایع غذایی ترکیه، رشد شرکت ایجاد دفاتر فن

لیل و را مورد تح... کنندگان در صنایع غذایی و گذاری خارجی در صنایع غذایی و آشامیدنی ترکیه، بررسی ذائقه مصرف سرمایه

 .اند ارزیابی قرار داده

http://www.iana.ir/food/item/93392-4.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/23589-1.html
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 صنایع غذایی
 

 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  34: تاریخ

 ای لبنیات افزایش یافتهقیمت برخی از برند
از واحدهای صنعتی لبنیات از هفته آخر ماه رمضان افزایش قیمت را در محصوالت برخی : رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات گفت

 .اند خود اعمال کرده

، با اشاره اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروهخبرنگار تجارت علی رجبی رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی در گفتگو با 

برخی از واحدهای صنعتی لبنیات از هفته آخر ماه : به این که قیمت لبینات سنتی نزدیک به یک سال است که تغییر نکرده گفت

 .اند رمضان افزایش قیمت را در محصوالت خود اعمال کرده

یشتر لبنیات را ندارد بسیاری از واحدهای صنعتی هنوز قیمت محصوالت با توجه به این که بازار کشش افزایش قیمت ب: وی افزود

 .اند خود را افزایش نداده

 .درصدی قیمت شیر، پنیر و ماست خبر داده بود 44گفتنی است وزیر صنعت پیش از این از تایید دولت برای افزایش 

http://www.yjc.ir/fa/news/3943343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/news/5267563
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 عسل

 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  28: تاریخ

 های زنبور عسل در استان اصفهان طرح پایش بیماری
 .نمونه در استان اصفهان انجام شد 344هزارو  3های زنبور عسل بر روی بیش از  طرح پایش بیماری

این طرح با هدف بررسی و شناسایی : ، مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .میزان آلودگی کندوها به بیماری های لوک اروپایی، لوک آمریکایی، جرب واروا، کنه آکاراپیس وودی و انگل نوزما اجرا شد

در این طرح کارشناسان : های استان وجود دارد، افزود زار کلنی در زنبورستانه 344شهرام موحدی با بیان اینکه در حال حاضر 

 .زنبور نمونه برداری کردند 444شبکه های دامپزشکی از سه هزارو 

درصد  34درصد آلودگی خفیف به مایت واروا، 19بر روی نمونه های اخذ شده مشخص شد؛ زنبورستانهای استان دارای : وی گفت

 .درصد آلودگی به لوک اروپایی دارند 99درصد آلودگی به لوک آمریکایی و  44وزما، آلودگی به انگل ن

http://www.yjc.ir/fa/news/3943139 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  34: تاریخ

 ها گران عامل شیوع بیماری در زنبورستانداروی / آغاز برداشت عسل در کشور 
برداشت عسل تقریبا از هفته گذشته آغاز و تا اواخر مرداد ماه در مناطق کوهستانی کشور ادامه : رئیس اتحادیه زنبوردارن گفت

 .دارد

، در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیعفت رئیسی سرحدی رئیس اتحادیه زنبورداران در گفتگو با خبرنگار 

برداشت عسل تقریبا از هفته گذشته آغاز و تا اواخر مرداد ماه در مناطق : خصوص آغاز برداشت عسل در کشور اظهار داشت

ر دقیقی از برداشت محصول به دست ما نرسیده است در حالی که شهرهای کوهستانی کشور ادامه دارد که در حال حاضر آما

 .کیلو بوده است 3الی  1اند که میزان متوسط برداشت از هر کندو  شمالی کشور عسل خود را برداشت کرده

اشت محصول شرایط زنبورداری تابع طبیعت است و تا زمان برد: بینی میزان تولید عسل در سال جاری افزود وی در خصوص پیش

 .بینی نیست و برای مشخص شدن آن باید تا اتمام برداشت صبر کرد میزان تولید قابل پیش

کند و چون داروهای مفید برای بهبود درمان آنها  ها بیداد می همچنین بیماری در زنبورستان: رئیسی سرحدی در پایان تصریح کرد

را ندارند الزم است که دولت و سازمان دامپزشکی در این زمینه توجه گران است و از سویی زنبورداران پول کافی برای درمان 

 .بیشتری داشته باشند که نگرانی زنبورداران در این خصوص بر طرف شود

http://www.yjc.ir/fa/news/3944249 
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 علوفه
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 قارچ

 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  2۶: تاریخ

 در صد قارچ تولیدی کشور در اصفهان 13برداشت 
 .درصد قارچ تولیدی کشور از ابتدای امسال تا کنون در استان اصفهان برداشت شد 94بیش از 

، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان میزان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

 .ای اعالم کرد تن قارچ از نوع دکمه 344هزار و  3تولید قارچ در استان را در این مدت بیش از 

خانوار را  334واحد پرورش قارچ خوراکی در استان اصفهان تولید شد و زمینه اشتغال  14 این میزان قارچ در: رییس زاده گفت

 . فراهم کرد

هزار مترمربع 149در بیش از   :ای و صدفی است گفت  هزار تن قارچ دکمه 4وی با بیان اینکه استان اصفهان ساالنه تولید کننده 

 .شود گلخانه استان اصفهان قارچ کشت می

 .هان و زنجان به ترتیب تولیدکنندگان قارچ در کشور هستندتهران ،اصف

http://www.yjc.ir/fa/news/3941423 
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 گل و گیاهان صنعتی

 - 0/40/31فارس

 توجهی شده است برداری اقتصادی از گیاهان دارویی بی برای بهره
هزار گونه گیاهی موجود در استان،  4از : سرپرست معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت

برداری صحیح و اقتصادی از آنها توجه  های دارویی بوده که به دالیل مختلف تاکنون برای بهره گونه آن جزء گونه 333

 .کمتری شده است

به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران قاسم حقانی سرپرست معاونت فنی اداره  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار هکتار و گونه های گیاهی  242مراتع استان با دارا بودن وسعتی در حدود : کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، گفت

های گیاهی  متنوع عالوه بر ارزشی که در تولید و تامین علوفه و حفاظت آب و خاک دارند بستری مناسب برای بهره برداری از گونه

 .دارویی و سایر محصوالت فرعی به شمار می آیند

دارویی بوده که در سطح های گیاهی  گونه آن جزو گونه 344هزار گونه گیاهی که در سطح استان وجود دارد،  1از تعداد : وی افزود

 .مراتع استان پراکنش داشته و به دالیل مختلف تاکنون برای بهره برداری صحیح و اقتصادی از آنها توجه کمتری شده است

برداری از گیاهان دارویی و توجه به ارزش اقتصادی آنها در  های گیاهی در مراتع استان، بهره  با وجود تنوع گونه: حقانی تصریح کرد

 .ور کار این اداره کل قرار دارددست

شهرستان  3در سطح کل استان تهران : سرپرست معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بیان داشت

 های دارویی و شرایط مساعد اکولوژیکی از قابلیت های دماوند، فیروزکوه و شمیرانات با دارا بودن باالترین سطوح مراتع واجد گونه

 .تری برای استحصال و توسعه گیاهان داروئی برخوردارند مناسب

های مرتعداری  های بالقوه این سرمایه ملی، اقداماتی از طریق تهیه طرح  برداری صحیح و استفاده از ظرفیت به منظور بهره: وی افزود

مرتعداران بتوانیم گام مثبتی برای اقتصادی های دارای اولویت بیشتر اعالم شده تا با مشارکت  به شهرستان( چند منظوره)تلفیقی

 .کردن و بهبود وضعیت مراتع برداریم

برداری از منابع طبیعی تجدید شونده صرفا معطوف به گیاهان دارویی و محصوالت فرعی نیست  بهره: حقانی در ادامه اضافه کرد

که ما در این اداره کل دنبال می کنیم رویکرد  های مختلف این حوزه از ظرفیت های بسیاری برخوردارند و رویکردی بلکه بخش

 .های منابع طبیعی است ها و پروژه اقتصادی کردن تمامی طرح

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214134444394 
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 گندم

 - 90/40/20فارس

 زارهای آذربایجان غربی هزار تن گندم از گندم 773بینی تولید  پیش
زارهای  هزار تن گندم از گندم 773بینی تولید  مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پیش

 .آذربایجان غربی خبر داد

د تضمینی گندم از اواسط اوایل تیر ماه امسال در خری: وگو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت جمشید دارا امروز در گفت

 .آذربایجان غربی آغاز و خرید تضمینی در تمام شهرهای استان همچنان ادامه دارد

تا به امروز : وی با بیان اینکه هنوز در بسیاری از شهرهای استان آذربایجان غربی برداشت گندم به اتمام نرسیده است، تصریح کرد

 .از گندمکاران استان آذربایجان غربی به قینت تضمینی خریداری شده استهزار تن گندم  414

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه این میزان خود توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 

 .شود هشت استان و اداره تعاون روستایی آذربایجان غربی خریداری می

 34در بوکان : با بیان اینکه بوکان بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرداین مسئول 

 .تن گندم از کشاورزان خریداری شده که در این شهرستان خرید تضمینی گندم ادامه دارد 934هزار و 

قیمت هر کیلو گندم در استان یک هزار و : فعالیت دارد، گفتمرکز خرید در نقاط مختلف استان  414دارا با بیان اینکه هم اکنون 

 .شود و هیچ یک از مراکز حق دریافت حق باسکول از کشاورزان ندارند تومان از کشاورزان خریداری می 434

: و ادامه دادهای تولید گندم در کشور عنوان کرد  وی با اشاره به اراضی زیر کشت گندم در استان، آذربایجان غربی را یکی از قطب

 .هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی زیر کشت گندم رفته است 413امسال 

شود  بینی می پیش: بینی تولید گندم در استان، اعالم کرد مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بااشاره به پیش

سازی  هزار تن آن توسط دولت خریداری و ذخیره 344اشت شود که زارهای آذربایجان غربی برد هزار تن گندم از گندم 334امسال 

 .شود می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214193444334 
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 گندم
 - 90/40/25فارس

 درصدی تولید 94افزایش / شرقی  هزار تن گندم در آذربایجان ۸33تولید 
 .درصدی تولید گندم در استان خبر داد 94شرقی از افزایش  معاون تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان

وگو با خبرنگاران با بیان اینکه امسال تولید گندم در استان  فام ظهر امروز در گفت از مراغه ایوب ایرانی خبرگزاری فارسبه گزارش 

های مناسب در  استفاده از ارقام اصالح شده گندم، افزایش بارندگی: هزار تن رسید، اظهار داشت 944هزار تن افزایش به  444با 

 .شرقی است اشت از جمله عوامل افزایش تولید گندم در آذربایجاناول فصل، رعایت اصول فنی کاشت، داشت و برد

هزار تن گندم  134شود امسال  بینی می پیش: وی با بیان اینکه خرید گندم از اول تیر در مراکز خرید استان آغاز شده است، افزود

 .مازاد از کشاورزان خریداری شود

 .هزار ریال اعالم کرد 443ا فام میانگین قیمت تضمینی هر کیلوگرم گندم ر ایرانی

هزار هکتار اعالم کرد و  114شرقی سطح زیر کشت مزارع آبی و دیم استان را  معاون تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان

شرقی با هشت درصد تولید ششمین قطب تولید این  شود که آذربایجان میلیون تن گندم در کشور تولید می 44امسال : گفت

 .ر استمحصول در کشو

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214193444412 
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 گندم
 - 90/40/25فارس

 درصدی سطح کشت 7درصدی تولید گندم استان تهران به رغم کاهش  ۰7افزایش 
درصد  7های منابع آب حدود  اگرچه امسال به علت محدودیت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت

درصد افزایش یافته  ۰7سطح زیر کشت گندم در استان کاهش یافت اما با رعایت مسائل فنی، تولید گندم این استان 

 .است

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، سید محمد موسوی رئیس این سازمان  فارس خبرگزاریبه گزارش 

 .هزار تن است 93براساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی برنامه تولید گندم سال جاری استان تهران : گفت

درصد سطح زیر کشت این محصول در  3حدود های منابع آب  اگر چه در مقایسه با سال زراعی قبل بعلت محدودیت: وی افزود

ایم که در مقایسه با کل خرید تضمینی  هزار تن خرید تضمینی گندم در استان داشته 499استان کاهش یافته اما تا امروز حدود 

 .درصد ، افزایش داشته است 43گندم سال زراعی قبل، 

ها بویژه کود و بذر  رعایت دقیق تاریخ کشت ، تامین بموقع نهاده علل اصلی افزایش کمی و کیفی تولید در دو سال اخیر: وی افزود

، امراض و علف های هرز بصورت مستمر و مزرعه به  های نوین و آبیاری ، کنترل به موقع آفات گواهی شده، تجهیز اراضی به سامانه

دستگاه تراکتور، کمباین و دنباله  333ود هزار هکتار کشاورزی حفاظتی و ارتقاء ضریب مکانیزاسیون با خرید حد 1مزرعه ، اجرای 

 .بند عنوان کرد

های خرید تضمینی تا دو درصد بعنوان حد  درصد سن زدگی گندم تولیدی استان نیز، اگر چه در دستورالعمل: موسوی تصریح کرد

صد است که معرف جاری حدود شش دهم در استاندارد گندم خوراکی تعیین شده ولی این عدد در گندم تولیدی استان در سال

 .درصدی سن زدگی گندم تولیدی استان و ارتقا کیفیت تولید، در مقایسه با سال گذشته است 34کاهش 

های فیروزکوه و  هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم در شهرستان 9هنوز : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود

 .دماوند برداشت نشده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214191444133 
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 گندم
 - 90/40/20فارس

 شود آرد، نان و گندم گران نمی
اساسی ابالغ قلم کاالی  9۸درصدی  ۰جمهور به وزارت صنعت برای افزایش  در حالی بخشنامه معاون اجرایی رئیس

ای هستند و مشمول افزایش  آرد، نان و گندم جزو کاالهای یارانه: شده است اما معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .شوند قیمت نمی

این سؤال که آیا با توجه و در پاسخ به  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

: شود، گفت درصدی قیمت کاالهای اساسی آرد، نان و گندم هم گران می 4به ابالغیه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر افزایش 

 .یابد ها افزایش نمی آن  ای هستند و قیمت خیر این سه قلم کاال جزو کاالهای یارانه

جمهور به وزارت صنعت  نعت، معدن و تجارت از ابالغ بخشنامه معاون اجرایی رئیسزاده وزیر ص به گزارش فارس، پیش از این نعمت

درصدی قیمت کاالهای اساسی خبر داد که گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت  4برای افزایش 

 .قرمز، کره، شیرخام و لبنیات از جمله اقالم مشمول افزایش قیمت هستند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214191444324 
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 گندم  
 - 90/40/34فارس

 درصد نتیجه تحقیقات به مزرعه محقق شد 33خودکفایی گندم با انتقال 
درصد دانش  33خودکفایی گندم با ورود : کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر گفتمدیرعامل شرکت پژوهشی و توسعه 

توان  درصد دانش فنی موجود به عرصه می ۸3های انجام شده با ورود  فنی موجود به عرصه اتفاق افتاد و طبق برآورد

 .میلیون تن گندم تولید کرد 14

وگو با خبرنگاران که در سازمان اقتصادی کوثر برگزار  در هفتمین نشست اتاق گفت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های  های فعالیت یکی از ویژگی: شد، جعفر خلقانی مدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی این سازمان اقتصادی گفت

 .های باالسری نظام است های اصلی نظام و منطبق بر سیاست اقتصادی سازمان کوثر راهبرد محور بودن آنها مبتنی بر سیاست

میلیون تن گندم تولید  41درصد دانش فنی موجود وارد عرصه فنی شد و  34وقتی خودکفایی گندم اتفاق افتاد فقط : وی افزود

 .شد

این نتیجه رسیدیم که اگر براساس محاسبات انجام شده به : رئیس اسبق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تصریح کرد

میلیون تن گندم در  91توان  درصد دانش فنی موجود به عرصه وارد شود، بدون ضربه زدن به سایر محصوالت کشاورزی می 94

 .ایران تولید کرد

دیل به هزار طرح تحقیقاتی پایان یافته در کشور احصا شده که قابل تب 41امروز بیش از هزار دانش فنی و : خلقاتی بیان داشت

 .تجاری سازی است

یکی از راهبردهای اصلی در شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر ثروت : معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت نهم تصریح کرد

های پژوهشی و آموزشی اگرچه تابع قانون تجارت و سودآوری  هاست، یعنی ضرورتا ما در پس فعالیت آفرینی در سایر فعالیت

 .های اجرایی باید اتفاق بیفتد آفرینی است که در سایر فعالیت اصلی سودآوری ما ثروت هستیم، اما نقطه

های سازمان اقتصادی کوثر در توسعه علم و فناوری  درصد از اعتبارات کل شرکت 9بنابراین بر این اساس باید : خلقانی بیان داشت

 .افزایی و توسعه منابع انسانی هزینه شود و دانش

های تحقیقاتی یکی از اهداف بنیاد  سازی یافته همچنین بحث تجاری: پژوهش و توسعه کشاورزی تصریح کرد مدیرعامل شرکت

 .ای در نظر گرفته نشده است اقتصادی کوثر است که برای آن محدودیت بودجه

هایی که قابلیت  وژهاسکندری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر هم در راستای اهداف این شرکت اعالم کرده که از پر: وی افزود

ها توجیه  تجاری سازی و تبدیل به ثروت آفرینی دارد حمایت و مشارکت مالی خواهیم داشت و در صورتی که اثبات شود این طرح

های جدید در هلدینگ  های جاری و تعریف رشته فعالیت کردن فعالیت ها در راستای دانشی اقتصادی و فنی دارند از این پروژه

 .گیریم میکشاورزی بهره 

از دیرباز صنایع : در ادامه این نشست سعید بینافر مدیرعامل شرکت شیمی دارویی کوثر به معرفی شرکت پرداخت و گفت

اند و همچنین ضربات آن از ناحیه نقصان و وابستگی بر اقتصاد این  دامپروری و کشاورزی جایگاه خود را در اقتصاد کشور نشان داده

 .احساس شده استهای مختلف  کشور در سال

شود بنابراین تولید دارو در  مسئله سالمت جامعه، دام، طیور و غذا از جمله مسائل استراتژیک برای کشور محسوب می: وی افزود

 .راستای حفظ سالمت جامعه بسیار حائز اهمیت است

http://www.farsnews.com/
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های پرورشی  ست و اولویت مجموعههای درمانی در انسان، دام و طیور به سمت پیشگیری در حرکت ا پروتکل: بینافر بیان داشت

سال اخیر تغییر قابل توجهی در نحوه مدیریت  44خورد و این مسئله باعث شده در  دام و طیور هم روی مسئله پیشگیری رقم می

 .های پرورشی ایجاد کنیم مجموعه

ظ سالمتی در تولیدات دام و یکی از اقدامات سازمان اقتصادی کوثر برای حف: مدیرعامل شرکت شیمی دارویی کوثر تصریح کرد

طیور ایجاد واحد شیمی دارویی کوثر برای تأمین واکسن، دارو، مواد ضد عفونی برای خود مجموعه اقتصادی کوثر و بیرون از 

 .مجموعه بوده است

های  جمله طرحکننده از  های طیور، تولید داروهای گیاهی و تولید مواد ضدعفونی طرح تولید واکسن با اولویت واکسن: وی افزود

رود و در کنار آن قصد داریم به فراخور نیاز بازار داخل و صادرات قدم در راه  ای در شرکت شیمی دارویی کوثر به شمار می توسعه

 .تولید داروهای انسانی بگذاریم

تولید داروهای مورد نیاز بنابراین : بینافر با بیان اینکه سازمان اقتصادی کوثر در صنعت دام و طیور فعالیت چشمگیری دارد، گفت

کند و به این ترتیب نگرانی از فروش محصوالت نخواهیم  در صنعت دام و طیور در درجه اول نیاز داخلی هلدینگ را فراهم می

 .داشت

شروع فعالیت این : در ادامه این نشست سید صدراله پرهیزگار مدیرعامل توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر اظهار داشت

 .های تحت پوشش و کشور بوده است بوده و هدف آن خدمات دهی به زنجیره تأمین و ارائه خدمات به شرکت 4324رکت از سال ش

های فعالیت شرکت مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر حوزه طیور است و در این بخش در  یکی از حوزه: پرهیزگار تصریح کرد

 .کنیم ترین تکنولوژی و خدمات پس از فروش فعالیت می های تکنولوژی با پیشرفته های طراحی، مشاوره و تأمین ماشین حوزه

میلیون قطعه در بخش گوشتی  94تولید ساالنه جوجه یک روزه طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود یک میلیارد و : وی افزود

میلیارد ریال را به صنعت طیور وارد  424غ شود و این تلفات مبل درصد تلفات ایجاد می 1است که به دلیل حمل نامناسب حدود 

کند بنابراین برای جلوگیری از این گونه خسارات یکی از اهداف ما تأمین و ساخت کانتینرهای هوشمند حمل جوجه یک روزه  می

 .است

به روز دنیا اقدام های  های مرتبط با حمل ما به عنوان یک شرکت پیشرو در ساخت تکنولوژی بنابراین برای کاهش هزینه: وی افزود

 .ایم و امیدواریم طی یکی دو سال آینده به سمت ساخت این کانتینرها حرکت کنیم به اخذ یک نمایندگی معتبر در دنیا کرده

آزمایشگاه کوثر به دلیل پتانسیل باال و : در ادامه این نشست فاطمه امینی نجفی مدیر آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی کوثر گفت

هزار نمونه در  344های کشور است و حدود  رفته و بهترین مواد از لحاظ حجم نمونه یکی از فعال ترین آزمایشگاههای پیش دستگاه

 .شود سال در این آزمایشگاه انجام می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214134444923 
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 گندم
 - 90/40/34فارس

 میلیون تن رسید ۰خرید تضمینی گندم به مرز 
 1۰4میلیون و  7از ابتدای آغاز خرید تضمینی گندم تاکنون : سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت

 .میلیارد ریال خریداری شده است 437هزار و  ۰1تن گندم به ارزش  433هزار و 

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  اهلل نظری عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در گفت حشمت

 134میلیارد ریال خریداری شده و مبلغ  143هزار و  42از ابتدای برداشت گندم تاکنون، گندم کشاورزان به ارزش : ، گفتفارس

 .میلیارد ریال هم به حساب گندمکاران واریز شده است 193هزار و 

هزار محموله  299تن گندم در قالب  144هزار و  241میلیون و  3از دهه سوم فروردین و آغاز برداشت گندم تاکنون : وی افزود

 .خریداری شده است

مرکز فعال خرید در حال انجام  211استان و در  34سخنگوی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه کار خرید گندم در 

 .های اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، خراسان رضوی و جنوبی و خوزستان در حال خرید است گندم از استان: است، اظهار داشت

کشور برای  ریزی شود بهای گندم خریداری شده تا پایان هفته جاری توسط سازمان مدیریت و برنامه بینی می پیش: وی افزود

 .ها تأمین و به حساب کشاورزان واریز شود بانک

سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در راستای سرعت بخشیدن به عملیات خرید گندم و واریز : نظری تصریح کرد

 .پول به حساب کشاورزان گندمکار توسط بانک کشاورزی طراحی شده است

 .شد با عاملیت بانک کشاورزی انجام می 91خرید تضمینی گندم تا پایان سال های گذشته نیز  در سال: وی افزود

پول گندمکاران کشور از منابع بانک کشاورزی به صورت : عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت

 .شود آنی توسط سامانه ویژه خرید تضمینی گندم این بانک پرداخت می

تومان و قیمت هر کیلوگرم گندم  4433ق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی در سال جاری به گزارش فارس، طب

 .تومان است 4499دوروم 

میلیون تن گندم در کشور تولید و حدود  44طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری حدود : افزاید این گزارش می

 .شود اری میمیلیون تن آن به صورت تضمینی خرید 9
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ

 - 90/40/29فارس

 تومان کاهش یافت ۰۰33قیمت مرغ امروز در بازار به 
 .تومان رسید ۰۰33تومانی به  133قیمت مرغ امروز با کاهش : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت

قیمت : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفت مهدی یوسف

 .تومان رسید 444هزار و  4تومانی در هر کیلوگرم به  944های شهر تهران با کاهش  فروشی مرغ امروز در خرده

 .هزار تومان است 4های میدان بهمن  قیمت هر کیلوگرم مرغ امروز در عمده فروشی: وی افزود

در روزهای اخیر به علت تعطیالت و افزایش تقاضا کمی قیمت مرغ : روشندگان پرنده و ماهی تهران تصریح کردرئیس اتحادیه ف

 .افزایش یافته بود

هزار تا  41هر کیلوگرم از این ماهی پرورشی با قیمتی حدود : آال عنوان کرد و گفت های پرتقاضا در بازار را قزل وی یکی از ماهی

 .شود هزار تومان عرضه می 43

تومان است و این قیمت در نقاط مختلف شهر تهران  4444قیمت هر کیلوگرم مرغ امروز در تهران حدود : براساس این گزارش

 .متفاوت است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214192444494 
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 گوشت مرغ
 آیانا 1390تیر  31, چهارشنبه

 اعالم پاکی مازندران از آنفلوآنزا و آغاز صادرات از هفته آینده / پایین آمدن قیمت مرغ پس از عید فطر
رو باشد که  عید فطر برای مرغداران پیامد خوبی داشت و باعث شد که قیمت مرغ کشتارشده اندکی با افزایش روبه

 .، دوباره به قیمت سابق برگشت و مشکالت مالی مرغداران همچنان پابرجاستپس از این ایام

با اعالم ( ایانا)مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیئت

ام عید فطر، شاهد آن بودیم که قیمت هر های قدر به بعد و پس از ای از شب: اینکه قیمت مرغ همچنان در تالطم است، گفت

 .تومان افزایش داشت، اما امروز دوباره به وضعیت سابق برگشت 344کیلوگرم مرغ زنده 

در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب کشتارگاه چهارهزار تومان است، در حالی که در روزهای : محمد یوسفی افزود

 .ان رسیده بودتوم 344گذشته قیمت به چهارهزار و 

روزه کشور که امروز برپاست، تغییراتی در  امیدواریم در مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان جوجه یک: وی خاطرنشان کرد

 .های مرغ گرفته شود های جدیدی برای تعامل قیمت مدیره ایجاد شود و به تناسب آن تصمیم هیئت

رود که  خود تعدیل شود و امید می ها خودبه توازن ایجاد شود تا قیمت ای بین عرضه و تقاضا گونه باید به: یوسفی ادامه داد

 .مدیره جدید بتواند این اقدام را عملیاتی کند هیئت

توان خالصه کرد  سازی شرکت پشتیبانی امور دام، مصرف مردم و صادرات می مصرف مرغ را در سه بخش ذخیره: وی تصریح کرد

 .ام نتوانسته عملکرد مناسبی داشته باشدکه در این بین شرکت پشتیبانی امور د

 سازی و ورود مرغ به بازار مناسب نیست عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام در ذخیره

با وجود آنکه خرید مرغ مازاد توسط این شرکت اندکی از : مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی یادآور شد رئیس هیئت

 .گیرد های منجمد به بازار دوباره ورشکستگی و مشکالت مرغداران شدت می اما با ورود مرغ تالطم بازار مرغ را کم کرده است،

 .مدیره جدید فکری اساسی به وضعیت تولید و ورود آن به بازار داشته باشد باید هیئت: یوسفی تأکید کرد

حاد پرندگان باعث  بیماری آنفلوآنزای فوق: وی از صادرات مرغ به عراق و کشورهای منطقه از هفته آینده خبر داد و اظهار داشت

شود که صادرات دوباره از سر گرفته  بینی می رو شود که با اعالم پاک بودن استان مازندران پیش شد که صادرات با مشکالتی روبه

 .شود

حاد پرندگان  فوق سازمان دامپزشکی کشور همچنان استان آذربایجان شرقی را از لحاظ بیماری آنفلوآنزای: یوسفی همچنین گفت

 .در کنترل دارد تا بتواند پاک بودن آن را به اثبات برساند

 ./حاد پرندگان پاک است های کشور از شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق سایر استان: وی در پایان افزود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/93423-4.html 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 139۲تیر  31: تاریخ

 کاهش صادرات گوشت مرغ به عراق
صادرات گوشت مرغ در پی شیوع آنفوالنزای مرغی به کشورهای جنوب عراق و افغانستان : مدیر عامل اتحادیه مرغداران بیان کرد

 .استتوقف نداشته بلکه مقدار آن کاهش پیدا کرده 

گروه اقتصادی باشگاه  حوزه کشاورزیحمید فاضلی مدیر عامل اتحادیه شرکت اتحادیه مرغداران کشور در گفتگو با خبرنگار 

صادرات گوشت مرغ در پی شیوع آنفوالنزای مرغی به : ر داشت، در خصوص صادرات گوشت مرغ به عراق اظهاخبرنگاران جوان

 .کشورهای عراق و افغانستان توقف نداشته بلکه مقدار آن بسیار کاهش پیدا کرده است

در حال حاضر صادرات گوشت مرغ به کشورهای عراق و افغانستان و آسیای میانه است، هرچند که صادرات گوشت مرغ : وی افزود

 .ی میانه قبل از آنفوالنزا در بخش کوچکی از کشور هم مقطعی بوده استبه کشورهای آسیا

های بومی مشاهده شده  آنفوالنزای مرغی تاکنون در واحدهای صنعتی کشور دیده نشده و تنها در مرغ: فاضلی در پایان تصریح کرد

 .است

http://www.yjc.ir/fa/news/3949243 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/5268917


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

 

190 
 

 ماشین آالت

 آیانا 1390تیر  25, پنجشنبه

 اعطای تسهیالت بانکی به کشاورزان در نمایشگاه؛ برای نخستین بار 
در دوازدهمین نمایشگاه ماشین آالت و ادوات کشاورزی استان اردبیل، برای نخستین بار به متقاضیان به طور مستقیم 

 .تسهیالت بانکی اعطا می شود

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از اردبیل، اصغر پرتوی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان 

اردبیل در دومین جلسه تخصصی دوازدهمین نمایشگاه ادوات کشاورزی دام و طیور و آبزیان که در محل این سازمان برگزار شد، با 

به منظور حمایت از تولید کنندگان و کشاورزان که در دوازدهمین نمایشگاه ماشین آالت و مکانیزاسیون : اعالم این خبر افزود

شهریور ماه سال جاری در محل نمایشگاه دائمی اردبیل برگزار می  43تا  2کشاورزی، دام و طیور و شیالت که در فرجه زمانی 

انی که برای بازدید در نمایشگاه حضور خواهند یافت، طی هماهنگی های به عمل آمده برای شود، به کشاورزان و تولید کنندگ

میلیارد تومان  4خرید دستگاه های مورد نیاز توسط بانک عامل کشاورزی از محل خط اعتباری ویژه این سازمان که نزدیک به 

 .است، اعطا می شود

سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، با توجه به تمهیدات صورت گرفته، این بنا به تاکیدات رئیس : این مقام مسئول اضافه کرد

نمایشگاه به صورت باشکوهی برگزار خواهد شد و امیدواریم تمامی دستگاه های ذیربط به ویژه در مجموعه جهاد کشاورزی استان 

فراهم نمائیم که هم برای غرفه داران نمایشگاه به صورت قوی و فعال برای بازدید و حضور تولید کنندگان استان زمینه مناسبی را 

 .از باب عرضه و هم برای تولید کنندگان از لحاظ قیمت در حداقل زمان ممکن مهم است

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، روابط عمومی و اداره مکانیزاسیون این سازمان مشترکا ً با : پرتوی در آخر سخنان خود گفت

 .حضور تولید کنندگان در نمایشگاه را فراهم خواهند آورد هماهنگی های الزم زمینه

 درصد از غرفه ها به متقاضیان تا امروز ۰۰واگذاری 

طی پیگری های به عمل : در ادامه این جلسه، مسلم نوروزی مجری نمایشگاه و مدیر شرکت آرتا نمایانگر با اعالم این خبر افزود

 94درصد به ادوات و ماشین آالت کشاورزی،  33واگذار شده است که از کل فضای موجود درصد از غرفه ها به متقاضیان  44آمده 

درصد به دام وطیور اختصاص یافته است که در چند روز آینده در جند روز آینده  42درصد به تجهیزات نوین آبیاری تحت فشار و 

 .فضای نمایشگاه توسط غرفه های تخصصی تکمیل خواهد شد

جه به تمهیدات الزم طبق سیاست های سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل امسال این نمایشگاه باشکوه تر اجرا با تو: وی افزود

می شود که خروجی این حرکت های ارتباطاتی و تبلیغاتی در راستای تقویت تولیدات اقتصادی استان و حمایت از مصرف کنندگان 

 .بسیار حائز اهمیت است

http://www.iana.ir/majles/item/93443-4.html 
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 متفرقه

 - 90/40/20فارس

 تن در یک هفته 17کشف و ضبط / پاچه کشف شد  دومین محموله غیربهداشتی کله
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری از کشف و ضبط دومین محموله غیربهداشتی کله پاچه، سیراب و شیردان، دل، 

 .تن رسید 17تن اعالم شده در آغاز هفته جاری این عدد به  9۸تن خبر داد که با احتساب  7جگر و قلوه به وزن 

از کشف دومین  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد وحید تأویلی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری در گفت

پاچه،  تن شامل کله 3محموله مذکور به وزن تقریبی : محموله غیر مجاز کله پاچه در روز جاری در این شهرستان خبرداد و گفت

 .سیراب و شیردان، دل، جگر و قلوه است

این محموله در : تنی کله پاچه کشف شده در چند روز قبل ندارد، گفت 43وی با بیان اینکه مالک این محموله ارتباطی به محموله 

 .شده است سه سردخانه، تعبیه شده؛ در یک گاراژ نگهداری می

در حال حاضر با توجه به : داری این محموله غیربهداشتی و آلوده، گفترئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری در مورد هدف از نگه

کنند،  ی مجاز آن را دور ریخته و تبدیل به ضایعات می ها گرمای هوا سیراب و شیردان مشتری ندارد و حتی در مواردی کشتارگاه

 .اند ل پرمصرف نگهداری کردهرسد این متخلفان کله پاچه و سایر اعضا آن را برای عرضه در فص بنابراین به نظر می

تنی کشف شده شامل دل، جگر و قلوه است که ممکن است هدف از  3بخشی از محموله غیر بهداشتی : تأویلی بیان داشت

 .ها برای مخلوط کردن با گوشت چرخ کرده باشد ها یا قضابی نگهداری آن عرضه به به برخی کبابی

نحوه انتقال این محموله عظیم غیربهداشتی به محل گاراژ هنوز مشخص نشده : رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ری تصریح کرد

 .شود های آتی اهداف آن به طور کامل روشن می اما پرونده در حوزه قضایی کهریزک در حال بررسی است و حتما در بازجویی

در این مسیر ما به همکاری : گفت دهد، آوری متخلفان انجام می وی با بیان اینکه دامپزشکی تمام تالش خود را برای جمع

 .خواهیم تا موارد مشکوک را به ما اطالع دهند ها می شهروندان نیاز داریم و از آن

تن  24ماه گذشته حدود  2در : تأویلی با اشاره به اینکه امسال یک کشتارگاه غیر مجاز در شهرستان ری کشف شده، تصریح کرد

مرغ، آالیش، کله و پاچه توسط دامپزشکی شهرستان ری کشف،  شت قرمز، مرغ، تخممواد خام دامی غیر بهداشتی از جمله گو

 .معدوم سازی و از چرخه مصرف خارج شده است

تنی دیگر از کله پاچه، سیراب و شیردان در شهرری کشف، 49در ابتدای هفته جاری یک محموله غیر بهداشتی : به گزارش فارس

کنون مشخص نشده و احتکارکنندگان این محموله عظیم هدفشان را عرضه به موقع به ضبط و معدوم سازی شد که هدف از آن تا

 .اند بازار در فصل سرما برای کسب سود عنوان کرده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214191444413 
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همتفرق  
 - 90/40/34فارس

 نام گرفت« خرداد 97»میدان مرکزی میوه و تره بار تهران 
 .خرداد نامگذاری شد 97میدان مرکزی میوه و تره بار تهران پایتخت به عنوان بزرگترین مرکز عرضه میوه به 

از تغییر نام میدان مرکزی میوه و تره بار تهران خبر داد و  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید محسن محمودی در گفت

 .فعالیت خواهد کرد« خرداد 43» از این پس این میدان با نام : گفت

 .مهر و تمامی اسناد مربوط به جابه جایی میوه از میدان مرکزی میوه و تره بار پایتخت باید با این نام ثبت شوند فاکتور،: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214134444249 
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 متفرقه
 - 90/40/31فارس

 های جهادی در خدمت ترویج کشاورزی و دامپروری علمی گروه/ مدرسه در مزرعه

های جهادی روز به روز بر اهمیت ترویج اقتصاد مقاومتی  مهاجران آسمانی با اشاره به اینکه گروه مسئول گروه جهادی

های اصلی اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی در کشور  کشاورزی یکی از مؤلفه: کنند، گفت وقوف بیشتری پیدا می

وزش کشاورزی مدرن و آبیاری است، با توجه به مشکل کم آبی در کشور گروه جهادی مهاجران آسمانی روی آم

 .ای در مزارع تمرکز کرده است قطره

رم آخر کارشناسی زراعت دانشکده کشاورزی ، حسین کیانی نیا دانشجوی تبسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .کرج و مسئول گروه جهادی مهاجران آسمانی است

آغاز کرده و عالقمند به اردوهای جهادی و خدمت رسانی به محرومان و کشاورزان کم  93او فعالیتهای جهادی خود را از سال 

 .دانش است

گروه جهادی مهاجران آسمانی را با همفکری هم : ی گفتمسئول گروه جهادی مهاجران آسمانی به خبرنگار بسیج سازندگ

دانشگاهی ها در دانشکده زراعت کرج با هدف ترویج کشاورزی و دام پروری به روش علمی و صحیح در بین روستاییان تشکیل 

 .استدادیم چون احساس می کردیم که جای یک گروه جهادی متخصص در امر کشاورزی در بین گروه های جهادی کشور خالی 

سال پیاپی در  1گروه جهادی مهاجران آسمانی : کیانی نیا درباره فعالیتهای گروه جهادی مهاجران آسمانی، خاطر نشان کرد

محوریت . در روستاهای شهرستان ایذه حضور پیدا کرد و به آموزش کشاورزان منطقه پرداخت 21تا  24تعطیالت نوروز سال های 

ما . اورزی قرار داده ایم و در عین حال به امور دامپروری و دامپزشکی روستا ها نیز اهتمام داریماصلی فعالیتمان را ترویج کار کش

معتقدیم اگر مردم روستاهای ایذه با کشاورزی و دامداری اصولی و علمی آشنا شوند بسیاری از مشکالتشان مرتفع می شود و 

 .بیکاری در منطقه کاهش می یابد

در آذربایجان  "هریس"شهریور ماه سال جاری در روستای  94الی  44ران آسمانی طی روزهای گروه جهادی مهاج: وی افزود

زیر  3ترویج آموزش کشاورزی شامل . شرقی حضور خواهد یافت و با ترویج و آموزش کشاورزی مشغول به خدمت رسانی خواهد شد

آموزش ترویجی، بازدید ترویجی و طرح مدرسه در مجموعه از جمله کالسهای متمرکز ترویجی، نمایشگاه ترویجی، کارگاه های 

همچنین واکسیناسیون دام ها و سم پاشی از دیگر فعالیتهای این گروه . است( آموزش های مستقیم و عملی در مزرعه)مزرعه 

 .جهادی است

قدام به تهیه جزوه احکام گروه جهادی مهاجران آسمانی ا: کیانی نیا با یادآوری اهمیت فعالیت فرهنگی در اردوهای جهادی، افزود

این جزوه شامل استفتائات و احکام مرتبط با امور کشاورزی است و امیدواریم انتقال بیشتر و دقیق تر آموزه . کشاورزی کرده است

 .های شرعی به کشاورزان باعث شود این عزیزان زحمت کش محصول پربرکت تری بدست آورند

روه های جهادی روز به روز بر اهمیت ترویج اقتصاد مقاومتی وقوف بیشتری پیدا می این دانشجوی جهادی با اشاره به اینکه گ

کشاورزی یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی در کشور است و ما نیز به دلیل رابطه تنگاتنگ : کنند، گفت

شکل کم آبی در کشور آموزش کشاورزی مدرن و آبیاری با توجه به م. کشاورزی با اقتصاد مقاومتی روی این مساله تمرکز کرده ایم

 .قطره ای در مزارع از اهداف مهم گروه جهادی مهاجران آسمانی است

زندگی در روستاهای شهرستان ایذه بسیار طاقت فرسا است زیرا : کیانی با اشاره به محرومیت های روستاهای شهرستان ایذه، گفت

به دلیل فاصله زیاد روستاها با شهرستان ایذه خدای ناکرده اگر کسی . اشت محروم هستنداین روستاها از پزشک و حتی خانه بهد

 .در نیمه های شب یا حتی در روز بیمار شود به دکتر نمی رسد زیرا وسیله ای برای تردد نیست

http://www.farsnews.com/
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وستای دره غریب است، این دانشجوی جهادی با اشاره به اینکه یکی از روستاهایی که در شهرستان ایذه آب آشامیدنی ندارد ر

مردم این روستا برای آوردن آب . قرار دارد اما اهالی این روستا آب آشامیدنی ندارند 3روستای دره غریب در کنار رود کارون : گفت

گروه جهادی مهاجران آسمانی پیگیر . ساعته را با حیوان طی می کنند تا به روستای مجاور برسند 4به سختی مسیر صعب العبور 

این مشکل مردم روستا بود و ما به شرکت آب و فاضالب روستایی شهرستان ایذه هم مراجعه کردیم و به آنها گفتیم که ما  رفع

حاضریم برای روستا تانکر آب خریداری کنیم، شما فقط زحمت بکشید برای مردم روستا روزانه آب بیاورید اما از همین کار ساده 

 .هم استنکاف کردند

این از گروه های جهادی خواست که با مطالبه گری که جزء الینفک هویت گروه های جهادی است، باعث توجه کیانی نیا در پ

 .بیشتر دولتمردان به روستاییان شوند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214134444392 
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 متفرقه
 ایران اکونا - 139۲تیر  28 - ۲1۲۲7: کد خبر 

 دالالن معضل اصلی کشاورزی
یکی از معضالت اصلی بخش کشاورزی نقش پررنگ دالالن و واسطه : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت

 .نشده است ها است که تاکنون راهکار مشخصی برای برون رفت از آن ارایه

 .نرخ خرید تضمینی برخی محصوالت کشاورزی با هزینه های بسیار سنگین تولید همخوانی و تناسب ندارد: علی ایرانپور افزود

 .بیشتر معیشت مردم به ویژه در استان های محروم و استان های شمالی کشور از طریق کشاورزی تامین می شود: وی ادامه داد

دولت ها هیچ برنامه ای برای کنترل و کاهش نقش دالالن و واسطه ها در بخش کشاورزی نداشته و ندارند، وی با انتقاد از این که 

این وضعیت و سوء تدبیرها باعث شده کشاورزانی که زندگی و امرار معاش آنها از راه کشاورزی می گذرد یا با حداقل : یادآور شد

 .د را که ماحصل ماه ها رنج و زحمتشان است را به فروش برسانندسود یا بدون سود و حتی با ضرر و زیان محصوالت خو

شاید در حوزه صنعت اگر محصوالت تولید کنندگان به فروش : عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تصریح کرد

دلیل فسادپذیری محصوالت نرسد بتوان این محصوالت را چند ماه انبار کرد اما درمورد محصوالت تولیدی باغداران و کشاورزان به 

 .این موضوع عملیاتی نیست

تولیدکنندگان بخش کشاورزی چون ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای نگهداری طوالنی مدت محصوالت خود را در : ایرانپور ادامه داد

 .اختیار ندارند، ناچارهستند محصوالت تولیدی خود را به هر قیمتی به فروش برسانند

این واقعیت نشان دهنده : تقاد از اختالف فاحش قیمت محصوالت کشاورزی از مبدا تولید تا بازار مصرف، گفتوی همچنین با ان

 .نقش تاثیرگذار و پررنگ دالالن و واسطه ها است

و  تاکنون مسووالن دستگاه ها و نهادهای ذی ربط راهکاری برای مقابله با دالالن: نماینده مردم مبارکه در مجلس نهم اظهارداشت

واسطه ها ارایه نکرده اند و این سوء مدیریت باعث شده سود کشاورزان به شدت کاهش یابد و کار تولیدی و کشاورزی صرفه 

 .اقتصادی الزم را نداشته باشد

ایرانپور با یادآوری این که دولت موضوع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را از دیرباز و با هدف خرید محصوالت استراتژیک و 

با اجرای صحیح این طرح باید به حاشیه امن برسیم و دولت تا حد ممکن : م و مورد نیاز کشور در دستور کار دارد، تاکید کردمه

 .چتر حمایتی خود را بر سر تولیدکنندگان داشته باشد

که به عنوان اما درحال حاضر نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی با واقعیت ها متفاوت است به طوری : وی همچنین گفت

 .مثال نرخ خرید تضمینی گندم پایین تر از نرخ خرید گندم وارداتی که کیفیت پایینتری هم دارد، است

در راستای حمایت از تولید ملی باید در زمینه خرید تضمینی و : عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس تاکید کرد

نامه ریزی های مشخص و موثرتری صورت گیرد و گزارش سالیانه آن نیز منتشر حمایت از کشاورزان برای فروش محصوالت آنها بر

 .شود

درراستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی باید از کشاورزان و دامداران و به صورت کلی تولیدکنندگان بخش : ایرانپور افزود

در حال انجام است و اعمال مسئوالن با گفته های کشاورزی حمایت های بیشتری صورت گیرد،اما درحال حاضرعکس این موضوع 

 .آنها تناقض دارد

http://iranecona.com/14113 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 90/40/20فارس

 شود طیور، آبزیان برگزار میالمللی صنعت دامپزشکی، دام،  سیزدهمین نمایشگاه بین
تیرماه تا دوم مرداد با حضور  33المللی صنعت دامپزشکی، دام، طیور، آبزیان از  سیزدهمین نمایشگاه بین

 .شود در تبریز برگزار می... هایی از آلمان، بلژیک، پاکستان، ترکیه، هلند و  شرکت
صنعت دام، )المللی تبریز  حبیب رهبر صفا مجری برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 -المللی صنعت دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران  نمایشگاه بین: گفت( طیور، آبزیان، صنایع وابسته و محصوالت پروتئینی

 .شود تبریز برگزار می

کنندگان داروهای دام و طیور،  های سازندگان تجهیزات مرغداری و تولید به کمک این نمایشگاه قادر هستیم انواع ساخته: وی افزود

ها و حتی انواع خوراک دام و طیور فرآوری شده و همچنین محصوالت پروتئینی تولیدی گوشت مرغ و تخم مرغ  ها و افزودنی مکمل

 .را افزایش دهیم... وارد بازارهای منطقه کرده و مبادالت اقتصادی با کشورهای روسیه، اوکراین، ترکیه و در داخل کشورمان را 

در  21تیرماه تا دوم مرداد سال  34شرکت کننده داخلی و خارجی از  934نمایشگاه مذکور با حضور : رهبر صفا تصریح کرد

 .ودش هزار مترمربع در تبریز برگزار می 41سطحی به مساحت 

ها  ها و ارگان ها، وزارتخانه در این نمایشگاه که با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و سایر سازمان: به گزارش فارس

 .شود برگزار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214191444199 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 90/40/29فارس

 آماده حل مشکالت بازار میوه هستیم/ های خارجی به نام ایرانی عرضه میوه
های قاچاق وارداتی در انبارها  بخشی از میوه: بار تهران گفت رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

 .رسد بندی خارجی به سبدهای ایرانی منتقل شده و با نام تولید داخل در بازار به فروش می بستهو محل نگهداری از 

وگو با خبرنگار اقتصادی   بار تهران در گفت سیدمحسن محمودی رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

های قاچاق مانند گذشته  برای جلوگیری از واردات گسترده میوه: از واردات گسترده میوه قاچاق، گفتبا انتقاد  خبرگزاری فارس

 .باید واردات میوه به افرادی که در کار واردات و صادرات هستند سپرده شود

تدریجا آن را وارد میدان ها ذخیره می کردند و سپس  در گذشته واردکنندگان میوه پس از واردات میوه را در سردخانه: وی افزود

 .شد کرده و از آنجا به نقاط مختلف در کشور توزیع می

های وارداتی قاچاق در  اکنون بخشی از میوه اما هم: بار تهران بیان داشت رئیس اتحادیه صنف بار فروشان میدان مرکزی میوه و تره

خود خارج و به سبدهای ایرانی منتقل و با نام تولید داخلی های اصلی  ها یا جعبه ها و انبارهای محل نگهداری از کارتن سردخانه

 .شود  مانند پرتقال والنسیا عرضه می

بینی نیست بنابراین برای  با توجه به بروز عوامل مختلف جوی و بروز آفات، میزان تولید میوه قابل پیش: محمودی تصریح کرد

 .کنترل و تنظیم بازار باید مرزهای واردات میوه باز شود

بار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه از آنجا که  رئیس اتحادیه صنف بار فروشان میدان مرکزی میوه و تره

ها چه اقدامی  رود،شما برای کاهش قیمت بار به عنوان یکی از ارکان اصلی تعیین قیمت میوه به شمار می میدان مرکزی میوه و تره

را کشاورزان یا خرده فروشان تعیین   شود، بلکه قیمت بار در میدان توسط اعضای ما تعیین نمی ه و ترهقیمت میو: اید، گفت داشته

 .کنند می

العمل کار بار را  کند، ما هم به عنوان حق پرسد و سپس محصولش را به میدان ارسال می کننده قیمت بار را می تولید: وی افزود

 .کنیم درصد سود از فروش کسب می 44تا  3تحویل گرفته و برحسب شرایط بین 

ایم برای تنظیم بازار و رفع مشکالت به  اگرچه صنف بارفروشان در تعیین قیمت میوه نقشی ندارند،اما آماده: محمودی بیان داشت

 .شرطی که مسئولین حرف ما را قبول کنند پیش قدم شویم

ای نزدیک تولید را افزایش داد، زیرا امروزه کشاورزان با  در آینده در مقطع کنونی با واردات باید بازار را کنترل کرد و: وی افزود

 .تولید کمتر به فکر سود بیشتر هستند

شوند زیرا وقتی محصولی زیاد باشد کسی به فکر احتکار برای  خرها هم حذف می با آزاد شدن واردات سلف: محمودی تصریح کرد

 .افتد عرضه در زمان مناسب نمی

ل خبرنگار فارس که گفت چرا راهکار شما برای تنظیم بازار واردات است، در حالی که واردات به ضرر تولید ملی وی در پاسخ به سؤا

 .انجامد سیاست نظام حمایت از تولید داخل است اما ظاهرا این سیاست به گران تمام شدن مصرف میوه می: است، گفت

کننده و  بار تولید به عنوان متولی تهیه و توزیع میوه و تره: ر تهران گفتبا رئیس اتحادیه صنفی بار فروش میدان مرکزی میوه و تره

 .کننده برایمان حائز اهمیت است، برای این منظور مسئوالن باید نظرخواهی کرده و ما را فراموش نکنند مصرف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214199444443++ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 90/40/28فارس

 انرژی خورشیدی منبع تامین برق/ هزار چاه کشاورزی 933میلیارد دالری برقی کردن  9.۰پروژه 
میلیارد  9.۰گذاری  سازی مصرف سوخت از برقی شدن صد هزار چاه کشاورزی با سرمایه مدیر صنایع شرکت بهنیه

بینی شده  ها با موتورهای برقی پیش روش برای تعویض موتورهای آب چاه 3: دالری بخش خصوصی خبر داد و گفت

 .است

برای  مصوبه شورای اقتصاد 23ماهه دوم سال 3، با بیان اینکه در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مهدی شریف در گفت

هزار حلقه  444براساس این مصوبه : قانون بودجه صادر شد، اضافه کرد 9تبصره ( ق)های کشاورزی در قالب بند  برقی کردن چاه

 .چاه کشاورزی برقی خواهد شد

دها های الزم برای تنظیم قراردا دهی آنها هم متفاوت است و ما در تدارک هماهنگی های مختلف و میزان آب عمق چاه: وی افزود

 .ها به قراردادهای متعددی نیاز داریم هستیم چراکه با توجه به تفاوت چاه

 های دیزلی شیوه برای برقی شدن چاه 3

سازی مصرف سوخت با بیان اینکه هدف اصلی این طرح کنار گذاشتن گازوئیل و برقی کردن موتورهای  مدیر صنایع شرکت بهنیه

بینی شده  ها با موتورهای برقی پیش طریقه برای تعویض موتورهای آب چاه 3شورای اقتصاد براساس مصوبه : ادامه داد  دیزلی است،

 .است

های قبل هم اجرا شده برقی کردن چاه با استفاده از برق شبکه سراسری است و  یک روش عمده و عمومی که در سال: وی گفت

 .دهد ق کشور انجام میگذار اقداماتی برای برقی کردن چاه از طریق شبکه سراسری بر سرمایه

ای  شود، به این صورت که اگر مجموعه راهکار دیگری دیده شده است که از موتورهای گازی برای تأمین برق استفاده می: وی افزود

تواند از طریق نصب موتورهای گازی  گذار تشخیص دهد می ها در یک منطقه جغرافیایی نزدیک به هم قرار گیرند و سرمایه از چاه

 .ها را تأمین کند تواند برق مورد نیاز این چاه برق می تولید

 .شرط الزم برای استفاده از این شیوه نزدیکی منطقه موردنظر به خطوط انتقال گاز است: شریف تاکید کرد

های خورشیدی است که  روش دیگر ذکرشده در مصوب شورای اقتصاد تأمین برق خورشیدی از طریق نصب پنل: وی ادامه داد

تواند نسبت  گذار با توجه به شدت تابش نور و سایر عوامل و امکان انباشت آب خارج شده از چاه در طول روزهای آفتابی می یهسرما

 .به آن اقدام کند

 کند گذاران کنترل اجرا را دشوار می تعدد سرمایه*

نکته مهم آن است که اگر تعداد  گذاری اقدام کند، اما تواند برای این سرمایه هر کسی می: شریف در ادامه اظهار داشت

گذاران در هر استان  کند که تعداد سرمایه ها بسیار مشکل خواهد شد، بنابراین منطق ایجاب می گذاران زیاد شود کنترل سرمایه

 .گذار کل کار را برعهده بگیرند سرمایه 3یا  9ای که در هر استان  تعداد محدودی باشد به گونه

صورت یک   توانند به گذاران کوچک می گذاری نباید منجر به خرد شدن کار شود، چنانکه مثال سرمایه رمایهتعدد و تنوع س: وی افزود

ها و  تر شود اعمال کنترل گذاری کنند چراکه هرچه تعدد و تنوع قراردادها بیش شرکت تعاونی یا یک کنسرسیوم اقدام به سرمایه

 .پایش هم دچار مشکالت بیشتری خواهد شد

 ها و برق مصرفی وشمند آبدهی چاهکنترل ه*

سازی مصرف سوخت با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در حال انجام آن هستیم پایش و کنترل است،  مدیر صنایع شرکت بهنیه

های هوشمند هم میزان دبی آب خروجی از چاه کنترل خواهد شد تا از  براساس مصوبه شورای اقتصاد از طریق کنترل: اضافه کرد
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ها به کنترل هوشمند برق مصرفی  ان استانداردی باالتر نرود و به ذخایر زیرزمینی آب کشور ضربه نزند و از طرف دیگر چاهمیز

 .مجهز خواهند شد

شوند باید ارتباط مهندسی و  بین دبی آب خروجی و میزان برق مصرفی که هر دو از طریق هوشمند کنترل می: وی تصریح کرد

 .که برق در مصارفی غیر از آبیاری مورد استفاده قرار نگیرد منطقی وجود داشته باشد

 میلیون دالر ۰73میلیارد و  9گذاری  سقف سرمایه*

: گذاری در این حوزه است، گفت میلیون دالر سقف سرمایه 434شریف با بیان اینکه براساس مصوب شورای اقتصاد یک میلیارد و 

صورت عمومی در هر چاه به طور  های مختلف وابسته است اما به آبدهی چاهمیزان مصرف گازوئیل به سطح زیر کشت و توان 

 .کند هزار لیتر گازوئیل مصرف می 43تا  344هزار و  44متوسط در طول سال 

جویی  جویی در مصرف سوخت از محل سوخت صرفه های صرفه گذاران در پروژه گذاری سرمایه به گزارش فارس، اصل و سود سرمایه

 .وزارت نفت به آنها باز گردانده خواهد شد شده به وسیله

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214191444423 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940424001195


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

 

245 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 90/40/20فارس

 شود آرد، نان و گندم گران نمی
قلم کاالی اساسی ابالغ  9۸درصدی  ۰جمهور به وزارت صنعت برای افزایش  حالی بخشنامه معاون اجرایی رئیسدر 

ای هستند و مشمول افزایش  آرد، نان و گندم جزو کاالهای یارانه: شده است اما معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .شوند قیمت نمی

و در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه  خبرگزاری فارسبا خبرنگار اقتصادی وگو  علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

: شود، گفت درصدی قیمت کاالهای اساسی آرد، نان و گندم هم گران می 4به ابالغیه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر افزایش 

 .یابد ها افزایش نمی آن  ای هستند و قیمت هخیر این سه قلم کاال جزو کاالهای یاران

جمهور به وزارت صنعت  زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابالغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس به گزارش فارس، پیش از این نعمت

غن نباتی، گوشت درصدی قیمت کاالهای اساسی خبر داد که گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، رو 4برای افزایش 

 .قرمز، کره، شیرخام و لبنیات از جمله اقالم مشمول افزایش قیمت هستند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214191444324 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 0/40/34فارس

 المللی دام، شیالت و آبزیان و صنایع وابسته در تبریز گشایش نمایشگاه بین

المللی دام،  شرقی از گشایش نمایشگاه بین سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان

 .تیرماه در تبریز خبر داد 33شیالت و آبزیان و صنایع وابسته از 

از تبریز، حبیب شریفیان عصر امروز در حاشیه گشایش این نمایشگاه که با حضور کریم مهری رئیس  خبرگزاری فارسبه گزارش 

المللی  های بخش کشاورزی در محل دائمی نمایشگاه بین شرقی، مدیران استان و اعضای تشکل سازمان جهادکشاورزی آذربایجان

تیرماه لغایت دوم مرداد ماه برای  34این نمایشگاه از امروز : زار شده است در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزودتبریز برگ

 .برداران زیربخش، تولیدکنندگان و عالقمندان صنعت دام و شیالت مهیا گردیده است بازدید عموم بهره

در این نمایشگاه فعاالن حوزه دام و : ایشگاهی سان صفا برگزار شده است گفتوی با تاکید بر اینکه این نمایشگاه زیر نظر شرکت نم

تواند در اختیار  های علمی است که می اند و یک محل مناسب برای تبادل تکنولوژی و آشنایی با آخرین یافته آبزیان گرد هم آمده

 .فعاالن این حوزه قرار بگیرد

افرادی که در : های پیشرفت برای استان تأکید کرد یشگاه در تبریز و ایجاد فرصتمهندس شریفیان با اشاره به برگزاری این نما

ها در معرض دید عموم قرار دهند و خودشان را  توانند محصوالت خود را در اینگونه نمایشگاه استان ما صاحب صنایع هستند می

 .اطالعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارندتوانند  صنف می معرفی کنند و عالوه بر آن در داخل نمایشگاه نیز افراد هم

دقیقه لغایت  44:34این نمایشگاه همه روز از ساعت : سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان افزود

 .دقیقه برای بازدید عالقمندان دایر است 94:34

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214134444934 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 - 90/40/34فارس

 اجرایی شدن طرح کاهش وزن کشتار در بخش طیور در کشور
ها و عرضه مرغ مطلوب  نهادهبرای جلوگیری از پرت : مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .گذاریم مصرف خانوار، طرح کاهش وزن کشتار مرغ را در کشور به مرحله اجرا می

کشور ایران کشوری است که : از بیرجند، حبیب امینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت خبرگزاری فارسبه گزارش 

های خوبی  اند در آن به ثمر رسیده است و اکنون دارای پتانسیل شهدای عزیز که جان خود را برای این کشور داده بهای همه خون

 .جوار و همسایه استفاده کنیم توانیم برای صادرات با کشورهای هم های ایجاد شده در کشور می است که از ظرفیت

توانند از این بازار  شت مرغ در اطراف ایران وجود دارد که تجار ایرانی میوی با بیان اینکه در حال حاضر بازار سه میلیون تنی گو

 .مرغ از ایران صادر شده است هزار تن تخم 34هزار تن گوشت مرغ و  43سال گذشته : بهره الزم را ببرند، تصریح کرد

ی دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد ها مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه یکی از سیاست

مرغ به کشورهای  در حال حاضر مرغ و تخم: بینی شده است، یادآور شد کشاورزی تولید بر اساس نیاز بازار و نیاز صادراتی پیش

 .شود عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس به خوبی صادر می

 .گیرد ی اداری برای صادرات در این امر برداشته شده است و صادرات به راحتی صورت میدر حال حاضر بروکراس: امینی ادامه داد

 .بینی شده است های صنعتی و استانداری این استان پیش ایجاد کمیسیون صادرات در خراسان جنوبی با حمایت شهرک

است مدیریت یکپارچه تولید را در دستور مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در بخش طیور سی

توانیم  ای عمل کردن در بخش طیور و با اجرای سیاست مدیریت یکپارچه تولید می با توجه به جزیره: ایم، افزود کار قرار داده

ی شده تا گیر ای است و امسال تصمیم درصد از تولیدات کشور در حال حاضر در قالب زنجیره 44ها را کاهش دهیم و حدود  هزینه

 .شود های تولید را شامل می مدیریت یکپارچه تمام زنجیره. ای انجام شود درصد از تولیدات بخش طیور در قالب زنجیره 94تا  43

ها و عرضه مرغ با وزن استاندارد و مرغ مطلوب مصرف خانوار طرح کاهش وزن کشتار  وی با بیان اینکه برای جلوگیری از پرت نهاده

داران کشور نیز از طرح کاهش وزن کشتار به سبب کاهش تلفات و  مرغ: گذاریم، یادآور شد به مرحله اجرا می مرغ را در کشور

 .های تولید در بخش صنعت طیور کشور این طرح را قبول دارند ها از این طرح حمایت کرده و تمام زنجیره جویی در نهاده صرفه

مرغ و عسل به  کشور ایران تنها صادرکننده گوشت مرغ، تخم: زی ادامه دادمدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاور

ها را دارد و در بخش  کشورهای دیگر نخواهد بود بلکه توان صادرات تکنولوژی در این بخش نیز شامل تجهیزات در مرغداری

 .توانیم کندو و ملکه را نیز صادر کنیم زنبورعسل می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214134444923 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 90/40/31فارس

 هزارنفر در خانه کشاورز 4۸3عضویت یک میلیون و 
کشاورز تشکیل شده که در سطح استان کشور دفتر خانه  1۸اکنون در  هم: نایب رئیس خانه کشاورز کشور گفت

 .هزار نفر عضو این خانه هستند 4۸3کشور یک میلیون و 

ای که صبح امروز با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  اهلل بیابانی در جلسه از قزوین، عنایت خبرگزاری فارسبه گزارش 

خانه کشاورز به عنوان تشکلی واقعی در بخش خصوصی همواره : باغستان برگزار شد، اظهار کرد قزوین و کشاورزان در مجموعه

 .تالش کرده تا بتواند این تشکل را در راستای حمایت از منافع کشاورزان حفظ کند

ر نفر عضو این هزا 194استان کشور دفتر خانه کشاورز تشکیل شده که در سطح کشور یک میلیون و  99اکنون در  هم: وی افزود

 .خانه هستند

از روز تشکیل خانه کشاورز تا به امروز اغلب مدیران عضو این خانه هستند که : نایب رئیس خانه کشاورز کشور خاطرنشان کرد

 .اند و امیدواریم این روند ادامه یابد کمک فراوانی در راستای پیشبرد اهداف و توسعه بخش کشاورزی کرده

هدف اصلی تشکل : های بخش کشاورزی تأکید و بیان کرد های حمایتی در راستای حمایت از تشکل سیاست بیابانی بر لزوم اعمال

 .خانه کشاورز در راستای حمایت از کشاورزان و بخش کشاورزی است

جامعه کشاورزی یک جامعه مقدس : این مسئول با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی جامعه تصریح کرد

 .ای وارد شود ست که باید به نقش کلیدی آن توجه خاصی شود و اجازه ندهیم به آن ضربها

توانند در پیشبرد  دلی و یکپارچگی می کشاورزان با هم: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این جلسه عنوان کرد

 .اهداف بخش کشاورزی موفق باشند

اگر روند جامعه به سمت جلو باشد اجتماع و جمع کشاورزان برای احقاق حق خودشان بیشتر : پاک اضافه کرد  نیازعلی ابراهیمی

 .شود نمایان می

وی بر لزوم تشکیل تشکل منسجم و قوی برای توسعه بیشتر بخش کشاورزی تأکید کرد و خواستار ارسال ساختار ایجاد تشکیالت 

 .خانه کشاورز برای اجرایی شدن در استان قزوین شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=43214134444941 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1390تیر  26, جمعه

 ساعت شبانه روز برای کشاورزان مجانی می شود  13برق در 
براساس : وزیر نیرو از توافق با کارخانجات و کشاورزان برای کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف خبر داد و گفت

ساعت شبانه روز برق مجانی  13ساعت میانی روز برق مصرف نخواهند کرد و به ازای آن در  4این توافق کشاورزان در 

 . خواهد بود

در سال : به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، حمید چیت چیان با اعالم این خبر افزود (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

( اوج مصرف)جاری به منظور کاهش مصرف برق تعاملی با کشاورزان و کارخانجات صورت گرفت که مصرف برق را در ساعات پیک 

 .کاهش دهند

ساعت  94ت میانی روز از مصرف برق جلوگیری کنند و در عوض در ساع 1قراردادی با کشاورزان منعقد شده که در : وی یادآور شد

 .بقیه شبانه روز برق برای آنها مجانی باشد

مگاوات عبور  944هزار و  34فصل گرما اوج مصرف برق و آب است به گونه ای که در شنبه گذشته مصرف برق از : وی ادامه داد

 .در سال گذشته بودهزار مگاوات بیش از زمان مشابه  9کرد که این عدد 

کشور اوج مصرف را با موفقیت پشت سر گذاشت، اما در مورد بیشتر شدن مصرف برق اطمینان نداریم و اگر هوا گرم : وی ادامه داد

 .تر شود مصرف برق باالتر هم می رود

ا حذف کنند؛ به ویژه چیت چیان از مردم خواست در این روزهای گرم سال در مصرف آب و برق مراعات و مصارف غیره ضروری ر

 .حتی اگر می توانند به مقدار یک المپ غیرضروری مصرف خود را کاهش داده و صنعت برق را کمک کنند 44تا  49از ساعت 

در کشور شرایط سختی داریم اما تالش می کنیم که به هیچ وجه جیره بندی اعمال : وزیر نیرو در مورد شرایط آبی کشور نیز گفت

 .کنون نیز جیره بندی در کشور اعمال نشده استنشود، چنانچه تا

درصد کاهش بارندگی نسبت به سال های قبل داشتیم و در بوشهر و  43در استان هرمزگان امسال : چیت چیان خاطرنشان کرد

 .مدرصد کاهش یافت و عالوه بر آن در استان گلستان نیز با کاهش بارندگی روبه رو بودی 13خوزستان نیز میزان بارندگی 

http://www.iana.ir/majles/item/93494-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیاناتیر  34, سه شنبه

 خوشحالم کالنتری وزیرکشاورزی نیست 
 .نادرست بوده و کامال اشتباه استهای کالنتری درباره خودکفایی و مسائل پیرامون آن،  حرف

غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق کمیسیون بودجه مجلس در واکنش به اظهارات عیسی 

حرف های او درباره خودکفایی و مسائل ":کالنتری، دبیرکل خانه کشاورز که چندی پیش گفته بود خودکفایی مزخرف است، گفت

 ".ادرست بوده و کامال اشتباه است؛ لذا خوشحالم که آقای کالنتری، امروز وزیر جهاد کشاورزی کشورمان نیستپیرامون آن ن

های  زمانی که آقای کالنتری وزیر کشاورزی بود، در زمان وزارت ایشان، بسیاری از ظرفیت: غالمرضا مصباحی مقدم تصریح کرد

تواند یکی از دو دلیل شناخت نادرست نسبت  ه نظر بنده علت آن نیز میمساعد و مناسب بخش کشاورزی کشور از دست رفت و ب

 .های داخلی کشور باشد ای جدی برای استفاده از ظرفیت های کشور یا نداشتن اراده به ظرفیت

ان برای گاه این است حال هیچ بااین. شود های خشک محسوب می به عنوان مثال، استان یزد در ایران یکی از استان: وی توضیح داد

است نیازهای اساسی خود   در واقع این استان با حداقل آب توانسته. های دیگر نیازی نداشته است نیازهای کشاورزی خود به استان

های کشور را به  ترین استان ی دقیق و درست از آب، یکی از خشک کوشی و استفاده ی سخت را تأمین کند، بنابراین این روحیه

 .فا مبدل ساخته استاستانی تقریباً خودک

حدوداً نود تا نود و دودرصد آب کشور در . ناگفته نماند که میزان هدررفت آب کشور بسیار زیاد است: مصباحی مقدم، اضافه کرد

درستی استفاده شود باید تولید  درصد است؛ یعنی اگر از این آب به وری این آب کمتر از سی که بهره بخش کشاورزی است، درحالی

 .گوی جمعیت هفتاد و هشت میلیون نفری ایران باشد در واقع باید پاسخ. ر باشدبراب سه

توان به جمعیتی سیصد میلیون نفری غذا داد، منظور با استفاده از  شود که می می  این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر گفته

ام، در بیابانی برهوت با  فرودگاه اصفهان بازدید کرده ای نزدیک بنده از کِشت گل در گلخانه": های مناسب است به تراز گفت فناوری

سانتی است در مدت  ای یک شود و گلی که در آغاز جوانه ای عظیم احداث شده است که با تعریق آبیاری می دو حلقه چاه گلخانه

متی از بیابان به گلستان، بر تبدیل قس با این کار عالوه. شود گلی تبدیل و به خارج از کشور صادر می بیست و شش روز به دسته

بنابراین با . شوند جات و درختان میوه نیز آبیاری می ی صیفی اینکه با مازاد آب این گلخانه مزرعه ضمن. اشتغال نیز ایجاد شده است

 .های کشور را آباد کرد توان بیابان استفاده از این الگو می

: است که امروز امکان کشت علوفه در کانتینر نیز وجود دارد به تراز گفتوی در ادامه با بیان اینکه مثال دیگر در این باره این 

ی  ای بسیار تمیز و سالم و به اندازه علوفه  توان در کانتینری کنار دامداری ی عینی آن موجود است، با این روشِ کشت می نمونه"

توان آب  کن شرکت مپنا، می شیرین های داخلی مثل آب امروز با استفاده از توانایی شرکت. ظرفیت مورد نیاز آن دامداری تولید کرد

کن پنجاه هزار نفر جمعیت را آب  شیرین یک دستگاه آب. ها و مصارف کشاورزی شیرین کرد ها، دام دریا را برای خوراک انسان

هایی  ت خود را به سرزمینهای برهو کن وارداتی بیابان شیرین های آب فارس نیز با استفاده از دستگاه کشورهای جنوب خلیج. دهد می

. ی ایجاد چنین شرایطی را در سواحل جنوبی کشور ندارند که مدیران ما عرضه درحالی. اند سرسبز برای گردشگری تبدیل کرده

ی بهینه از منابع آبی  استفاده برای کشت راهی برای استفاده ها به آب قابل دسترسی به آب دریا یا حتی تبدیل فاضالب شهرستان

 ".و به هدر ندادن آن استکشور 

نگاه آقای کالنتری، نگاهی : رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه این گفتگو که با نسیم داشته است، افزود

 .دانست بدبینانه و براساس نگاه رابرت مالتوس است که امکانات زمین را برای رفع نیازها و رشد جمعیت بشر کافی نمی
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های آشکار و پنهان  خداوند نعمت"فرماید  حالی که نگاهمان باید نگاهی الهی باشد؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی میدر : وی افزود

 ".صورت ریزش بر سر شما فرو ریخته است خود را به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93431-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1390تیر  26, جمعه

 ساعت شبانه روز برای کشاورزان مجانی می شود  13برق در 
براساس : وزیر نیرو از توافق با کارخانجات و کشاورزان برای کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف خبر داد و گفت

ساعت شبانه روز برق مجانی  13ساعت میانی روز برق مصرف نخواهند کرد و به ازای آن در  4این توافق کشاورزان در 

 . خواهد بود

در سال : به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، حمید چیت چیان با اعالم این خبر افزود (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

( اوج مصرف)جاری به منظور کاهش مصرف برق تعاملی با کشاورزان و کارخانجات صورت گرفت که مصرف برق را در ساعات پیک 

 .کاهش دهند

ساعت  94ت میانی روز از مصرف برق جلوگیری کنند و در عوض در ساع 1قراردادی با کشاورزان منعقد شده که در : وی یادآور شد

 .بقیه شبانه روز برق برای آنها مجانی باشد

مگاوات عبور  944هزار و  34فصل گرما اوج مصرف برق و آب است به گونه ای که در شنبه گذشته مصرف برق از : وی ادامه داد

 .در سال گذشته بودهزار مگاوات بیش از زمان مشابه  9کرد که این عدد 

کشور اوج مصرف را با موفقیت پشت سر گذاشت، اما در مورد بیشتر شدن مصرف برق اطمینان نداریم و اگر هوا گرم : وی ادامه داد

 .تر شود مصرف برق باالتر هم می رود

ا حذف کنند؛ به ویژه چیت چیان از مردم خواست در این روزهای گرم سال در مصرف آب و برق مراعات و مصارف غیره ضروری ر

 .حتی اگر می توانند به مقدار یک المپ غیرضروری مصرف خود را کاهش داده و صنعت برق را کمک کنند 44تا  49از ساعت 

در کشور شرایط سختی داریم اما تالش می کنیم که به هیچ وجه جیره بندی اعمال : وزیر نیرو در مورد شرایط آبی کشور نیز گفت

 .کنون نیز جیره بندی در کشور اعمال نشده استنشود، چنانچه تا

درصد کاهش بارندگی نسبت به سال های قبل داشتیم و در بوشهر و  43در استان هرمزگان امسال : چیت چیان خاطرنشان کرد

 .مدرصد کاهش یافت و عالوه بر آن در استان گلستان نیز با کاهش بارندگی روبه رو بودی 13خوزستان نیز میزان بارندگی 

http://www.iana.ir/majles/item/93494-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیاناتیر  34, سه شنبه

 خوشحالم کالنتری وزیرکشاورزی نیست 
 .نادرست بوده و کامال اشتباه استهای کالنتری درباره خودکفایی و مسائل پیرامون آن،  حرف

غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق کمیسیون بودجه مجلس در واکنش به اظهارات عیسی 

حرف های او درباره خودکفایی و مسائل ":کالنتری، دبیرکل خانه کشاورز که چندی پیش گفته بود خودکفایی مزخرف است، گفت

 ".ادرست بوده و کامال اشتباه است؛ لذا خوشحالم که آقای کالنتری، امروز وزیر جهاد کشاورزی کشورمان نیستپیرامون آن ن

های  زمانی که آقای کالنتری وزیر کشاورزی بود، در زمان وزارت ایشان، بسیاری از ظرفیت: غالمرضا مصباحی مقدم تصریح کرد

تواند یکی از دو دلیل شناخت نادرست نسبت  ه نظر بنده علت آن نیز میمساعد و مناسب بخش کشاورزی کشور از دست رفت و ب

 .های داخلی کشور باشد ای جدی برای استفاده از ظرفیت های کشور یا نداشتن اراده به ظرفیت

ان برای گاه این است حال هیچ بااین. شود های خشک محسوب می به عنوان مثال، استان یزد در ایران یکی از استان: وی توضیح داد

است نیازهای اساسی خود   در واقع این استان با حداقل آب توانسته. های دیگر نیازی نداشته است نیازهای کشاورزی خود به استان

های کشور را به  ترین استان ی دقیق و درست از آب، یکی از خشک کوشی و استفاده ی سخت را تأمین کند، بنابراین این روحیه

 .فا مبدل ساخته استاستانی تقریباً خودک

حدوداً نود تا نود و دودرصد آب کشور در . ناگفته نماند که میزان هدررفت آب کشور بسیار زیاد است: مصباحی مقدم، اضافه کرد

درستی استفاده شود باید تولید  درصد است؛ یعنی اگر از این آب به وری این آب کمتر از سی که بهره بخش کشاورزی است، درحالی

 .گوی جمعیت هفتاد و هشت میلیون نفری ایران باشد در واقع باید پاسخ. ر باشدبراب سه

توان به جمعیتی سیصد میلیون نفری غذا داد، منظور با استفاده از  شود که می می  این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر گفته

ام، در بیابانی برهوت با  فرودگاه اصفهان بازدید کرده ای نزدیک بنده از کِشت گل در گلخانه": های مناسب است به تراز گفت فناوری

سانتی است در مدت  ای یک شود و گلی که در آغاز جوانه ای عظیم احداث شده است که با تعریق آبیاری می دو حلقه چاه گلخانه

متی از بیابان به گلستان، بر تبدیل قس با این کار عالوه. شود گلی تبدیل و به خارج از کشور صادر می بیست و شش روز به دسته

بنابراین با . شوند جات و درختان میوه نیز آبیاری می ی صیفی اینکه با مازاد آب این گلخانه مزرعه ضمن. اشتغال نیز ایجاد شده است

 .های کشور را آباد کرد توان بیابان استفاده از این الگو می

: است که امروز امکان کشت علوفه در کانتینر نیز وجود دارد به تراز گفتوی در ادامه با بیان اینکه مثال دیگر در این باره این 

ی  ای بسیار تمیز و سالم و به اندازه علوفه  توان در کانتینری کنار دامداری ی عینی آن موجود است، با این روشِ کشت می نمونه"

توان آب  کن شرکت مپنا، می شیرین های داخلی مثل آب امروز با استفاده از توانایی شرکت. ظرفیت مورد نیاز آن دامداری تولید کرد

کن پنجاه هزار نفر جمعیت را آب  شیرین یک دستگاه آب. ها و مصارف کشاورزی شیرین کرد ها، دام دریا را برای خوراک انسان

هایی  ت خود را به سرزمینهای برهو کن وارداتی بیابان شیرین های آب فارس نیز با استفاده از دستگاه کشورهای جنوب خلیج. دهد می

. ی ایجاد چنین شرایطی را در سواحل جنوبی کشور ندارند که مدیران ما عرضه درحالی. اند سرسبز برای گردشگری تبدیل کرده

ی بهینه از منابع آبی  استفاده برای کشت راهی برای استفاده ها به آب قابل دسترسی به آب دریا یا حتی تبدیل فاضالب شهرستان

 ".و به هدر ندادن آن استکشور 

نگاه آقای کالنتری، نگاهی : رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه این گفتگو که با نسیم داشته است، افزود

 .دانست بدبینانه و براساس نگاه رابرت مالتوس است که امکانات زمین را برای رفع نیازها و رشد جمعیت بشر کافی نمی
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های آشکار و پنهان  خداوند نعمت"فرماید  حالی که نگاهمان باید نگاهی الهی باشد؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی میدر : وی افزود

 ".صورت ریزش بر سر شما فرو ریخته است خود را به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93431-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1390تیر  29, دوشنبه

 گالیه وزیر صنعت و تجارت از تنبلی برگزارکنندگان نمایشگاه آشپزخانه 
یا اعالم کنید نمایشگاه تا : المللی تهران گفت وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به برگزارکنندگان نمایشگاه بین

 . عصر است، یا استعفا دهید؛ مملکت به اندازه کافی هشت سال تنبلی کشیده است؛ دیگر تنبلی نکنید 91ساعت 

های  نعت، معدن و تجارت بعد از ظهر امروز دوشنبه در بازدید از غرفه، وزیر ص(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اند، با گالیه نسبت به ساعت برگزاری نمایشگاه  های سنگ، کاشی و سرامیک و آشپزخانه و استخر که همزمان برگزار شده نمایشگاه

عصر است یا استعفا دهید؛ مملکت  42ساعت  یا اعالم کنید نمایشگاه تا: است، خطاب به یکی از کارکنان خود تذکر داد 43که تا 

 .به اندازه کافی هشت سال تنبلی کشیده است؛ تنبلی نکنید

 144تولید کاشی و سرامیک را از : زاده بارها بر لزوم حضور در بازارهای اروپا تأکید کرد و در مورد نمایشگاه، افزود محمدرضا نعمت

 .رساندمیلیون مترمربع  344میلیون مترمربع باید به 

ها شبیه سنگ  بسیاری از سرامیک: وی با بیان اینکه در حال حاضر کاشی و سرامیک رقیب سنگ نیز شده است، خاطرنشان کرد

 .هستند، البته صنعت سنگ نیز نباید درجا بزند

های گذشته  در سال: دطلبد، ادامه دا زاده درباره صنعت سنگ نیز با تأکید بر اینکه پیشرفت در این حوزه کار بسیاری را می نعمت

بیشتر به صادرات سنگ خام توجه شده است؛ لذا باید سنگ را به مصارف نهایی برسانیم و به الگوهای کشورهای منطقه توجه 

 .کنیم

صورت نبریده  سنگ یکی از مواردی است که به: وی با اشاره به کمبودهای موجود در حوزه سنگ و تولید سنگ بریده، تصریح کرد

 .ده و تنها راه ما اکنون توسعه صنایع فرآوری و برش در حوزه سنگ استش صادر می

: آالت در حوزه سنگ پیشرفت خوبی داشته، یادآور شد وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ایران در زمینه تولید ماشین

آالت الزم را  ارد که با هدف صادرات، ماشیندر صورتی که کمبودی وجود داشته باشد و نتوانیم در داخل آن را بسازیم اشکالی ند

 .بری و معادن باید همت کنند تا بتوانیم صنایع فرآوری را توسعه دهیم واحدهای سنگ. وارد کنیم

باید زرنگ باشیم و نگذاریم : زاده با تأکید بر اینکه خریداران خارجی عالقه دارند ارزش افزوده را از آن خود کنند، اظهار داشت نعمت

 .اتفاق بیفتد این

از پیش از : ها اشاره کرد و گفت گذاران خواهد بود، به رفع تحریم وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت پشتیبان سرمایه

رود بعد از نهایی شدن قطعنامه شاهد رونق بیشتر در کسب و  های خارجی شروع شده است؛ لذا انتظار می توافق رفت و آمد هیئت

 .اشیمکار صنعتی ب

در حوزه معماری و دکوراسیون داخلی باید بیشتر کار کنیم تا بتوانیم در عرصه سنگ ارزش افزوده : زاده در پایان تأکید کرد نعمت

 .باالتری داشته باشیم

ه پساتحریم این وزارتخانه برای دور  های ایسنا مبنی بر برنامه ها بازدید کرد، اما حاضر نشد به پرسش وی گرچه با خوشرویی از غرفه

 ./پاسخ دهد

http://www.iana.ir/food/item/93444-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  آیانا 1390تیر  31, چهارشنبه

  CACدستاوردهای سی و هشتمین اجالس کمیسیون کدکس غذایی 
های ناظر  با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو، سازمان CACسی و هشتمین اجالس کمیسیون کدکس غذایی 

نایب رئیس از کشورهای  3دولتی و غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد، به ریاست کشور سوئیس و با همراهی 

 . دستورکار پذیرفته شد 9۸ژاپن، برزیل و مالی برگزار و بررسی و تصویب 

به نقل از دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، نیره ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

محمد حسین شجاعی، لیال زینت بخش و فاطمه )پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در رأس هیاتی از این سازمان 

 .کشور ایران، در این اجالس جهانی شرکت کردندبه عنوان نمایندگان ( عرفانیان

گفتنی است پذیرش نامزدی ایران به عنوان هماهنگ کننده منطقه خاور نزدیک که بر مبنای آن ایران متعهد شد، فضای مشارکت 

بین المللی را ای و  های مرتبط در سطوح منطقه و همکاری مؤثر برای همه اعضای منطقه را فراهم و تجربیات، دانش فنی و فعالیت

منطقه ای، تدوین استانداردهای ( استراتژیک)ارتقا دهد و در راستای اهداف منطقه خاور نزدیک به ویژه اجرای برنامه راهبردی 

سازی در خصوص ارزیابی خطر و افزایش کیفیت مواد غذایی گام بردارد،  مورد نیاز منطقه و استانداردهای بین المللی، ظرفیت

 .د این اجالس بودترین دستاور مهم

الجزایر، اردن، امارات )ای با حضور کشورهای منطقه خاور نزدیک شامل  شود پس از پذیرش نامزدی ایران، جلسه خاطرنشان می

به منظور معرفی ایران ( متحده، بحرین، تونس، سوریه، قطر، عراق، عربستان سعودی، عمان، لبنان، لیبی، مصر، کویت، سودان، یمن

 .کشور هماهنگ کننده جدید منطقه برگزار شدبه عنوان 

( Agenda43)درخواست طرح موضوع در زمینه اصالت سنجی مواد غذایی در بخش سایر موارد دستور کار : افزاید این گزارش می

د موضوع پیش نویس استاندار 34به اجالس آتی، تصویب ( به علت حجم کاری کمیسیون) از سوی ایران و موکول شدن بررسی آن 

های مواد غذایی، باقیمانده  های فرایند شده، آالینده ها و سبزی که بیشتر مربوط به کمیته تغذیه و غذاهای خاص رژیمی، میوه

، تصویب بخشی از استاندارد تجدید نظر شماره گذاری مواد (9)های مواد غذایی بود، در مرحله نهایی  داروهای دامی و افزودنی

در  "به وین سوماتوتروپین "، توقف تدوین بیشینه حد مجاز هورمون  9به  3و رهبری ایران در مرحله ، با محوریت (INS)افزودنی 

استاندارد سازی، بررسی  3در مرحله  "پنیر پروسس "استاندارد سازی به دلیل عدم اجماع نظر، تصویب ارتقا پیش نویس  9مرحله 

منظور ادامه روند مشابه برای افزایش مشارکت مؤثر اعضا از جمله به /Trust fund- FAOمزایای استفاده از صندوق اعتباری 

 .های انجام شده در این اجالس بین المللی بود ترین فعالیت مهم

بنا بر این گزارش، بررسی عملکرد کمیته اجرایی و اعالم استعالم مربوطه از کشورها به منظور گسترده سازی فعالیت کمیته اصول 

ت استاندارد، تحلیل و روزآمد سازی موارد مرتبط با برنامه میان مدت استراتژیک کدکس برای سال های کلی برای بررسی موضوعا

، اعالم نظر در خصوص تقویت مناطق هماهنگی کدکس مواد غذایی، اطالع رسانی در زمینه امور مالی و بودجه  9441 -9442

سازمان جهانی : های ناظر از جمله ط به کدکس سازمان، ارائه گزارش فعالیت مربو FAO/WHOهای  کمیسیون توسط سازمان

، سازمان بین المللی (IAEA)، آژانس بین المللی انرژی اتمی (WTO)، سازمان تجارت جهانی (OIE)بهداشت حیوانات 

نماینده سوئیس به عنوان رئیس کمیسیون و  Ms Awilo Ochieng Pernet، تأیید شرایط ریاست (ISO)استانداردسازی 

، در (IAEA)یب رئیس از کشورهای ژاپن، برزیل و مالی برای دور دوم و همچنین حمایت آژانس بین المللی انرژی اتمی سه نا

خصوص اصالت سنجی مواد غذایی کشور ایران، از جمله موضوعاتی بود که در سی و هشتمین اجالس کمیسیون مواد غذایی به آن 

 .پرداخته شد
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نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان نماینده ایران و هماهنگ کننده  شود در این اجالس، خاطر نشان می

المللی  ای و بین ای و تدوین استانداردهای منطقه های آتی منطقه، تسهیل تجارت منطقه جدید منطقه خاورنزدیک، بر پیشبرد برنامه

 ./تاکید کرد

http://www.iana.ir/food/item/93344-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/food/item/23706-1.html
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 ، بازدیدهامصاحبه، سخنرانی
 آیانا 1390تیر  31, چهارشنبه

 ارائه برنامه های توسعه کشاورزی استان اردبیل در سفر معاون اول ریاست جمهوری 
اردبیل، نتایج ثمر بخش حمایت دولت از بخش کشاورزی در این همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهور به استان 

 .استان تشریح شد

در تمام زمینه های عرصه کشاورزی : ، از اردبیل، عدیل سروی با اعالم این خبر افزود(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ارات مورد نیاز که برای تقویت توسعه بخش استان که یک قطب مهم در سطح کشور می باشد در یک سال گذشته در تامین اعتب

کشاورزی از مهمترین شاخص های اولیه محسوب می شود دولت تالشگر تدبیر و امید با تمام توان حمایت های واقعی خود را انجام 

 .داده است

محوریت مدیریت  مهمترین نیاز استان تامین آب کشاورزی است با: وی با تشریح بند های مربوط به شاخص های عملکردی گفت

مصرف آب با اهداف افزایش راندمان آبیاری که به لحاظ بحران خشکسالی و کم آبی استفاده از روش های علمی و مدرنیزه آبیاری 

طرح شامل پروژه های شبکه های آبیاری ، زه کشی و استخر  339اجتناب ناپذیر است و برای این هم در سال گذشته با اجرای 

میلیون تومان بود که در سطح استان از  344میلیارد و  24هکتار با اعتبار بالغ بر  412هزار و  1به مقیاس ذخیره آب در سطحی 

هکتار از اراضی واقع در  344هزار و  49عملکرد بسیار مطلوب مدیریت آب کشاورزی است که عالوه بر آن استارت عملیات اجرایی 

میلیارد ریال توسط  43334سال آینده با اعتبار  1ی باشد و قرار است در مدت هزار هکتار م 49پایاب سد خدا آفرین که کل آن 

هزار میلیارد ریال در دست اقدام و در مرحله انتخاب پیمانکار واقع  9وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی شود در حال حاضر با اعتبار 

 .آب و خاک به عنوان نهضت آب و خاکی یاد کرد شده است که در نوع خود می توان از آن با ایجاد یک تحول اساسی در زمینه

: عدیل سروی در قسمتی از سخنان خود با تشریح دیگر برنامه های حمایتی دولت تدبیر و امید برای بخش کشاورزی استان گفت

غرامت بیمه میلیارد تومان اعتبار یارانه ای در این راستا اعطا شده است که شامل پرداخت  433در مدت یک سال گذشته بیش از 

میلیارد  9/39میلیارد تومان، استمهال بدهی سرمازدگی و سایر حوادثات  11میلیارد تومان، تسهیالت سرما زدگی  13به میزان 

میلیارد تومان و پرداخت مستقیم  4/3میلیارد تومان، پرداخت یارانه نهاده های دامی  434تومان، تامین خسارت خشکسالی عشایر 

 .میلیارد تومان است 3/3ان یارانه شیر به میز

 344در سال گذشته با جذب : وی در آخر سخنان خود از افزایش ضریب مکانیزاسیون استان در یک سال گذشته خبر داد و گفت

قوه اسب در هکتار  3/4میلیارد ریال اعتبار کم بهره از خط ویژه اعتبارات این سازمان برای افزایش ضریب میکانیزاسیون به میزان 

قیت حاصل شد که در سال جاری هم بدون محدودیتی در این زمینه از محل تسهیالت کم بهره ادامه خواهد یافت که موف

متقاضیان برای تجهیز و میکانیزه کردن دام و طیور، واحد های زراعی و باغی و صنایع تبدیلی و نیز خرید ماشین آالت به جهاد 

 ./ا در اسرع وقت به بانک عامل یعنی کشاورزی معرفی شوندکشاورزی شهرستان های استان مراجعه نمایند ت

http://www.iana.ir/majles/item/93429-4.html?tmpl=component&print=4 
 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23698-1.html?tmpl=component&print=1
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 ایران اکونا - 139۲تیر  29 - ۲1۲49: کد خبر 

 بار خبر داد رئیس اتحادیه صنف بار فروشان میدان مرکزی میوه و تره
 های خارجی به نام ایرانی در میادین رسمی عرضه میوه

های قاچاق وارداتی در انبارها و محل  بخشی از میوه: بار تهران گفت رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

 .رسد بندی خارجی به سبدهای ایرانی منتقل شده و با نام تولید داخل در بازار به فروش می بستهنگهداری از 

بار تهران با انتقاد از واردات گسترده میوه قاچاق،  سیدمحسن محمودی رئیس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

د گذشته باید واردات میوه به افرادی که در کار واردات و صادرات های قاچاق مانن برای جلوگیری از واردات گسترده میوه: گفت

 .هستند سپرده شود

ها ذخیره می کردند و سپس تدریجا آن را وارد میدان  در گذشته واردکنندگان میوه پس از واردات میوه را در سردخانه: وی افزود

 .شد کرده و از آنجا به نقاط مختلف در کشور توزیع می

های وارداتی قاچاق در  اکنون بخشی از میوه اما هم: بار تهران بیان داشت صنف بار فروشان میدان مرکزی میوه و تره رئیس اتحادیه

های اصلی خود خارج و به سبدهای ایرانی منتقل و با نام تولید داخلی  ها یا جعبه ها و انبارهای محل نگهداری از کارتن سردخانه

 .ودش  مانند پرتقال والنسیا عرضه می

بینی نیست بنابراین برای  با توجه به بروز عوامل مختلف جوی و بروز آفات، میزان تولید میوه قابل پیش: محمودی تصریح کرد

 .کنترل و تنظیم بازار باید مرزهای واردات میوه باز شود

اینکه از آنجا که میدان مرکزی میوه بار تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر  رئیس اتحادیه صنف بار فروشان میدان مرکزی میوه و تره

: اید، گفت ها چه اقدامی داشته رود،شما برای کاهش قیمت بار به عنوان یکی از ارکان اصلی تعیین قیمت میوه به شمار می و تره

 .نندک را کشاورزان یا خرده فروشان تعیین می  شود، بلکه قیمت بار در میدان توسط اعضای ما تعیین نمی قیمت میوه و تره

العمل کار بار را  کند، ما هم به عنوان حق پرسد و سپس محصولش را به میدان ارسال می کننده قیمت بار را می تولید: وی افزود

 .کنیم درصد سود از فروش کسب می 44تا  3تحویل گرفته و برحسب شرایط بین 

ایم برای تنظیم بازار و رفع مشکالت به  د،اما آمادهاگرچه صنف بارفروشان در تعیین قیمت میوه نقشی ندارن: محمودی بیان داشت

 .شرطی که مسئولین حرف ما را قبول کنند پیش قدم شویم

ای نزدیک تولید را افزایش داد، زیرا امروزه کشاورزان با  در مقطع کنونی با واردات باید بازار را کنترل کرد و در آینده: وی افزود

 .تولید کمتر به فکر سود بیشتر هستند

شوند زیرا وقتی محصولی زیاد باشد کسی به فکر احتکار برای  خرها هم حذف می با آزاد شدن واردات سلف: محمودی تصریح کرد

 .افتد عرضه در زمان مناسب نمی

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص این که چرا راهکار شما برای تنظیم بازار واردات است، در حالی که واردات به ضرر تولید ملی 

 .انجامد سیاست نظام حمایت از تولید داخل است اما ظاهرا این سیاست به گران تمام شدن مصرف میوه می: ست، گفتا

کننده و  بار تولید به عنوان متولی تهیه و توزیع میوه و تره: بار تهران گفت رئیس اتحادیه صنفی بار فروش میدان مرکزی میوه و تره

 .ت، برای این منظور مسئوالن باید نظرخواهی کرده و ما را فراموش نکنندکننده برایمان حائز اهمیت اس مصرف

http://iranecona.com/14342 

 

 

http://iranecona.com/41509


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

 

224 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 139۲تیر  31چهارشنبه 

 شدن بازار کاسبان تحریم کسادامید کشاورزان به 
طی دهه اخیر، کشاورزی از تولید تا بازار و صادرات محصوالت این بخش با مشکالت بسیاری دست و : کشاورز گفتقائم مقام خانه 

 .تواند وضعیت مناسبی را برای بخش کشاورزی رقم بزند ها می ای اخیر و برداشته شدن تحریم پنجه نرم کرده است که توافق هسته

سال گذشته کشاورزی علیرغم مواجه شدن با مشکالت  49 - 44طی : یسنا، اظهار کردوگو با خبرنگار ا اهلل بیابانی در گفت عنایت

رو حل شود و به بخش کشاورزی که جایگاه  بسیار به روال عادی خود ادامه داده است اما پس از تحریم، امیدواریم مشکالت پیش

 .خود را در این شرایط حفظ کرده بیش از پیش توجه شود

های مختلف  التی که در بخش کشاورزی وجود داشته این است که از تحقیقات موجود در دنیا در بخشیکی از مشک: وی افزود

استفاده نشده است در حالیکه در دنیا بذر، سموم و کودهای اصالح شده بسیاری از مرحله ... کشاورزی از جمله بذر، کود، سم و 

وری در بخش کشاورزی شده است اما از این تحقیقات در  افزایش بهره و باعث  تحقیقات به تولید و عرضه در بازار کشاورزی رسیده

 .ایم توانست به حل مساله بحران آب کمک کند استفاده نکرده ایران علیرغم اینکه می

د های به وجود آمده برای بخش کشاورزی در ایران به وجو یکی دیگر از مشکالتی که در پی تحریم: قائم مقام خانه کشاورز ادامه داد

هایی برای  آمد، عدم استفاده از تکنولوژی و مکانیزاسیون پیشرفته در بخش کشاورزی بود، چرا که به عنوان مثال در دنیا از کمباین

 94ها در بهترین حالت  شود که میزان هدررفت آنها به صفر رسیده است در حالیکه در ایران کمباین برداشت گندم استفاده می

های پیشرفته آلمانی  توانستیم با اعمال روابط سیاسی از واردات کمباین ها نمی قبل از برداشته شدن تحریمدرصد هدررفت دارند اما 

 .با هدررفت حدود صفر درصد بهره ببریم

آفرین شد این بود که کشورهای  یکی دیگر از مسائل مهمی که برای بخش کشاورزی در دوران تحریم مشکل: بیابانی اظهار کرد

ای که صادرات  کردند؛ به گونه جاد روابط و مناسبات سیاسی خاص برای صادرات کشاورزی ایران مشکل درست میبسیاری با ای

گرفت در حالیکه صادرات محصوالت  های عادی و معمول صورت می محصوالت کشاورزی از کشورهایی مانند ترکیه با تعرفه

پذیری صادرات محصوالت  ود و به این دلیل نتوانستیم رقابتهای سنگین ب کشاورزی از ایران به همان کشورها دارای تعرفه

های کسب شده در گذشته را در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی از  المللی حفظ کنیم و بسیاری از رتبه کشاورزی را در بازار بین

 .دست دادیم

محصوالت کشاورزی به سمت منفی  این مشکالت سر راه صادرات محصوالت کشاورزی سبب شد تا طراز تجاری: وی تصریح کرد

ای برای رشد و توسعه بخش کشاورزی فراهم  ها، زمینه شدن حرکت کند اما از این به بعد خوشحالیم که با برداشته شدن تحریم

  .بندی و حمل و نقل دریایی برای بهبود صادرات محصوالت کشاورزی استفاده کنیم سازی تا بسته توانیم از کیفی شده است و می

آفرین شده بود این بود که برای  ها برای بخش کشاورزی مشکل یکی دیگری از عوارضی که تحریم: ائم مقام خانه کشاورز اظهار کردق

شان با مشکل مواجه بودیم و همین سبب شد در این  ترین ترین آنها تا اساسی تامین نیازهای موجود در بخش کشاورزی از ابتدایی

ها و تامین نیازهای  ای به سودجویی در این زمینه بپردازند اما امیدواریم با برداشته شدن تحریم دهپذیر شویم و ع ها آسیب بخش

  .ای از سوی مسئوالن قرار گیرند بخش کشاورزی بازار کاسبان تحریم کساد شود و کشاورزان مورد توجه ویژه

http://www.isna.ir/fa/news/21413444394 

 
 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94043116586
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 گزارشات جهانی

 آیانا1390 تیر 20, چهارشنبه

 های میوه طراحی شد  ساز باغ هواپیمای پاک
های میوه است  باغ یکی از مخترعان کالیفرنیا اقدام به طراحی یک هواپیمای جدید بدون سرنشین کرده که مخصوص

 .کند سازی می طور کامل پاک و محیط را به

، این اختراع پیرو این اتفاق صورت می گیرد که این روزها طراحی و ساخت هواپیماهای (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .شدت افزایش پیدا کرده است بهپاشی اراضی کشاورزی را بر عهده دارند و هم نگهبان اراضی هستند،  بدون سرنشین که هم سم

کند و از طریق سیستم  بنابراین گزارش، در این راستا این هواپیما دارای چشم الکترونیکی است که فضای باغ را شناسایی می

 .ها و سبزیجات جلوگیری کند ها و آسیب جدی به میوه تواند به سرعت از تجمع آالینده هوشمند خود می

بو را در فضا جهت  های خوش روز اکسیژن و اسانس های سوزنی نیز برخوردار است که در طول شبانه روزنههمچنین این هواپیما از 

 .کند رشد هرچه بهتر میوه و سبزیجات پخش می

توان به پخش موسیقی مالیم و آرام آن مخصوص گیاهان و سبزیجات اشاره کرد که در پرورش  های این هواپیما می از دیگر مزیت

های  ها با مساح های متفاوت طراحی شده تا برای انواع باغ ها و ظرفیت ساز در مدل این هواپیمای پاک. بسیار باالیی دارد آنها تأثیر

 ./مختلف قابل دسترسی و استفاده باشد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93393-4.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1390تیر  31, چهارشنبه

 تر با کمک مخمر نان  طعم های خوش تولید شکالت
تواند به تولید  رود، می محققان نروژی دانشگاه لون نروژ دریافتند استفاده از انواع مخمری که برای تولید نان به کار می

 .تر نیز کمک کند های با کیفیت شکالت

؛ تحقیقات محققان نشان داد که تجزیه و تحلیل شیمیایی شکالت و همچنین مزه آن (ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به

 .شوند طی تولید با مخمرهای نان باعث پایداری و طعم بهتر شکالت می

 .آورد به وجود میهای متفاوت  های متنوع مناسب را برای سلیقه عالوه بر این استفاده از مخمرهای مختلف، طعم

 .شوند آوری می های بزرگ چوبی یا بر روی خاک مزرعه کاکائو جمع های کاکوئو، آنها در جعبه پس از برداشت دانه

ها با مایع خمیر مانند سفید و چسبناکی حاوی قند، پروتئین، آب، پکتین و میزان اندکی از لیگنین و سلولز  در این هنگام، دانه

 .شوند احاطه می

 .کنند های موجود در مزرعه طی فرآیند تخمیر برای مصرف این مایع خمیر مانند شروع به فعالیت می ن حین میکروبدر ای

 .شود ها در مزارع مختلف باعث تفاوت در طعم و کیفیت نهایی شکالت می های میان میکروب تفاوت

 .شود رود و موجب بد طعمی آن می ها می انهکنند و این بو نیز درون د های بدی را تولید می ها رایحه بعضی از میکروب

های ایجاد کننده خوش  محققان طی این پژوهش دریافتند با اضافه کردن مخمرهای ذکر شده در ابتدای فرآیند تخمیر، میکروب

 ./دهند شوند پیشی گرفته و کیفیت و پایداری کاکائو را افزایش می هایی که موجب بد طعمی می طعمی بر فعالیت میکروب

http://www.iana.ir/food/item/93499-4.html 
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 اختصاصی

  48:04:44 1390تیر  15 :زمان انتشار 28127 :کد خبر

 افتند های مازندران از نفس می رودخانه/ ترین استان  خشکسالی در پرآب
! نه؛ دیگر نیست : دهند که درنگ پاسخ می اش بی های پرآب کشور است، دشتها و مزارع لب تشنه از استان اگر بپرسیم آیا مازندران

 .ایم ها از نفس افتاده ما و رودخانه

میلی متری سالیانه هم نمی  944به گزارش خبرنگار مهر، مازندران را باید از لیست استانهای پرآب حذف کرد و دیگر بارشهای 

است و آبهای سطحی و  سالهاست که کام زمینهای مازندران از تشنگی باز شده تواند، عطش باغات و دشتهایش را فروکش کند و

 .روانش نیز به جای فرونشاندن عطش باغستانها و شالیزارها روانه دریا می شود و یا به هوا تبخیر می شوند

سد الستیکی در دست بهره برداری وجود دارد که  سد مخزنی و چهار 44ی، در استان مازندران حدود طبق آمارهای آب منطقه ا

 .هر یک از قابلیت ویژه ای برای گردشگری برخوردار هستند

سال آینده به سرنوشت استانهای  43کم آبی زنگ خشکسالی را در مازندران نواخته است و به گفته کارشناسان این استان نیز تا 

 ویری مبتال می شودک

سال آینده به سرنوشت استانهای  43کم آبی زنگ خشکسالی را در مازندران نواخته است و به گفته کارشناسان این استان نیز تا 

 44کم آبی، استرس شالیزارها و مزارع مازندران را باال برده و طبق آمارهای کشاورزی، فقط بیش از  کویری مبتال می شود، چراکه

 .هزار هکتار از شالیارهای استان با تنش آبی مواجه شده اند

با شناسایی چالش ها و بهره گیری ار تجربیات سال های گذشته از آب موجود حداکثر استفاده را برده و نگرانی و  در این راستا باید

 .الی چاره اندیشی کنیماز هم اکنون برای کاهش خسارات ناشی از خشکس دغدغه کشاورزان را به حداقل برسانیم و 

علی نبیان معاون امور عمرانی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، تجدید نظر در طرح نوبت بندی، بهره گیری از منابع 

آب زیر زمینی مناطق دارای پتانسیل و انتقال آن به مناطق ساحلی که امکان حفر چاه وجود ندارد، را از جمله روشهای موقتی 

 .پدیده خشکسالی در دشتهای سبز استان بیان می کند  ای جهت مقابله بابر

دشتهای مازندران از جمله تجن حال و روزگار خوشی ندارند و طبق آمارهای آب منطقه ای، امروز در مقایسه با مدت مشابه سال 

میلیون متر  34سد شهید رجایی درصد کاهش حجم ذخیره آب داریم، یعنی حجم ذخیره آب ما در  39قبل در سد شهید رجایی 

 .میلیون متر مکعب از آن را در اختیار کشاورزان قرار دهیم 34مکعب است که از این مقدار ما فقط می توانیم 

درصدی بارندگی در  93محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش 

از شهریور : درصد اعالم کرد و می گوید 99ماهه گذشته  3ی در این حوزه، میزان کاهش روانا را دراین حوزه در طی ماهه سال آب 3

میلیون متر مکعب بود و اگر نبود آب ذخیره شده سال  34گذشته تا کنون میزان آبی که در سد شهید رجایی ذخیره شد کمتر ار 

وده است امسال با توجه به کاهش شدید آب ورودی به سد و همچنین رودخانه میلیون متر مکعب ب 44گذشته که رقمی معادل 

 .های میان حوزه، شدت گرما و تبخیر مشکالت کم آبی در این دشت دو چندان بود

متر مکعب است که از طریق  144مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با بیان اینکه آب مورد نیاز دشت تجن در شرایط نرمال بالغ بر 

برای مدیریت بهتر بر منابع آب : ، رودخانه هار میان حوزه، آب بندانها و آب زیر زمینی در هر سال تأمین می شود تأکید کردسد

موجود در هر یک از شهرستانهای این دشت باید کار گروهی شهرستانی نیز با محوریت فرمانداری تشکیل و نظارت روزانه خود را 

هکتاری که در جویبار در  4334هکتاری که در شهرستان ساری و میاندرود و  هزار  44باشد تا  در امر تقسیم و توزیع آب داشته

 .معرض تهدید هستند مشکالت آنها به حداقل برسد
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آمارهای کشاوری، وضعیت خشکسالی در مازندران را تکان دهنده نشان می دهد و به دلیل کم آبی در استان بیش از هشت هزار 

 ق مازندران به ویژه در محدوده شهرستانهای نکا، بهشهر و گلوگاه به زیر کشت نرفتههکتار از اراضی شر

آمارهای کشاوری، وضعیت خشکسالی در مازندران را تکان دهنده نشان می دهد و به دلیل کم آبی در استان بیش از هشت هزار 

گلوگاه به زیر کشت نرفته و بیش از شش هزار هکتار  هکتار از اراضی شرق مازندران به ویژه در محدوده شهرستانهای نکا، بهشهر و

 .از اراضی نشاء شده تحت استرس هستند

خطر خشکسالی همانند کابوس دشتها و مزارع مازندران را تهدید می کند و دالور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 

و شالیزارهای تحت استرس هر روز رو به افزایش است و لذا برای  مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، شمار مزارع

حل مشکل آب باید تمهیدات مناسب و تسهیالت کافی در اختیار دستگاه و حتی مردم قرار دهیم و بتوانیم از آب زیر زمینی کمک 

 .بیشتری بگیریم تا از این شرایط عبور کنیم

همدلی بین دستگاه و مردم به ویژه کشاورزان به آسیب پذیر بودن استان در  ستاد مدیریت بحران استان مازندران، هماهنگی و

زمینه خشکسالی را ضروری می داند چرا که اقلیم استان به گونه ای است که بایک شدت گرما رودخانه های استان از نفس می 

 .لذا باید همه توان خود را بکار گیریم افتند و از سویی قطعات اراضی نیز کوچک و همه تالش کشاروز ما ممکن است به هدر رود

عالوه بر بهره گیری از ظرفیت استانی باید از ظرفیت ملی نیز برای حل این مشکل بهره بگیریم و این نگرانی زمانی بیشتر می شود 

باید با بهره  که به گفته علی اصغر احمدی، مدیرکل مدیریت بحران مازندران، اعتبارات حوادثی ما در این بخش کافی نیست لذا

 .گیری از ظرفیت ملی که باید اطالع رسانی مناسبی انجام شود از این ظرفیت کمک گرفت

 49ساله استان  14بررسی وضعیت بارشها در مازندران نیز، وضعیت بارش در اردیبهشت ماه سالجاری در مقایسه با دوره شاخص 

 .درصد کاهش را نشان می دهد 44به سال قبل نیز درصد کاهش نشان می دهد که این رقم در مقایسه با مدت مشا

توزیع بارش در استان از لحاظ مکانی و زمانی بسیار نامناسب (  21لغایت اردیبهشت  23مهر )جاری  در هشت ماهه اول سال آبی 

گرچه : هر می گویدبود و حسینعلی زبردست مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای مازندران در این باره به خبرنگار م

درصد کاهش داشته اما توزیع نامناسب مکانی آن حکایت از افزایش 3میزان بارش سال آبی جاری در مقایسه با سال گذشته حدود 

درصد بارش در شرق استان به ویژه حوزه تجن و نکارود در  34و کاهش  23درصد بارش در منطقه رامسر آن هم در مهرماه  91

   . هشت ماه گذشته دارد

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای مازندران، بارش سال آبی جاری را عمدتاً غیر مؤثر و یا باشدت بسیار باال در 

وقوع سیالب متعدد در منطقه غرب و مرکزی مازندران شده است و که هر یک از سیالب  مدت زمان کوتاه برشمرد که منجر به 

داشته که نمونه اخیر آن بارش مربوط به فروردین ماه درمنطقه پلور و بلده بوده است که خسارت  خسارت فراوان مالی را در پی

 .به بخش بلده و هراز وارد نموده است فراوانی مالی 

بررسی نقشه ها و تحلیلهای کارشناسان آب در مازندران نشان می دهد که امسال بطور میانگین میزان رواناب ما درمازندران 

درصد نسبت به دوره شاخص به ویژه در رودخانه اصلی کاهش داشته است این شدت کاهش به گونه ای است که در  14 حدود

 .درصد شاهد هستیم 94رودخانه های مرکزی و شرق استان از جمله بابلرود، تاالر، تجن و نکارود رقم کاهش را افزون بر 

http://zistnews.com/News.aspx?ID=99493 
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 اختصاصی
 12:27 - 139۲تیر  22: تاریخ

 میلیون ایرانی با تانکر 7آبرسانی به 
از خشک شدن چشمه ها، قنوات و افت شدید : میلیون روستایی با تانکر آبرسانی می شود، گفت 3معاون وزیر نیرو با اعالم اینکه به 

 .ها غافلگیر شدیم آب چاه

 

یکی از مشکالتی که وزارت نیرو را غافلگیر کرد خشک شدن چشمه ها و قنوات، افت شدید آب : به گزارش مهر، رحیم میدانی گفت

 .چاه ها و همچنین افت کیفی منابع آب در روستاها است

برسانی به روستاها وجود معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اینکه درگذشته هیچ ردیف ملی اعتباری خاصی برای آ

و  21میلیارد تومان در سال  144میلیارد تومان ردیف ملی در سال گذشته و  944پس از پیگیری ها، : نداشت، تصریح کرد

 .میلیون دالر از صندوق توسعه ملی از سوی مجلس به تامین آب شرب روستایی اختصاص داده شد 344همچنین 

، دو هزار میلیارد 21امین آب شرب روستایی را با در نظر گرفتن برخی منابع متفرقه در سال وی، کل اعتبارات تعیین شده برای ت

هزار میلیارد  9میلیون روستایی در سراسر کشور منتظر دریافت آب شرب با تانکرها هستند که اگر این  3: تومان اعالم کرد و افزود

 .ل مشکل آب شرب این تعداد روستایی برطرف خواهد شدسا 3تومان به موقع در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد، طی 

این وزارتخانه امسال برنامه های متعددی را برای تامین آب شرب در قالب طرح های اضطراری، میان مدت و : میدانی گفت

ان کرمان و بلندمدت در کل کشور از جمله استان های کرمان، بندرعباس و بوشهر اجرا کرده که خرید چاه های کشاورزی در است

 .افزودن آنها به تولید آب شرب بخشی از این طرح ها است

 

نمک زدایی آب در نوار : این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به حضور بخش خصوصی در طرح های تامین آب شرب ادامه داد

ا از آنها خریداری کرده و به جنوبی کشور از جمله فعالیت های بخش خصوصی است که وزارت نیرو بخشی از آب تولید شده ر

 .قیمت دولتی در اختیار مردم قرار می دهد

http://fararu.com/fa/news/932293 
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 اختصاصی
  1390تیر  20: تاریخ انتشار

 مسیر اعراب و روسیه را نرویم : مرعشی

گذاری باید  در این خصوص الویت ما برای سرمایه. باید به فکر افزایش تولید ملی باشیم: سازندگی گفتسخنگوی حزب کارگزاران  

  .نفت و گاز و صنایع وابسه آن باشد

کنم فضای  من فکر می": حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، در گفتگو با ایلنا در خصوص توافق وین، گفت 

-البته اثر آن در کوتاه. گیرد باز شده است و از این به بعد شرایط مناسبی پیش روی اقتصاد ایران قرار می نوینی برای اقتصاد ایران

 ".مدت نخواهد بود 

دولتمردان و . های اقتصادی اگر به افزایش واردات منجر شود به ضرر اقتصاد ملی است رفع تحریم: این کارشناس اقتصادی افزود

برای تقویت اقتصاد ملی استفاده کنند و به باال بردان راندمان اقتصادی از طریق   ز شرایط جدیدفعاالن بخش خصوصی باید ا

 ".های جدید، یاری برساننداستفاده از تکنولوژی

های ایرانی و حلی برای استفاده مناسب از شرایط پساتحریم هستیم، بهتر است شرکتاساسا اگر به دنبال راه ": مرعشی گفت

های و شرکای خارجی، قبل از  هایی که با شرکت ها و رابطهها باید لینکشرکت. ادی، شرایط جدید را مدیریت کنندمدیران اقتص

 ."ها داشتند را مجددا برقرار کنند تحریم

صرف ایران هرگز نباید مسیری را که کشورهای عربی در پیش گرفتند و با استفاده از درآمدهای نفتی صرفا به م": وی اظهار داشت

همچنین در مسیر اصالحات اقتصادی نباید روندی که شوروی طی کرد و به . کننده محصوالت نهایی تبدیل شدند، در پیش بگیرد

ها بسیار  چینی. تواند دنبال کند، الگوی چین است بهترین مدلی که ایران می. فروپاشی آن کشور منتهی شد را دنبال کنیم

 ".اقتصادی با غرب گام برداشتند و به صادر کننده کاال و خدمات، تبدیل شدندهوشمندانه به سوی برقراری رابطه 

گذاری  در این خصوص اولویت ما برای سرمایه. باید به فکر افزایش تولید ملی باشیم ": عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس افزود

توان برای توسعه صنعتی می .زیت اقتصاد ایران استزیرا نفت و گاز و پتروشیمی، م. باید نفت و گاز و صنایع وابسته به آن باشد

 ".های صنعتی از خارج وام گرفت و با استفاده از منابع و درآمدهای نفتی اقساط آنرا پرداخت کردکشور و طرح

 ".شودبازده کشور، تلف نباید مراقب باشیم منابع آزاد شده در سیستم بوروکراسی پرهزینه و کم ": مرعشی در انتها تاکید کرد

http://etedaal.ir/fa/news/441133 
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 اختصاصی
 1۲:33ساعت  139۲تیر  2۲چهارشنبه  : تاریخ انتشار

 فقیرترین کشورهای جهان معرفی شدند
 .جهان شناخته شدند جمهوری دموکرات کنگو، زیمبابوه و ماالوی به ترتیب بعنوان فقیرترین کشورهای

به گزارش مهر، براساس داده های صندوق بین المللی پول که با معیارهای سرانه تولید ناخالص داخلی، قدرت خرید و نرخ تورم در 

میان کشورهای مختلف بررسی گردید، جمهوری دموکرات کنگو، زیمبابوه و ماالوی به ترتیب بعنوان فقیرترین کشورهای جهان 

 .شناخته شدند

 93دالر و  321در همین حال جمهوری دموکرات کنگو بعنوان فقیرترین کشور جهان شناخته شد و درآمد ساالنه هر کنگویی 

سنت  93دالر و  392درصد بیکاری و درآمد ساالنه هر شخص در حدود  24سنت در سال است و بعد از آن کشورهای زیمبابوه با 

 .برای هر شخص به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند دالر در سال 923و کشور ماالوی با درآمد 

  .این در حالی است که این کشورها از منابع معدنی گرانبهایی همچون طال، پالتیوم و الماس برخوردار هستند

http://www.shahrekhabar.com/economic/413423334443424 
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 اختصاصی

 93:39 - 4321تیر  91: تاریخ

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از جاری شدن دوباره آب چشمه های 
 .سراب تاق بستان خبر داد

گردشگری استان کرمانشاه از جاری شدن دوباره آب چشمه های سراب تاق بستان خبر مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 .داد

دقیقه عصر امروز در چند مرحله آب  94و  41ساعت : ، علی فعله گری روز چهارشنبه در گفت و گویی افزود تابناک یزدبه گزارش 

 .شید و در بستر سراب جاری شداز چشمه های سراب تاقبستان جو

در تماسی که با مشاور آب میراث فرهنگی داشتم وی این امر را نشانه خوبی برای احیاء مجدد سراب تاق بستان : وی اظهار کرد

 .دانست

جاری شدن آب در سراب تاق بستان این نوید را می دهد که مسیر کاست چشمه ها هنوز فعال است و برخی : وی اظهار کرد

ات را که احتمال مسدود شدن جریان انتقال آب از دل زمین در این سراب را بر اثر فعل و انفعاالت زمین مطرح می کردند نفی نظر

 .می کند

فعله گری در پایان این احتمال را نیز مطرح کرد که جاری شدن دوباره آب در سراب تاق بستان ممکن است بر اثر عدم استفاده 

 .اطراف محدوده این سراب باشدموقت صخابان چاه های 

سراب طاق بستان که از هزاران سال پیش در شمال شهر کرمانشاه و در جوار تاق های ساسانی جاری بود و هزاران هکتار از اراضی 

کشاورزی را مشروب و آب اهالی روستای تاق بستان را نیز تامین می کرد عصر روز پنجشنبه هفته گذشته به یکباره خشک شد و 

  .جب مردم کرمانشاه را در پی داشتتع

http://www.tabnakyazd.ir/fa/news/49433 
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 اختصاصی
  July 2415 15 - 49:۲3 - 139۲تیر  2۲ :تاریخ

 مردند "سراب نیلوفر"های  پشت ها و الک ماهی

خطر خشکسالی : زیستی محیط زیست کرمانشاه از خشکیدگی کامل سراب نیلوفر خبر داد و افزود معاون محیط طبیعی و تنوع

 .کند تاالب هشیالن را نیز تهدید می

خطر خشکسالی : معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست کرمانشاه از خشکیدگی کامل سراب نیلوفر خبر داد و افزود

 .کند تاالب هشیالن را نیز تهدید می

این چهارمین سال : آغاز شد، افزود 24وگو با ایسنا، با بیان اینکه روند خشک شدن سراب نیلوفر از سال  کاظم علیزاده در گفت

 .شود متوالی است که سراب نیلوفر خشک می

به طور کامل  ماند، اما امسال این سراب کامل نبود و گاهی بخشی از آب سراب باقی می  های گذشته این خشکی در سال: وی افزود

 .است خشک شده 

های گیاهی و جانوری این اکوسیستم شده و نیلوفرها از همان  به گفته این مسئول خشک شدن سراب نیلوفر باعث نابودی گونه

 .ها بودیم پشت و ماهی های آبزی مانند الک های اول از بین رفتند و این بار نیز شاهد مرگ گونه سال

های اخیر و برداشت  ستی محیط زیست کرمانشاه دلیل خشک شدن سراب نیلوفر را خشکسالیمعاون محیط طبیعی و تنوع زی

 .رویه از حریم سراب دانست بی

ما در این بین فقط نقش : علیزاده با بیان اینکه این سراب در حوزه مناطق تحت مدیریت محیط زیست نیست، خاطرنشان کرد

ای حفظ این سراب اقداماتی انجام دهند که باید از خود آنها پرسید اقداماتشان به های دیگری بر نظارتی داریم و قرار بود دستگاه

 .است کجا رسیده 

های مجاز نیز کنترل شود و به عالوه از  های غیرمجاز حاشیه سراب نیلوفر برخورد شود و میزان مصرف چاه قرار بود با چاه: وی افزود

 .دداری شودکشت محصوالت پرمصرف مانند ذرت در حاشیه آن خو

ای از سد گاوشان برای سراب نیلوفر  آبه معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست کرمانشاه در پاسخ به اینکه قرار بود حق

 .خود سد گاوشان نیز ذخیره آبی چندانی ندارد: در نظر گرفته شود، گفت

با خشک شدن این سراب کسی برای : اه دارد، عنوان کردهای گردشگری که سراب نیلوفر برای کرمانش علیزاده با اشاره به قابلیت

 .رود و درآمدی هم در این بخش نخواهد داشت دیدن آن نمی

 .کیلومتری شمال غرب کرمانشاه قرار دارد و در فهرست میراث طبیعی ایران قرار دارد 94این سراب در : وی گفت

هایی از جمله  های کرمانشاه را به خشکی کشانده و رودخانه ودخانهها و ر ها، سراب آبی بسیاری از چشمه به گفته این مسئول کم

 .آبی جدی مواجهند سو و گاماسیاب نیز با کم رازآور، قره

کند و ممکن است فاجعه زیست محیطی نیز در این تاالب منحصر به  آبی تاالب هشیالن را نیز به شدت تهدید می بی: علیزاده گفت

  .فرد کرمانشاه رخ دهد

https://www.tabnak.ir/fa/news/343993 
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 اختصاصی
 13:27 - 139۲تیر  2۶: تاریخ "

 "های ما در چین بدتر از بلوکه است دارایی

دارایی های ما در : میلیارد دالر برآورد کرد و گفت 93تا  94رئیس کل اسبق بانک مرکزی دارایی های بلوکه شده بانک مرکزی را 

 .چین به عنوان دارایی های بلوکه شده منظور نمی شود بلکه چیزی بدتر از آن است

هر کس غیر از بانک مرکزی هر . آمار دارایی های بلوکه شده را بانک مرکزی دارد: وگو با تسنیم گفت طهماسب مظاهری در گفت

 .وی است و مبنایی غیر از حدس و گمان وی ندارد عددی بدهد، تخمین شخصی

 .میلیارد دالر است 93تا  94حدس و گمان بنده چیزی بین . من هم اگر هر عددی بگویم همینطور است: وی گفت

ساس البته دارایی های ما در چین به عنوان دارایی های بلوکه شده منظور نمی شود و بر ا: وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت

 .قرارداد دولت قبل با چینی ها بخشی از دارایی های ما در اختیار دولت چین است

 .اما بدتر از بلوکه است. این دارایی ها بلوکه نیست و در طبقه بندی بلوکه ها قرار نمی گیرد: وی تأکید کرد

چینی های بی . وافق کردند آزاد می کنندوقتی هم که ت. غربی ها بلوکه می کنند و اعالم می کنند که بلوک کردیم: مظاهری گفت

 .بعد از توافق هم پس نمی دهند. اسمش را هم امانت داری می گذارند. انصاف پول را می گیرند و پس نمی دهند

حداکثر اینکه یک مقدار جنس بنجل به قیمت بسیار گران می دهند آنهم با شرط و شروط از جمله شرط حق حساب و : وی افزود

  .دالل های خودشانکمیسیون به 

http://fararu.com/fa/news/914194/%D 
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 اختصاصی

 43:93ساعت  4321تیر 

 راهکارهای مردمی برای مقابله با بحران آب را بخوانید/دلیل جدی گرفته نشدن موضوع کم آبی

چرا مردم تاکنون مسئله کمبود آب را » سنجی از کاربران درخواست کرد تا به این پرسش پاسه دهند که یک خبرگزاری در نظر 

 .شمار زیادی از آنان به این پرسش پاسخ دادند« جدی نگرفته اند؟

کمبود آب را چرا مردم تاکنون مسئله  »نظر سنجی از کاربران درخواست کرد تا به این پرسش پاسه دهند که   یک خبرگزاری در

  .شمار زیادی از آنان به این پرسش پاسخ دادند «جدی نگرفته اند؟

  .آنچه در ادامه می آید بخشی از اظهار نظر هایی است که در رابطه با جدی گرفته نشدن بحران آب نوشته شده است 

درصد مصرف کننده فرهنگ و  3رای ب »:بی نام نخستین نظر را برای دالیل جدی گرفته نشدن بحران آب توسط مردم نوشته است

» :اظهار نظری که توسط فرد بی نام دیگری اینگونه پاسخ داده شده است« . آبیاری قطره ای و مهندسی شده: درصد دیگه 23برای 

 «آخه مردم چی رو جدی گرفتن که به این بخوان توجه کنن و جدی بگیرند؟؟؟

صبح که تو خیابون میری هر مغازه داری شیلنگ آب رو گرفته . ی آب رو هدر ندنباید زور باالی سر این مردم باشه تا الک: پدرام

مثل ...وقتی که این افراد جریمه و مجازات بشن خود به خود تبدیل به فرهنگ میشه....الکی خیابون و پیاده رو رو آب پاشی میکنه

 .کمربند ایمنی که یه زمانی هیچ کس نمی بست

غروب از اسفند تا االن  43صبح قطع میشه تا  2ر های شمالی افتضاح شده اینجا دقیقا آب از ساعت آقا االن وضع آب تو شه: یاسر

ظهر قطع بود به خدا وضع خرااابه کیفیت آب هم فاجعه  4ظهر تا  3صبح و  3شب تا  44همین وضعه قبال اینجوری بود از ساعت 

 هشاااااااااا پیگیری کنینمسئوالن نکا آب شهر رو میدن به بهشهر که اینجوری میشه خوا

 . تنها راه سهمیه بندی آبه: علیرضا

 چکار دیگه باید بکنند؟آب نخورن؟دستشویی نرن؟غذا نپزند؟..واال جدی گرفته اند: بی نام

که از همون مقدار هم حدود سی . فقط چند درصد آب شهری هست. نود درصد آب شیرین در کشاورزی مصرف میشه: بی نام

چه ربطی به مردم بدبخت . انتقال هدر میره که دولتها زحمت نکشیدن بعد پنجاه سال نوسازیش کنندرصدش در شبکه 

 داره؟؟؟؟؟؟؟؟

صدا وسیما شهرداری ها و .در جواب آقا پدرام از زور مهم تر آموزش است،مردم باید بدانند وضعیت تا چه حد بحرانی است: بی نام

زش دهند ،از طرفی دیگر دولت باید یارانه ها راخرج تغییر روشهای ابیاری وتغییر آموزش وپرورش باید دست به دست هم دهند امو

 .محصوالت کند

. تنها راهکار صرفه جویی درمصرف اب بهینه کردن شیوه های ابیاری وکشت محصوالت کشاورزی باابیاری قطره ای : بی نام

 .....مدیریت بهینه منابع ابی و.جلوگیری ازحفرچاههای غیرمجاز

تنها راه پله ای کردن هزینه آب است ولی به شکل افزایش قیمت چشمگیر طوری که عدم ورودبه یک پله باالتر در : نام بی 

 .خانوارها به یک دغدغه تبدیل شود

 .باید درست و ریشه ای فرهنگ سازی بشه... البته نه این تبلیغات مسخره تلویزیون. فرهنگ سازی بهتر جواب میده: بابک

سال طول بکشه و تا  34فرهنگ سازی کار یه سال دو سال نیست و ممکنه ... اتفاقا بدترین راه فرهنگ سازیه تو این شرایط: بی نام 

 ...اون موقع هم منابع آب تموم شدن دیگه

آب  آقا مردم باید بخصوص در زمان دوش گرفتن بسیار به فکر صرفه جویی در مصرف... آب تصفیه شده حیف است4: عباس 

اما تعمیر شبکه آبرسانی شهری و نوسازی لوله های فرسوده  9. از اول که وارد حمام می شوند تا آخر، دوش را باز نگذارند.باشند
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مدیریت مصرف آبهای زیر زمینی چاههای عمیق که به صورت تصفیه  3. سهم زیادی در جلو گیری از اتالف آب تصفیه شده دارد

 .مطلب زیاد است مرد عمل می خواهد...  1. بسیار مهم است.... ب کشاورزی و نشده استفده می شوند شامل آ

درصد از آب تصفیه تو لوله های قدیمی و غیر استاندارد هدر میره اگه سازمان آب خودش دلش نمیسوزه من چرا برای  34: بی نام

 چند درصد صرفه جویی خودمو اذیت کنم؟

بحث ..لحاظ مردم چه دولت هامون هستیم، متوجه نمیشد که از صرفه جویی مهمتر متاسفانه کشور خاصی چه از : امین وثوقی

فاضالب است، کشور ما که خشک و کم اب هست باید به سیستم فاضالب پیشرفته مجهز بشه ، در خیلی از کشورها آبی که برای 

م مردم صرفه جویی کنن تکلیف آبی که استفاده میشه با آب آشامیدنی فرق داره، هر چقدر ه... شستشو در دستشویی و حمام و

مصرف میشه چی میشه یا آبی که بعد از باران در خیابان هست اینها همه بهانه واسه گرونی است جوری که خود ما هم قبول 

 .میکنیم واقعا برای خودمون متاسفم

وی ناتوانی مدیران و مسووالن در دهه چرا باید در آخر هر بحران و فاجعه ای ، مردم و جیب مردم و آسایش مردم پاسخگ: بی نام

 .های گذشته تا به امروز باشند

 :حسین از یزد

این کار به شدت در مصرف آب جلوگیری می .فعال بهترین کار در شرایط فعلی جایگزینی کولرهای گازی به جای آبی ست.4

انواده ها بدهد که خود خانواده ها هم با میل البته دولت اگر دلش به حال این آب می سوزد باید حتما یک سری بن هایی به خ.کند

 .این کارو انجام بدن چون قیمتش واقعا باالست

 .باال بردن قیمت آب آشامیدنی.9

 .جریمه کردن ستگین خانوارهای پرمصرف .3

مانی همین حسن این کار این است اگر ز.مثال سه چهار روزی به اندازه دو ساعت آب هر منطقه ای رو قطع کنیم.قطع کردن آب.1

 .خود ما آب مان قطع میشد زمانی که آبمان وصل میشد تا حداقل یکی دو روز قدر آب رو میدونستیم

 خواهشا این موارد رو برای مسئولین عنوان کنین. تبلیغ برای جایگزینی شیرهای اهرمی به جای شیرهای سنتی.3

 میشهکولر گازی مصرف برقش خیلی زیاده؛ اونوقت خاموشی زیاد : بی نام

باال بردن قیمت آب آشامیدنی؟؟؟؟؟ بنظر من آب تصفیه شده و آشامیدنی رو باید توی بطری و ارزان قیمت توزیع کنند و : بی نام

و تغییر الگوی مصرف . آب لوله کشی رو با تصفیه کمتر و صرفاً جهت شست و شو و نظافت توزیع کنند اونم با قیمت بیشتر

حمام که غربی ها سالهاست استفاده میکنند میتونه خیلی خیلی در مصرف آب موقع استحمام مهمترین چیزه مثالً همین وام 

 . صرفه جویی کنه

هر چند نمی توان از نقش مردم به واسطه صرفه جویی در مصرف برای حل این بحران گذشت ولی مساله اصلی عملکرد : محمد

درصد مصرف خانگی است و دولت باید راهی  9است و تنها درصد مصرف آب ایران مصارف مربوط به کشاورزی  29.دولت است

دولت .مساله دوم برداشتهای بی رویه از آبهای زیرزمینی است که باید کنترل شود.برای بهبود آبیاری محصوالت کشاورزی بیابد

از فرهنگ دینی و درست است که مصرف ایرانی ها باالستکه قسمتی از ان ناشی .نباید کاستی های خود را به مردم نسبت دهد

اجتماعی ایرانی هاست ولی مصارف مربوط به دولت در مقایسه با دیگر کشورها چگونه است؟ایا کشورهای دیگر نیز بی رویه سد می 

 زنند و اب استخراج می کنند؟

این مورد نیز تا متاسفانه اکثر مسائل اجتماعی نیز تاثیرپذیری شدید از اعمال سیاستگذاری حکومت دارد ودر : مسعود از تهران

زمانیکه حاکمیت و دولت مسئله بحران آب و خشکسالی را جدی نگیرند چه انتظاری از مردم دارید،کافیست مصرف آب را در 

 .بررسی کنید... نهادهای دولتی ،نظامی،شهرداریها و
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 کنترل جمعیت با توجه به منابع محدود ایران: بی نام 

 :بهترین کار: آراز 

 میلیون 34 تقلیل جمعیت به 4

 عرضه آب به قیمت تمام شده9

 پله ای کردن قیمت آب مصرفی3

 ...ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی آب بر مثل هندوانه و1

 تقلیل جمعیت چه جوری میشه اونوقت؟: محمد

 .چون ما نواده های داریوش و کوروش هستیم و بسیار با فرهنگ:بی نام 

گرفته نمونش از بستن .با تشویق زیاد به جایی نمیرسه و هرجا تنبیه و جریمه بوده جواب متاسفانه ملت ما نشون داده که:سعید 

اگر برای پر مصرف ها جریمه سنگین در نظر گرفته بشه جوری که اون پولداره هم زورش بگیره پرداخت کنه ... مربند ایمنی بگیر و

 شاید درست شه یا هرکسی رو دیدن که داره حیاط میشوره یا ماشین

فقط و فقط باال بردن قیمت اب هست که مردم صرفه جویی کنند مثال تا موقعی که گاز ارزان بود در زمستان بودند ادمهای ه : رضا

 ........ جند تا بخاری روشن میکردن بعد پنجره را باز میگذاشتند ولی االن

ی مواد غذایی با کیفیت وارد کنیم، منابع آبی و کشاورزی رو در استانهای درگیر خشکسالی تعطیل کنن مثل کشورهای عرب :بی نام

 میلیونی نیست94تولیدات کشاورزی پاسخگوی جمعیت

 تازه می گن جمعیت کمه زیاد کنین: بی نام

کشاورزی روتعطیل نمیکنن روشهاروعوض میکنن مثال گندم جو عدس وهر محصولی که امکان کشت دیم داره به همین : بی نام

غات انگور ومشابه عمق کرت هارو کاهش میدن ،آبیاری قطره ای وکوزه ای هم فوق العاده مصرف آب رو روش کشت میکنن،یا در با

 کم میکنه ونظایر این طرحها که کارشناسان والبته با تجربه های قدیم بهتر میدونن

 آب ارزونه: ترین دلیل مهم: علی

ان استانی که به داشتن قناتهای بزرگ معروف بود اما آقایان چرا همیشه مقصر مردمند ؟ پدر من یک کشاورز است در خراس: بی نام

نفر که یک تعاونی تشکیل دهد مجوز حفر چاه عمیق  3سال پیش در خراسان آمدند و اعالم کردند به هر 34مسئول کشاورزی در 

قه را خشک کردند و حاال سال کل قناتهای منط 3الی  1داده می شود در مناطقی نزدیک قناتهای چند صد یا چند ده ساله پس از 

آقایان مسئول که گند کارشان درآمده آمده اند و چاهها را از کشاورزان می خرند و چاهها را پلمپ می کنند نوشدارو پس از مرگ 

کشاورزی که االن در ایران انجام می شود از شیوه آبیاری غرق آبی استفاده می شود یعنی کشاورزی اجداد ما در زمان . سهراب 

سال پیش ساخته می  34در خصوص مصارف خانگی هم باید به معماری ساختمان و کولرهایی که با تکنولوژی  .وش کبیرکور

 شوند توجه کرد

 ابطال مجوز چاه های غیر مجاز-4:بدون نام

 ابطال مجوز چاه های غیر مجاز-9

 باضافه پرکردن چاه ها 9و 4موارد -3

 ابیاری قطططططططططططره ای-1

 رها و ماشین شور ها نیروی انتظامی برخورد کنه از جمله مادر بندهبا فرش شو-3

 تاکید مقامات عالی رتبه بر این بحران-4

 افزایش قیمت اب-3
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 جیره بندی مالیم قبل از رسیدن به فاجعه تا یه کم قدر اب و بدونیم-9

 توجه با اینکه ایران فقط برای ما نیست و فرزندانمون هم سهمی دارند-2

 عنایات و توجهات روز افزون عزیزانی که جدیدا قشنگ انتقاد می کنند از ورزشگاه گرفته تا ارایشگاه ها-44

در کرمانشاه که خیلی مشکل کمبود آب داریم ما در آپارتمان ساکنیم و یک ماهه اونقدر فشار آبمون کمه که برای حمام : بی نام

 فکر این شهر باشناصال آب گرم خیلی کم داشتیم توروخدا مسئولین به 

البته عمومیت دار د مثل . درصد صرفه جویی کنند خودمدیران هم درک شفافی ار این درخواست باید داشته باشند 94: صادقی

 سرعت مطمئنه تا تصادف نشود درک نخواهد شد

 .اشتباه مردم در مصرف: علی

یک بار برای همیشه ساماندهی این بخش رو در دست  منابع آبی در کشاورزی مصرف میشه ، چرا 24دوستان عزیز بیش از  :سجی 

متاسفانه دولت مردان ما چون در بخش خانگی میتونن با جریمه کردن پول به . نمیگیرن ، با این همه روشهای نوین آبیاری 

 . صندوقهای خالیشون تزریق کنن راحت ترین راه رو انتخاب کرده و به سراغ اون میرن

ارند افکار ما را با انرژی هستهای منحرف می کنند مسئله کم آبی و بحران به وجود آمده بیسار مهم تر از به دلیل اینکه د: بی نام

 انرژی هسته ای است

قیمت آب با شرایط اقلیمی ایران تناسب ندارد و باید خیلی گرانتر عرضه بشه محصوالت کشاورزی که آب زیاد نیازدارند به : بی نام 

جای خودشان رو به محصوالتی بدهند که درسیستم آبیاری قطره ای امکان کشتشون وجود داره شبکه  کل کنار گذاشته بشوند و

های آبرسانی فرسوده نوسازی شوند شیرآالت بهداشتی هوشمند با قیمت مناسب دراختیارمردم قراربگیره امکانات الزم برای بهره 

اهم بشه دراستانهای جنوبی و همجوارسواحل خلیج فارس برداری حداکثری ازنزوالت جوی بخصوص درمناطق پرباران تر فر

ازرطوبت بسیارباالی هوا امکان تهیه آب میسراست شیرین سازی آب خلیج فارس و دریای عمان برخوردهای بازدارنده و موثر با 

 .مشترکان بی مسئولیت و تذکر و یادآوری بی وقفه ازطریق همه رسانه ها

ی بودم وقتی خود دولت و ارگانهاش اهمیتی نمیدن پس انتظار نداشته باشید مردم هم برن سال سرباز آتش نشان 9من : فرشاد

 .متش یه دست هیچ وقت صدا نداره

 بی فرهنگی: شریف

. باید تاسیسات آبرسانی و آبیاری و کشاورزی به روز و مدرن باشه. به نظر من صرفه جویی مردم کمک ناچیزی میتونه بکنه: امین 

دولت سعی داره بار همه ی اینها رو به دوش مردم بندازه مگه ما چقدر مصرف  .ز سفره های زیرزمینی مدیریت بشه باید استفاده ا

 میکنیم؟

. چند روز پیش مهمان خانواده ای در جنوب فارس هم مرز بوشهر بودیم. راستش سوال من هم در این چند وقت همینه: بهزاد 

با این وجود وقتی وصل شد همه . ا عصر فشار آب خیلی کم و زمانهایی هم قطع بودت. جایی که دیگه آبی برای کشاورزی نیست

این مصرف بی رویه شده یک فرهنگه و کسی . این نشون داد که حتی جیره بندی هم اونا رو سر عقل نیاورده. رفتن ماشین شستن

متکبر بار میایم و در نهایت در قبال جامعه و  دلیلش هم آشکاره، چون ما ایرانیها از ابتدای بچگی خودخواه و. دل نمی سوزونه

مشکل مشکل . به نظر من مشکل در فردگرایی ما ایرانیهاست و اینکه جامعه برامون بی معنیه. اطرافمون بی مسوولیت می شیم

فرهنگ جمعی حاال مقاسه کنید با . مثال فساد. مثال دادن مالیات.جامعه شناختیه و تو هر قسمتی از زندگیمون هست نه فقط آب

 .ژاپن یا آلمان که گروه از فرد مهمتره

درسته که مردم باید رعایت کنن اما شما اگر به ساختمانهای چند طبقه درحال ساخت سر بزنید حتما میبینید که دارن از اب : مید

فضای سبز اب میده اشامیدنی شهری برای ساختن مالت استفاده میکنن یا شهرداری در بیشتر مناطق با سهل انگاری تمام به 
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 جوریکه اب سطح خیابون رو پر میکنه به قول دوستمون موارد اسراف زیاده

حرفی که شما زدین کامال درسته و مصرف آب برای ساختمان سازی وجود دارد طوریکه در بدنه آبفای شهرهای کشور به : ایرانی

ه و اونا هم بدون کنتور هر چقدر آب خواستن مصرف ساختمانهای در حال احداث بدون هیچ ضابطه ای انشعاب آب فروخته میش

در حالیکه این اقایان ساختمان ساز باید آب خودشون رو از شهرداری با تانکر تهیه کنن اونم نه آب تصفیه که با هزینه . میکنن

 باالیی تصفیه میشه و بعضی شهرها از داشتنش محرومن

سهم مصارف خانگی می باشد واقعاً مردم چطور می  3زی هست و کمتر از مصرف آب در صنعت و کشاور 23وقتی بیش از : بی نام

 توانند در مصرف آب صرفه جویی کنند و این تبلیغات کاهش مصرف آب خانگی چه معنایی دارد

 علت بی توجهی مردم به اخظار های مسئولین در همه زمینه ها را باید در عدم اعتماد جستجو کرد: بی نام 

کجا باید بهمه موضوع جدیه؟ کسانی که سرشون به تنشون میارزه میدونن اوضاع بحرانیه صرفه جویی نمیکنن عوام عوام از : بی نام

درضمن دولت بایستی با کمک به مردم در . متاسفانه هیچ رسانه ای درست مصرف کردن را آموزش نمیده .که دیگه جای خود داره

کشاورزی باید . صنایعی که مصرف آب باالست تعطیل بشن. ف کمک کنهخرید کولر گازی ماشین ظرفشویی و شیرآالت کم مصر

 برای حفر چاه غیرمجاز حکم اعدام. قطره ای بشه

 . « ... چشم» : پاسخ به این نظر توسط بی نام .مردم باید به آمارها و گفته های مسئولین اعتماد داشته باشند: بی نام

ذهن جامعه . ترل کنیم کاری غیر از شعارهای کلیشه ای رایج باید انجام دهیماگر فقط مصرف شهری را بخواهیم کن: امین همتی

برای بلند مدت باید . نسبت به پیامهای تلوزیونی و تبلیغات محیطی واکنش نشان نمی دهد، به خاطر تکرار زیاد این نوع تبلیغات

تژی دقیق و راه اندازی کمپین های اجتماعی به روی آموزش و فرهنگ سازی نسل جوان کار کرد و برای کوتاه مدت باید با استرا

 .همراه ایجاد یک مکانیزم جهت اطالع رسانی اتالف آب و جریمه نقدی شاید جوابگو باشد

 مشگل در عدم مدیریت صحیح و مصرف زیاد کارخانه ها و کشاورزی سنتی است. مردم کامال صرفه جویی میکنند: نادر 

تومان چه فرقی داره ؟ به نظر بنده 4444ب لوله کشی ما با آب معدنی که لیتری میخریم آ.فرهنگ مصرف ما است .مشکل  :مبین

آب لوله کشی هم ارزون به دستمون میرسه و هم اینکه پولشو یک ماه بعد پرداخت .هیچ فرقی نداره هردوتاشون قابل شرب هستن 

که به خاطر شستن یه ماشین حداقل صدها لیتر آب هموطن گرامی شمایی . ولی اون دیگری رو باید نقد بخری وگرون .میکنیم 

هدر میدهی ازاین به بعد با آب معدنی بشور هیچ فرقی باهم ندارن فقط باید حدافل لیتری هزار تومان برا آب معدنی پرداخت کنی 

خانگی مصرف به نظر بند ه همانند کشورهای خارجی آب تصفیه و قابل شرب باید جدای از سایر مواردمصرف مثل مصارف ....

 صنایع و بعضی کارخانجات باشه

مشکل اینجاست که مردم اصال فکر نمیکنند و هر کس فقط به فکر خودشِ با این همه بی آبی و کم آبی متاسفانه هنوز : بی نام 

الکی بازه حیاط و پارکیگشونو با آب جارو میزنندموقع ظرف شستن شیر آب الکی باز میمونه زمان دوش گرفتن از اول تا آخر آب 

بعضی از مردم خیلی راحت دستشونو از پنجره بیرون میارنو آشغاالشونو نثار طبیعت میکنن بابا مگه . همچنین وضع محیط زیست

... نسلهای بعدی شما نمیخوان تو این مملکت زندگی کنن؟؟ حاال میگیم تو شهر رفتگر هست، توی جنگل و جاده و کوه و دشت و

تبلیغ میشه برای صرفه جویی انرژی و حفظ محیط زیست تبلیغ میشد، ایران ... که برای حجاب و اگه هم اینقدر . که نیست

 مردم میرن توی دریا با شامپو و صابون و لیف وکیسه خودشونو میشورنیه کم عقل هم خوب چیزیه به خدا.گلستان بود

 چون آب ارزونه، خیلی هم ارزونه: بی نام

 آب کشور صرف کشاورزی میشه 24. نیست، تقصیر بی تدبیری مسئولینه چون کم آبی تقصیر مردم: بی نام 

اقا متاسیفانه مختص آب نیست تو همه موارد فقط ادعا داریم مثال مسلمونیم و تو قران صراحتا نوشته شده اسراف کاران : بی نام

 سر می دیم کو گوش شنو ندا.. برادران شیطان هستند عمریه داریم برای مصرف بهتر بنزین، آب ، نان، برق، گاز،
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چون اگر واقعا کمبود آب داشتیم حداقل فشار آب رو کم می کردند یا جیره بندی انجام میشد االن هفته ای یکبار مجتمع ما : ترنم 

کارگر میاره همینطوری آب باز میکنه تا پارکینگ و بشوره تنها کسی اعتراض می کنه منم هیچکس حتی نمیگه کمتر آب رو باز 

من می خوام واقعا آب رو جیره بندی کنند . بقیه چیزها هم همینطور تازه بعد از پارکینگ کوچه رو با آب لوله کشی میشوره. کن 

 .حداقل مردم می فهمند مساله جدی است.

ا تغییر دادن فشار آب در خطوط لوله آب و بخصوص کم کردن آن هرازگاهی احتمال وقوع پدیده هایی مانند ضربه قوچ ر: مسعود

 افزایش میدهد که با توجه به فرسوده بودن خطوط لوله احتمال شکستگی را چند برابر می کند

احتمال وقوع پدیده ای به نام ضربه قوچ افزایش پیدا .هرگونه تغییر در فشار آب در خطوط لوله به خصوص کم کردن فشار : بی نام 

 شکستگی افزایش می یابدمی کند که با توجه به قدیمی بودن خطوط لوله احتمال وقوع 

از  9صدا و سیما باید تبلیغات وسیعی برای مصرف صحیح آب انجام بده که متاسفانه انجام نمیده  4: نکته خیلی مهم اینه که: سعید

از حفر چاههای غیر مجاز  3. طرف دیگه هم قیمت آب خیلی خیلی پایینه و باید پلکانی بشه که شاید مردم به خودشون بیان

کنن و سیستم آبیاری در کشاورزیهارو مکانیزه کنن تا از هدر رفت آب جلوگیری کنن و هزاران راه دیگه که باید مردم و  جلوگیری

 مسئوالن به فکرش باشن همین االن هم دیر شده

هم  23 شما ببینید بیرون خود شهرداری کسانی که برای شهرداری کار میکنند چه آبی مصرف میکنند برای فضای سبز و : با نام

همش هم به مردم میگن کمتر مصرف کنید مصرف مردم باید کمتر بشه ولی مصرف مردم چند درصد . برای باالی شهر هست

 مصرف کل رو تشکیل میده؟

ابتدا با وجود عدم فرهنگ صحیح مصرف آب موافقم اما مشکل .به عنوان شخص که دانشجوی مقطع دکتری آب هستم : مسعود 

ه مصرف مردم بلکه در کشاورزی سنتی ،وجود صنایعی سنگین مانند خودرو سازی و پتروشیمی در شهرهایی بحران کنونی را در ن

به نظر .می باشد ... عدم تعویض خطوط لوله انتقال آب در شهرها و.که منابع آب کافی ندارند و آب خوراک اساسی این صنایع اند 

سازی خطوط لوله،مدرن کردن کشاورزیبا وجود نیروی متخصص کافی من دولت ها برای سرپوش گذاشتن در کم کاری خود در به

 .و تغییر نگرش کشاورزان تالش می کنند مردم را مقصر جلوه بدهند

 گر برای مسئولین مهمه چرا هیچ اقدامی نمی کنند؟ نتیجه می گیریم تغییر فرهنگ و نگرش مسئولین: بی نام 

 ه مجوز ساختمان سازی اونهم با آب شرب نمیدادنددوروغ میگن اگر کمبود آب بود اینهم: بی نام 

آبی که  93کجای دنیا آب رو مثه ایران مصرف میکنن؟؟؟ .... متاسفانه در ایران نه مدیریت هست نه پیشگیری نه درمان  :کارن

ماشین میشورن؛به اونوقت به مردم گیر میدیدن؟؟ کجای دنیا با آب آشامیدنی حموم میکنن؛  ... اسراف میشه مربوز به کشاورزیه

گلها آب میدن و واسه کشاورزی استعمال میشه؟؟ وقای یه مدیریت خوب نباشه وقتی زیرساخت ها قدیمین نتیجش چیزی غیر 

باشون روابط خوب داشتیم که ... ای کاش به جای گیر دادن به غرب که چرا این کار رو کردن چرا اون کارو کردن .... این نیست 

 .... در با ما به اشتراک بذارنتفکر و تکنولوژیشون 

 .معناکردن مصرف بهینه اب مخصوصادربخش گشاورزی راهبردی است دراینده هم جوابگوست: بینام

پیشنهاد بنده این است بودجه یک سال صدا و سیما صرف . صرفه جویی خوبه ولی باید دولت روی تصفیه آب متمرکز بشه: بی نام

 .تاسیس تصفیه خانه های آب بشود

و اینکه . سخنرانی رفته بودم که همین بحث مطرح بود و اینکه تو ایران هدر رفت آب تو بخش کشاورزی خیلی خیلی زیاده : .م.م

یا صنعتی که به آب زیاد نیاز داره رو تو . چه لزومی داره که تو مناطقی از ایران که خشک و نیمه خشکه ما کشاورزی داشته باشیم

هم به زور میشه تأمین کردو عاقالنه تره که تو اینجور مناطق برای مردم یه جور دیگه تولید کار  مناطقی ببریم که آب شربش رو

بهتره مدیریت کالن رو اصالح کنیم و به فکر آینده ایران باشیم نه اینکه . کرد مثل صنایع آی تی که منابع ابی زیادی نمیخواد
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 ر من مدیران کشور باید طرز فکرشون رو عوض کنندبه نظ. خودخواهانه و منطقه ای و استانی تصمیم بگیریم

در سنوات قبل نیز بحث کمبود آب مطرح بود ولی از ماه رمضان پارسال قضیه بصورت جدی تر مطرح گردید بنده خودم  :بی نام

معدنی تهیه کردم اینجور تصور کردم که دیگه باید بدنبال تهیه آب معدنی و ذخیره و از اینجور داستانها باشیم و مقداری هم آب 

ولی دیدم الحمدهلل با کاهش فشار و یا قطعی آب که مواجه نشدیم هیچ فشار آب تازه بهتر هم شد خوب این آب از کجا و از چه 

منبعی تهیه و در شبکه توزیع جریان پیدا میکند نمیدانم چیزی که واضح است سدها که خالی هستند لذا در چنین مواقعی 

را بسوی مصرف کننده منتقل کردن مفید است تا واقعیت را بصورت ملموس بفهمند قطع شدن آب و یا  مقداری فشار و مشکالت

 کاهش فشار راهکار مناسب و مهمترآنکه کسانی که بدون رویه و با انگیزه اسراف آب را هدر میدهند با جرایم باال تنبیه کرد

آن سبب پدیده علمی به نام ضربه قوچ یا واتر همر در خطوط لوله  تغییرات فشار در لوله های انتقال آب به خصوص کاهش: بی نام

 شده و با توجه به فرسوده بودن خطوط لوله شکستگی آنها افزایش می یابد

 (اگر مودبانه هم باشد، نه امثال آب مفت ممنوع)به عمل کار برآید نه به حرف: بدون نام

 ی هست خوب چرا هیچکس نمیره اونارو آموزش بده؟یه تبلیغی چیزیدصد آب مصرفی مال بخش کشاورز 24مگه نمیگن : بی نام 

سال پیش هیچکس کمربند نمی بست، کسی اعتقاد نداشت، اما با جریمه های سنگین و فرهنگ های سازی متنوع و  43: بی نام

نه آب هم پیاده سازی حاال همین رو باید در این زمی. کارشناسی شده کاری کردند که این معضل تا حدود قابل توجهی حل شده

و همینطور صنعت فوالد و ... البته باید بگم بحث کشاورزی و ابیاری قطره ای، جلوگیری از کشت محصوالتی مثل هندونه و . کنند

 .مهم تر است... 

کم ابی یه بیمار سرطانی رو نمیشه از سرماخوردگی ترسوند امروز مردم با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم میکنند که  :اصغر 

کمترین مشکل در حال حاضره و به همین خاطر این معظل به چشم مردم نمیاد صداو سیما از این قالب سیاسی بازی در بیاد و کار 

 فرهنگی بکنه شاید موثرتر باشه

های پر از گل من بارها دیدم که باغهای پر از درخت وخانه . درصد آب تهران را باالشهرنشینان استفاده می کنند 24بیشتر از : علی

خودشون رو با آب تصفیه شده آبیاری می کنند و متاسفانه مسئوالن شرکت آب و فاضالب هم چون پول براشون از همه چیز 

 .مهمتره فقط شعار میدن که آب کمه اگه مردید جلوی اونها رو بگیرید

از بحران و توسعه پایدار در مورد مصرف خانگی نبود انگیزه سیاسی و برنامه بلند مدت و استاندارد های ملی برای عبور  :بی نام

راه کار هست یک با آموزش مداوم برای  9فرهنگ ما به پاکیزگی اهمیت خاصی داده و مردم هم متعاقبا مصرف آبشان باالست .

ازیافت آب مشارکت دانشگاهیان برای تولید محصوالت کم مصرف و ب 9خانواده ها برای صرفه جویی و پی بردن به ارزش واقعی آب 

 خانگی و صنعتی نمی شود منتظر تکنولوژی غربی و چینی برای اصالح فرهنگ مصرف آب ماند

 مردم اینقدر گرفتاری مالی دارند که دیگه فکرشون به اب نمیرسه: کریم

روشهای باید . ولی مشکل اصلی در کشاورزی و بعد از آن در صنعت می باشد. صرفه جویی در مصرف آب خانگی خوب است :فرهاد

مثال چرا باید در ارومیه آب به جای اینکه وارد دریاچه شوند، به کشت . آبیاری مدرن شوند و محصوالت کم آبتر کاشته شوند

محصوالتی مانند ذرت اختصاص پیدا کند؟ آیا الزم است در فارس، اصفهان و سیستان و بلوچستان برنج بکاریم؟ و همینطور در 

. و کارخانه های ما از جمله ذوب آهن با آب کار میکنند و اکثرا هم در مناطق کم آب ساخته شده اند بسیاری از نیروگاه ها. صنعت

 .چون اختصاص این امکانات بیشتر با رانت صورت میگیرد تا توجه به این مسائل

مصرف وحشتناکی  میشه لطف کنید آب واحدهای صنعتی که خوره آب دارند رو قطع کنید؟کارخانه های خورنده آب واقعا: بابک

چرا اونا را مجبور نمی کنید کارخانه های خودشون رو ببرن سمت حاشیه خلیج فارس؟الاقل اونجا مجبور میشن برای خرید .دارن

یعنی با یک تیر .آب شیرین کن دست توی جیب کنن و هم آب مورد نیاز کارخونه هاشون رو مهیا کنن و آب رو به دولت بفروشن
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 .دو نشون رو بزنن

وقتی مجوز ساخت و ساز بیجا و غیرقانونی میدن و با این . ساخت و سازها ی نابجا و دادن تراکم های غیرمجاز از شهرداری: نام بی

ساخت و سازا تراکم جمعیتی شهری هم باال میره، مصرف آب هم باال میره این همه ساختمونو و تراکم از کجا آب مصرف میکنن؟ 

 .ب رو من شهرداری میدونممقصر اصلی و شماره یک کمبود آ

 :نکته خیلی مهم در این بین هست که البته خیلی از دوستان هم به اون اشاره کردند 3به نظر من : امین ابراهیمی

مصرف اب کشاورزان به طور جدی کنترل بشه و تسهیالتی در اختیارشون بزارن که از روش های ابیاری صنعتی استفاده کنند و 4

 ه چاه های شخصی دارن نظارت های شدیدی بر انها اعمال شوددر ضمن کشاورزانی ک

هزینه اب خانگی تا میزان مصرف استاندارد با هزینه معقول حساب بشه و بیش از این مقدار افزایش قیمت چشمگیر و وحشتناک 9

 باشه،به طوریکه تبدیل به دغدغه برای خانواده ها بشه

ن در فضای شهری بیشترین اصراف اب رو شهرداری از طریق ابیاری فضاهای سبز این نکته که بسیار مهمه اینه که به نظر م3

داره،هم به لحاظ اینکه از روش غرقابی در اکثر موارد استفتاده میشه و هم از این لحاظ که از گیاهانی استفاده میشه که با شرایط 

 محیط کویری ما جور در نمیاد

Mehdi:  همچنین اگه مردم آب کم مصرف  .سال اخیر در مصرف آب صرفه جویی میکنندمن اینو مطمین هستم مردم در دو سه

کنند درآمد دولت میاد پایین بنابراین آب گران میکنند اگه زیاد مصرف کنند باز برای جلوگیری از اسراف آب قیمت آن را افزایش 

جمله آخر اینکه دکتر کردوانی در برنامه .میدهند پس در هر حالتی دولت بهانه ای برای سر پوش گذاشتن سو مدیریت خود دارد

 درصد آب بخاطر پوسیدگی مجراهای انتقال آب هستند؟14تا34ای ذکر کردند که 

که به هدر رفتن بیشتر اب و صدمه زدن به محیط زیست منجر . متاسفانه خیلی از سدهایی که زده شده بودن کارشناسی بوده: ن

که اطراف مسیر پر از ذخایر نمکه و عمال باعث شور شدن اب در  .وخانه ی کارونمانند سد گنوند بر روی قسمت غربی ر. شده

یعنی کسانی بر مقوله اب دارند مدیریت می . عامل اول سو مدیریت هستش. قسمت پایینی رودخانه و صدمه زدن به کشاورزی شده

نشدن چقدر این بحران وحشتناک و جدی دوما مردم ما درست مصرف نمی کنند چون هنوز متوجه . کنند که هیچ تخصصی ندارند

سال اینده  94یعنی ما در . االن دشت تهران به شدت نشست کرده و باعث شده فاضالب با ابهای زیرزمینی ترکیب بشه .هستش

 .اب سالمی نخواهیم داشت

 .شیدبا تشکر موفق و موید با. تا وقتی آب از شیر میاد ما صرفه جویی بکن نیستیم. به نام خدا: بی نام

حتما باید آب جیره بندی بشه تا قدر ... متاسفانه در کشور ما همیشه تا به مشکل نخوریم اقدامی از طرف مردم انجام نمیشه :عادل

مثال ...از طرفی طبق اعالم رسمی بیشتر هدر رفت آب در کشاورزیه که این مشکل خودش دالیل مختلفی داره.این نعمت را بدونند

ا از مردم عزیزم خواهش دارم همونطور که نسبت به بسیاری از مسایل حساسن روی این موضوعم حساس ام.... آبیاری سنتی و

 مرسی خبر یا علی... دقیقه به نسل بعد فکر کنیم شاید کمی رفتارمون درست بشه 4...باشن

ویی میکردن که انگار آب اگه مبلغ قبض آب به اندازه قبض گاز گرون بود اون وقت مردم چنان صرفه ج. چون آب مفته: آیهان

 نیست، طالست

 .آب را گران کنید و دمار از روزگار مردم درآورید. قیمت پایین آب: هاشم

مشکل اصلی کمبود آب روش مصرف خانگی نیست بلکه کم توجهی مسئوالن نسبت به زیرساختهایی مثل آبیاری : بی نام

کشاورزی و فضای سبز به جای آب تصفیه مجدد از همون اب برای . پیشرفته،تجهیزات تصفیه آب شهری برای کشاورزی هست

 شرب خانگی استفاده میکنن خب معلومه سد خالی میشه

 هیج کس از خود گذشتگی نشان نمی دهد. عدم اعتماد مردم بدلیل اختالس های کالن : بی نام
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درصد هم در مصرف اب صرفه جویی کنند  34اگر مردم تا .خبرگزاری محترم انقدر مردم را مقصر بحران اب جلوه ندهید: بی نام

مشکل اصلی درتکنولوژیهای فرسوده صنعت و کشاورزی است . درصدی جبران می شود 34درصداز میزان کل صرفه جویی  3تنها 

 که عامالن اصلی هدر رفت اب هستند

دیدیم ؟ کی باید آموزش بده ؟  فایده نداره نظر من چه ارزشی داره مسوولیت با کیست ؟ کی طرحی داره ؟ چه آموزشی: بی نام

جهت بهره برداری از فن آوری های نو برای انتقال آب چه کاری انجام شده ؟ آبخیز داری و روش های سنتی کنترل هرز رفت آب 

چی ؟ چگونه ...چی ؟ کی مسوولشه ؟ کدام نهاد ؟ شهرداری ها چه وظایفی دارند ؟ طرح تصویه فاضالب برای مصارف کشاورزی و

لوله کشی کرد ؟ با کشاورزی غلط و کشت محصوالت نادرست چی ؟ زمین هایی که سفرهای آب زیر زمینشونو از دست دادن باید 

چه باید بکنند واقعاً نظر منی که جبر روزگار شهرنشینی کرده چه اهمیتی داره من فقط می تونم در یک کوجک آب مصرفیمو کم 

شه ظاهراً پولی در این پروژه ها نیست و کسی به فکر کار کردن در این حوزه ها  د میکنم ولی آب در کشور ما در مقیاس وسیع نابو

 نمی افته

بهینه کردن نه صرفه جویی مصرف آب در کشور برنامه ریزیه مختص به خودشو میخاد که این برنامه ریزی وظیفه دولته نه : بی نام

 . آب منازل دردی دوا نمیشهملت ، در غیر اینصورت با خواهش و تمنا و جیره بندی کردن 

از بس مسایل مهمتر دارند ضمن اینکه این مردم نسبت به شنیدن اخبار بد بی توجه شده اند شما روزی نیست که یک : بی نام

 خبر خوب بدهید این هم مثل بقیه

 مین سادگیبه ه. چون مسئولین مردم رو جدی نمیگیرن بنابراین مردم هم حرف مسئولین رو جدی نمیگیرن: ای بابا

 درصد آب از طریق شبکه آبرسانی هدر می رود مردم باید جدی بگیرند یا اداره آب و فاضالب 94در رشت : بی نام

خیلی از روستاها باید ... حجم میوه ای که از طریق آبیاری غرقابی در ایران تولید می شه متناسب با ذخایر آب نیست: عباس دهقان

درست ...این میوه ها که آب زیادی می خواد باید به کشت گندم و یونجه و از این قبیل چیزا بپردازنبه جای هلو و شبرنگ و امثال 

یا ما و یا بچههای ... ی روزی باید تاوان این زیاده خواهی رو داد... ما برای سود و شکم داریم منابع و داغون می کنیم ... مثل قدیم

 ...ا

 .و فقط گرانی بیش از حد آب است به نظرم چاره کار فقط: عباسعلی مستعان

برابر ما مصرف آب دارن و با این  44اصن چرا صرفه جویی کنیم؟ وقتی میشنویم کشور های خلیج فارس هر کدوم حداقل  :محمد

 آره اونا به فکر مردمشونن و حاضرن پول برا آب شیرین کن... . وجود حکومت اونها دعوت به مصرف بیشتر آب میکنه مثل استخر و 

 بدن

واقعا برای محمد با این اظهار نظر ناراحت شدم دستگاههای اب شیرین کن عوارض تخریبی خیلی بدی روی محیط زیست : بی نام

دارد درست مثل سدها که بیست سال دیگر خود را نشان می دهد در قطر که از این اب شیرین کن ها استفاده می کند جمعیت 

هشتاد ملیون است مصرف سرانه اب در کشور خشک ما دو برابر ذوسیه است که بیشترین ان کمتر از دو ملیون است جمعیت ما 

ذخایر اب جهان راداردبعد ایشان گفته اند دولتهای انان مردم را به استفاده بیشتر اب تشویق می کنند هر کار بدی کشورهای عربی 

 .می کنند مگر متهم باید تقلید کنیم

اکم بوده عدم اطالع رسانی از سوی رسانه ها فکر میکنم باید یاد داد که چگونه مصرف کنیم و به علت فرهنگ غلط که ح: بی نام

همچنین تشویق کنیم کسانی رو مصرف مناسب داشته اند در قدیم این همه دوش گرفتن مد نبود ملت با لگن اب میریخت تو 

 یاد بگیریم چگونه مصرف کنیمحموم البته االن همین دوش افتادگی پوست هم میاره خیلی طول میکشه که 

 .چون دولت مشکالت مردم رو جدی نمیگیره مردم هم مشکالت دولت را جدی نمی گیره: بی نام

 دوست عزیز این مشکل دولت نیست: بی نام
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 فالش تانک مصیبته استخر پنت هاوس فاجعه: بی نام

 آیا دولت و شهرداری آن را جدی گرفته؟: بی نام

درصد آب  29. می دم، بعد ببینیم که باید مردم بیشتر به فکر صرفه جوئی در اب باشند، یا دولتمردان من یه آماری رو :پارسا

حاال فرض کنیم که همه مردم ایران . درصد خانوارها هستند 9درصد صرف مصارف صنعتی و فقط  4کشور صرف کشاورزی، 

صرفه جوئی باید اونجائی بشه که این همه اب داره . دهمصرف خودشون رو نصف کنن، تازه اونوقت یک درصد از اب صرفه جوئی ش

کی گفته جائی که آب نیست با هزار بدبختی هندوانه و گندم کاشته باشه؟ کی گفته این همه تو آب پاشی های . تلف میشه

 .کشاورزی هدر رفت اب داشته باشیم؟ بریم اونجائی دنبال صرفه جوئی بگردیم که کاراتر هست

ر شما تا حدی درست است ولی همان هشت درصد هم خودش بسیار مهم است چه می شود اگر ما مرتب هرچند نظ: بی نام

پارکینگ ها و ماشینهایمان را با آب شرب نشوریم متاسفانه مصرف آب در تهران یک ونیم برابر میانگین شهرهای جهان است که 

 .برای یک کشور کوچک فاجعه است

 ر مردم حل شده است ؟مگر درد ها و مشکالت دیگ: بی نام

تو حموم مثه ما لگن بزارید با یک کاسه بعد میبینید با دو تا لگن میشه حموم کرد پاک پاکم : آقا من یه پیشنهاد دارم: بی نام

کولر خونتونو خاموش کنید چند دقیقه تا باد از زیر در نیاد تو سردتون .. لطفا میرید حموم شیر آبو باز نزارید حموم گرم شه..شد

 البته این که گفتم برا ما قشر پائینه.. شه

؟ کمبود آب به چه  4سئوال .متاسفانه هر پیامی رو خوندم دم از زدن وکشتن وافزایش قیمت بود وفقط با تنبیه کردن  :مهدی

یست سئوال سوم ؟ آب تصفیه ن. معنی است آیا آب نیست یا آب شیرین نیست؟ سئوال دوم آب شیرین کم است یا آب تصفیه شده

سطح زمین را آب پوشانده است که با باال رفتن دمای زمین وآب شدن یخهای فطبی  3/1همانطوریکه می دانیم / یا آب اشامیدنی 

پس اول .ضمن اینکه حجم آب موجود در زمین ثابت وبه سه صورت یخ ،آب ویخار می باشد . به حجم آب موجود اضافه می شود

 . ر بگردیم وبعد اعدامش کنیممشکل را مشخص کنیم وسپس دنبال مقص

saeed : فراوونی 

 دقیقا مث مثال دوستمون درمورد کمربند....فرهنگ درست مصرف کردن رو با قانون میشه اجرا کرد والغیر: بی نام

ون مالک شما فقط سد کرجه؟؟؟مگه ا» : بی نام دیگری در جواب این فرد نوشته است« . واال سد کرج که کامال پر شده» : بی نام

 « میلیون جمعیت؟ 4443سد چقدر آب داره واسه تهرانی با 

نمونه ... این آبگرمکن دیواریا آی حرصمو در میارن ده دقیقه باید آب رو باز بداریم که آبگرمکن روشن بشه و آب رو گرم کنه: فریبا

 ای از خروار

هدر رفتی .حاال از مردم میخوان که صرفه جویی کنن متاسفانه مسولین ما هدر رفت آب رو طی این چندین ساله باز گذاشتن : ایرج

مثل قطع بی رویه . چیزهایی که شاید بی ربط بیاد ولی تاثیر گذاره ... که بدبختانه هنوزم ادامه داره از کوچکترینش گرفته تا الی

اگه باغات سر جای  مثال .وخیلی چیزهای دیگر.ورود دستگاه های پرمصرف. ساخت وساز بی حد وحصر .تخریب باغات. درختان

خودش بود شدت گرما به این حد نمیرسید که مردم مجبور بشن از کولر های پرمصرف استفاده کنن که این کولر ها هم خودش 

ما مسیولینو . جای بحث داره حاال خودتون عمیق به این موضوعات و موضوعات دیگه فکر کنین ببینین چی دستگیرتون میشه

 .ز باشن نه اینکه بیان هی آمار بدنانتخاب کردیم که چاره سا

 واال ما که جدی گرفتیم و داریم خداییش رعایت میکنیم: بی نام

مشکل به دو بخش عمده تقسیم می شود اول مسووالن دوم مردم مسووالن باید از مدارس گرفته تا دانشکاهها وحتی صدا : بی نام

زمین است وتمام ابهای زیر زمینی رو به اتمام است باید پوسترهای وسیما به مردم مرتب اموزش دهند که ایران جز مناطق خشک 
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بزرگ توسط شهرداری ها در شهرها نصب شود دوم متاسفانه کم کردن زمینهای زیر سطح کشت وتغییر روشهای ابیاری و نوع 

الها داد می توانست محصوالت است مثال انگور را جانشین سیب کنیم و دولت بجای این یارانه بی حاصل که در تمام این س

روشهای ابیاری قطره ای را جانشین کند یا در روستاها مواد اولیه صنایع دستی را در اختیار روستاییان برای کسب درامد قرار می 

داد در مورد مردم متاسفانه بسیاری هنوز متوجه عمق فاجعه نیستند با اب شرب ماشین می شورند یا در اپارتمانها هر هفته 

 را با شلنگ اب بجای جارو تمیز میپارکینگ 

هدر رفتن آب، شیوه های نادرست آبیاری در کشاورزی هست و با صرفه جویی در آب خوردن مردم، مشکل  24چون دلیل  :ابراهیم

 کمبود آب کشور حل نخواهد شد

زتمام کرهای ما ایراد میگرفت شیر دوستی بایه ترک استانبولی ازدواج کرده بود ومهمون ما شده بود واین جناب استانبولی ا :شمالی

آبو باز می کردیم صداش بلند میشد که چرا آبو هدر میدید،از شعله ی زیاد بخاری و خاموش نکردن بخاری هنگام خروج از خونه،از 

در .میکنمازش خیلی چیزها یاد گرفتم ورعایت .................خرید نون زیاد ومیوه ها و وحتی غذاهایی که سر سفره می آوردیمو

ضمن سفری به در میان بیرجند داشتم در یکی از خونه های یکی از روستاهاش طرح جالبی دیدم،این خونواده یکی از سینکهای 

آشپز خونشو لوله کشی کرد به سمت باغچه وآبهایی که برای شستشوی میوه سبزی وضو گرفتن وشستوشوهایی کهبه مواد شوینده 

ه باغچه ودر ختاشونو اینجوری آبیاری میکردند اونا بر ای حموم مثل قدیمیا از تشت استفاده الزم نداشت روهدایت میکردند ب

 میکنند که آب کمت

حاال منم آبهایی که موادشوینده نداره روجمع میکنم وبرای آبیاری گلدونهام وباغچه ی آپارتمان استفاده میکنم ،کاری بقیه : بی نام

یکنند یه مخزن آب تهییه کردم باهزینه ی خودم وآبهای تمییز بارون ودر فصل سرماو آب ی آعضای آپارتمان ندارم که چیکار م

کولر رودرفصل گرما جمع میکنموحیات ماشین وپله هارو میشوریم به نظافت چی اجازه ی استفاده از آب شیرو 

د درشستن ظرفها هم باید در یک نمیدم،ماهرکدوممون در جایگاه خودمون باید درست مصرف کنیم مطمئننا بقیه هم یاد میگیرن

تشت چند بار ظرفامونو بشوریم اگه شیرو باز کنیم آب زیادی هدر میره،این کار زمانی شدنی که شما خیلی احساس مسئولیت کنی 

ویا اینکه آب خیلی گرون بشه مثل ترکیه فمثل لبنان این دو کشور کم آب نیستندولی آب در اونجا گرونه وحتی برق هم همینطور 

 .،باور کنیم که ما درست مصرف نمیکنیم 

اگر درست مصرف کردن را یاد بگیریم وبهای زیادی براش پرداخت کنیم هرگز آب رو هدر نمیدیم مردم در کل پرتوقع : بی نام

 ماباید از خودمون شروع کنیم ،اگر کشاورز ما پول زیادی برای آب پرداخت کنه.ومصرف زده شدن حاضر به صرفه جویی نیستند

هیچ وقت اون همه آب برای کشت برنج وهندوانه ومحصوالت آب بر استفاده نمیکنه میره سراغ محصولی به آب کمتری نیاز داشته 

 .امیدوارم هممون چه مردم وچه مسئولین عاقالنه تصمیم بگیریم وعمل کنیم.باشه

آگهی های شیرآالت و شامپوها، همچنین به عوامل زیادی هست بعنوان مثال به آگهی های تلویزیون نگاه کنید مخصوصا  :رضا

این ها به ذهن بیننده القا می . نحوه آبیاری فضای سبز توسط شهرداری ها در تمام سطح شهر در پیش چشم کودک و بزرگسال

 .کنند که کمبود آب طنزی بیش نیست

آب شهری و بازگزداندن فاضالب جلوگیری از هدر رفت آب در سیستم فرسوده لوله کشی 4روش های کنترل مصرف آب : مهندس

 استفاده ازآب دریا با روش ابداعی شرکت مپنا3اصالح روش آبیاری کشاورزی و کنترل گسترده در این بخش 9به شبکه آب شهری 

الاقل برای .دولت ابزارصرفه جویی رادراختیار ملت قراردهدنظیر شیراالت هوشمند.تعامل وهمکاری متقابل دولت وملت:مجید

بدون فراهم نشدن سازوکاراصولی فقط .انوقت ببینیم مردم باز هم زیاد مصرف میکنندیانه.سکونی یک دستگاه هرواحدم

 ...من اولین متقاضی.قرارهم نیست مجانی تحویل مردم دهنداقساطی بگیرندهزینه را.باهشداردادن مصرف بهینه نخواهدشد

http://alef.ir/vdcamonu12n4e4.k3k1.html?932333 

http://alef.ir/vdcamonu049n0e1.k5k4.html?279357
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  July 2415 18 - 13:۲۲ - 139۲تیر  27 :تاریخ

 پیام مدیرعامل بانک کشاورزی به مناسبت عید فطر
در . فرارسیدن عید سعید فطر را تبریک گفتدکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی طی پیامی 

 .پی ، متن این پیام را مشاهده می کنید

 هالل عید به دور قدح اشارت کرد     بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد 

   که خاک میکده عشق را زیارت کرد     برد  کس  قبول آن  و حج  ثواب روزه   

مکتبی که . فت حق تعالی و تزکیه و سلوک بندگان به سمت یگانه معشوق عالم استرمضان، مکتب عشق و معر           (حافظ)

مومنان با توسل به اعمال و مناسک آن هرچه آلودگی، جهل و خودبینی را در چشمه زالل پاکی و خلوص از روح و روان خود می 

 .زدایند

 "کُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّیَامَ فَإِنَّهُ لِی وَأَنَا أَجْزِی بِهِ "نقل است از پیامبر اسالم که پروردگار جهان در حدیثی قدسی می فرماید

الجواهر السنیه، محمدبن حسن حر . ) همه اعمال بنی ادم برای خود اوست ، مگر روزه که خاص من است و من پاداش آن هستم 

باشتند و اکنون از دل و جان با فراغ بال به استقبال پایکوبی خوشا آنان که انباز روح را از مواهب و نعمات این ضیافت ان(عاملی

 .روحانی جشن فطر می روند تا فرشتگان مقرب پروردگار، باران رحمت و گشایش را بر زندگانی ایشان فرود آورند

همان استغراق در اگرچه ماه رمضان به پایان رسید و خوان گسترده ضیافت اهلل برچیده شد، لیکن فلسفه و درون مایه رمضان که 

معرفت ذات حق تعالی است همچنان در دسترس انسان های وارسته و رهروان راستین راه حق خواهد بود تا از آن سیراب و 

سرمست شوند و همانا یکی از طرق دست یازی به این موهبت الهی، خدمت به خلق خداوند است؛ چراکه پروردگار عالم خادمان 

 .یده رحمت می نگرد و لطف و کرم خویش را از آنان دریغ نخواهد کردبندگان زحمتکش خود را به د

ان شاءاهلل که ما خانواده بزرگ بانک کشاورزی، از این ماه شریف ، خوان بی بدیل و مکتب پرفیض الهی، توشه اخالص عمل، حسن 

عنوی را سرلوحه خدمت رسانی به بندگان خلق و تزکیه نفس را اندوخته باشیم تا در تمام شئون زندگی و کار، این دستاورد بزرگ م

زحمتکش خداوند قرار دهیم و با گشودن گره از مشکالت کشاورزان ، تولیدکنندگان و کارآفرینان شریف و حمایت از تولیدات 

 .یمداخلی، رسالت خود را در خدمت به خلق، ایجاد امنیت غذایی و رونق اقتصاد کشاورزی کشور عزیز اسالمی مان به انجام رسان

در پایان، عید سعید فطر را به شما تبریک می گویم و از درگاه خداوند متعال تندرستی، سربلندی و سعادت شما عزیزان و بانک 

 .همیشه سبزمان را مسئلت دارم

https://www.tabnak.ir/fa/news/343214 
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  July 2415 19 - 11:28 - 139۲تیر  28 :تاریخ

 درصدي مصرف؛ 38رغم كاهش  به

 برابر شد 7واردات لبنیات 
باره میزان  به یک 4393هزار تن در سال بوده اما از سال  44.4میزان واردات لبنیات برپایه شیر حداکثر  4393تا قبل از سال 

کیلوگرم  434کیلوگرم به  944ها مصرف سرانه شیر از  ی این سالواردات بیش از هفت برابر شده، این درحالی است که در ط

 .درصدی دارد 39کاهش یافته که حکایت از افت 

باره میزان  به یک 4393هزار تن در سال بوده اما از سال  44.4میزان واردات لبنیات برپایه شیر حداکثر  4393تا قبل از سال 

کیلوگرم  434کیلوگرم به  944ها مصرف سرانه شیر از  ست که در طی این سالواردات بیش از هفت برابر شده، این درحالی ا

  .درصدی دارد 39کاهش یافته که حکایت از افت 

ثبت  4324سال  هزار تن و در 999، اوج واردات لبنیات برپایه شیر خام به کشور در حدود تابناک اقتصادی به گزارش خبرنگار

 .شده و بیشترین واردات در این تراز در قالب شیرخشک صورت گرفته است

نیز نقش بسته است و دورانی که تنها پنیر عمده بازار دانمارکی  44های آن حتی در ذهن متولدین دهه  وابستگی به شیر و فرآورده

مسبب . ید اتفاق افتاد در مدت کوتاهی تبدیل به خودکفایی شداین وابستگی اما با جهشی که در تول. توان فراموش کرد بود را نمی

 . های هلشتاینی بود که به دستور عباسعلی زالی وزیر وقت کشاورزی انجام شد این جریان هم واردات گاو

 .لی داغ شدهای لبنی نیز پا گرفت و در مدتی کوتاه بازار لبنیات داخ ها صنایع وابسته یعنی صنعت فرآورده با سااندهی دامداری

تا  94تنوع باالی تولیدات در سال های اخیر ناشی از اقدامات حمایتی بود که از دامداران صورت گرفت اما این حمایت ها در دهه 

 .حد زیادی رنگ باخت و چه با تعیین قیمت شیر خام و چه با کاهش تعرفه واردات زمینه زیان دهی دامداران فراهم شد

میلیارد دالر وارد  9.9هزار تن معادل شیر خام به ارزش حدود  444ساالنه حدود  4323تا سال  4394به طور متوسط از سال 

میلیون دالر بوده و واردات ارزشی لبنیات کشور به میانگین  339با بیش از  4324کشور شده است که بیشترین آن مربوط به سال 

 .میلیون دالر رسیده است 944ساالنه حدود 

http://www.tabnak.ir/fa/news/349434 
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 2:43ساعت  4321تیر 

 آبی و آبیاری در کشور  های افزایش راندمان راه

جامعه کنند بیشتر در سطح  با توجه به اینکه چندی است مشکل آب که هرازگاهی برخی از آن به عنوان بحران آب یاد می

های اجتماعی ناشی از موضوع  شود از این رو در زمینه موضوع کم آبی،راهکارهای حل مساله آب،تنش ها مطرح می بخصوص رسانه

دکتر مجید فاضلی عضو هیات علمی .نظر و متخصص در امور آب داشتیم ها گپی صمیمی با استاد صاحب کن کم آبی و آب شیرین

  .شهیدبهشتی معتقد است ما در کشور بحران آب نداریم بلکه معضل مدیریت آب را داریمدانشکده آب و محیط زیست دانشگاه 

شود فلذا از شما به  ها و مسوولین مطرح می آبی در کشور از سوی رسانه هاست بحث بحران آب و کم آقای دکتر مدت

نمائید و بفرمائید که چه نظر و استاد واحد آب خواهشمندیم بحث بحران آب در ایران را تشریح  عنوان یک صاحب

 اند؟ چنینی هستند و چه تدابیری اندیشیده کشورهایی مانند ایران دچار معضل این

 .گیرد ترین مناطق جهان قرار گرفته است که خاورمیانه و شمال آفریقا را در بر می آب ایران در یکی از کم

 914از  سال است و کشور ما با متوسط طوالنی مدت بیشمیلیمتر در  34تر از  میزان بارندگی اغلب کشورهای این منطقه کم

 .گردد  میلیمتر در سال در بین این کشورها جزو کشورهای پرآب تلقی می

 :نامند، در موارد زیر است تفاوت کشور ما با این کشورها که موجب بروز شرایط تنش آبی که برخی آن را بحران آب می

 .ای مورد نظر بیشتر استتراکم جمعیت در ایران از اغلب کشوره -

. کنندگان آب در کشور ما با شرایط توزیع جغرافیائی بارندگی و وجود منابع آب دیگر متناسب نیست توزیع جمعیت و سایر مصرف -

از یک میلیون نفر یا وجود ندارد و یا شهر مورد نظر در  شهرهای با جمعیت بیش در حالی که در بیشتر کشورهای مشابه کالن

 .های بزرگ واقع شده است احلی دریا و یا رودخانهمناطق س

های مدون آمایش سرزمین،  های کشاورزی در ایران از اغلب کشورهای منطقه بیشتر است و عدم وجود برنامه سرعت رشد فعالیت -

ا ظرفیت منابع آب، تکیه بر رشد تولید کشاورزی برای تامین امنیت غذائی، راندمان پائین آبیاری و عدم تناسب نوع و سطح کشت ب

 .های آبی در کشور شده است موجب بروز تنش

 

میلیارد متر مکعب ظرفیت منابع آب  444از  مجموعه عوامل فوق در کنار رشد جمعیت باعث شده است که از مجموع بیش

شهری و  های کشاورزی، های سطحی، زیرزمینی و منابع غیرمتعارف شامل آب زهکشی، پساب اعم از آب)تجدیدپذیر کشور 

درصد منابع آب خود را  14از  هائی که بیش های جهانی کشور  شود؛ در حالی که براساس نرم  درصد آن برداشت 93بالغ بر ( صنعتی

 .دهد که کشور ما با یک شرایط نامناسب آبی روبرو است این مساله نشان می .برداشت نمایند در معرض تنش آبی خواهند بود

 

 ه پیدا کردن چه مشکالتی ایجاد خواهد کرد؟بحران آب در صورت ادام

چنانچه گفته شد همه مشکالت آبی ما مرتبط با کمبود آب نبوده و بیشتر به راندمان پائین تولید محصوالت آبی و عدم توزیع 

 .کننده اعم از صنعت، کشاورزی و شهری است مناسب منابع آبی و استقرار مبادی مصرف

به کمتر  4323ب تولیدی فعلی کشور را به جمعیت تقسیم کنیم، میزان تخصیص سرانه آب در سال ولی با این اوصاف اگر نهایت آ

متر مکعب در سال به  4444های جهانی، تخصیص سرانه آب کمتر از  رسد؛ این در حالی است که در نرم متر مکعب می 4344از 

 .گردد فیزیکی آب تلقی میمتر مکعب در سال به معنی کمبود  344معنی کمبود اقتصادی و کمتر از 
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دهد که با روند رشد جمعیت در کشور حتی اگر باالترین راندمان مصرف و بهترین تناسب مبادی تولید و  این مساله نشان می

سال آینده، در صورتی که صرفا به منابع آب متعارف و قابل تجدید تکیه  43تا  44مصرف آب هم به اجرا درآید در فاصله زمانی 

 .آبی خواهیم شد کنیم، وارد مرحله کم

 توانیم اجرا کنیم؟ به نظر شما چه راهکارهایی برای مشکالت آب کشور می

 :بندی کرد ر بستهتوان به صورت زی حل اساسی برای حل مشکالت تنش آبی در کشور را می زنید، راه همانطور که حدس می

های  ریزی برای استفاده از فناوری های کشاورزی و شهری با استفاده از برنامه افزایش راندمان مصرف آب، به خصوص در بخش -

 .نوین استخراج، توزیع و مصرف آب

 .(ص سرانهدر نتیجه افزایش تخصی) های مصرف شده و افزایش ظرفیت تامین آب  افزایش نرخ بازیافت و بازچرخانی آب -

کیلومتری دریاهای آزاد و تعدیل جمعیت  44کننده آب مانند منابع جمعیتی و صنعتی به محدوده  انتقال منابع مصرف -

و تامین آب مورد نیاز ... از یک میلیون نفر از جمله تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، شیراز، شهرهای کشور با جمعیت بیش کالن

 .یابد بدین ترتیب باز هم میزان آب تولیدی کشور افزایش یافته و تخصیص سرانه نیز به تناسب افزایش می. اسازی آب دری با شیرین

 رو داریم؟ های آبی تدابیری در پیش آبی در ایران آیا برای زنده نگه داشتن سفره های کم با توجه به زمزمه

شود و با اتخاذ تدابیر قابل اجرا و  منطقه پرآب محسوب می همانطور که گفته شد، کشور ما از نظر منابع آب نسبت به کشورهای

سازی و صرف به جای اعتبارات ملی و  کنندگان در تصمیم های ریاضتی و اجباری و با مشارکت دادن مردم و مصرف بدون برنامه

 .ی غلبه کردآب رغم افزایش جمعیت بر مشکالت کم های اجتماعی علی توان بدون تنش توان فنی و مدیریتی کشور، می

توان ضمن حفظ آبادانی مناطق مختلف کشور و با توزیع مناسب مبادی تولید و مصرف، در میان مدت و  با اتخاذ تدابیر مناسب می

 .شوند، پرداخت حیای منابع آب زیرزمینی که ذخیره آینده کشور محسوب می آبی غلبه کرده و به ا  بلندمدت بر مشکالت

ای برای رفع  ای این موضوع تا چه اندازه های آزاد توسط راکتورهای هسته دن آببا مطرح شدن بحث شیرین کر

 موضوع آب کشور تاثیرگذار خواهد بود؟

ها نیاز به انرژی الکتریکی و  برخی از این فناوری. های مختلف، نیاز به صرف انرژی دارد سازی آب دریا با استفاده از فناوری شیرین

کما این که  .ای استفاده کرد توان از راکتورهای نیروگاه هسته در هر دو صورت می. نیاز دارندبرخی دیگر به انرژی حرارتی 

توانند در این  های گازی نیز، هم با تامین انرژی الکتریکی و هم با استفاده از تلفات انرژی حرارتی آنها می های بخار و نیروگاه نیروگاه

 .زمینه مورد استفاده قرار گیرند

ها به عنوان سیستم نوین آبی توانایی حل این معضل را دارند و خروجی این  های آب شیرین کن ژی سیستمآیا تکنولو

 ها چه مشکالت زیست محیطی را ایجاد خواهد کرد؟ سیستم

ی ها های تولید همزمان آب و انرژی به پیشرفت های اخیر از نظر تولید تجهیزات آب شیرین کن حرارتی و سامانه کشور ما در سال

در حالی که ظرفیت تولید آب . های غشائی در کشور از سرعت باالئی برخوردار نیست لیکن توسعه فناوری. قابل توجهی رسیده است

رسد، سهم کشور ما در این حوزه در حدود  متر مکعب در روز می 94/ 444/444از  فارس به بیش شیرین از دریای عمان و خلیج

 .شود های مورد استفاده در ایران شامل هر دو سیستم حرارتی و غشائی می سامانه متر مکعب در روز است و 344/ 444

های غشائی دارای آلودگی غلظتی و  کن شیرین  های حرارتی دارای آلودگی غلظتی و حرارتی و آب کن پساب خروجی آب شیرین

شکال نیست ولی امروزه تمهیدات مختلفی محیطی خالی از ا شیمیایی است و تخلیه مستقیم آنها به منابع طبیعی از نظر زیست

 .محیطی توسعه یافته است برای کاهش اثرات زیست

 باشد؟ ای می ها در چه مرحله کن شیرین  اندازی و استفاده از سیستم آب ایران در راه
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ورهای منطقه از ها در ایران به نسبت کش کن وجود منابع آب طبیعی در کشور موجب شده است که توسعه استفاده از آب شیرین 

مترمکعب در روز  4/ 444/444های موجود کشور به جرات کمتر از  کن مجموع ظرفیت آب شیرین .رشد کمتری برخوردار باشد

 .است که آمار آن به علت توسعه استفاده بخش خصوصی و صنایع خرد از دقت الزم برخوردار نیست

سازی و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان برای تامین  به شیرین در کشور مربوط  کن شیرین  های احداث آب آخرین فعالیت

مترمکعب در روز و با تامین اعتبار  4/ 444/444های کرمان و یزد با ظرفیت نهایی بالغ بر  آب مورد نیاز صنایع معدنی در استان

 .باشد بخش خصوصی می

های مختلف نیز صورت  ل آب از دریای عمان و خلیج فارس به استانسازی و انتقا های جدیدی برای شیرین ریزی و هدفگذاری برنامه

های نیروگاهی باالیی دارد  سازی است و نیاز به صرف اعتبارات و ایجاد ظرفیت های انتقال آن بیشتر از شیرین گرفته است که چالش

 .های ذکرشده باال مغایرت اصولی دارد و از نظر اینجانب با استراتژی

اند که  ای پیدا کرده وارد جزئیات شویم سه بحران آبی در کشور بیشتر مورد تاکید و جلوه رسانه اگر به صورت خاص

رود به نظر شما برای  بحران آب شرب تهران، مساله تامین آب دریاچه ارومیه و مساله خشک شدن زاینده: عبارتند از

 توان ارائه داد؟ هرکدام این موارد چه راهکارها و پیشنهادهایی می

ثقل جمعیت و مبادی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در . گانه فوق دقیقا در چارچوب موارد ذکر شده است ز نظر بنده، مشکالت سها

بر در اصفهان و استقرار الگوهای کشاورزی نامناسب و صنایع وابسته در حوزه دریاچه ارومیه و  تهران، ثقل جمعیت و صنایع آب

 .های اخیر نیز مزید بر علت گردیده است کالت گفته شده است و تغییرات اقلیمی سالشکنندگی منابع آبی موجب بروز مش

های  شهر در کنار رودخانه 1شهر در ساحل دریا،  99نفر در جهان،  44/ 444/444ناحیه شهری با جمعیت بیش از  92از مجموع 

 .باشد آنها تهران می اند که یکی از بزرگ و فقط سه شهر در نواحی با منابع آبی شکننده واقع شده

آقای دکتر با توجه به علم و تجربه کاری حضرتعالی آیا عزم کارشناسان و اساتید دانشگاه و حوزه آب در زمینه حل 

 باشد؟ مشکالت آبی کشور و رفتار مسووالن در مقابل این معضل آبی ایران قابل تامل می

ها بر توسعه  رغم مشاهده معضالت ناشی از تنش آبی در شهرهای بزرگ و صنعتی کشور، متاسفانه هنوز هم مسوولین استان علی

سال آینده شاهد ظهور چند شهر دیگر با جمعیت بیش  43تا  44رسد که در  ورزند و با این روند به نظر می اینگونه شهرها اصرار می

 .آب کشور خواهیم بود زی و کممیلیون نفر در مناطق مرک 1از 

 کنید؟ ها در حل مساله آبی کشور را چگونه ارزیابی می موانع قانونی و ضعف سیاستگذاری

مترمکعب در سال و  3444قانون توزیع عادالنه آب در کشور در زمانی وضع گردیده است که تخصیص سرانه آب در کشور بیش از 

های بعد به علت تاکید بر امنیت غذایی و رد هرگونه الیحه مبتنی  وده است و در سالدرصد ب 14درصد برداشت منابع آب کمتر از 

برداری از  بر تعدیل تعرفه آب تغییرات اعمال شده در قوانین مرتبط، همواره در جهت تسهیل واگذاری امتیاز آب و صدور پروانه بهره

جویی در مصرف آب و افزایش راندمان مصارف  است که صرفهاین موارد موجب شده . منابع آب، به خصوص آب زیرزمینی بوده است

 .کنندگان هیچگاه اقتصادی نبوده است آب از دیدگاه مصرف

های زیادی در جهت آموزش همگانی و تغییر الگوی  گرچه قانون توزیع عادالنه آب و قوانین وابسته در دست بازبینی است و فعالیت

تواند به موفقیت  جویی در مصرف آب مقرون به صرفه نباشد نمی نده تا زمانی که صرفهشود، ولی به نظر ب مصرف انجام شده و می

 .شایان توجهی برسد

ناپذیری بر روی صنعت کشاورزی خواهد گذاشت و این  آبی چه تاثیرات جبران با توجه به عوامل اصلی آب و خاک، کم

رود چه معضالتی خواهد داشت و  صادی به شمار میاز نظر محیطی و اقت( اصلی)صنعت که به عنوان یکی از صنایع مادر
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 برای این معضل چه تدابیری اندیشیده شده است؟

توسعه مراکز استقرار . ایران کشوری است که از نظر منابع خاک بسیار غنی است؛ در حالیکه عامل محدودکننده کشاورزی آب است

تخصیص اراضی با خاک درجه یک و دو به صنایع و فروش . است جمعیت و صنایع همواره منابع آبی و خاکی کشور را تهدید کرده

 .ای در کشور نیست های کشاورزی برای ایجاد مناطق مسکونی امر تازه زمین

های ناخواسته و آسیب به  ها در این مراکز باعث مهاجرت ها و ثقل موقعیت اصرار بر توسعه شهرهای کشور، به خصوص مراکز استان

سال پیش همواره دغدغه مسوولین بوده است، لیکن  34موضوع کنترل مهاجرت در کشور از . شده استمنابع آب و خاک کشور 

های توسعه، همانند مناطق ساحلی دریاهای آزاد  های اقتصادی و رفاهی در مناطق با ظرفیت موفقیت این امر در گرو ایجاد جاذبه

 .را دارد باشد که قابلیت جذب و استقرار سرریز جمعیت شهرهای بزرگ می

کنند، در حالیکه این رقم در کشور ما  کیلومتری دریا زندگی می 44درصد جمعیت دنیا در محدوده  34در حال حاضر بیش از 

 .درصد است که بیشتر آن نیز در سواحل شمالی مستقر است 94کیلومتر خطوط ساحلی کمتر از  9344رغم وجود بیش از  علی

دانید؟ در صورت عدم  ابرها برای مبارزه با خشکسالی را، راهکاری جدی و کاربردی می جناب آقای دکتر فاضلی بارور کردن

 ها دارید؟ سفره  های سطحی، شرب و تقلیل آبی صالحدید این راهکار، راهکار نوینی برای تامین آب

شده است؛ لیکن به نظر بنده با های افزایش ظرفیت منابع آبی کشور مطرح  حل های اخیر به عنوان یکی از راه باروری ابرها در سال

حل اساسی  تواند به عنوان راه های اخیر نمی توجه به مسائل گفته شده و تاثیرگذاری محدود آن و همچنین تغییرات اقلیمی سال

 .موضوع محلی از اعراب داشته باشد

و با چه دیدی مشاهده آقای دکتر با توجه به اینکه شما جزو طراحان صنعت آب هستید آینده آبی ایران را چگونه 

های ایران عزیز وجود دارد تا ایران اکوسیستم گذشته خود  حلی برای بازگرداندن این مایه حیات به رگ کرده و آیا راه

 را به دست آورد؟

ت تری برخوردار اس همانطور که ذکر شد، ایران از نظر میزان بارش و ظرفیت منابع آب در میان کشورهای منطقه از شرایط مناسب

های عجوالنه و احساسی است،  گیری ها و دوری از تصمیم ریزی مناسب و هوشمندانه که مبتنی بر درک واقعیت و در صورت برنامه

 .انشاءاهلل به شرایط پایدار و قابل اعتماد برای توسعه پایدار خواهد رسید

http://alef.ir/vdcbagb3arhbw4p.uiur.html?994411 
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 اختصاصی

 ساله چینی چیست؟  17۰راز طول عمر مرد 
 .ای را در این کشور منتشر کرد ساله 934یک پایگاه خبری چینی راز عمر طوالنی مرد :نواجنوب

  .سال عمر کند 934مردی در چین مصرف غذاها و نوشیدنیهای گیاهی و حفظ آرامش، باعث شده بود : باشگاه خبرنگاران

میالدی از  4233میالدی متولد و در سال  4433بود در سال  "چو لیانگ"این شخص که نامش : به گزارش پایگاه خبری شام تایمز

 .دنیا رفت

 .لیانگ بیشتر زندگی خود را در کوهها صرف جمع آوری گیاهان خوراکی و دارویی کرد

سالگی به ارتش چین ملحق شد و به عنوان مربی فنون رزمی و دفاع از  34است که او در سن موضوعی که باورش دشوار است آن 

او زمانی که صد ساله شد دستاوردهایش در زمینه طب چینی بروز کرد و از دولت جایزه ویژه . خود و مشاور نظامی خدمت کرد

 .گرفت

فت و در آن سنین بود که تعداد زیادی قرار مالقات از خارج با سالگی به عنوان استاد سخنران به دانشگاه می ر 944لیانگ در سن 

 .وی گذاشته شد

 .نوه داشت 494زن ازدواج کرد و تعداد بسیار زیادی فرزند و  93لیانگ در طول عمرش با 

ره آرام یکی آن که او برای مدت زمان طوالنی غذای گیاهی مصرف می کرد و دیگر آن که او هموا: طول عمر لیانگ سه علت دارد

 .بود

  .می نوشید "دیوخار"گیاهی به نام ( دمنوش)سوم علت نیز این بود که که نوعی چایی 

http://tnews.ir/news/D32411991999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tnews.ir/news/D59044824822
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 اختصاصی

 18:۲7 - 1391فروردین  24: تاریخ انتشار

جداول آخرین نرخ ها و شاخص ها، +  9314تا  939۰سال گذشته از  71سال بعد از انقالب و  37نرخ تورم و گرانی در 

 درصد  97.۰معادل  14تورم خرداد 

می توانید از روش نسبت و تناسب زیر برای هر ماه یا هر سالی  4321تا  4343ه را از قیمت یا ارزش ارقام مورد نظر خود مثال مهری

ریال  43934به  4329ریال ارزش داشته در مهر ماه  4معادل  4343که در نظر دارید محاسبه کنید مثال کاالیی که در سال 

با نسبت و . ریال بوده است 34معادل  4334 ریال ارزش داشته در 44444معادل  4324یا کاالیی که در مهرماه . رسیده است

تناسب و در نظر گرفتن عدد شاخص، از دو جدول زیر، و تبدیل رقم مورد نظر خودتان در هر سالی می توانید معادل آن را برای 

 ....سال مورد نظر خود محاسبه کنید

 
 

http://khabareghtesadi.com/fa/news/1264/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-37-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-79-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-1316-%D8%AA%D8%A7-1394-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-94-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-156-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
http://khabareghtesadi.com/fa/news/1264/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-37-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-79-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-1316-%D8%AA%D8%A7-1394-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-94-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-156-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF


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

 

252 
 

 



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

 

253 
 

 

 

درصد اعالم کرد، این در حالی است که مرکز آمار  43.4بانک مرکزی نرخ تورم خرداد ماه را  : محسن شمشیری  -خبراقتصادی 

شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران .:درصد اعالم کرد 41.9ایران در روز گذشته نرخ تورم خرداد ماه را 

 .درصد افزایش یافت 4.3رسید که نسبت به ماه قبل 993.3به عدد 4321در خردادماه 

 .درصد افزایش داشته است 44.9نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4321ماه شاخص مذکور در خرداد

درصد است که  43.4معادل  4323نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه  4321نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه 

 .دهم درصد افزایش یافته است 4نسبت به فروردین ماه 

خانوارهای شهری کشور، نسبت به ماه گذشته یک دهم درصد کاهش  21تورم خرداد ماه سال : کرد همچنین مرکز آمار ایران اعالم

 41.9به  درصد و تورم دوازده ماهه ( 43.3)درصد رسید اما تورم نقطه به نقطه نسبت به اردیبهشت ماه41.9به  41.3یافت و از 

 .درصد رسید

در حالیکه چند روز قبل، . دی از نرخ اعالم شده از سوی مرکز آمار اعالم کردبانک مرکزی، تورم فروردین ماه را با فاصله یک درص

ماه منتهی به  49درصد عنوان کرده بود، امروز بانک مرکزی در گزارشی نرخ تورم  41.3مرکز آمار ایران نرخ تورم فروردین ماه را 

 .درصد اعالم کرد 43.3نخستین ماه سال جاری را معادل 

رسید که  942.4به عدد  21کزی، شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین طبق گزارش بانک مر

 .درصد افزیاش داشته است 4.3این میزان نسبت به ماه قبل 

درصد بود که بر این اساس می توان گفت در فاصله یک ماهه  43.4طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در اسفند سال قبل معادل 

 .درصد کاهش یافته است 4.4، شاخص تورم 21تا فروردین  23فند اس

درصد افزایش داشته  44.3نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  4321همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، تورم در فروردین ماه 

  . است

 94.1د، تورم بخش خدمات درص 41گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در فروردین ماه سال جاری، تورم بخش کاال معادل 

 .درصد بوده است 41.3درصد و تورم بخش مسکن و سوخت نیز برابر با 

گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که . در بخش گروه های اصلی هم باالترین تورم مربوط به بخش بهداشت و درمان بوده است

 1.1در عین حال تورم بخش دخانیات هم . بوده استدرصد  33.9تورم بخش بهداشت و درمان در فروردین ماه امسال معادل 

 .درصد بود که پایین ترین نرخ تورم فروردین را به خود اختصاص داده است

 41درصد و تورم نقطه به نقطه را  41.3مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری کشور در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال را 

 .درصد اعالم کرد

 93۰7 - 14نرخ دالر و نرخ تورم در سه دهه اخیر مقایسه رشد 

شاخص تورم بر پایه  نرخ تورم  نرخ دالر به ریال  سال 

4324=444   

4343 314 93.3 4.44 

4344 224 93.3 4.19 

4349 4943 43.1 9.91 
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4342 4143 2 9.11 

4334 4129 91.1 3.43 

4339 4943 99.2 1.3 

4333 9443 33.9 4.42 

4331 1439 12.1 2.42 

4333 1111 93.9 44.94 

4334 1393 43.3 43.41 

4333 4144 49.4 43.39 

4339 9439 94.4 49.41 

4391 2419 44.1 32.9 

4392 44119 49.1 99.34 

4324 49413 94.3 444 

4324 94439 34.3 434.31 

4329 34939 31.3 433.99 

4323 39944 43.4 943.91 

 993 43 33394 خرداد 4321

بر اساس  4321مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال  

درصد کاهش  41درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به  41.3بر این اساس، نرخ تورم فروردین به . را منتشر کرد 4324سال پایه 

 .یافت

درصد  4.9را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل  943.2عدد  4321در فروردین ماه سال ( 4324=444بر مبنای )شاخص کل  -4

درصد می باشد که نسبت به همین  41( تورم نقطه به نقطه)افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل . افزایش داشته است

 .کاهش یافته است( 41.9)اطالع در ماه قبل 

 41.3نسبت به دوره مشابه سال قبل  21در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال( نرخ تورم شهری)درصد تغییرات شاخص کل 

 .کاهش یافته است( 41.9) 4323درصد است که نسبت به همین اطالع در اسفند ماه 

درصد  9.1رسید که نسبت به ماه قبل  913.9شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم  -9

 9.4رسید که نسبت به ماه قبل  914.4شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد . افزایش نشان می دهد

 .درصدافزایش نشان می دهد
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دوازده ماهه این گروه درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم  44.9شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 

درصد افزایش نشان می  44دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل   شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها. درصد است 2.3

درصد است که نسبت  2.9نسبت به دوره مشابه سال قبل  21دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 

 .کاهش یافته است( 2.3) 4323ع در اسفندماه به همین اطال

درصد نسبت به ماه قبل  4.3رسید که  421.9به رقم 21شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه  -3

 43.9میزان افزایش شاخص گروه عمده کاالهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل . افزایش نشان می دهد

درصد است  43نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  4321درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 

 .کاهش یافته است( 43.9) 4323که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه سال 

 13 ماهه براساس سال پایه 93جدول نرخ تورم 

 ماه (درصد)نرخ تورم 

 23فروردین  34.9

 23اردیبهشت  99.1

 23خرداد  94.9

 23تیر  91.9

 23مرداد  99.3

 23شهریور  94.4

 23مهر  42.4

 23آبان  43.9
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 23آذر  44.9

 23دی  43.9

 23بهمن  43.9

 23اسفند  41.9

 21فروردین  41.3
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بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شاخص : اعالم کرد 423بانک مرکزی در آخرین گزارش خود برای اسفند 

 .درصد افزایش یافت4.3رسید که نسبت به ماه قبل  944.9به عدد  4323ماه  اسفند

 .درصد افزایش داشته است 44.9نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  4323ماه  شاخص مذکور در اسفند -
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معادل ( 4323نرخ تورم سال ) 4329ماه  نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند 4323 ماه نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند -

 .باشد درصد می 43.4

 4.9رسید که نسبت به ماه قبل  941.4به عدد 4323ماه  شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن

درصد  44.9 ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه معادل  نسبت به 4323ماه  شاخص مذکور در بهمن. درصد افزایش یافت 

 .افزایش داشته است

این . باشد درصد می 43.9معادل 4329ماه  نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن 4323ماه  نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن 

 .، روند فزاینده نرخ تورم دوباره آغاز شده است23ذرماه تا آ 29از سال  موضوع نشان می دهد که بعد از چند ماه روند نزولی تورم 
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 4.3رسید که نسبت به ماه قبل 943.9به عدد  4323ماه  شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان

 .درصد افزایش یافت

 .افزایش داشته استدرصد 43.4نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4323ماه  شاخص مذکور در آبان -



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

 

264 
 

 .باشد درصد می 49.9معادل  4329ماه  نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان 4323ماه  نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان -

 4.1رسید که نسبت به ماه قبل  941.9به عدد 4323شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه  -

 .تدرصد افزایش یاف

 .درصد افزایش داشته است 41.4نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 4323شاخص مذکور در مهرماه  -

 .باشد درصد می42.1معادل 4329نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه  4323نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه  -

را  423خانوارهای شهری کشور در مهرماه سال جاری عدد براساس اعالم مرکز آمار شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی 

 .درصد افزایش داشته است 4.1دهد که نسبت به سال گذشته  نشان می

نسبت به تورم نقطه به ( درصد 41.9به نقطه  تورم نقطه )بر اساس این گزارش افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 .نقطه شهریورماه ثابت مانده است

 42.4( نرخ تورم)ماه منتهی به مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  49ین درصد تغییرات شاخص کل در همچن

 .درصد کاهش داشته است 4.3درصد است که نسبت به تورم شهریورماه 

 4.9سبت به ماه گذشته رسید که ن 934.4در این ماه به رقم « ها، دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»بر این اساس شاخص گروه عمده 

 .دهد درصد افزایش را نشان می

رسید که حاکی از افزایش دو درصدی این  999.1ها در ماه مورد بررسی به  بر اساس اعالم مرکز آمار شاخص گروه اصلی خوراکی

 .شاخص نسبت به ماه گذشته است

افزایش داشته است که به این ترتیب نرخ تورم درصد  3.2ها نسبت به ماه مشابه سال قبل  همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی

 .درصد محاسبه شده است 49.9ماهه این گروه برابر  49

درصد افزایش را نشان  3.9از سویی دیگر شاخص گروه عمده خوراکی، آشامیدنی، دخانیات نسبت به ماه مشابه سال گذشته 

درصد است که  49.4اری نسبت به دوره مشابه سال قبل ماه گذشته مهرماه سال ج 49دهد و درصد تغییرات این گروه در  می

 .درصد کاهش یافته است 9.2نسبت به شهریورماه 

درصد  4.2رسید که  493.3بر اساس این گزارش شاخص عمده گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمات در مهرماه سال جاری به رقم 

( تورم نقطه به نقطه)ن گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است و میزان افزایش شاخص ای

 .درصد بوده است 43.4نیز 

درصد است که نسبت به همین  42.4ماهه مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  49به این ترتیب نرخ تورم 

  .درصد کاهش یافته است 4.9اطالع در شهریورماه 

 درصد 91.9معادل  13تورم مهر : مرکز آمار

را  423براساس اعالم مرکز آمار شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهرماه سال جاری عدد 

 .درصد افزایش داشته است 4.1دهد که نسبت به سال گذشته  نشان می

 

نسبت به تورم نقطه به ( درصد 41.9به نقطه   تورم نقطه)بر اساس این گزارش افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 .نقطه شهریورماه ثابت مانده است

 

 42.4( نرخ تورم)ماه منتهی به مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  49همچنین درصد تغییرات شاخص کل در 

 .درصد کاهش داشته است 4.3درصد است که نسبت به تورم شهریورماه 
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 4.9رسید که نسبت به ماه گذشته  934.4در این ماه به رقم « ها، دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»ص گروه عمده بر این اساس شاخ

 .دهد درصد افزایش را نشان می

 

رسید که حاکی از افزایش دو درصدی این  999.1ها در ماه مورد بررسی به  بر اساس اعالم مرکز آمار شاخص گروه اصلی خوراکی

 .ه گذشته استشاخص نسبت به ما

 

درصد افزایش داشته است که به این ترتیب نرخ تورم  3.2ها نسبت به ماه مشابه سال قبل  همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی

 .درصد محاسبه شده است 49.9ماهه این گروه برابر  49

 

درصد افزایش را نشان  3.9از سویی دیگر شاخص گروه عمده خوراکی، آشامیدنی، دخانیات نسبت به ماه مشابه سال گذشته 

درصد است که  49.4ماه گذشته مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  49دهد و درصد تغییرات این گروه در  می

 .درصد کاهش یافته است 9.2نسبت به شهریورماه 

 

درصد  4.2رسید که  493.3قم بر اساس این گزارش شاخص عمده گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمات در مهرماه سال جاری به ر

( تورم نقطه به نقطه)نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است و میزان افزایش شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 

 .درصد بوده است 43.4نیز 

 

ست که نسبت به همین درصد ا 42.4ماهه مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  49به این ترتیب نرخ تورم 

 . درصد کاهش یافته است 4.9اطالع در شهریورماه 

درصد، تیر ماه را  33.2درصد، خرداد ماه را  31درصد، اردیبهشت ماه را  39.3را  29در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم فروردین 

درصد، آذرماه را  14صد، آبان ماه را معادل در 14.1درصد، مهر ماه را  14.4درصد، شهریور ماه را  32درصد، مرداد ماه را  33.3

درصد اعالم کرد، مرکز آمار  31.3را  29درصد و نرخ تورم اسفند سال  34.3درصد و بهمن ماه را  39.1درصد، دی ماه را  32.3

درصد،  33.2ه را درصد، تیرما 39.4درصد، خرداد ماه را  34درصد، اردیبهشت ماه را  92.9را  29ایران نیز نرخ تورم فروردین ماه 

درصد،  33درصد، دی ماه  33.3درصد، آذرماه  33.2درصد، آبان ماه  34.9درصد، مهرماه  34درصد، شهریور ماه  33.4مرداد ماه را 

 .اعالم کرد 39.4درصد و اسفند ماه را  33.3بهمن ماه را 

نرخ تورم دی ماه سال : ، اعالم کرد24اس سال پایه و بر اس. درصد اعالم کرد 33نرخ تورم را  4329مرکز آمار ایران برای دی ماه 

درصد رسید که نشان دهنده ادامه  93.3درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به  33درصد کاهش نسبت به آذرماه به  4.3جاری با 

 .کاهش نرخ تورم در ماه های گذشته است

 :بر این اساس، گزارش مرکز آمار ایران به شرح زیر است

در صد  4.9را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل  439.1عدد  4329در دی ماه سال ( 4324=444بر مبنای )شاخص کل  -4

درصد می باشد که نسبت به  93.3( تورم نقطه به نقطه)افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل . افزایش داشته است

در دوازده ماه منتهی به دی ماه ( نرخ تورم شهری)ت شاخص کل درصد تغییرا. کاهش یافته است( 99.9)همین اطالع در ماه قبل 
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کاهش ( 33.3) 4329درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه  33.4نسبت به دوره مشابه سال قبل  29سال 

 .یافته است

درصد  4.2که نسبت به ماه قبل رسید  994.4شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم  -9

درصد  9رسید که نسبت به ماه قبل  949شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد . افزایش نشان می دهد

درصد افزایش نشان می دهد و نرخ  39.3شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به مدت مشابه سال قبل . افزایش نشان می دهد

 .درصد است 19.2گروه ماهه این  49تورم 

درصد افزایش نشان می دهد و درصد  39.9همچنین شاخص گروه عمده، آشامیدنی ها و خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 

ماهه منتهی به آذر  49درصد است که نسبت به تورم  34ماه منتهی به دی ماه نسبت به مشابه سال قبل  49تغییرات این گروه در 

 .کاهش یافته است( 34.9)معادل  29ماه 

درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان  4.2رسید که  441به  29شاخص گروه عمده کاالهای غیر خوراکی و خدمات در دی ماه  -3

درصد بوده است و  93.4میزان افزایش شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل . می دهد

ماهه منتهی  49درصد است که نسبت به تورم  92.4نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  29هه منتهی به دی ما 49نرخ تورم 

 .کاهش یافته است( 92.1)به آذرماه امسال 

درصد کاهش یافت وبانک مرکزی نرخ تورم دوازده  14درصد رسید و در نتیجه نرخ تورم در آذرماه به زیر  99.9به  29آذرماه  

درصد اعالم کرد که نسبت به گزارش مرکز آمار ایران  32.3تهی به آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ماهه من

 .درصد باالتر است 3.9، (درصد 33.3)

رسید که  494.1به عدد  4329ماه  شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر  طبق اعالم بانک مرکزی 

 .درصد افزایش یافت 4.3به ماه قبل  نسبت

نرخ تورم در دوازده ماه . درصد افزایش داشته است 92.4نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  4329ماه  شاخص مذکور در آذر

 .درصد است 32.3معادل  4324ماه  نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر 4329ماه   منتهی به آذر

درصد افزایش  31.1خوراکی ها و آشامیدنی ها در ماه مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته طبق اعالم بانک مرکزی، گروه 

درصد و در بهداشت و  94.3درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها  32.9این افزایش درباره پوشاک و کفش . یافته است

 .درصد افزایش نشان می دهد 33.4درمان 

درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش  32.4و کاالها و خدمات متفرقه نیز  43.3درصد، تحصیل  93.3حمل و نقل 

به صورت کلی در تمامی شاخص های کاالها و خدمات مصرفی محاسبه شده از سوی بانک مرکزی افزایش . قیمت نشان می دهد

 .درصد مشاهده می شود 32.4تا  3.9قیمت از 

 رباالترین نرخ سال های اخی 11مهرماه 

واحد درصد کاهش، وارد سراشیبی  4.1ماه با  رسیده و از آبان( درصد 14.1)به قله خود  29ماه افزایش، در مهرماه  32تورم پس از 

اعالم شده مربوط به آبان   آخرین نرخ تورم. درصد خواهیم بود 14شده است، یعنی از آذرماه به بعد شاهد کاهش نرخ تورم به زیر 

 درصد اعالم شده است  34.4تورم نقطه به نقطه مهرماه  درصد، و 14معادل  29
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تر و  های مصرفی های جدید تورم این بوده که برخالف روال پیشین، فشار اصلی تورم از گروه ترین نکات گزارش اما یکی از مهم

 .استهای دیگر منتقل شده  ، به گروه«کاالها»تر برای خانوارها مثل مواد غذایی و در کل از گروه  ضروری

« کاالها»متعلق به گروه ( کاالها، خدمات و مسکن)سال گذشته بیشترین سهم از تورم در بین سه گروه اصلی اقالم مصرفی  9در 

آخرین گزارش از جزئیات تورم . منتقل شد« خدمات»تدریج به گروه  های ابتدایی سال به این سو، سهم اصلی تورم به بود، اما از ماه

« ها مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت»گانه، گروه  های سه این است که بیشترین تورم را در بین این گروهماه بیانگر  در آبان

 .داشته است

به خاطر افزایش قیمت شدید  29این موضوع نشان می دهد که اگر چه تورم یا میانگین رشد قیمت ها در دوازده منتهی به مهر 

همچنان باالست اما به خاطر انضباط مالی و ثبات قیمت ها و  29در سه ماه اول سال و همچنین رشد شدید  4324نیمه دوم سال 

کاهش یافته وبه  24نسبت به مهر  29اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی مهر ... سیاست های دولت روحانی و نتایج مذاکرات و

 درصد رسیده و نشان می دهد که شیب منحنی تورم در حال کاهش است34.4

سال های  44، در دهه  32و  33به ترتیب در سال های  34به ترتیب در دهه   ین و بیشترین نرخ تورم در چهار دهه گذشتهکمتر

کمترین میزان مربوط به دوره . تحقق یافته است   93و  91سال های  94در دهه  31و  34  سال های 34، در دهه  42و  41

یعنی سال اول برنامه دوم توسعه ودولت هاشمی  31بیشترین مربوط به سال  درصد، و 4.2با  41جنگ ایران و عراق و سال 

البته رشد اقتصادی در دولت هاشمی مثبت و توسعه اقتصادی مشهود بوده است اما تورم . درصد بوده است 12.1رفسنجانی با 

نی تورم باال با رکود و رشد مواجه شده است یع 24درصدی سال  3.1درصدی در سال آخر دولت احمدی نژاد با رشد منفی 14

 ...منفی اقتصادی یا رکود تورمی 

درصد آغاز شد و در سالهای ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی روند صعودی داشت به طوری  44با رقم  33نرخ تورم در ایران در سال 

کشور پایین ترین نرخ  41ینکه در سال به بعد این روند نزولی شد تا ا 44درصد را ثبت کرد، ولی از سال  99.9نرخ  44که در سال 

 .درصد ثبت کرده بود 4.2تورم را به میزان 

 

ادامه داشت، ولی از سال  43درصد را ثبت کرد، این روند تا سال  93.3بار دیگر صعودی شد و رقم  43نرخ تورم در ایران از سال 

 .داشتیم 42سال درصدی را در  2با کاهش تورم روبرو بودیم تا اینکه تورم یک رقمی  49

 73اوج تورم در دهه * 

 12.1رکورد  31درصد شاهد بودیم و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال  94.3بار دیگر روند صعودی تورم را با نرخ  34از سال 

نرخ تورم  94ل به بعد مجدد کاهش تورم را داشتیم تا اینکه در سا 33از سال . ثبت شد که باالترین نرخ رسمی تورم در کشور است

 .درصد رسید 44.1به 

درصد رسید و  44به بعد نیز تورم به مرز  91درصد را تجربه کردیم ولی از سال  43نرخ تورم حدود  93تا  94هر چند در سالهای 

 .درصد رسید 93.1شاهد بودیم به طوری که تورم در این سال به  93افزایش نرخ را تا سال 

 94.3به نرخ  24درصد آغاز شد و در سال  44.9برمی گردد که از نرخ  99نرخ تورم هم به سال آخرین و ششمین دوره افزایشی 

 .درصد رسید

دوره  4سال گذشته نشان می دهد، نرخ تورم در ایران در این مدت  94سال بعد از انقالب و  33بررسی نرخ تورم در ایران در 

 94.3به  24بار دیگر روند صعودی در پیش گرفت تا اینکه در سال  99دوره کاهش را پشت سر گذاشته و از سال  3افزایش و 

درصد  4.3و کمترین  4399باالترین نرخ سال اشغال . درصد رسیده است 31به  29و در سه ماه اول  34.3به  24درصد، در سال 

 سال اخیر چیست؟33رصد در د 444تا  4دلیل نوسان تورم از . / دهه بدون تورم و رکود بوده است 14  در دهه 4311در سال 



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

 

260 
 

 

 
 

 جدول نرخ تورم سال های پس از انقالب 

 نرخ تورم سال نرخ تورم سال نرخ تورم سال

9377 93 93۰1 1 93۸9 97.۸ 

937۸ 99.4 9373 13.7 93۸1 97.۰ 

9371 13.7 9379 14.4 93۸3 97.1 

93۰3 11.۸ 9371 11.1 93۸4 93.4 

93۰9 91.1 9373 37.1 93۸7 99.1 

93۰1 94.۸ 9374 41.4 93۸۰ 9۸.4 

93۰3 93.4 9377 13.1 93۸7 17.4 
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93۰4 ۰.1 937۰ 97.3 93۸۸ 93.۸ 

93۰7 13.7 9377 9۸.9 93۸1 91.4 

93۰۰ 17.7 937۸ 13.9 9313 19.7 

93۰7 1۸.1 9371 91.۰ 9319 33.7 

93۰۸ 97.4 93۸3 99.4 9311 34.7 

 97.۸  13بهمن ماه         

  
 

 

محاسبه ارزش حال قیمت یک کاال یا ارزش یک کاال در سال مورد نظر خود می توانید از شاخص های ماهانه و ساالنه از سال برای 

معادل  4342تومان بوده در فروردین  4393معادل  4329مثال ارزش یک کاال که در مهر ماه سال . تا امروز استفاده کنید 4342

به ترتیب شاخص های جدول زیر قابل  4329تا مهر  4342و سال های   ها در ماه ها تومان قیمت داشته است بقیه قیمت 91

در این محاسبه مهر سال . محاسبه است یک نسبت و تناسب ساده را در نظر بگیرید و قیمت مورد نظر خود را استخراج کنید

  .و رقم پایه محاسبه تورم تعیین شده است 444معادل عدد  4324
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