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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 احتمالیاصلی و  برای دستیابی به خبردر منبع

  .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

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

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

 

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

.بهره مند فرمائید  

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

 - 51/59/19فارس

 هزار هکتار از اراضی کشاورزی با سیستم مدرن 444آبیاری ساالنه 
گیری از سیستم آبیاری مدرن  هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور با بهره 444وزیر جهادکشاورزی از آبیاری ساالنه 

 .خبر داد

روزه به استان قزوین ظهر امروز ضمن بازدید از طرح  از قزوین، محمود حجتی در جریان سفر یک خبرگزاری فارسرش به گزا

هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور با سیستم نوین  044ساالنه : آبیاری تحت فشار در روستای محمودآباد بویین زهرا اظهار کرد

 .شود آبیاری می

ای از آن در روستای محمودآباد شهرستان بویین زهرا به اجرا درآمده  ای و تحت فشار که نمونه استفاده از آبیاری قطره: وی افزود

 .تواند تا حد زیادی به توسعه کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبی کمک کند است می

ساز بهبود و ارتقای سطح امنیت و تولیدات  های نوین زمینه اده از این گونه روشبه طور قطع استف: وزیر جهادکشاورزی بیان کرد

 .شود غذایی است و ثمرات مثبت آن نصیب جامعه می

تر و بهتر آن  این امر بر تحقق اقتصاد مقاومتی نیز اثرگذار است و به منظور اجرای هر چه سریع: حجتی همچنین تصریح کرد

 .کشاورزی در دستور کار قرار گرفته استهایی در وزارت جهاد  برنامه

های خود از نحوه اجرای طرح آبیاری تحت فشار در روستای محمودآباد بویین زهرا بازدید به عمل  وی همچنین در ادامه برنامه

 .آورد

اکستان، های ت های بخش کشاورزی به قزوین سفر کرده، حضور در شهرستان وزیر جهاد کشاورزی امروز به منظور افتتاح طرح

هایی را افتتاح و از تعدادی دیگر نیز بازدید  های دیگر را در دستور کار خود قرار داده است که طی آن طرح زهرا و بخش بویین

 .کند می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http10504919444941 
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 آب

 آیانا1351مرداد  15, شنبه

 اندازی شود  سامانه عرضه برنج خالص راه/ درصدی مصرف آب در تولید برنج تدوین شد 91طرح کاهش 
شده تولید برنج توسط  های تمام درصدی هزینه 04درصدی مصرف آب در شالیزارهای برنج و تنزل  91طرح کاهش 

 .بخش خصوصی تدوین شد

با اعالم ( ایانا)رئیس سابق انجمن برنج گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رگانی گیالن و نایبعضو اتاق باز

های بارش ساالنه، طرح کاهش مصرف  دنبال کمبود منابع آبی که در داخل کشور وجود داشته و کاهش میانگین به: این خبر گفت

 .دوین شده استآب در تولید برنج توسط بخش خصوصی ت

سال  14صورت سنتی جریان دارد، بیش از  هایی که در شالیزارها به بندان تعداد قابل توجهی از انهار و آب: غالمعلی قربانی افزود

شده بسیار و با هدررفت آب باال، همچنان  های تمام شود، با هزینه مالکی اداره می صورت خرده است که الیروبی نشده و اراضی که به

گذاری دولت با  بر همین اساس، طرحی توسط بخش خصوصی تدوین شده است که در صورت سرمایه. تولید برنج مشغول هستندبه 

درصد تنزل  04تا  19شده برنج نیز بین  های تمام درصد مصرف آب کاهش پیدا کرده و هزینه 19مشارکت تولیدکنندگان، حداقل 

 .خواهد یافت

ها و  گذاری جوی در صورتی که تسطیح اراضی کشاورزی و همچنین الیروبی انهار و مسقف و لوله بر این اساس،: وی خاطرنشان کرد

توان انتظار داشت سطح آب مصرفی موجود  تواند با مشارکت شالیکاران همراه شود، می ها در دستور کار قرار گیرد که می بندان آب

 .نددر برنج کاهش پیدا کرده و راندمان مصرف آب افزایش پیدا ک

 برداشت برنج به شکل رسمی آغاز شد

 14از ابتدای هفته جاری برداشت برنج در استان گیالن آغاز شده است و بیش از : رئیس سابق انجمن برنج گیالن ادامه داد نایب

 .اند درصد شالیکاران اقدام به بریدن نشاءهای خود کرده

آوری برنج خواهد  و طی روزهای آینده سراسر استان گیالن مشغول جمعهنوز برداشت برنج به اوج خود نرسیده : قربانی تصریح کرد

 .وری صورت گیرد علت افزایش بهره درصد افزایش تولید برنج به 14رود هشت تا  شد که انتظار می

انواع درصد مابقی  19های نشاءشده به رقم هاشمی و ارقام کیفی و محلی اختصاص دارد و  درصد شالی 59بیش از : وی یادآور شد

 .برنج پرمحصول نظیر خزر و گوهر خواهد بود

 تومان متوقف شد 0444قیمت برنج روی 

های شمالی در شرایط رکود  در شرایط کنونی و با شروع برداشت برنج، بازارهای محلی استان: عضو اتاق بازرگانی گیالن تأکید کرد

 .وگرم برنج هاشمی متوقف شده استهزار تومان به ازای هر کیل برند و قیمت برنج روی هشت سر می به

 .تومان افول پیدا کند 944هزار و  رسد با عرضه برنج جدید در بازارهای محلی، قیمت تا هفت نظر می به: قربانی اظهار داشت

تومان برای کشاورزان مقرون به صرفه است و نباید بیش از این  944هزار و  کاهش قیمت برنج تا سطح هفت: وی همچنین گفت

 .د صعودی داشته باشد تا زمینه برای واردات برنج مهیا نشودرون

 گذاری برنج مغفول باقی مانده است نرخ

های اقتصاد کشاورزی است که همچنان مزیت نسبی آن  تولید برنج یکی از زیرشاخه: رئیس سابق انجمن برنج گیالن افزود نایب

 .ن مزیت نسبی را حفظ کردگذاری و مدیریت بازار آن، ای حفظ شده است و باید با نرخ
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ها همچنان  های گذشته دنبال شده و ایرانی عنوان یک برند ملی طی سال تولید برنج کیفی در ایران به: قربانی خاطرنشان کرد

به  گذاری صحیح بهره برد و بازار را شناسند؛ لذا باید از شرایط کنونی برای نرخ ترین برنج دنیا را برنج ملی خود می بهترین و کیفی

 .ها واگذار نکرد ها و واسطه دالل

های عرضه، تعیین قیمت این محصول را  ای از بنکداران مقیم پایتخت با خریداری گسترده برنج و کنترل گلوگاه عده: وی ادامه داد

 .شود یان پر میها و سودجو در اختیار دارند، این در حالی است که از افزایش قیمت برنج، کشاورزان منتفع نشده و تنها جیب دالل

 سامانه عرضه معتبر برنج احداث شود

ترین معضالت بازار برنج داخلی، نبود مراکز عرضه معتبر برنج بوده است،  امروز یکی از مهم: عضو اتاق بازرگانی گیالن تصریح کرد

 .خوردار نیستندشده به نام ارقام کیفی دارای اختالط بوده و از درجه خلوص مطمئنی بر های عرضه طوری که برنج به

اندازی سامانه عرضه معتبر برنج،  تواند با راه عنوان مجری و عامل خرید می ویژه سازمان تعاون روستایی به دولت به: قربانی یادآور شد

 .های شناسایی برنج خالص را به عموم آموزش دهد مراکز خرید مشخصی را تعریف کرده و راه

دار  کنندگان را خدشه تواند اعتماد مصرف خلی و ناخالص بودن برنج کیفی با ارقام محلی میتوزیع نامناسب برنج دا: وی تأکید کرد

 .های وارداتی فراهم کند کرده و زمینه را برای مصرف سایر برنج

 اعالم آمادگی برای مناظره در صداوسیما

برند ایرانی در صداوسیما مورد تبلیغ قرار  در حالی که برنج وارداتی همچنان با: رئیس سابق انجمن برنج گیالن اظهار داشت نایب

کند، بخش خصوصی برای دفاع از برنج  های مسئول یا نمایندگان مجلس اعتراضی به آن نمی کدام از وزارتخانه گیرد و هیچ می

 .داخلی آمادگی ارائه مناظره در صداوسیما دارد

ن بازار در حوزه تولید که تسلط کافی بر مباحث علمی داشته و توانند با معرفی فعاال فعاالن حوزه برنج می: قربانی همچنین گفت

 .ای با واردکنندگان برنج داشته باشند های زنده قرار گیرند، مناظره تواند مقابل دوربین می

عمل نیامده است، در حالی که  تاکنون از تولیدکنندگان برنج برای شرکت در میزگردهای تخصصی دعوتی به: وی در پایان افزود

 ./توانند از تولید ملی کشور دفاع کنند های گیالن، مازندران و گلستان می ولیدکنندگان در استانت

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http00534-1html. 
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 آب  
 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  13: تاریخ

 میلیارد تومانی 94لزوم اختصاص بودجه / های آبیاری سنتی به نوین در حد حرف  تغییر روش
ها در حد  های نوین آبیاری ارائه کرده که متأسفانه این برنامه های آبیاری سنتی به روش هایی در رابطه با تغییر روش برنامه  دولت

 .ه اختصاص پیدا نکرده استشعار و حرف باقی مانده زیرا اعتبارات کافی در این زمین

، بخش کشاورزی بیشترین تلفات آب را به خود اختصاص داده که به منظور خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ین آبیاری تأثیر بسزایی در جلوگیری از هدر رفت های نو آبی و ممانعت از متضرر شدن کشاورزان استفاده از روش مقابله با بحران کم

 .وری اراضی کشاورزی دارد و بهره

های نوین آبیاری را ارائه کردند که متأسفانه  های آبیاری سنتی به ر وش هایی در رابطه با تغییر روش برنامه  بنابراین گزارش؛ دولت

حال با توجه به . افی در این زمینه اختصاص پیدا نکرده استها در حد شعار و حرف باقی مانده زیرا اعتبارات ک این برنامه

های بالعوض دولت و  متضررشدن کشاورزان استان زنجان به دنبال مسئله بحران آب با وجود پیگیری فراوان آنها اما خبری از وام

 .وری محصول وجود ندارد وام بانکی با توجه به آغاز شروع فصل کشت برای افزایش بهره

با : استا علی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص اظهار داشتدر این ر

ای کشور برای اینکه بتوانیم از اراضی مستعد کشاورزی در گوشه و کنار برای تولید  توجه به اقلیم آب و هوایی مناسب قاره

 .های آبیاری هستیم  الح روشمحصوالت کشاورزی استفاده کنیم نیازمند اص

های نوین آبیاری اراضی کشاورزی ارائه  هایی با وجود متقاضیان فراوان برای اجرای روش ها در این رابطه برنامه دولت: وی افزود

 .دادند که متأسفانه به سبب عدم تخصیص اعتبارات در حد شعار و حرف باقی مانده است

کشاورزی مغایر با حمایت از کشاورزان بوده و از سویی دولت هم نتوانسته به تعهدات خود سیاست بانک : ایرانپور خاطرنشان کرد

 .عمل کند که این امر کشاورزان را دچار سردرگمی کرده است

امیدوارم بانک کشاورزی در ارائه تسهیالت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت : عضو کمیسیون کشاورزی درادامه بیان کرد

با افزایش اعتبارات اصالح  59یزی به رسالت خود عمل کنند واز طرفی دولت در برنامه ششم توسعه و الیحه بودجه ر برنامه

میلیارد تومانی با توجه به گستردگی این بخش کارآیی ندارد و با  0های آبیاری را افزایش دهند زیرا اختصاص بودجه یک الی  روش

های آبیاری را طی یک برنامه زمابندی  توانیم اصالح روش تومانی طی چندین سال می میلیارد 14حداقل اختصاص بودجه سالیانه 

 .شده سر و سامان دهیم

توان با استفاده از منابع  های آبیاری و کارهای زیربنایی می بنابراین در حال حاضربرای اصالح روش: وی در پایان تصریح کرد

 .کشور امیدوارم مشکالت کشاورزان در این زمینه حل شود صندوق توسعه ملی و منابع بلوکه شده در خارج از

های بلوکه  و بازگشت پول 59میلیارد تومان در الیحه بودجه  14بر اساس این گزارش؛ دولت با حداقل اختصاص بودجه سالیانه 

ای نوین آبیاری سر و ه تواند به وضعیت و مشکالت کشاورزان در پی مسئله بحران آب و اجرای روش شده به کشور طبق توافق می

 .سامان دهد

/news/fa/ir.yjc.www://http9054840 
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 آب
 اکونا - 135۱مرداد  15 - ۱22۲2: کد خبر 

 کشاورزی ،قاتل آب و برق
ش صنعت است و افزایش مصرف برق های کشور مصرف برق در بخش کشاورزی بیش از مصرف در بخ درصد استان 04در بیش از 

این حوزه نسبت به سال های گذشته بیانگر بهره وری پایین انرژی است که باید راهکارهای مدیریتی ویژه ای در این زمینه اتخاذ 

 .شود

درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است که این بخش در تقسیم بندی ها  18بخش کشاورزی درحالی بیش از 

 .ومین بخش پرمصرف کشور به حساب می آیدس

میلیون کیلووات ساعت برق مصرف  09090براساس اعالم سازمان بهره وری انرژی ایران، بخش کشاورزی در سال گذشته بالغ بر 

 .میلیون کیلووات ساعت افزایش نشان می دهد 0094کرد که نسبت به سال پیش از آن 

مگاوت ساعت  100نشان می دهد این شاخص از  55الی  54شاورزی در طی سالهای مقایسه مصرف انرژی الکتریکی در بخش ک

 .افزایش یافته است 55مگاوات ساعت به ازای هر مشترک در سال  104به ازای هر مشترک، به بیش از  54در سال 

الحاتی در روند برق مصرفی این تقسیم بندی در کنار آمار مصرف برق سایر بخشها، نشانگر آن است که بخش کشاورزی نیازمند اص

خود است و به گفته شیرودی کارشناس ارشد برق دفتر نمایندگی سابا بر اساس آمار انرژی کشور در بخش کشاورزی مطابق با 

 .شود درصد از مصرف کل انرژی برق کشور را شامل می19، مصرف انرژی الکتریکی بخش کشاورزی حدود  51ترازنامه انرژی سال 

های شناور و انتخاب مناسب  های شافت و غالفی با الکتروپمپ که برای کاهش مصرف انرژی تعویض الکتروپمپ وی معتقد است

های شناور متناسب با شرایط آبدهی و ارتفاع چاه، می تواند مناسب باشد ، همچنین انتخاب روش آبیاری صحیح باعث  الکتروپمپ

درصد و در نتیجه افزایش کیفیت و میزان محصول، کاهش  54ه حدود درصد در زمان حاضر ب 09افزایش راندمان آبیاری از 

 .شود های جانبی و درنهایت کاهش مصرف انرژی برق می هزینه

به گفته کارشناسان بهره گیری از موتورپمپ های با راندمان باال، استفاده از برق در ساعت های کم باری، کشت محصوالت متناسب 

باعث کاهش مصرف آب و مصرف برق موتورپمپ ها نیز خواهد شد، از جمله راهکارهایی است که می به اقلیم منطقه که در نهایت 

 .تواند میزان مصرف برق بخش کشاورزی و در عین حال هزینه های این بخش را کاهش دهد

ی است می توان گفت که از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش عمده ای از تجهیزات نصب شده بر چاه ها دارای راندمان بسیار پائین

 .های کشاورزی نیز دیگر راهکار کاهش مصرف انرژی در این بخش است اصالح و افزایش راندمان تجهیزات نصب شده موجود بر چاه

عالوه بر این نیز حذف سیستم شفت و غالفتی و استفاده از پمپ های شناور واستفاده از پمپ ها و موتورهای با راندمان باالتر و 

 .ارد از جمله راهکارهای افزایش راندمان تجهیزات کشاورزی استاستاند

های موجود  درصد از چاه 94به طور کلی می توان گفت چنانچه اصالح راندمان تجهیزات صورت پذیرد و با فرض اینکه طرح بر 

ش انرژی مصرفی به میزانهای درصد مجموعاً شاهد کاهش دیماند مصرفی و کاه 04اجرا شود، با بهبود راندمان هر حلقه به میزان 

 .میلیون کیلووات ساعت خواهیم بود 544مگاوات و  194
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 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  57: تاریخ

 فرصت مناسب ارزآوری کشور در راستای رفع تحریم
ای در خاورمیانه دارد که  محصوالت تولیدی کشور همانند زعفران، پسته، خرما جایگاه ویژه: زی بیان کردعضو کمیسیون کشاور

 .تواند فرصت مناسبی برای ارزآوری کشور داشته باشد قطعا با برداشته شدن تحریم و روند بهبود صادرات می

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانفتگو با اهلل میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گ هدایت

محصوالت تولیدی کشور همانند زعفران، پسته، خرما : ای در صادرات طالی سرخ اظهار داشت بندی توافق هسته خصوص تأثیر جمع

تواند فرصت مناسبی برای ارزآوری  ه شدن تحریم و روند بهبود صادرات میای در خاورمیانه دارد که قطعا با برداشت جایگاه ویژه

 . کشور داشته باشد

وری در کار از طریق تهیه دستگاه مکانیزاسیون، تبادل نظر پژوهشی آغاز جدیدی بین  ای و بهره بنابراین توافق هسته: وی افزود

 .کشورها است

استفاده برخی از کشورها که عرضه  المللی صادرات بعضا از سوء صه بینحضور در عر: میرمرادزهی در ادامه خاطرنشان کرد

 .محصوالت ایران را دارد جلوگیری خواهد کرد

قطعا حضور بدون واسطه منجر به رقابت شدید تولیدکنندگان میان اصل کیفیت و : عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

 .ان جایگاه واقعی خود را پیدا کندقیمت خواهد شد که این فضا فرصتی است که ایر
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 اقتصاد محصوالت

 اکونا - 135۱مرداد  11 - ۱23۱۲: کد خبر 

 صنعتی  درصدی شاخص قیمت تولید کننده مرغداری 3.3افزایش 
درصد  14790رسید که  013755به عدد  1050های صنعتی کشور در بهار سال  ننده محصوالت مرغداریشاخص قیمت تولید ک

درصد تغییر . کاهش داشت( تورم نقطه به نقطه)درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل  0785و ( تورم فصلی)نسبت به فصل قبل 

 .باشد درصد می 0704معادل  1050بهار نسبت به چهار فصل منتهی به  1050شاخص در چهار فصل منتهی به بهار 

های صنعتی کشور در بهار سال  به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا شاخص قیمت تولید کننده محصوالت مرغداری

درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل  0785و ( تورم فصلی)درصد نسبت به فصل قبل  14790رسید که  013755به عدد  1050

نسبت به چهار فصل منتهی به بهار  1050درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به بهار . کاهش داشت( طه به نقطهتورم نق)

 .درصد است 0704معادل  1050

های کشور بجز چهارمحال و بختیاری، سیستان وبلوچستان، کرمان و گلستان با کاهش  در تمام استان 1050شاخص مذکور در بهار 

درصد افزایش بیشترین افزایش  0730درصد کاهش بیشترین کاهش و استان کرمان با  08719ستان کردستان با ا. همراه بوده است

 .اند را در کل کشور داشته

جوجه . درصد کاهش یافته است 14750واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  005750شاخص گروه مرغ به  1050در بهار 

شاخص مذکور در مقایسه با فصل . ه فصل قبل بیشترین کاهش را در گروه داشته استدرصدی نسبت ب 18795یکروزه با کاهش 

 .درصد کاهش یافت که این کاهش بیشتر ناشی از پایین رفتن شاخص مرغ گوشتی و پولت بوده است 3780مشابه سال قبل 

 تخم مرغ

کاهش فوق بیشتر ناشی از پایین رفتن . درصد کاهش یافت 14705مرغ نسبت به فصل قبل  شاخص گروهتخم 1050در فصل بهار 

درصد نسبت به  3750همچنین در این فصل شاخص تخم مرغ خوراکی . درصد بود 10709دار که معادل  شاخص تخم مرغ نطفه

 .فصل قبل کاهش یافته است

 .درصد افزایش داشت 0705در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، شاخص گروه تخم مرغ 

همچنین در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، . درصد کاهش یافت 1748اشد که نسبت به فصل قبل ب این گروه شامل کود می

 .درصد افزایش داشته است 00731شاخص کود 

/com.iranecona://http00009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/42345


 4931دوم مرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

5 
 

 اقتصاد محصوالت
 اکونا - 135۱مرداد  1۱ - ۱2۲82: کد خبر 

 درصدی قیمت روغن نباتی موافقت کرد 1د تنظیم بازار با افزایش ستا
درصدی قیمت روغن نباتی موافقت  9ستاد تنظیم بازار در جلسه بعد از ظهر امروز خود با افزایش : دبیر انجمن روغن نباتی گفت

 .کرد

درصدی  9ز ستاد تنظیم بازار، افزایش در جلسه امرو: به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا محمد قبله اظهار داشت

 .قیمت روغن نباتی مصوب شد

 9درصدی قیمت روغن نباتی بود که ستاد تنظیم بازار با رشد  14پیشنهاد تولیدکنندگان روغن نباتی، افزایش تا : وی ادامه داد

 .ها موافقت کرد درصدی قیمت

ایش هزینه تمام شده تولید روغن در کشور از محل افزایش درصدی قیمت روغن نباتی به دلیل افز 9رشد : قبله تصریح کرد

 .های دستمزد و عوامل تولید صورت گرفته است هزینه
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 اقتصاد محصوالت
 ایسنا - 135۱مرداد  8پنجشنبه 

 هزار تن شیرخشک 44دپوی / ار صادرات لبنیاتاحتمال از دست رفتن باز

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران نسبت به از دست رفتن بازار صادرات محصوالت لبنی ایران هشدار داد و 

 .های لبنی به شیر خشک تبدیل و در انبارها دپو شده است هزار تن شیر مازاد کارخانه 04اعالم کرد که 

های لبنی، عراق را به عنوان بازار صادراتی خود به ترکیه  در صورت افزایش قیمت شیر، کارخانه: وگو با خبرنگار ایسنا، گفت کاوه زرگران در گفت

 .واگذار خواهند کرد

های لبنی به ویژه شیر،  دهفرآور  انجمن صنایع لبنی تقاضایی برای افزایش قیمت این محصوالت نداشته است و اصرار دارد که قیمت: وی افزود

 .شوند، افزایش پیدا نکند ماست و پنیرکه از کاالهای پرمصرف محسوب می

کنندگان و  ماده غذایی در صورت موافقت سازمان حمایت مصرف 15اعالم شده از سوی وزیر صنعت مبنی بر اینکه   زرگران با اشاره به بخشنامه

این بخشنامه هنوز اجرایی نشده است و مطمئنا اگر هر گونه : قیمت داشته باشند، اظهار کرد تولیدکنندگان می توانند تا شش درصد افزایش

 .تخلفی وجود داشته باشد، کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و سازمان حمایت آن را پیگیری خواهند کرد

ولویت اول قرار دارند این امکان را دارند که تا سقف البته کاالهایی که در ا: رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در عین حال گفت

در وضعیت فعلی دامداران بر این عقیده هستند که قیمت لبنیات باید . شش درصد با مجوز ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت داشته باشند

 .صرفه نیستهای فعلی برایشان به  شان با هزینه دامداران حق دارند، چرا که وضعیت اقتصادی. افزایش یابد

های  تن شیر مازاد مصرف وجود دارد و انبار 0344درصد یعنی معادل  18کند که روزانه  از سوی دیگر صنایع لبنی اعالم می: وی افزود

هزار تن در انبار سازمان تعاون  19های لبنی دپو شده و  هزار تن شیرخشک در کارخانه 09ها مملو از شیر خشک است؛ به طوری که  کارخانه

 .هزار تن شیرخام مازاد به شیر خشک تبدیل شده است 04در مجموع . وستایی موجود استر

شود و طبیعتا این حجم شیر سرریز شده به  قطعا در این شرایط هر گونه افزایش قیمت باعث تشدید وضعیت می: زرگران تصریح کرد

همچنین اگر قیمت خرید شیر خام از دامداران افزایش . در پی داشته باشدها  تواند نتایج نامطلوبی برای دامداری گردد که می می ها بر دامداری

 .به عراق افت چشمگیری خواهد یافت  پیدا کند، صادرات لبنیات

میلیون دالر در سال گذشته بوده  834مجموع صادرات لبنیات حدود : دبیر کانون صنایع غذایی درباره وضعیت صادرات نیز لبنیات عنوان کرد

های لبنی افزایش پیدا کند، ترکیه این بازار را از دست  اما اگر قرار باشد قیمت شیر خام برای کارخانه. درصد آن به کشور عراق بود 54است که 

 .آورد می های ایرانی در شرکت
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 م و منابع طبیعیاقلی

 - 51/59/57فارس

  درصدی تخلفات اراضی در امسال  31کاهش 
های مربوط به تخلفات اراضی از ابتدای سال  درصدی پرونده  31ها، مراتع و آبخیزداری از کاهش  رئیس سازمان جنگل

 .تاکنون خبر داد

های  ستان چالوس، خداکرم جاللی صبح امروز در حاشیه گردهمایی سراسری مسئوالن حوزهاز شهر خبرگزاری فارسبه گزارش 

مدت دو روز در مرکز آموزش مهندس ساعی کالرآباد برگزار شد  های کشور که به فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان نمایندگی ولی

پس از بیانات رهبری : ظ منابع طبیعی، اظهار کرددر جمع خبرنگاران با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حف

کارگروهی برای پایش اهداف ایشان تشکیل شد تا راهکارهای مربوط به تحقق منویات ایشان توسط مدیران و کارشناسان شناسایی 

 .و دنبال شود

های مربوط به  پرونده :گونه رهبری دانست و افزود وی کاهش تخلفات مربوط به منابع طبیعی را محصول رهنمودهای هدایت

پرونده  044هزار و   13هکتار بود که این رقم در چهار ماهه نخست امسال به  944هزار و   15تصرفات غیرمجاز در سال گذشته 

 .کاهش یافت

منابع  المال، قضاییه، شورای حفظ بیت با همکاری قوه: رشد حفاظت از منابع طبیعی تصریح کرد مندی از روند روبه جاللی با رضایت

 .های خوبی برداشته شد های مردمی خوشبختانه در زمینه حفاظت از منابع طبیعی گام طبیعی، جهاد کشاورزی و مشارکت

عامل اصلی این سیل شدت بارندگی در فاصله : نشان کرد ها در بروز سیل اخیر استان مازندران خاطر وی در پاسخ به نقش جنگل

هر قدر بتوانیم پوشش گیاهی و عوامل آبخیزداری را افزایش دهیم در نتیجه مانع بروز سیل و .زمانی کم و حجم باالی بارندگی بود

 .شویم فرسایش خاک می

های کشور قرار  های شمال کشور در اولویت نخست پیشگیری و اطفای حریق در میان جنگل جاللی در ادامه با اشاره به اینکه جنگل

های شمال کشور در جهان دارد پیشگیری و اطفای  های طبیعی که جنگل اهمیت و ارزشبا توجه به کیفیت، : دارد نیز بیان کرد

 .های ما قرار دارد سوزی در سرلوحه برنامه حریق برای مقابله با آتش

دلیل افزایش میزان  به: های استان گلستان خبر داد و افزود معاون وزیر جهاد کشاورزی از تشکیل پایگاه اطفای حریق در جنگل

های اطراف  پایگاه را در این منطقه مستقر کردیم تا به تمام جنگل های این استان در حال حاضر یک سوزی در جنگل آتش

 .رسانی کند خدمت

در برنامه ششم توسعه ایجاد ناوگان هوایی : ها را منوط به تامین اعتبار در این زمینه عنوان کرد و گفت وی افزایش تعداد پایگاه

بال را در مناطق حساس و بحرانی در دستور کار داریم که در صورت تصویب قرار است در هر استانی یک  رخچ 14اطفای حریق با 

 .کار ایجاد شود پایگاه آماده به

 درصدی نزوالت آسمانی  04تبخیر *

ی و اصالح خاک و توانیم با ایجاد پوشش گیاه شود و ما می درصد از نزوالت آسمانی تبخیر می 34جاللی با اشاره به اینکه حدود 

در این راستا نیز یا باید برداشت را تقویت کنیم یا میزان بیشتری : بهبود شرایط محیطی زمینه جذب آب را فراهم کنیم،تصریح کرد

 .های زیرزمینی اضافه کنیم از نزوالت آسمانی را به سفره

http://www.farsnews.com/
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های  در بحث منابع طبیعی کشور یکی از سیاست های آبخیزداری را به عنوان یک استراتژی کارآمد نگری در حوزه وی بحث جامع

نگری در حوزه آبخیزداری یکی از موضوعات مهم و اساسی کشور  مدیریت اکوسیستم در قالب جامع: سازمان عنوان کرد و افزود

 .توانیم موفق باشیم است و اگر مدیریت خود را در نزوالت آسمانی افزایش دهیم می

آب  امروزه سه چالش تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین، کمبود : آبخیزداری کشور در ادامه گفتها، مراتع و  رئیس سازمان جنگل

 .زایی از مسائل مهم و مشکالت دنیای امروز است شیرین و بیابان

عادل موجب به هم ریختگی ت CO0ای از جمله گاز کربنیک و  وی با اشاره به اینکه تغییر اقلیم به علت باال رفتن گازهای گلخانه

بوده  PPM 034هزار سال قبل موجب  14ای قبل از انقالب صنعتی تا  میزان گازهای گلخانه: اکوسیستم کره زمین شد، بیان کرد

شود که این گازها تا  بینی می رسیده و با ادامه وضع موجود پیش PPM 044ای به حدود  که با وقوع انقالب صنعتی گازهای گلخانه

 .برسد PPM 844پایان قرن حاضر به حدود 

ها و  درصد آن در جنگل 04ها و حدود  ای در دریا و اقیانوس بخش مهم به تعادل رساندن گازهای گلخانه: نشان کرد جاللی خاطر

با  CO0بخشی در میزان تولید و دریافت گاز  های دنیا در سالیان اخیر این تعادل افتد، ولی با توجه به تخریب جنگل مراتع اتفاق می

 .اجه شده استمشکل مو

 زایی در کشور اجرای طرح بیابان*

ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اینکه مسئله منابع طبیعی مربوط به حوزه یک سازمان و یک وزارتخانه  رئیس سازمان جنگل

های دنیا را به  اباندرصد کل بی 070درصد از کل خشکی جهان  ایران با دارا بودن یک: نیست و اساس توسعه پایدار است، یادآور شد

درصد از  درصد از خشکی جهان و هفت  جهان را دارد و نیز یک 09کشور دارای جنگل، مقام  198خود اختصاص داده و در بین 

 .خود اختصاص داد ذخایر جهان را به

حفاظت از منابع طبیعی پایه های آبخیز،  نگری و هماهنگی در حوزه جامع: زایی در کشور تصریح کرد وی با اشاره به آغاز سیر بیابان

زایی از  برداری پایدار از منابع، پیشگیری از تخریب سرزمین و بیابان و ارتقای فرهنگ منابع طبیعی، جلب مشارکت مردم و بهره

 .های سازمان است استراتژی

های مقابله با  اری، اجرای طرحد های مرتع اجرای طرح: ها اشاره کرد و گفت های راهبردی سازمان جنگل جاللی در پایان به برنامه

 .ای این سازمان در برنامه ششم توسعه است های توسعه بیابانی شدن و اجرای طرح توسعه گیاهان دارویی از دیگر برنامه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http43110504943444 
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 اقیلیم و منابع طبیعی   

 - 51/59/12فارس

 شود های منابع طبیعی اجرا می طرح مدیریت جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه
های  طرح مدیریت جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت

 .شود ی اجرا میمنابع طبیعی با مشارکت جوامع محل

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

های جنگلی و مرتعی، طرح به منظور حفظ آمادگی و ارتقای توان مقابله با آتش سوزی های احتمالی در عرصه : استان تهران گفت

های مردم نهاد در استان  های منابع طبیعی با مشارکت جوامع محلی و تشکل مدیریت جامع پیشگیری واطفای حریق در عرصه

 .تهران اجرا می شود

افزایش  با توجه به حوادث ناشی از تغییرات آب و هوائی از جمله روند افزایشی دمای هوا، خشکسالی ها و متعاقب آن: وی افزود

احتمالی آتش سوزی در عرصه های طبیعی شرح خدمات اجرای این طرح از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 

 .ابالغ و طی آن کارگروهی در ستاد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تشکیل شد

اجرائی و ترویجی نسبت به مدیریت اطفای حریق در این عرصه ها  با برنامه ریزی مناسب و پیش بینی راهکارهای: کیان بیان داشت

 .شود و تشدید اقدامات بازدارنده گام مثبتی در خصوص حفاظت از این ثروت های ملی برداشته می

براساس این طرح در نظر است از تمامی ظرفیت های درون سازمانی و برون سازمانی برای حفاظت هرچه بهتر از : وی تصریح کرد

رصه های منابع طبیعی استفاده شود و با همکاری و تعامل با نیروهای مردمی و دستگاه های مرتبط بتوانیم در مواقع بروز حادثه ع

 .حریق به سرعت عملیات اطفاء انجام شود

اقداماتی از : دمدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان تهران به برخی از تصمیمات گرفته شده در این کارگروه اشاره و تصریح کر

قبیل آماده باش نیروهای حفاظتی، بازبینی و بررسی امکانات و تجهیزات در اختیار و مورد نیاز، تقویت گشت و مراقبت و دیده بانی، 

پیش بینی تدابیر حفاظتی و پیشگیرانه از جمله تهیه، انتشار و توزیع اطالعیه و بروشورهای هشدار دهنده، نصب تابلوهای ترویجی، 

 .ها است یغی، تهیه و پخش برنامه های اطالع رسانی از رسانه ملی از جمله این برنامهتبل

همچنین جذب و سازماندهی همیاران طبیعت و محافظین افتخاری، برگزاری کالس های آموزشی با سازمان های مردم : وی افزود

مقابله با بحران در عرصه های جنگلی و مرتعی در  نهاد و جوامع محلی، تشکیل گروه های اطفای حریق به عنوان بسترهای آمادگی

 .دستور کار این اداره کل قرار گرفته است

ای با نیروهای مسلح به منظور استفاده از امکانات و تجهیزات آنان در مواقع اضطراری تنظیم شده،  کیان با بیان این که تفاهم نامه

ز خدمات بالگرد و هواپیما، قراردادی با سازمان هوا و فضای سپاه پاسداران در راستای این تفاهم نامه به منظور بهره گیری ا: گفت

منعقد شده است که در صورت بروز حریق در مناطقی که از لحاظ پوشش گیاهی و صعب العبور بودن، عملیات اطفاء با تجهیزات و 

 .هم خواهد شدنیروی انسانی موجود امکان پذیر نباشد شرایط برای استفاده از خدمات پروازی فرا

: را به عنوان پل ارتباطی مردم با یگان حفاظت معرفی و خواستار همکاری عموم مردم با این یگان شد و افزود 1940وی شماره 

عموم مردم در صورت مشاهده هر گونه تخریب، تصرف و آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی می توانند با این شماره تماس 

کیان با توجه به فصل تابستان و موج سفرها از عموم مردم درخواست کرد در .ه این یگان اطالع دهندراتب را بحاصل کرده و م

 .هنگام حضور در عرصه های منابع طبیعی نکات ایمنی را رعایت کرده و در حفظ و حراست از این سرمایه های ملی کوشا باشند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http10504910444058 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 1351مرداد  11, یکشنبه

 ! کننده است، سازمان بحران وارد عمل شود قشالق عشایر نگران
دارد، سازمان مدیریت  ویژه در نیمه جنوبی کشور وجود از آنجا که مشکل کمبود آب و علوفه در مناطق قشالقی به

 .تر برای تخصیص اعتبارات وارد عمل شود بحران کشور باید هرچه سریع

در حال حاضر : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مقام سازمان امور عشایر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

 .ی برای فصل قشالق از لحاظ تأمین آب و علوفه همچنان وجود داردشرایط ییالقی عشایر در سراسر کشور مناسب است، اما نگران

هایی چون خوزستان،  درصد کاهش بارندگی داشتیم، استان 90تا  15از آنجا که در نیمه جنوبی کشور : میرولی صفرزاده افزود

 .ر مهرماه دچار مشکل خواهند بودفارس، بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان، ایالم، لرستان و کرمانشاه از لحاظ تأمین علوفه و آب د

میلیارد تومان برای تأمین آب و علوفه عشایر در زمان  044به سازمان مدیریت بحران اعالم شده است که : وی خاطرنشان کرد

های  تر این مسئله تعیین تکلیف شود؛ زیرا نیاز است دستگاه ای حاصل نشده و باید هرچه سریع قشالق نیاز است که هنوز نتیجه

 .آبرسان تهیه شود و برای خرید علوفه نیز اقدامات الزم به انجام برسد

توان اندکی از مشکالت را حل کرد، اما برای  میلیارد تومانی که از اعتبارات مربوط به سازمان است، می 114با : صفرزاده ادامه داد

 .خرید ادوات آبرسان همچنان دچار مشکل هستیم

آبی برخوردار بود و امسال در نیمه جنوبی کشور منابع  نیمه شمالی کشور از مشکالت شدید کمدر سال گذشته : وی تصریح کرد

 .شدت افت کرده است آبی به

 کند ای تولید نیمه دوم سال خودنمایی می اثرات طرح زنجیره

رار دارند و کمبود آب در گذران نیمه جنوبی کشور ق درصد عشایر در مناطق زمستان 89: مقام سازمان امور عشایر یادآور شد قائم

 .صورت نبود اعتبارات، امسال بیشتر خودنمایی خواهد کرد

دلیل  هایی همچون خراسان رضوی و شمالی، سمنان و آذربایجان شرقی و غربی به در نیمه شمالی و در استان: صفرزاده تأکید کرد

 .تر است های اخیر وضعیت قشالق مناسب بارندگی

میزان بارندگی استان تهران : های تهران و البرز نیز مشکل جدی آب در فصل قشالق دارند، اظهار داشت وی با اعالم اینکه استان

. درصد نسبت به آمار بلندمدت منفی است 04درصد نسبت به بلندمدت منفی بوده و در استان البرز نیز میزان بارندگی  10

 .دنبال راهکار باشیم بنابراین باید به

هزار تن در قالب زنجیره تولید،  150در سال زراعی جاری حدود : یت تولیدی عشایر در سال جاری گفتصفرزاده درباره وضع

 .هزار تن برسد 150شود تا پایان فصل به  بینی می گوشت قرمز تولید شد که پیش

 ./اشتطرح زنجیره تولید در حال اجرا است و نیمه دوم سال اثرات خود را خواهد د: وی در پایان خاطرنشان کرد
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 1351مرداد  12, دوشنبه

 شود  های منابع طبیعی اجرا می طرح مدیریت جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه
های احتمالی در عرصه های جنگلی و مرتعی، طرح مدیریت  سوزی حفظ آمادگی و ارتقای توان مقابله با آتش منظور به

های مردم نهاد در استان  های منابع طبیعی با مشارکت جوامع محلی و تشکل جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه

 . شود تهران اجرا می

با : ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اعالم این مطلب گفت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها و متعاقب آن افزایش احتمالی  توجه به حوادث ناشی از تغییرات آب و هوایی ازجمله روند افزایشی دمای هوا و خشکسالی

ها، مراتع و آبخیزداری کشور ابالغ که طی  لهای طبیعی شرح خدمات اجرای این طرح از سوی سازمان جنگ سوزی در عرصه آتش

بینی  ریزی مناسب و پیش آن کارگروهی در ستاد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تشکیل شد تا با برنامه

اره حفاظت ها و تشدید اقدامات بازدارنده گام مثبتی درب راهکارهای اجرایی و ترویجی نسبت به مدیریت اطفای حریق در این عرصه

 .های ملی برداشته شود از این ثروت

سازمانی برای حفاظت هرچه بهتر از  سازمانی و برون های درون بر اساس این طرح در نظر است از تمامی ظرفیت: علی کیان افزود

مواقع بروز حادثه  های مرتبط بتوانیم در های منابع طبیعی استفاده شود و با همکاری و تعامل با نیروهای مردمی و دستگاه عرصه

 .حریق به سرعت عملیات اطفاء انجام شود

باش نیروهای حفاظتی، بازبینی و  اقداماتی از قبیل آماده: شده در این کارگروه اشاره کرد و ادامه داد وی به برخی از تصمیمات گرفته

بینی تدابیر حفاظتی و پیشگیرانه  پیش بانی، بررسی امکانات و تجهیزات در اختیار و مورد نیاز، تقویت گشت و مراقبت و دیده

های  ازجمله تهیه، انتشار و توزیع اطالعیه و بروشورهای هشداردهنده، نصب تابلوهای ترویجی، تبلیغی، تهیه و پخش برنامه

های  های آموزشی با سازمان رسانی از رسانه ملی، جذب و سازماندهی همیاران طبیعت و محافظان افتخاری، برگزاری کالس اطالع

های جنگلی و مرتعی  عنوان بسترهای آمادگی مقابله با بحران در عرصه های اطفای حریق به نهاد و جوامع محلی، تشکیل گروه مردم

 .در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است

ر استفاده از امکانات و منظو ای با نیروهای مسلح به نامه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه تفاهم

گیری از خدمات بالگرد  منظور بهره نامه به در راستای این تفاهم: تجهیزات آنان در مواقع اضطراری تنظیم شده است، خاطرنشان کرد

و هواپیما، قراردادی با سازمان هوا و فضای سپاه پاسداران منعقد شده است که در صورت بروز حریق در مناطقی که از لحاظ 

پذیر نباشد شرایط برای استفاده از  العبور بودن، عملیات اطفاء با تجهیزات و نیروی انسانی موجود امکان ش گیاهی و صعبپوش

 .خدمات پروازی فراهم خواهد شد

عنوان پل ارتباطی مردم با یگان حفاظت معرفی و خواستار همکاری عموم مردم با این یگان شد و تصریح  را به 1940کیان شماره 

توانند با این شماره تماس  های منابع طبیعی می سوزی در عرصه عموم مردم در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف و آتش: دکر

 .حاصل کرده و مراتب را به این یگان اطالع دهند

ایمنی را های منابع طبیعی نکات  وی با توجه به فصل تابستان و موج سفرها از عموم مردم خواست، در هنگام حضور در عرصه

 ./های ملی کوشا باشند رعایت کرده و در حفظ و حراست از این سرمایه
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 1351مرداد  57, چهارشنبه

 یاریگر منابع طبیعی باشند  9144انه مردم از طریق سام
ها، مراتع و آ بخیزداری کشور به مناسبت هشتم  خداکرم جاللی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل

 . ای صادر کرد مرداد روز ملی جنگل بیانیه

ها، مراتع و  زی و رئیس سازمان جنگل، خداکرم جاللی معاون وزیر جهاد کشاور(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

ویکم با سه چالش عمده؛ تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و  آبخیزداری کشور در این بیانیه با بیان این که بشر در قرن بیست

ی، گرمایش ا ترین گاز گلخانه عنوان مهم به "اکسیدکربن جو دی"ها و مراتع با جذب  جنگل ": رو است، افزوده است زایی روبه بیابان

های  هزینه، اما اثربخش با کاهش سرعت حرکت آب، میزان نفوذ آب به سفره عنوان سدهای طبیعی کم زمین را کنترل کرده و به

توان از  امروزه نمی. دنبال دارد های مخرب را کاهش که حفظ منابع آب و خاک را به زیرزمینی را افزایش و در نتیجه وقوع سیالب

ها و تولید اکسیژن، ایجاد شادابی و نشاط و حفظ حیات وحش  ها، کنترل آالینده ر حفظ تعادل اکوسیستمها د نقش مؤثر جنگل

 .آید شمار می های مهم توسعه پایدار هر کشور به عنوان یکی از شاخص ها به ای که حفظ جنگل گونه پوشی کرد، به چشم

ها، قنوات و  ها، رودخانه ها و تاالب شدن دریاچهبدون شک برای حل مشکالت زیست محیطی در سطح ملی از قبیل خشک 

ای  زا و گردوغبار چاره های بحرانی بیابان های زیرزمینی، فرونشست زمین، گسترش کانون ها، بیالن منفی سطح سفره آب چشمه

 .دایی وجود نداردز ها و مراتع، گسترش عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و اجرای عملیات بیابان مؤثرتر از حفظ و احیای جنگل

عنوان سرمایه ملی یک وظیفه عمومی بوده که تحقق این مهم قطعاً با مساعدت و همراهی آحاد ملت عزیز  ها به حفاظت از جنگل

 .شود های حاکمیتی و دولتی محقق می ایران اسالمی و مسئوالن دستگاه

برداری پایدار از این منابع  حفاظت، احیاء، توسعه و بهرهها، مراتع و آبخیزداری کشورحداکثر تالش خود را در جهت  سازمان جنگل

های  کار گرفته و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست عنوان امانت گذشتگان و سرمایه آیندگان به خدادادی به

نگر را در  راهبردهای اساسی جامعبرداری از مشارکت مردم و جوامع محلی،  های موجود، با بهره رغم محدودیت دولت تدبیر و امید، به

 .ها اتخاذ کرده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد ارتقای فرهنگ حفظ و احیای پایدار جنگل

ها صمیمانه سپاسگزاری  ویژه جنگل خاطر دغدغه دلسوزانه در زمینه تخریب منابع طبیعی و به از مردم عزیز و مسئوالن کشورمان به

سوزی در  فرزندان خود را در سازمان منابع طبیعی کشور از وقوع آتش 1940شان تقاضا داریم از طریق سامانه کرده و از محضر

های جنگلی و مرتعی مطلع کرده و در این مسیر  جنگل و مرتع، تخریب و تصرف اراضی ملی و ساخت و ساز غیرمجاز در عرصه

 ./"همچون گذشته یاریگر باشند
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 1351مرداد  15, شنبه

 توسعه اراضی کشاورزی کنار دریاچه ارومیه ممنوع شد 
منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبـی، زراعی  هیات دولت، هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی

 .به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه را ممنوع کرد

ها و  ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره طرح(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های نیرو، کشور، جهادکشاورزی و صنعت،  را برای اجرا به وزارتخانه 1050 های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال پروژه

 .معدن و تجارت ابالغ کرد

صد و سی  ریزی کشور و به استناد اصل یک وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه   برهمین اساس، هیات

نامه پس از کسر اعتبار مصوب  های این تصویب اعتبارات موردنیاز طرح: ردو هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب ک 

گردد، برای عملیات اجرایی در حوضه آبریز  های مرزی که از محل صندوق توسعه ملی تأمین می و اعتبار مربوط به طرح 1050سال 

قانون تنظیم بخشی از مقررات ( 14)رات ماده میلیون ریال از محل اعتبا 04میلیارد و  040هزار و  11دریاچه ارومیه، به میزان 

قانون الحاق ( 05)ماده ( م)موضوع بند ( به نسبت مساوی)قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ( 10)مالی دولت و ماده 

 .گردد ـ تأمین می1050ـ مصوب ( 0)برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

دهند، در اولویت تخصیص و پرداخت  اند آن بخش از اعتبارات را که از محل منابع عمومی اختصاص می های اجرایی موظف دستگاه

 .های مربوط اعمال کنند نامه خود قرار داده و سهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در موافقت

نامه، برنامه عملیاتی و  یبهای موضوع این تصو منظور هماهنگی در اجرای طرح اند به های اجرایی موظف همچنبن دستگاه

نامه به دبیرخانه کارگروه ارائه کنند تا پس از تأیید  های اجرایی و مکانی خود را ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این تصویب  اولویت

 .های مربوط درج شود نامه ریزی کشور در موافقت توسط کارگروه و سازمان مدیریت و برنامه

ریزی  نامه با نظر دبیرخانه کارگروه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه های این تصویب ها و پروژه رحتوزیع تخصیص کلیه اعتبارات ط

یافته  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پرداخت اعتبارات تخصیص. پذیرد ها صورت می کشور به تفکیک هر یک از طرح

 .رار دهدهای احیای دریاچه ارومیه را در اولویت ق ها و پروژه طرح

ها  و بودجه گزارش عملکرد خود از طرح قانون برنامه  09و  00اند به استناد مواد  نامه مکلف های اجرایی موضوع این تصویب دستگاه

ماهه به دبیرخانه کارگروه ارائه کنند تا گزارش تلفیقی توسط آن کارگروه که متضمن میزان اثربخشی  ها را در مقاطع سه و پروژه

 .ریزی کشور ارائه گردد رایی است، به سازمان مدیریت و برنامهاقدامات اج

براساس این مصوبه، هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبـی، زراعی به 

آب حوضه اعم از ایجاد و بهسازی باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت از منابع 

های نیرو  خانه های پمپاژ آب، احداث آب بندان و سدهای معیشتی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع بوده و وزارت ایستگاه

ا اند ضمن ممنوعیت صدور مجوز در این خصوص، با متخلفین برخورد کرده و گزارش عملکرد ماهانه خود ر و جهاد کشاورزی موظف

 .به دبیرخانه کارگروه ارائه کند

/item/majles/ir.iana.www://http00584-1html. 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23860-1.html


 4931دوم مرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

18 
 

 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 ایسنا - 135۱مرداد  1۲پنجشنبه 

 !های شمال در دست بنگاههای معامالت ملکی تهران سرنوشت زمین

سرنوشت : شوند، گفت داران تبدیل می امور اراضی با بیان اینکه اگر روند ویالسازی ادامه داشته باشد کشاورزان به سرایه رییس سازمان

 .شود های شمال در بنگاه معامالت ملکی تهران تنظیم می زمین

پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در سالن  در گیالن، افشار امروز پنج شنبه در جلسه( ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

ای که انجام شده است این روزها به  رویه های بی برداری های شمالی هستند با بهره ها که مزیتی برای استان جنگل: الغدیر استانداری گیالن گفت

 .اند معضل تبدیل شده

امروز کشاورزی در دنیا ابزار : کند، ادامه داد شمالی را تهدید میهای  او با بیان اینکه کاهش اراضی کشاورزی، خصوصی شدن دریا در استان

 .توجهی صورت گیرد شود پس نباید به بخش کشاورزی کمترین بی های فراوانی برده می سیاسی است و از آن بهره

: شود، ادامه داد ران تنظیم میهای شمال در بنگاه معامالت ملکی ته رییس سازمان امور اراضی با اشاره به اینکه نگاه و رویکردهای زمین

یکی از بهترین معامالت بنگاههای ملکی در پایتخت، . کنند ویالسازان از مزایای روستاییان برخوردار هستند و هیچگونه عوارضی پرداخت نمی

 .های شمال است فروش زمین

این چنین . شود آن به نفع روستاییان هزینه می شود و درآمد های دوم عوارض سنگینی دریافت می در دنیا برای خانه: وی خاطرنشان کرد

 .تواند فقر را از روستاییان دور کند های شمالی می هایی در استان عوارض

 .دار و توسعه باغات تدابیری خاص اندیشیده شود باید برای اراضی شیب: وی از سنددار شدن اراضی کشاورزی کشور خبر داد و گفت

 سفید هستندویالسازان غیرمجاز مجرمان یقه 

ویالسازان غیرمجاز مجرمان یقه سفید هستند که جرم آنها : جمهور نیز در سخنانی گفت در این جلسه کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رییس

  .کند ها به جامعه وارد می آسیب بیشتری نسبت به یقه آبی

گویند و مجرمانی که  دهد را مجرم یقه سفید می های موجود انجام میوی با اشاره به اینکه فرد توانمند و متفکری که با سوءاستفاده از بستر

کند و  مجرم یقه آبی فقط به محدوده خود خسارت وارد می: گویند، گفت شوند را مجرمان یقه آبی می فقط با تکیه بر زور خود مرتکب جرم می

آورند و ویالسازان  الشعاع خود درمی جامعه را تحتاثربخشی جرمش مربوط به حوزه خودش است اما مجرمان یقه سفید بخش کثیری از 

 .غیرمجاز جزو مجرمان یقه سفید هستند

در دولت دهم اهداف مبارزه با مفاسد اقتصادی محقق نشد زیرا ارتباط با قوه قضائیه : دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد

لت یازدهم حضور و ارتباط این ستاد با قوه قضائیه بسیار پررنگ است و به همین دلیل در این ستاد ضعیف بود، این در حالیست که در دو

 .خواری در کشور ایجاد شده است فرصت طالیی برای مقابله با زمین

که تعدد و ناهماهنگی در ساخت و سازهای دستگاههای متولی موجب شده تا فرصت به افراد سودجو داده شود و شرایط فعلی : وی تصریح کرد

 .هاست های شمالی را دچار معضل بزرگ ویالسازی کرده محصول ناهماهنگی استان

ها از بین برود زیرا ارتباط کاغذی  های مناسب داشته باشیم و ارتباط کاغذی بین دستگاه باید دیتا بیس: جمهور گفت مشاور معاون اول رییس

 .شود که جعل اسناد صورت گیرد موجب می

داری هم اقدامات موثری انجام شود و به کشاورز آگاهی داده شود که اگر در حال حاضر با  باید در زمینه فرهنگ زمین: پالیزدار تاکید کرد

 .داشتن زمین وضعیت درآمدی مناسبی ندارد در صورت فروش زمین دیگر این زمین را هم نخواهد داشت

 .روستاییان آموزش دهند توانند در این خصوص به های مردم نهاد می سازمان: وی خاطرنشان کرد

 ویالسازی صنعت گردشگری را تعطیل کرد
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 .کند ویالسازی جزئی از گردشگری نیست بلکه آن را تعطیل می: مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه گفت

ها به حداقل  اربریرا درست دنبال کنیم تقاضا برای تغییر ک... های تفضیلی، هادی و اگر اساس درست طرح: معصوم خاطرنشان کرد

 .رسد می

کردند و رویکرد ما باید به  ها حفاظت می ای نه چندان دور مردم و روستاییان، خود از اراضی و جنگل در گذشته: وی اضافه کرد

 .های مردمی امروز کمرنگ باشد ها موجب شد که مشارکت فاصله گرفتن از مردم برای حفاظت از جنگل. سمت مردم برود

خواهد برای فرزندش خانه بسازد باید این حق را داشته باشد،  ن اینکه در محدوده روستا اگر یک فرد روستایی میمعصوم با بیا

 .های شمالی به مخاطره بیفتد سودجویی از ویالسازی موجب شده است که گردشگری استان: خاطرنشان کرد

د و این امر منجر شد که هر گردشگر فکر کند که با مسافرت به های الزم انجام نش ها اقدام سازی در گیالن برای هتل: وی ادامه داد

 .گیالن به فکر ساخت خانه دوم بیفتد

تواند درآمد بسیار خوبی نصیب استان و صنعت گردشگری را متحول  داری در گیالن می هتل: مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت

 .کند کند، اما ویالسازی این صنعت را تعطیل می
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 انتصابات

 - 51/59/12فارس

 ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی منصوب شد مشاور رسانه

 .ب شدای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران منصو مشاور رسانه

، مریم سلیمی طی حکمی از سوی احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ای این سازمان منصوب شد طبیعی کشور به سمت مشاور رسانه

ارای مدرک کارشناسی روابط عمومی، کارشناسی ارشد ارتباطات وی د. در تهران است  1098بنابراین گزارش، سلیمی، متولد سال 

او هم اکنون دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی در دانشکده علوم تحقیقات دانشگاه آزاد . تصویری و روزنامه نگاری است

 .اسالمی است

امه باور، فصلنامه هنرهشتم، ماهنامه انجمن در روزنامه های توسعه، ابرار اقتصادی، دنیای اقتصاد، هفته ن 1039وی که از سال 

خبرگزاری خبرنگار اقتصادی ( 1050تا  1051)سال  11در سمتهای مختلف در عرصه رسانه فعالیت کرده، حدود ... روابط عمومی و

مسئول گرافیک خبری اطالع رسان و خبری  1054تاکنون خبرنگار خبرگزاری تسنیم و از سال  1050بوده و از سال  فارس

 .خبرگزاری نسیم است

سال سابقه فعالیت در  18مریم سلیمی همچنین مدرس دانشگاههای سوره و جامع علمی کاربردی است و به طور موازی دارای 

 .حوزه روابط عمومی است

و تجربی شما در حوزه روابط عمومی و رسانه ها و با با عنایت به سوابق و توان علمی : در متن حکم انتصاب مریم سلیمی آمده است

توجه به لزوم ارتباط فعال با دستگاههای سیاستگذار و اجرایی، بهره برداران بخش کشاورزی و به خصوص اعضای سازمان، سرکار 

 .عالی را به سمت مشاور امور رسانه ای منصوب می نمایم

استعانت از خداوند متعال و با همکاری مدیران و کارشناسان این سازمان در امید است با : در بخش پایانی این حکم آمده است

 .سطح ستاد و استانها، در ارائه راهکارهای تحول آفرین در زمینه روابط عمومی موفق باشید

 .سلیمی، صبح امروز در شورای مدیران سازمان نظام مهندسی کشاوری و منابع طبیعی معارفه شد
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 بازار و قیمت ها

 - 51/59/57فارس

 پایان انتظار یک ساله دامداران/ تومان ابالغ شد 9444مصوبه خرید شیر خام به قیمت 
ها،  ای به اعضای ستاد هدفمندی یارانه جمهور در ابالغیه معاون اجرایی رئیس: رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت

 .تومان کرد 9444سازمان حمایت را مکلف به اجرایی کردن مصوبه خرید شیر خام به قیمت 

ها و  مهور به اعضای ستاد هدفمندی یارانهسید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به ابالغیه معاون اول رئیس ج

ماه شیرخام را با  10دامداران : تومان گفت 1004مکلف شدن سازمان حمایت به اجرایی کردن مصوبه خرید شیر خام به قیمت 

ین ای دست و پنجه نرم کردند اما باالخره شب گذشته ا درصدی به صنایع عرضه کردند و در این مدت با مشکالت عدیده 18ضرر 

 .ابالغیه را دریافت کردم و شخصا آن را به وزارتخانه رساندم

ای مطرح  این موضوع در جامعه: شود بازار توان افزایش قیمت شیر و محصوالت لبنی را ندارد، افزود وی با بیان اینکه گفته می

فرهنگ غلط مصرف است و نباید این  کنند بنابراین مشکل از های گازدار مصرف می برابر مصرف جهانی نوشابه 0شود که مردم  می

 . موضوع را به توان مالی مردم نسبت داد زیرا اگر مردم توان مالی نداشتند قدرت خرید نوشابه هم نداشتند

ما نباید صنعت دامپروری را با طرح اینگونه مسائل از بین ببریم بلکه باید با کمک دولت فرهنگ مصرف شیر : مقدسی اظهار داشت

 .تغییر داده و مردم را تشویق به مصرف محصوالت مفید برای سالمتی کنیم و لبنیات را

ها، سازمان  ای به اعضای ستاد هدفمندی یارانه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در ابالغیه: براساس این گزارش 

 .ل ابالغی کرده استتومان براساس جدو 1004حمایت را مکلف به اجرایی کردن مصوبه خرید شیرخام به قیمت 

ستاد هدفمندی یارانه ها، موضوع  105070718مورخ  03550مصوبه شماره ( ج)در راستای اجرای بند »: در این ابالغیه آمده است

 .تعیین و ابالغ جدول مشخصات و قیمت شیر خام خریداری شده توسط کارخانجات لبنی به شرح زیر تعیین می شود

 بی و قیمت شیر خام؛تغییرات میزان بار میکرو: 1

 ریال 10044به ازای هر کیلوگرم  070و چربی  144444شیر با بار میکروبی کمتر از : الف

 ریال 10044به ازای هر کیلوگرم  070و چربی  944444تا  144444شیر با بار میکروبی از : ب

 ریال 10544به ازای هر کیلوگرم  070و چربی  1444444تا  944444شیر با بارمیکروبی از : ج

 ریال 10044به ازای هر کیلوگرم  070و چربی  1444444شیر با بار میکروبی باالتر از : د

 .شود های فوق اضافه یا کم می ریال به قیمت 104به ازای هر یک دهم درصد افزایش یا کاهش درصد چربی، : 0

 .تمامی تست های کیفی باید مطابق با استاندارد ملی کشور باشد: تبصره

 «.این مصوبه است 0و  1ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به پایش، پیگیری و نظارت بر اجرای بندهای س: 0
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  15: ریختا

 اختالف قیمت محصوالت از مبدا تا بازار در سایه وجود دالالن
 .ای از افراد منجر به اختالفات قیمت شده است گران و دالالن و رانت عده وجود واسطه: دبیر کمیسیون کشاورزی بیان کرد

، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواندر گفتگو با خبرنگار سیدمحمد سادات ابراهیمی دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مجلس 

عدم تناسب و : های باالی تولید تناسب ندارد، اظهار داشت اشاره به نرخ خرید تضمینی برخی محصوالت کشاورزی که با هزینه

های تولید به کشاورزان  جود دارد و تنها راه حل جبران این مسائل کاهش هزینهجات و همخوانی در برخی محصوالت همانند صیفی

 .است

را انجام ... سازی اراضی و  در حال حاضر کشاورزان بخش مهم کارهای زیرساختی خود اعم از تأمین آب، یکپارچه: وی افزود

 .ری در کشاورزی ایجاد کنیمو دهند که باید با فراهم کردن تدابیر الزم در این زمینه، افزایش بهره می

گران و  وجود واسطه: دبیر دوم کمیسیون کشاورزی در خصوص اختالف قیمت محصوالت از مبدأ تولید تا بازار مصرف بیان کرد

 .ها شده است ای از افراد و عدم نظارت کافی منجر به اختالفات قیمت دالالن، منفعت و رانت عده

کشاورزی پیشنهاددهنده قیمت خرید تضمینی است که از طرفی باید با قاطعیت پیگیر  وزارت جهاد: ابراهیمی خاطرنشان کرد

 .حذف حقوق کشاورزان از دولت باشد
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 بازار و قیمت ها
 - 51/59/11فارس

 درصد افزایش یافت 3.3صنعتی   ننده مرغداریشاخص قیمت تولید ک
 94.13رسید که  090.10به عدد  9314های صنعتی کشور در بهار سال  شاخص قیمت تولید کننده محصوالت مرغداری

کاهش ( تورم نقطه به نقطه)درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل  3.31و ( تورم فصلی)درصد نسبت به فصل قبل 

 0.04معادل  9313نسبت به چهار فصل منتهی به بهار  9314در چهار فصل منتهی به بهار  درصد تغییر شاخص. داشت

 .باشد درصد می

درصد  14790رسید که  013755به عدد  1050های صنعتی کشور در بهار سال  شاخص قیمت تولید کننده محصوالت مرغداری

درصد تغییر . کاهش داشت( تورم نقطه به نقطه)ل قبل درصد نسبت به فصل مشابه سا 0785و ( تورم فصلی)نسبت به فصل قبل 

 .درصد است 0704معادل  1050نسبت به چهار فصل منتهی به بهار  1050شاخص در چهار فصل منتهی به بهار 

های کشور بجز چهارمحال و بختیاری، سیستان وبلوچستان، کرمان و گلستان با کاهش  در تمام استان 1050شاخص مذکور در بهار 

درصد افزایش بیشترین افزایش  0730درصد کاهش بیشترین کاهش و استان کرمان با  08719استان کردستان با . اه بوده استهمر

 .اند را در کل کشور داشته

جوجه . درصد کاهش یافته است 14750واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  005750شاخص گروه مرغ به  1050در بهار 

شاخص مذکور در مقایسه با فصل . درصدی نسبت به فصل قبل بیشترین کاهش را در گروه داشته است 18795یکروزه با کاهش 

 .درصد کاهش یافت که این کاهش بیشتر ناشی از پایین رفتن شاخص مرغ گوشتی و پولت بوده است 3780مشابه سال قبل 

 تخم مرغ

کاهش فوق بیشتر ناشی از پایین رفتن . صد کاهش یافتدر 14705مرغ نسبت به فصل قبل  شاخص گروهتخم 1050در فصل بهار 

درصد نسبت به  3750همچنین در این فصل شاخص تخم مرغ خوراکی . درصد بود 10709دار که معادل  شاخص تخم مرغ نطفه

 .فصل قبل کاهش یافته است

 .درصد افزایش داشت 0705در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، شاخص گروه تخم مرغ 

همچنین در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، . درصد کاهش یافت 1748باشد که نسبت به فصل قبل  شامل کود می این گروه

 .درصد افزایش داشته است 00731شاخص کود 
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 بازار و قیمت ها
 - 51/59/11فارس

 سرمازدگی عامل اصلی گرانی گیالس/ جدول+قیمت میوه و سبزی
درصد افزایش قیمت یافته است،  04رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت گیالس نسبت به دو هفته پیش 

 .ولید و در نتیجه گرانی آن در سال جاری بودهای گیالس در اوایل سال منجر به کاهش ت سرمازدگی شکوفه: گفت

های تابستانی خوش طعم و رنگ و با تقاضای باال در فصل  گیالس یکی از میوه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سد، اما امسال این میوه نه تنها نسبت به آغازین ر تابستان است که معموال در اواسط تابستان به قیمت مناسبی برای عرضه می

 .تر هم شده است روزهای برداشت و عرضه ارزان نشد، بلکه اخیرا گران

هزار تومان  10تا  14حدود ( ع)های اخیر در بازار شهرستانی میدان امام حسین  به گزارش فارس قیمت این محصول که در هفته

 .شد هزار تومان عرضه می 18هر کیلوگرم بود روز گذشته در این بازار با قیمت 

های  بر اثر سرمای ابتدای امسال و آسیب وارد بر شکوفه: گوید در این رابطه حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران می

 .گیالس در ابتدای سال، تولید این محصول از ابتدا کم و قیمت آن هم گران بود

 04با توجه به عرضه کم گیالس قیمت این میوه نسبت به دو هفته گذشته حدود : صریح کردرئیس اتحادیه میوه سبزی تهران ت

 .درصد افزایش یافته است

ای بود و از هر درخت  آید، در حالی که امسال بر اثر سرما محصول تولیدی تک دانه  ای به بار می معموال گیالس خوشه: وی افزود

 .س حاصل شدتقریبا یک پنجم تولید هر ساله میوه گیال

 (ع)قیمت میوه و سبزی در بازار شهرستانی میدان امام حسین 

 قیمت بر حسب تومان انواع میوه و سبزی

 0444 شلیل

 0944 آلو قطره طال

 0444 آلو قرمز

 18444 گیالس

 3444 آلبالو

 0444 انگور سبز

 9444 انگور قرمز

 0944 سیب گالب

 3444 زردآلو

 9444 هلو انجیری

 0444 جدا هسته هلو

 9444 انجیر سیاه

 8444 انجیر زرد
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 0444 موز

 5444 آناناس

 10444 انبه

 1044 گوجه فرنگی

 1944 خیار

 0444 ای فلفل دلمه

 1944 سیب زمینی

 1444 پیاز زرد

 1044 پیاز سفید

 3444 توت فرنگی

 1944 هویج

 0444 غوره

 1044 طالبی

 1944 خربزه

 844 هندوانه

 0444 کدو

 9444 بامیه

 0444 لوبیای سبز

 1344 بادمجان

 5444 لیموترش

تومان و قیمت هر کیلو سبزی آش، کوکو و قرمه در این  0944براساس این گزارش قیمت هر کیلو سبزی خوردن در میدان مذکور 

 .تومان است 0444بازار 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 1351مرداد  15, شنبه

 اندازی شد  رسانی دیجیتالی میوه در میدان مرکزی راه سامانه اطالع
 .اندازی شد بار راه هرسانی دیجیتالی قیمت میوه در راستای کشف قیمت در میدان مرکزی میوه و تر امانه اطالع

سازی و کشف قیمت میوه و از آنجا که  منظور شفاف به: رئیس این اتحادیه اعالم کرد  ،(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

بار نصب  در محل میدان مرکزی میوه و تره LCDزودی تابلوهای  شود، به قیمت در میدان مرکزی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می

 .هد شدخوا

شود که در ساعات متفاوت، تغییر قیمت  این تابلوها در مناطق مختلف میدان مرکزی نصب می: سیدمحسن محمودی افزود

 .شده در میدان را درج خواهد کرد محصوالت عرضه

ینه هرگونه بار ایجاد شده و زم گذاری در میدان مرکزی میوه و تره شود شفافیت قیمت این سامانه باعث می: وی خاطرنشان کرد

 .تخلف احتمالی را از بین خواهد برد

فروشی و قیمت یکنواخت در سراسر میدان مانع انتشار اخبار چندگانه از  یکسان: رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تصریح کرد

بار بر اساس  و ترههای انتشار قیمت میوه میدان مرکزی میوه  آورد تا سامانه وضعیت قیمت میوه خواهد شد و این امکان را فراهم می

 ./رسانی کنند اخبار شفاف و مستدل اطالع
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 قیمت کود ثابت ماند 
شود که  صد از پنج میلیون تن نیاز کودی کشور در داخل تولید شده و مابقی آن از کودهای وارداتی استفاده میدر 01

درصدی  94درصد تولید داخلی و کاهش  94ساله، با افزایش ساالنه  94گرفته و طی یک برنامه  های صورت ریزی با برنامه

 . واردات به خودکفایی خواهیم رسید

، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در نشست خبری با (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران  به گزارش خبرنگار

شود و مابقی آن از  درصد این مقدار در کشور تولید می 39: خبرنگاران، میزان نیاز کودی کشور را پنج میلیون تن اعالم کرد و گفت

درصد تولید  14ساله، با افزایش ساالنه  14گرفته و طی یک برنامه  های صورت ریزی شود که با برنامه کودهای وارداتی استفاده می

 .درصدی واردات به خودکفایی خواهیم رسید 14داخلی و کاهش 

دار است،  های کشاورزی را عهده علیرضا ولی با اشاره به اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مسئولیت تأمین و توزیع نهاده

گری به بخش خصوصی، در حال حاضر تأمین و توزیع سموم  های دولت در زمینه واگذاری امور تصدی یاستبا توجه به س: افزود

 .کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شده و نظارت آن بر عهده سازمان حفظ نباتات است

عنوان  رزان نمونه بهدر زمینه تأمین بذور نیز برخی وظایف به بخش خصوصی واگذار شده و امروزه از کشاو: وی خاطرنشان کرد

 .شود شده استفاده می پیمانکاران تولید و تأمین بذور اصالح

مابقی این میزان نیز توسط شرکت : چهارم بذر مورد نیاز گندم و جو توسط بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد ولی از تأمین سه

در تأمین بذور از سوی بخش خصوصی، شرکت  شود که در صورت بروز هرگونه کمی و کاستی خدمات حمایتی کشاورزی تأمین می

 .آید خدمات حمایتی به کمک بخش خصوصی می

در برنامه : طور کامل بر عهده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم کرد و ادامه داد وی مسئولیت تأمی کود مورد نیاز کشور را به

ک، میزان کود مورد نیاز کشور پنج میلیون تن برآورد شده توسط مؤسسه آب و خا بر اساس نقشه کودی تهیه 50 - 59زراعی سال 

شده است و با ابالغ این مقدار از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شرکت خدمات حمایتی، مسئولیت تأمین و توزیع کودهای 

 .شیمیایی و غیرشیمیایی، زیستی، آلی و میکروبی داخلی و خارجی بر عهده این شرکت است

های  را اتکای آن بر تولید داخلی در جهت سیاست 50 - 59ایتی کشاورزی ویژگی برنامه سال زراعی مدیرعامل شرکت خدمات حم

 .دولت برای تقویت تولیدکنندگان داخلی و کاهش واردات عنوان کرد

طی های صنفی کود منعقد شده تا  هایی بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و تشکل نامه بر همین اساس، تفاهم: ولی یادآور شد

درصدی واردات بتوانیم به خودکفایی در تولید  14درصد تولیدات داخلی و کاهش  14ساله با افزایش ساالنه  14یک برنامه 

 .کودهایی که زمینه تولید آن را در کشور داریم، برسیم

میلیون تن کود ازته توسط پنج  079ایم، از تولید  وی با اشاره به اینکه در زمینه تولید کودهای ازته تا چند سال پیش وابسته بوده

بر اساس برآورد مؤسسه آب و خاک، نیاز خاک کشور به کود ازته سه : شرکت پتروشیمی در داخل کشور خبر داد و تأکید کرد

 .هزار تن کود ازته در کشور مصرف شده است 944هزار تن بوده که در سال گذشته تنها یک میلیون و  044میلیون و 

بر اساس برآورد مؤسسه آب و خاک، کمتر : هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت 944شور به کودهای فسفاته را های ک ولی نیاز خاک

هزار تن کود فسفاته در کشور تولید شده است و مابقی آن وارداتی بوده که میزان مصرف کود فسفاته در کشور کمتر از  144از 

 .هزار تن برآورد شده است 044



 4931دوم مرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

25 
 

ایم و  هزار تن مصرف داشته 044هزار تن اعالم کرد که در سال گذشته کمتر از  044به کود پتاسه را نیز وی میزان نیاز کشور 

 .هزار تن بوده است 94تولید داخلی آن نیز کمتر از 

ساله شرکت خدمات حمایت کشاورزی با همکاری وزارت جهاد  14در برنامه : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

 .دنبال تولید و تأمین تمامی کودهای مورد نیاز در داخل کشور هستیم هکشاورزی ب

های آینده را کاهش دخالت دولت در زمینه تأمین و تولید کود بیان  های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال ولی از سیاست

ست میزان تولید کود در داخل کشور را گذاران داخلی و خارجی خواهیم توان گرفته با سرمایه های صورت با رایزنی: کرد و افزود

 .افزایش دهیم

کیفیت به کشور را غیرممکن دانست و خاطرنشان  شوند، ورود کود بی وی با اعالم اینکه کودهای وارداتی در مبداء و مقصد پایش می

کودهای تولیدی داخلی و گرفته در مؤسسه تحقیقات آب و خاک و اعطای شماره ثبت به  های صورت ریزی اکنون با برنامه هم: کرد

 .کیفیت در کشور خواهیم بود وارداتی شاهد عدم توزیع کودهای بی

ولی رسالت مطالعات کاربردی و کنترل کیفی را تقویت و توسعه مراکز آزمایشگاهی در جهت مطالعه کودهای آلی و زیستی، 

های تولیدشده برای بررسی میزان  برداری از نمونه نههای تحقیقاتی، آنالیز کود، سم و بذر و عالوه بر آن نمو همکاری با مؤسسه

 .باقیمانده کود و سم عنوان کرد

ها، کاهش تنوع کودی،  دلیل تحریم، محدودیت در تأمین نهاده مصرف کود در کشور به 50تا  50های  وی با اشاره به اینکه در سال

های  سیر نزولی داشته است، یکی از ویژگی 50تا  54درصد بین سال  344کاهش نقدینگی کشاورزان و افزایش قیمت کود تا 

توزیع کود در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را رساندن تنوع کودی از سه گروه شامل پنج نوع کود به هفت گروه کودی 

 .نوع کود و ایجاد سبد کاالیی متنوع اعالم کرد 08مشتمل بر 

الش هستیم تا از افزایش قیمت کود جلوگیری کنیم و در صورت در ت: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد

 .افزایش قیمت نیز یارانه آن به کشاورزان اعطا خواهد شد

میزان کود مصرفی مورد نیاز در : ولی دلیل وجود باقیمانده سم و کود در محصوالت را عدم مصرف درست دانست و تصریح کرد

 ./شود دود دو میلیون تن کود در کشور مصرف میکشور پنج میلیون تن است که در حال حاضر ح

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http00500-1html. 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 1351مرداد  57, چهارشنبه

 بار  تره تشکیل کارگروه بررسی مشکالت میدان مرکزی میوه و
بار امروز با حضور نماینده تعزیرات، سازمان میادین و اتحادیه بارفروشان  کارگروه بررسی مشکالت میدان میوه و تره

 . تشکیل شد

با اعالم این ( ایانا)بار امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیر روابط عمومی اتحادیه صنف بارفروشان میوه و تره

بار، اتحادیه بارفروشان، سازمان  گرفته، امروز نمایندگانی از سازمان میادین میوه و تره های صورت دنبال پیگیری به: گفتخبر 

آمده در میدان مرکزی  های پیش تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تشکیل جلسه دادند تا درباره موضوع

 .گیری کنند تصمیم

بار را پس از شنیدن سخنان نمایندگان حاضر مورد  آمده در میدان مرکزی میوه و تره این کارگروه مسائل پیش: دحمید بروغنی افزو

 .بار جلسات خود را تکرار خواهد کرد روز یک 14شده، هر  های مطرح منظور اجماع و فیصله موضوع حمایت قرارداد و به

علت تداخل وظایف اتحادیه بارفروشان و سازمان میادین  بار که به و تره مشکالت موجود در میدان مرکزی میوه: وی خاطرنشان کرد

گری سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و همچنین نظارت سازمان تعزیرات حکومتی حل  بار پیش آمده است، با تولی میوه و تره

 .خواهد شد

وم کشف قیمت در میدان سخن گفت و خواستار انتشار در این جلسه، نماینده سازمان تعزیرات حکومتی از لز: بروغنی تصریح کرد

 .داران شد فاکتورهای کشف قیمت توسط اتحادیه برای اشراف به غرفه

داران از عملکرد سازمان میادین ناراضی  حجره"با عنوان ( ایانا)دنبال انتشار خبری در خبرگزاری کشاورزی ایران  گفتنی است، به

بار نیز مدعی شد  میادین به این خبرگزاری ارسال شد و پیرو آن، سخنگوی اتحادیه میوه و ترهای از سوی سازمان  جوابیه "هستند

 ./کند سازمان میادین بر خالف موازین قانونی، در اداره میدان مرکزی دخل و تصرف می

/item/tashakkol/ir.iana.www://http00514-1html. 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  55: تاریخ

 احتمال افزایش قیمت مرغ در دو ماه آینده وجود ندارد
 .ماه آینده وجود ندارد 0الی  0احتمال افزایش قیمت مرغ : مدیر عامل اتحادیه مرغداران بیان کرد

، در خصوص کاهش میزان اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناران در گفتگو با خبرنگار حمید فاضلی مدیر عامل اتحادیه مرغد

ریزی واحدهای تولید شده زیرا  های اخیر باعث کاهش میزان جوجه طی ماه  افت قیمت: ریزی واحدهای تولید اظهار داشت جوجه

 .را ندارند اما بعد از مدتی مجدد شروع به تولید خواهد کردمرغداران توان زیان بیشتر 

 .ماه آینده وجود ندارد 0الی  0درچنین وضعیتی احتمال افزایش قیمت مرغ در : وی در خصوص افزایش قیمت مرغ بیان کرد

عتی متضرر شدند اما در پی انتشار شیوع آنفوالنزا همه تولیدکنندگان واحدهای صن: مدیر عامل اتحادیه در پایان تصریح کرد

 .های دیگر دچار زیان شدند های تولیدی استان مازنداران به سبب جلوگیری از خروج مرغ، بیشتر از واحد واحد

/news/fa/ir.yjc.www://http9033003 
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 بازار و قیمت ها
 اکونا - 135۱مرداد  11 - ۱23۲۱: کد خبر 

 المللی محصوالت کشاورزی و تداوم روند کاهشی دالیل کاهش قیمت بین
المللی محصوالت مهم کشاورزی در چند  ریزی و اقتصاد کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر کاهش قیمت بین موسسه پژوهشهای برنامه

 .ها را منتشر کرد سال اخیر و تداوم روند کاهش قیمت

ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی بررسی عوامل  که خبری اقتصاد ایران ایران اکونا موسسه پژوهشهای برنامهبه گزارش شب

 .ها را منتشر کرد المللی محصوالت مهم کشاورزی در چند سال اخیر و تداوم روند کاهش قیمت مؤثر بر کاهش قیمت بین

ها بر  بینی ه بر کاهش اخیر آنها در مقایسه با چند سال قبل دارد و پیشالمللی محصوالت مهم کشاورزی اشار بررسی قیمت بین

بر این اساس به منظور بررسی روند قیمت محصوالت کشاورزی و آشنایی با عوامل تأثیرگذار . ادامه روند کاهش قیمت تأکید دارند

های  برای سال OECD-FAOرزی انداز کشاو بر کاهش قیمت این محصوالت از دو گزارش شاخص قیمت غذایی فائو و چشم

 .شود استفاده شد که در ذیل به برخی از نتایج این گزارشات اشاره می 0419ـ0400

این شاخص از میانگین . دهد المللی سبد محصوالت غذایی را نشان می های بین شاخص قیمت غذایی فائو، تغییرات ماهانه قیمت

های صادراتی  تشکیل شده که با میانگین سهم( گیاهی، لبنیات و گوشتهای  غالت، شکر، روغن)گروه محصولی  9شاخص قیمت 

 .اند دار شده وزن 0440ـ0440های  هر گروه برای سال

کمتر از ماه ( درصد 170)واحد  070واحد بود که به میزان  18875به طور میانگین  0419شاخص قیمت غذایی فائو در ماه می سال 

غالت و محصوالت لبنی . کمتر از میزان متناظر سال گذشته بود( درصد 0473)واحد  0078همچنین شاخص فوق . آوریل بود

 .بیشترین نقش را در کاهش شاخص قیمت غذایی فائو در ماه می داشتند

 1نمودار . رسید 0445به کمترین میزان خود پس از ماه سپتامبر سال  0419میانگین شاخص قیمت غذایی فائو در ماه می سال 

شاخص قیمت غذایی فائو از ماه . دهد نشان می 0419ماهه نخست سال  8تا  0411های  ت ماهانه شاخص را در سالروند تغییرا

 .های قبل، میزان آن کمتر بوده است از روندی نزولی برخوردار بوده و در مقایسه با سال 0419ژانویه تا ماه می سال 

در . آورده شده است 0419تا ماه می سال  0410ئو از ماه می سال روند تغییرات شاخص قیمت محصوالت غذایی فا 0در نمودار 

کمتر ( درصد 0070)واحد  08واحد کمتر از ماه آوریل و  870بوده که  18475، میانگین شاخص قیمت غالت فائو 0419ماه می سال 

 .است 0410از ماه می سال 

. به حفظ روند کاهشی قیمت غالت کمک کرده است 0419انداز مساعد برای محصول سال  ذخایر فراوان غالت به همراه چشم

بینی کاهش تجارت در کاهش قیمت غالت نقش  اندازی خرید توسط بسیاری از کشورهای واردکننده و نیز پیش همچنین به تعویق

 .داشته است

بیشتر از ماه آوریل ( صددر 078)واحد  075بوده که  19071به طور میانگین  0419های گیاهی فائو در ماه سال  شاخص قیمت روغن

های گیاهی در ماه می نسبت به ماه گذشته به  افزایش قیمت روغن. کمتر از ماه متناظر سال گذشته بود( درصد 01)واحد  01اما 

 نینوی احتمالی است که افزایش قیمت روغن پالم اساساً به دلیل نگرانی درباره پدیده ال. خاطر افزایش قیمت روغن پالم و سویا بود

این در حالی است که قیمت روغن سویا به دلیل از سرگیری . تواند بر تولید روغن پالم در جنوب شرق آسیا اثرگذار باشد می

بینی کاهش تولید و  قیمت روغن آفتابگردان و گلرنگ نیز به دلیل پیش. تقاضای وارداتی به ویژه توسط چین افزایش یافته است

 .اند های صادراتی، افزایش یافته عرضه

کمتر از ماه آوریل ( درصد 075)واحد  9بود که  18379به طور میانگین  0419شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه می سال 

بیشترین کاهش شاخص قیمت در پودرهای شیر و کره مشاهده شد، . کمتر از ماه می سال گذشته بود( درصد 0575)واحد  3179و 
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های صادراتی در اروپا، عامل مهمی در کاهش  وجود ذخایر زیاد در نیوزیلند و افزایش عرضه. نداما شاخص قیمت پنیر ثابت باقی ما

های  قیمت. های لبنی در نیمکره شمالی به نقطه اوج فصلی خود خواهد رسید همچنین تولید فرآورده. های لبنی است قیمت فراورده

 .منجر شده است( خاورمیانه و شمال آفریقا) MENA های توسط کشورهای کمتر لبنیات به افزایش خرید این فرآورده

 0071کمتر از ماه آوریل و ( درصد 1)واحد  173واحد بود که  13171، 0419میانگین شاخص قیمت گوشت فائو در ماه می سال 

عوامل مهم  تر برای گوشت تولیدی در آمریکا از های صادراتی پایین قیمت. بود 0410کمتر از ماه می سال ( درصد 1175)واحد 

المللی گوشت گاو و گوسفند در مقایسه با گوشت طیور و  های بین به طور کلی قیمت. تأثیرگذار بر کاهش شاخص مذکور بوده است

در مورد گوشت طیور، محدودیت وارداتی تحمیلی توسط بعضی از کشورها به دلیل شیوع . تری برخوردار بودند خوک از روند نزولی

 .ها تأثیر گذاشته است های آمریکا بر قیمت زا در بعضی از ایالت ار بیماریآنفلوآنزای مرغی بسی

واحد  34بیشتر از ماه آوریل و ( درصد 0)واحد  073واحد بود که  15570، 0419میانگین شاخص قیمت شکر فائو در ماه می سال 

 .بود 0410کمتر از ماه می سال ( درصد 03)

آورده شده  0400بینی آن تا سال  و پیش 0410تا سال  0444مهم کشاورزی از سال  روند قیمت واقعی محصوالت 0در نمودار 

آورده شده است نمایانگر آن است  0419ـ0400های  برای سال OECD-FAOانداز کشاورزی  این نمودار که از گزارش چشم. است

کاهش خواهند یافت، اما همچنان  0410که در طی ده سال آینده، قیمت واقعی محصوالت مهم کشاورزی از سطوح قیمتی سال 

پایین بود، اما با  0444قیمت محصوالت کشاورزی در اوایل دهه . باقی خواهند ماند 0443باالتر از سطوح قیمتی پیش از سال 

ها شروع شد و انتظار  روند کاهشی قیمت 0410در سال . ها از روندی افزایشی و پونوسان برخوردار شدند ، قیمت0443شروع سال 

نکته قابل ذکر در اینجا این است که وجود روند کاهشی قیمت های واقعی . وجود دارد 0400ها تا سال  روند کاهشی قیمت

 .محصوالت کشاورزی به معنای عدم احتمال وجود نوسانات قیمتی برخی از محصوالت نیست

شاورزی به عوامل چندی از قبیل های محصوالت ک از آزمون حساسیت قیمت OECD - FAOانداز کشاورزی  در گزارش چشم

. های تصادفی تفسیر شدند در کشورهای مختلف استفاده شده و در نهایت نتایج تحلیل... های نفت و های ارز، قیمت رشد درآمد، نرخ

 .شود در زیر به برخی از این نتایج اشاره می

در مورد محصوالت . های زیستی اثرگذار است های مختلف بر قیمت محصوالت کشاورزی و سوخت قیمت نفت خام از طریق کانال

تأثیر این عامل با توجه به نسبت . شود های انرژی و کود شیمیایی منجر می تر نفت خام به کاهش هزینه کشاورزی، قیمت پایین

هزینه انرژی و برای نمونه برآوردها حاکی از آن است که در آمریکا، . هزینه انرژی در کل هزینه تولید کشورها متفاوت خواهد بود

ها  این سهم. دهد درصد هزینه تولید غالت دانه درشت را در کشور به خود اختصاص می 0475درصد و  14کود شیمیایی به ترتیب 

اند و انتقال  های تولیدی در این کشورها کمتر مکانیزه به طور قابل توجهی در کشورهای در حال توسعه کمتر است، چرا که سیستم

 .های محصول و انرژی وجود دارد یان قیمتقیمتی پایینی م

های دولتی و  تأثیر سیاست های زیستی، عمدتاً تحت تقاضا برای سوخت. های زیستی، وضعیت متفاوتی وجود دارد در مورد سوخت

های زیستی  در زمان کاهش قیمت نفت خام، انگیزه تولید سوخت. های زیستی است های نفت خام و سوخت رابطه میان قیمت

گذاری کمتر برای این نوع  تر و سرمایه این موضوع به تقاضای بازاری پایین. شود هش یافته و از رقابت کمتری برخوردار میکا

 .شود ها منجر می سوخت

های فراوان و رقابت قیمتی قوی در میان تولیدکنندگان مهم است که درنهایت کاهش  در حال حاضر مشخصه بازار انرژی، عرضه

دالر در هر بشکه  5571به  0400انتظار بر آنکه قیمت اسمی نفت خام تا سال . را در آینده به همراه خواهد داشتقیمت نفت خام 

 .مدت منجر خواهد شد تر نفت خام به کاهش قیمت محصوالت کشاورزی در کوتاه های پایین براساس توضیحات فوق، قیمت. برسد
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های روغنی  ر از میانگین محصوالت مهم کشاورزی به ویژه در مورد غالت و دانهاز دیگر عوامل مؤثر بر کاهش قیمت، عملکرد باالت

های ارز از سایر عوامل اثرگذار بر  ها، رشد اقتصادی، رشد جمعیت و نرخ سیاست شرایط آب و هوایی،. باشد در دو سال اخیر می

یمتی در دهه آینده به همراه دالیلی آورده در زیر به تفکیک محصولی، روند تغییرات ق. کاهش قیمت محصوالت کشاورزی هستند

 .شده است

مدت به دلیل  ، قیمت غالت در کوتاه0419ـ  0400های  برای سال OECD-FAOانداز کشاورزی  براساس نتایج گزارش چشم

. هد یافتتر نفت، کاهش خوا های پایین ، میزان ذخایر باال، رشد اقتصادی کندتر و قیمت0410و  0410های  تولید باال در سال

 .های تولید از روند نسبتاً صعودی برخوردار باشد مدت همراستا با افزایش هزینه انتظار بر آن است قیمت غالت در میان

مدت ـ  مدت و روند نسبتاً افزایشی در میان های روغنی همانند غالت ـ روند کاهشی در کوتاه شود تغییر قیمت دانه بینی می پیش

های گیاهی به دلیل اشباع تقاضای سرانه در کشورهای نوظهور و کاهش رشد تولید بیودیزل،  انی روغنرکود در تقاضای ه. باشد

 .های گیاهی را کاهش خواهد داد قیمت واقعی روغن

در چهار سال گذشته، مازاد . های پایین چند سال گذشته افزایش یابد های اسمی شکر نسبت به قیمت انتظار بر آن است قیمت

کشورهای . های جهانی شکر منجر شده بود کاهش ارزش پول رایج برزیل در مقایسه با دالر آمریکا به اُفت قیمت جهانی شکر و

شان هستند که این موضوع باعث خواهد شد تا بازار جهانی شکر وارد مرحله کسری شود و  تولیدکننده شکر در حال تعدیل محصول

، پرنوسان باقی خواهند ماند 0400تا  0419بینی  های شکر در طی دوره پیش قیمت. ها روند صعودی را تجربه خواهند کرد قیمت

های شکر  انتظار بر آن است که اثر حذف سهمیه. که به دلیل سیکل تولیدی بعضی از کشورهای مهم آسیایی تولیدکننده شکر است

، اما تأثیر آن بر بازارهای جهانی نامعلوم منجر به کاهش قیمت شکر در داخل اتحادیه اروپا شود 0413در اتحادیه اروپا در سال 

 .بازگردند 0445های واقعی شکر به سطوح قبل از اوج قیمتی سال  شود قیمت بینی می پیش. است

های اسمی گوشت به استثنای قیمت گوشت  تر خوراک دام، انتظار کاهش قیمت های پایین وری و هزینه به دلیل افزایش بهره

های  قیمت. قیمت گوشت گوسفند به دلیل تقاضای وارداتی قوی در چین باال باقی خواهد ماند. دارد وجود 0400گوسفند تا سال 

. مدت به دلیل بازسازی گله در چندین کشور تولیدکننده گوشت در سطح باالیی باقی خواهند ماند اسمی گوشت گاو در کوتاه

 .د یافتمدت به دلیل افزایش میزان تولید، کاهش خواهن ها در میان قیمت

به دلیل کاهش شدید تقاضای وارداتی در چین، افزایش تولید  0410های لبنی در طی نیمه دوم سال  قیمت شیر و فراورده

انتظار افزایش قیمت های اسمی در طی ده سال آینده به . کشورهای مهم صادرکننده و تحریم وارداتی در روسیه، کاهش یافت

 .شود بینی می در میان محصوالت لبنی، نرخ رشد باالیی برای قیمت پنیر پیش. دلیل رشد تقاضای وارداتی وجود دارد

شود که اتانول بیشترین تأثیر را از نوسانات قیمت نفت خواهد داشت و انتظار  بینی می الذکر، پیش عالوه بر محصوالت کشاورزی فوق

های اولیه  شود قیمت پنبه در سال بینی می نین پیشهمچ. مدت به دلیل کاهش قیمت نفت وجود دارد کاهش قیمت اتانول در کوتاه

بینی نسبتاً بهبود  های آتی دوره پیش های در سال قیمت. بینی به دلیل کاهش قابل توجه ذخایر پنبه چین، تنزل یابد دوره پیش

 .یافته و ثابت باقی خواهد ماند

. های اسمی را تجربه کند های باالتر تولید، افزایش قیمت انتظار بر آن است که بخش محصوالت آبزی در دهه آینده به دلیل هزینه

تری از ماهیان پرورشی افزایش خواهد یافت، چرا که تولید ماهیان حاصل از صید در  قیمت ماهیان حاصل از صید با نرخ سریع

 .ها واقع خواهند شد معرض سهمیه
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 135۱مرداد  1۲پنجشنبه 

 درصدی قیمت روغن صادر شد 1مجوز افزایش 

: دبیر انجمن روغن نباتی از مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت روغن نباتی تا سقف پنج درصد خبر داد و گفت

 .شود می های جدید روغن نباتی از هفته آینده اعمال قیمت

های تولیدکننده روغن نباتی  پس از دو سال که هیچ افزایش قیمتی در محصوالت کارخانه: وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد محمد قبله در گفت

 درصد افزایش 9توانند قیمت محصوالت خود را تا سقف  اعمال نشد، در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار مصوب شد که صنایع روغن نباتی می

 .دهند

تواند در صورت تمایل قیمت محصوالت خود را تا سقف تعیین شده مصوب تغییر دهد، اما در  ای می بر اساس این مصوبه هر کارخانه: وی افزود

 .هر صورت باید نرخ اعمال شده دقیقا با قیمت حک شده روی محصوالتشان مطابقت داشته باشد

قلم مواد غذایی که روغن  15درصدی قیمت  8ه به بخشنامه اخیر ابالغ شده دولت برای افزایش با توج: دبیر انجمن روغن نباتی خاطرنشان کرد

درصدی را به ستاد تنظیم بازار ارائه دادند که در مصوبه امروز ستاد  8شد، صنایع روغن نباتی نیز پیشنهاد افزایش قیمت  نباتی را هم شامل می

 .ز دانسته شددرصد مجا 9تنظیم بازار افزایش قیمت تا سقف 
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 برنامه و سیاست ها

 - 51/59/12فارس

 شرایط صادرات گوشت مرغ فراهم است/ شود ماه می 3مهلت ثبت سفارش محصوالت کشاورزی 
در زمینه ثبت سفارش برای واردات محصوالت کشاورزی مشکالتی وجود دارد که در این  :وزیر جهاد کشاورزی گفت

ایم چرا که زمان و میزان نیاز به واردات محصول باید براساس نظر وزارت  ای به هیات دولت ارسال کرده زمینه اصالحیه

 .جهاد کشاورزی باشد

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه دیدار وزیر کشاورزی عراق و رییس کمیسیون  ی فارسخبرگزاربه گزارش 

ای برای افزایش قیمت محصوالت کشاورزی نداریم و  برنامه: کشاورزی چین در مورد مصوبه افزایش قیمت کاالهای اساسی، گفت

تقاضا باید به ستاد تنظیم بازار اعالم و با نظر دولت در مورد آن اگر در صورت نیاز الزم باشد قیمت محصولی افزایش یابد این 

 .گیری و تعیین تکلیف شود تصمیم

در صورتی که نیاز باشد محصول کشاورزی افزایش قیمت یابد در سازمان : وی در مورد افزایش قیمت محصوالت کشاورزی افزود

 .شود خص و به مراجع ذیربط اعالم میشان مش کنندگان قیمت نهایی کنندگان و مصرف حمایت از تولید

های گذشته، در  با توجه به تولید مناسب و همچنین واردات شکر در سال: وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات شکر اظهار داشت

 .ایم سال جاری واردات شکر نداشته

نیمی از : تن واردات نیاز است، اظهار داشت هزار 844حجتی با بیان اینکه برای تأمین نیاز داخلی و ذخایر استراتژیک به بیش از 

 .شود شکر مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور وارد می

شود  این محصول به تناسب نیاز کشور وارد می: های گذشته آزاد نیست، تصریح کرد وی با تأکید بر اینکه واردات شکر مانند سال

 .واردات محصوالت کشاورزی مثل برنج و شکر با دیگر محصوالت متفاوت استضمن اینکه 

ای برای ثبت سفارش واردات این محصوالت از لحاظ میزان و زمان تمدید ثبت سفارش  اصالحیه: وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .هه تعیین شودبه دولت پیشنهاد شده است چرا که باید زمان ثبت سفارش محصوالت کشاورزی نهایتا سه ما

بنابراین در صورت تمدید زمان ثبت سفارش حداقل باید این زمان حداقل یک و حداکثر دو ماه باشد و معتقد : حجتی بیان داشت

 .ماه و بیش از آن باشد 15هستیم که این زمانبندی نباید به 

عیت قلیلی از پرندگان بومی استان مازنداران وزیر جهاد کشاورزی در مورد آنفلوانزای پرندگان که چندی پیش شیوع آن در بین جم

استان مازندران با مشکالتی در این زمینه روبرو شدیم که خوشبختانه با همکاری  های خانگی چندی پییش در مرغ: مطرح شد، گفت

 .کنندگان توانستیم بیماری را کنترل کنیم و واکنش به موقع سازمان دامپزشکی، مسئوالن استانی و تولید

المللی در صورت مشاهده بیماری  های بین المللی و طبق پروتکل اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی کشور براساس وظایف بین وی با

العمل مناسبی نشان داد و این موضوع  در همین راستا این سازمان عکس: المللی است، افزود آنفلوانزا مکلف به گزارش به جوامع بین

 .ی اعالم کردالملل های بین را به سازمان

 .در حال حاضر نگرانی در مورد شیوع و بروز آنفلوانزای مرغی وجود ندارد و این مشکل حل شده است: حجتی افزود

اکنون شرایط برای صادرات گوشت مرغ به کشورهای هدف  هم: وزیر جهاد کشاورزی در مورد صادرات گوشت مرغ اظهار داشت

 .فراهم است

http://www.farsnews.com/
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آنفلوانزای پرندگان که چندی پیش شیوع آن در بین جمعیت اندکی از پرندگان بومی استان وزیر جهاد کشاورزی در مورد 

استان مازندران با مشکالتی در این زمینه روبرو شدیم که خوشبختانه  های خانگی چندی پییش در مرغ: مازنداران مطرح شد، گفت

 .کنندگان توانستیم بیماری را کنترل کنیم لیدبا همکاری و واکنش به موقع سازمان دامپزشکی، مسئوالن استانی و تو

المللی در صورت مشاهده بیماری  های بین المللی و طبق پروتکل وی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی کشور براساس وظایف بین

ی نشان داد و این المعمل مناسب در همین راستا این سازمان عکس: المللی است، افزود آنفلوانزا مکلف به گزارش به جوامع بین

 .المللی اعالم کرد های بین موضوع را به سازمان

 .در حال حاضر نگرانی در مورد شیوع و بروز آنفلوانزای مرغی وجود ندارد و این مشکل حل شده است: حجتی افزود

کشورهای هدف به  شرایط برای صادرات گوشت مرغاکنون  هم: وزیر جهاد کشاورزی در مورد صادرات گوشت مرغ اظهار داشت

 .فراهم است
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 برنامه و سیاست ها
 - 51/59/15فارس

 میلیون دالری به رغم ممنوعیت 340واردات / گویی مسئوالن درباره واردات برنج ضد و نقیض
ماه  4دهد در  دهد که آمار گمرک نشان می در حالی معاون وزیر جهاد کشاورزی از ممنوعیت واردات برنج خبر می

 .میلیون دالر برنج وارد کشور شده است 340نخست امسال 

ماه  0در حالی واردات برنج کماکان ممنوع است که طبق اعالم رسمی گمرک در  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .میلیون دالر برنج به کشور وارد شده است 040نخست امسال 

عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی ماه گذشته پس از اعالم آمار سه ماه ابتدای امسال توسط گمرک : براساس این گزارش

ای برای  نامه: یلیون دالری برنج ضمن تأکید بر این که واردات برنج همچنان ممنوع است، اظهار داشتم 000مبنی بر واردات 

پیگیری آمار منتشره در مورد واردات به گمرک نوشته شده و منتظر جواب آن هستیم،البته ظاهرا نامه وزارت جهاد هنوز به دست 

 040اردات برنج نسبت به سه ماهه نخست امسال گمرک این بار رقم میلیون دالری و 95زیرا با افزایش ! ها نرسیده؟ گمرکی

 .ماهه نخست امسال برای واردات این محصول اعالم کرده است 0میلیون دالر را در 

ثبت سفارش بسیار کمی در دست : گوید ناگفته نماند که سید احمد بحق رئیس انجمن واردکنندگان برنج در مورد واردات برنج می

 .ن است و وارداتی که صورت گرفته به صورت غیرقانونی و قاچاق انجام شده استواردکنندگا

نگاری با گمرک برای پاسخ در مورد میزان واردات برنج است  اما در حالی که عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در حال نامه

شود علی معقولی معاون  ونی و قاچاق انجام میو بحق رئیس انجمن واردکنندگان برنج هم مدعی است که واردات بصورت غیرقان

که گمرک بدون داشتن مستند قانونی حتی اجازه ورود یک کیلوگرم : کند مرکز واردات گمرک و امور مناطق آزاد و ویژه اظهار می

 .دهد برنج نیز به داخل کشور نمی

 .امکان عبور از گمرک را ندارد برنج بدون قرنطینه که مسئولیت آن بر عهده وزارت بهداشت است،: گوید وی می

بنابراین همچنان جای این سوال باقی است که علیرغم ممنوعیت واردات برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی که در راستای حمایت 

ات ماه نخست امسال و وارد 0میلیون دالری برنج در  040از تولید داخلی و رونق بخشی به بازار راکد برنج وضع شده متولی واردات 

 !توانند باشند؟ یک میلیون تنی همین محصول در سال گذشته چه کسانی می
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 برنامه و سیاست ها
 - 51/59/55فارس

 زم به اعطای تسهیالت با نرخ ترجیحی به بخش کشاورزی شدندهای غیرتخصصی مل بانک

های  قانون بودجه امسال را به بانک 99قانون رفع موانع تولید و تبصره  40اجرایی ماده   بانک مرکزی بخشنامه

 .غیرتخصصی ابالغ کرد

های صنعت و معدن و  به استثنای بانک)های دولتی و غیردولتی  ای به بانک مه، بانک مرکزی در بخشناخبرگزاری فارسبه گزارش 

قانون بودجه  11، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی، عسکریه و نور بخشنامه اجرای تبصره (مسکن

 .ابالغ کردپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را  قانون رفع موانع تولید رقابت 03امسال و ماده 

 :در این بخشنامه آمده است

کل کشور، مقرر گردیده است به طور  1050قانون بودجه سال ( 11)تبصره ( ح)گونه که استحضار دارند؛ طبق بند احتراماً، همان

ها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع  از مجموع تسهیالت پرداختی بانک%( 09)متوسط حداقل بیست و پنج درصد 

شده، بانک مرکزی متناسب با  ها از سهمیه تعیین طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد و در صورت تخلف بانک

 .میزان تخلف، نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام نماید

در اردیبهشت ماه سال جاری به که « پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت»( 03)همچنین، براساس ماده 

اند، سهمی از تسهیالت اعطایی خود را حداقل  های عامل غیرتخصصی موظف شده تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، بانک

 .معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور براساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی ساالنه به آن بخش اختصاص دهند

های غیرتخصصی در چارچوب  پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، مقتضی است بانک دن قانون رفع موانع تولید رقابتبا توجه به مؤخر بو

های تخصصی و مؤسسات اعتباری نیز با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود در چارچوب بند  قانون اخیرالذکر و بانک

نسبت به اعطای تسهیالت به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته  کل کشور 1050قانون بودجه سال ( 11)تبصره ( ح)

 .با نرخ ترجیحی اقدام نمایند

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابالغ و بر حسن اجرای آن 

 .نظارت الزم به عمل آید
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 برنامه و سیاست ها
 - 51/59/11فارس

 کارگزاران بیمه کشاورزی در انتظار عدالت اجتماعی
رود، نسبت به ساماندهی و  ن انتظار میسال کارگزاران بیمه کشاورزی از مسئوال 90تا  0با توجه به سابقه کاری 

 .برقراری عدالت اجتماعی برای این قشر تالشگر دریغ نکنند

های مهم اتکای اقتصادی  های اصلی و کلیدی و همچنین از ستون از جیرفت، کشاورزی یکی از قطب خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .آید ترین مرکز حمایتی و امنیتی این قطب مهم به حساب می ورزی نیز شاخصکشور است و بیمه کشا

ترین نقاط کشور مشغول  ترین و محروم این مسئولیت خطیر به عهده کارشناسانی سختکوش قرار دارد که در دوردست

 .رسانی به کشاورزان و دامداران هستند خدمات

های آموزشی  های متعدد کتبی، مصاحبه تخصصی و گذراندن دوره اری آزمونپس از طی برگز 50کارگزاران بیمه کشاورزی از سال 

 .متفاوت به فعالیت در صندوق بیمه کشاورزی مشغول شدند

زدنی مشغول  ها در بدترین شرایط اقلیمی و جغرافیایی به امید روزگاری بهتر و با تالش و دقتی مثال آنان با تمام نواقص و نارسایی

 .ای برخوردار نیستند ر صورتی که از امنیت و ثبات شغلی و مالی و حتی پوشش بیمهانجام وظیفه هستند د

از طرفی این کارگزاران به سبب فشردگی وظایف کاری و سیاست صندوق بیمه کشاورزی از هر فعالیت اداری و اقتصادی دیگر 

 .دمعذور بوده و حال نیز با شرایط سنی از استخدام در هر ارگان دیگری محروم هستن

ها را نیز نشانه  های آن اندازد، بلکه حتی تحکیم بنیان خانواده به طور قطع این امر نه تنها انگیزه، دقت و سالمت کار را به خطر می

 .برند کننده به سر می رفته است و کامالً در مضیقه، بالتکلیفی محض و مأیوس

اه اجتماعی از اصول اساسی آن و تأکیدهای مقام معظم بدون شک جایز نیست در نظام مقدس جمهوری اسالمی که عدالت و رف

، وظایفی بسیار خطیر و «کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا»رهبری است، حقوق حقه گروهی کارشناس با تحصیالت عالیه 

 .بار در مقایسه با دیگر اقشار جامعه نادیده انگاشته شود حساس و سابقه و تجربه چندساله کار مشقت

های نقده و اشنویه در مجلس شورای اسالمی طرح  با پیگیری کارگزاران سراسر کشور و نماینده مردم شهرستاندر نهایت 

نفر از نمایندگان تهیه و به مجلس شورای اسالمی ارائه شد که امید است با تصویب  94استخدامی کارگزاران بیمه با امضای موافق 

 .ماندهی شوداین طرح وضعیت شغلی این جوانان تحصیلکرده سا

 کارشناس بیمه کشاورزی در جنوب کرمان 904فعالیت 

نفر  134حدود : وگو با خبرنگار فارس در جیرفت اظهار داشت احمد قلندری کارشناس بیمه کشاورزی در این زمینه در گفت

ها و زراعت در منطقه جنوب  گری و ارزیابی باغ های مختلف بیمه گزار، ارزیاب و ناظر مقیم در زمینه کارشناس بیمه اعم از بیمه

 .هزار نفر در کل کشور مشغول فعالیت هستند 0کرمان و بیش از 

صندوق بیمه یکی از نهادهای حمایتی و تأثیرگذار در حمایت از کشاورزان و دامداران و همچنین توسعه پایدار و : وی بیان داشت

 .ترویج کشاورزی در بین نهادهای دیگر است

کند،  های مالی خود در بخش کشاورزی را از طریق صندوق بیمه اعمال می ا توجه به اینکه دولت تمام کمکب: قلندری تصریح کرد

 .گذاری در این بخش برخوردار است جایگاه آن از اهمیت انکارناپذیری در پایداری تولید و کاهش خطرپذیری سرمایه

اند که هنگام وقوع خسارت در اسرع وقت به مشکالت  هبر همین اساس کارشناسان صندوق بیمه همواره تالش کرد: وی افزود

 .تر پرداخت شود ها هرچه سریع کشاورزان رسیدگی کنند تا غرامت آن

 ها مذاکره نمایندگان کارگزاران با مجلسی 90
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هیچ امنیت  با ابراز تأسف کارشناسان صندوق بیمه از: مژگان اسکندری دیگر کارشناس بیمه کشاورزی نیز در این مورد اظهار داشت

 .شغلی و عدالت و رفاه اجتماعی برخوردار نیستند

حتی بعضی از کارشناسان در حین انجام مأموریت دچار سانحه شدند به طوری که منجر به فوت، نقص عضو و یا : وی ادامه داد

 .ها به وجود آورده است های آن ها شده و همین امر مشکالت زیادی را برای خانواده ازکارافتادگی آن

ماه پیگیر  5حدود : اسکندری با اشاره به اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی موافق این طرح هستند، عنوان کرد

بار به مجلس  13طرح استخدام کارگزاران بیمه کشاورزی هستیم و تاکنون نمایندگان کارگزاران از سراسر کشور برای این منظور 

 .رفتند

 بیمه کشاورزی در کشورکارگزار  4144فعالیت 

نفر کارگزار  944هزار و  0حدود : های اشنویه و نقده در مجلس شورای اسالمی در این زمینه اظهار داشت نماینده مردم شهرستان

 .بیمه در سراسر کشور وجود دارد

با توجه به سابقه این افراد در : داشتزاده با توجه به اینکه استخدام این افراد هیچ بار مالی برای دولت ندارد، بیان  عبدالکریم حسین

 .تواند از آنان به جای نیروهای بازنشسته استفاده کند ارزیابی خسارت محصوالت و بیمه، بانک کشاورزی می

فوریتی استخدام آنان در مجلس شورای اسالمی رأی آورد به کمیسیون مربوطه ارجاع  در صورتی که طرح یک: وی ادامه داد

 .شود ررسی کمیسیون بار دیگر برای تصویب به مجلس ارسال میشود و پس از ب می

: طراح طرح استخدام کارگزاران بیمه کشاورزی با اشاره به اینکه این طرح اکنون در نوبت مطرح شدن در مجلس است، تصریح کرد

 .قاطبه نمایندگان مجلس موافق استخدام این افراد هستند

 طرح استخدام کارگزاران موافقت مجمع نمایندگان استان کرمان با

قشر کارگزاران بیمه محصوالت کشاورزی : های بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت نماینده مردم شهرستان

 .اند به شدت مظلوم واقع شده

شاءاهلل  ار قرار دادند تا انبرای این رفع ظلم نمایندگان مجلس یک طرح آماده کرده و در دستور ک: توکلی اضافه کرد علیرضا منظری

 .پس از تصویب قانونی شود

ها  این قشر محروم و تالشگر سال: وی با بیان اینکه تمام اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان از موافقان این طرح هستند، گفت

 .اند رسانی به کشاورزان و دامداران کرده منت با حداقل مزایا عمر و جوانی خود را صرف خدمات بی

بر همین اساس حق این است که هم دولت و هم مجلس : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی عنوان کرد

 .تالش کنند تا مشکل استخدام این افراد را رفع کرده و با تصویب طرح مذکور شرایط جذب آنان را فراهم کنند

کشاورزی با تصویب این قانون بتوانند از اطمینان کاری و امنیت شغلی  امیدواریم که کارگزاران بیمه: توکلی خاطرنشان کرد منظری

 .مند شوند و زیر پوشش بیمه قرار گیرند بهره

 نماینده در طرح استخدام کارگزاران بیمه 14امضای 

لب یک طرح استخدام کارگزاران بیمه کشاورزی در قا: های تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس اظهار داشت نماینده مردم شهرستان

 .اکنون تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی شده است آماده و هم

در صورتی که نمایندگان به این : اند، بیان داشت نماینده این طرح را امضا کرده 94محمداسماعیل سعیدی با اشاره به اینکه حدود 

 .شود طرح رأی مثبت بدهند، قطعاً به کمیسیون ارجاع داده می

 ان بیمه کشاورزی در اولویت ششم مجلسطرح کارگزار
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تعداد این افراد : گنج، رودبار، فاریاب و منوجان در مجلس شورای اسالمی نیز اظهار داشت های کهنوج، قلعه نماینده مردم شهرستان

نان در کل کشور زیاد نیست و واقعاً با مشکالت متعددی مواجه هستند به همین دلیل حق این است که وضعیت استخدامی آ

 .مشخص شود

با توجه به اهمیت طرح استخدام کارگزاران بیمه کشاورزی و پیگیری آنان و نمایندگان، این : االسالم محمدرضا امیری افزود حجت

 .پیشی گرفت و اکنون در اولویت ششم قرار دارد  طرح از چند طرح

قانون اساسی دولت چندان  00صی و اصل همچنین با توجه به سیاست کوچک کردن دولت، توسعه بخش خصو: وی تصریح کرد

 .تمایلی به استخدام و جذب نیروی جدید ندارد

نه تنها دولت : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با اعالم موافقت خود با این طرح ادامه داد

 .تواند، آنان را به کار گیرد به جذب نیروی کارآمد می تواند، این مشکل را رفع کند، بلکه بانک کشاورزی با توجه به نیاز خود می

 لزوم تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی

التحصیالن  کارگزاران بیمه کشاورزی از فارغ: زاده نماینده مردم شهرستان دزفول در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت عباس پاپی

 .دارندسال سابقه کار  10بخش کشاورزی هستند که حداکثر تا 

فرسا کار کرده و دوران جوانی خود را در این حوزه سپری کردند، اما با ابراز تأسف  آنان در شرایط سخت و طاقت: وی اضافه کرد

 .برند و امنیت شغلی ندارند همچنان از بالتکلیفی رنج می

ین هستند، این است که از آینده خود حق این قشر جوان که عمدتاً با تحصیالت عالی و درآمد بسیار پای: زاده عنوان کرد پاپی

 .اطمینان پیدا کنند و وضعیت آنها مشخص شود

توانند از  وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی می: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی افزود

 .طریق صندوق توسعه کشاورزی اعتبار استخدام این کارگزاران را تأمین کنند

 کارگیری کارگزاران بیمه در بانک کشاورزی ورت بهضر

بانک کشاورزی نیازمند جذب نیروی کارآمد و متخصص در امور : های جیرفت و عنبرآباد نیز اظهار داشت نماینده مردم شهرستان

 .کشاورزی است تا بتواند به اهداف موردنظر خود دست یابد

رگزاران بیمه کشاورزی با فرهنگ کشاورزی آشنا هستند و سابقه بسیاری در این راستا با توجه به اینکه کا: اهلل عارفی عنوان کرد فرج

 .توانند، اثرگذاری بیشتری در این عرصه داشته باشند دارند، می

با توجه به سخنان نمایندگان مجلس شورای اسالمی و کارگزاران بیمه کشاورزی از دولت و همچنین بانک کشاورزی درخواست 

ای مناسب در خور شأن یک  بت به احقاق حقوق این کارگزاران که همانا ساماندهی و امنیت شغلی، مالی و بیمهشود که نس می

 .کارشناس است، اقدامات الزم را انجام دهند
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 برنامه  و سیاست ها

 آیانا 1351مرداد  13, سه شنبه

 شود  ریزی تحقیقاتی برگزار می ویکمین اجالس ساالنه برنامه بیست
 90تا  90ریزی تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از تاریخ  ویکمین اجالس ساالنه برنامه بیست

 .برگزار خواهد شدآباد لرستان  شهریورماه سال جاری در خرم

ریزی تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات  ویکمین اجالس ساالنه برنامه ، بیست(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ریزی باری تحقیقات سال آتی برگزار خواهد شد کشاورزی دیم کشور با هدف بررسی نتایج تحقیقات سال گذشته و برنامه

های تحقیقات دیم اجراشده  ه با حضور محققان کشور در زمینه تحقیقات دیم برگزار شده و نتایج پروژهسال این اجالس دوروزه همه

 .شود بندی و تهیه گزارش ساالنه ارائه می در سال زراعی پیشین جهت جمع

های  بین بخشصابر گلکاری، رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور هدف از برگزاری این اجالس ساالنه را هماهنگی بیشتر 

شده در سال گذشته، آگاهی از میزان تولید بذور پرورشی در سال گذشته عنوان کرد که  های انجام مختلف، تهیه گزارش از فعالیت

 .شود هرساله در یکی از مراکز استانی مؤسسه برگزار می

تحقیقات، استفاده از راهکارهای نوین طرح تحقیقاتی در این اجالس، اجرایی شدن این  944همچنین وی از طرح و تصویب ساالنه 

 ./های ملی جدید در این اجالس خبر داد اندیشی درباره پروژه هم
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1351 مرداد 12, دوشنبه

تشکیل کمیته فنی مشترک بین ایران / نامه مشترک بین ایران و عراق در زمینه قرنطینه گیاهی امضای تفاهم

 و عراق 
 .نامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی به امضاء رساندند وزیر کشاورزی ایران و عراق تفاهم

طی مراسمی که در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، وزیر ، امروز (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های مشترک به بحث و بررسی پرداختند کشاورزی ایران و عراق در زمین همکاری

زودی چنین کارگروهی  کارگروه مشترک کشاورزی بین دو کشور ضروری است و به: وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم گفت

 .ی مشترک همکاری بین دو کشور بررسی شودها تشکیل خواهد شد تا زمینه

دنبال آن هستیم که در ایران بخش اعظمی از  ای قرار خواهد گرفت و به های آبی مورد توجه ویژه محدودیت: محمود حجتی افزود

 .ها ببریم محصول سبزی و صیفی را در گلخانه

 044ای که در صورت اختصاص تسهیالت مناسب، ساالنه  گونه ای در زمینه منابع آبی داریم، به ساله 14برنامه : وی خاطرنشان کرد

 .کنیم تجهیز می( آبیاری تحت فشار)هزار هکتار از اراضی باغی و زراعی را به سیستم آبیاری نوین 

 .هزار هکتار آبیاری تحت فشار انجام شد 184تا  194های منابع،  رغم محدودیت سال گذشته به: حجتی ادامه داد

این دامدار کنار واحد دامداری : مزرعه کشت ذرت که با روش آبیاری تیپ در استان تهران وجود دارد، تصریح کرد وی با اشاره به

هزار مترمکعب به چهارهزار مترمکعب  15خود اقدام به کشت ذرت کرده که با استفاده از روش آبیاری تیپ، مصرف آب را از 

 .تن افزایش داده است 144به  94کاهش داده و عالوه بر آن میزان تولید را از 

نفر کارشناس علمی در کشور وجود دارد که کار تحقیقاتی  044مؤسسه تحقیقاتی تا دوهزار و  00: وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

 .دهند انجام می

 .پروری خواهد شد رسد، قبل از ورود صرف آبزی هر آبی که به مصرف زراعی و باغی می: حجتی تأکید کرد

 .کند هزار تن است که اشتغال و درآمد باالیی را ایجاد می 044پروری در سال حدود  سهم آبزی: داشت وی اظهار

های لبنی بیش از نیاز کشور است  مرغ، مرغ و سایر فرآورده تولیدات در حوزه دام و طیور ازجمله شیر، تخم: حجتی همچنین گفت

 .که این امر با تجارب مؤثر حاصل شده است

های  پروری، مزارع و باغ های دام و طیور، آبزی جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد که تجارب موجود در حوزه: افزود وی در ادامه

 .کشاورزی را در اختیار جمهوری عراق قرار دهد

اصیل باعث  های تولیدی در کنار نژادهای گذاران و تکنولوژی استفاده از حضور مردم و سرمایه: وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

هزار تن مصرف  544هزار تن داخل کشور گوشت مرغ داشته باشیم، در حالی که حدود  044شده است که بیش از دو میلیون و 

توانیم آن را در این کشور توسعه  ای که در کشور عراق وجود دارد، می های بالقوه مرغ در کشور داریم؛ بنابراین با وجود ظرفیت تخم

 .دهیم

 ر کشاورزی عراق برای تشکیل کمیسیون مشترک همکاریدرخواست وزی

ها برای پرورش ماهی در قفس اقداماتی انجام شده و  در کشور عراق بعد از سال: وزیر کشاورزی عراق نیز در این مراسم گفت

ای را داشته  های سازنده توانیم همکاری پروری در کشورمان توسعه پیدا کرده است، اما در چارچوب کمیسیون مشترک می آبزی

 .باشیم
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ترین مشکل غذایی عراق مربوط به کاالهای استراتژیکی چون گندم و جو است که از زمانی  بزرگ: اللهیبی ادامه داد حسن زیدان فالح

 .های این منطقه از دسترس خارج شده است های شمالی و غربی عراق در اشغال داعش قرار گرفته، بخی از زمین که سرزمین

الدین قرار داشت که در  هکتار از اراضی جوی کشور عراق در سه استان نینوا، النبار و صالح 344تا  844حدود : دوی تصریح کر

 .حال حاضر از دسترس خارج شده است

شد و در حال  درصد از جوی مورد نیاز کشور تولید می 94درصد از گندم و  04در استان نینوا بیش از : اللهیبی یادآور شد زیدان

این اراضی به صحنه جنگ تبدیل شده و باید برای تولید این محصوالت روی مناطق جنوبی و میانی کشور اقداماتی انجام حاضر 

 .دهیم

های آبیاری تحت فشار استفاده کنیم و نیازمند آن هستیم که از  خواهیم از روش ساله می 14بر اساس طرحی : وی تأکید کرد

 .متجارت ایران در این بخش استفاده کنی

تولید گندم ساالنه ما در کشور حدود چهار میلیون تن بود که در سال گذشته یک میلیون و : وزیر کشاورزی عراق اظهار داشت

هزار تن آن کاهش یافته است و در برنامه داریم که گندم و جو را در مناطق جنوبی و مرکزی بکاریم، اما با وجود مشکل نمک  044

 .حل باشیم بال راهدن آبی موجود، باید به و کم

های آینده نیازمند آن هستیم که بذر مورد نیاز کشور را از منابع  امسال و سال: اللهیبی از کمبود بذر در کشور خبر داد و افزود زیدان

 .دیگر تأمین کنیم

ترین  نزدیکشود که نشست مشترکی با حضور متخصصان کشاورزی دو کشور برگزار شود تا در  پیشنهاد می: وی خاطرنشان کرد

 .ای تبادل نظر انجام شود ویژه در بخش حوزه آبیاری تحت فشار و قطره های نیازهای کشور عراق به زمان ممکن، در زمینه

های نوین را گسترش  هایی را در اختیار زارعان قرار دهیم تا بتوانند روش در عراق برنامه داریم که کمک: اللهیبی ادامه داد زیدان

گذاران بسیار فعالی است،  های ایرانی در این کشور حضور فعالی داشته باشند، زیرا ترکیه دارای سرمایه م که شرکتدهند و امیدواری

 .گذاران ایرانی خبری نیست اما متأسفانه از سرمایه

 .میلیون دالر ارزآوری داشته باشد 044تا  194تواند  گذاری در این حوزه می سرمایه: وی تصریح کرد

ها و مشکالت جنگی موجود در این  دلیل تحریم شد، به هایی که باید انجام می فعالیت 54در دهه : عراق یادآور شد وزیر کشاورزی

 .ریزی جدیدی انجام شود تا تجارب کشاورزی تبادل شود کشور به تعویق افتاد و نیاز است که برنامه

های  جود دارد که امیدواریم با حضور و همکاری شرکتهای بسیار خوبی در کشور عراق و پتانسیل: اللهیبی تأکید کرد زیدان

 .هایی برای تبادل و همکاری مشترک ایجاد شود خصوصی دو کشور، روش

نامه همکاری در زمینه قرنطینه نباتی بین وزیر کشاورزی دو کشور به امضاء رسید تا از این  گفتنی است، در پایان این مراسم تفاهم

والت کشاورزی ایرانی با گواهی بهداشتی راهی کشور عراق شود و پس از آن نیز امکان صادرات به بعد شاهد آن باشیم که محص

 ./ثانویه وجود داشته باشد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 تفاهم نامه طرح های مهم اشتغالزا در حوزه کشاورزی به امضاء رسید 
جلسه شورای عالی اشتغال عصر امروز به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و تفاهم نامه اجرای دو طرح 

صاد مقاومتی به امضاء اشتغالزا در حوزه کشاورزی برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال بر پایه ی سیاست های کلی اقت

 .رسید

به گزارش خبرگزاری کساورزی ایران از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در این 

جلسه با اشاره به طرح های تدوین شده از سوی وزارتخانه های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و 

امیدوارم با اهتمام این سه دستگاه اجرایی، شاهد عملیاتی : امه ریزی کشور، این طرح ها را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفتبرن

 .شدن این طرح ها و آثار مثبت آن بر میزان اشتغال و تولید کشور باشیم

ین اولویت های دولت تدبیر و امید برشمرد و معاون اول رییس جمهوری، مقابله با بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی را از مهم تر

 .هم اکنون تعداد زیادی جوان تحصیلکرده در کشور به دنبال فرصت شغلی هستند که حتماً باید برای آنها کاری انجام دهیم: افزود

ر دقیق و صحیح جهانگیری همچنین با اشاره به برخی تضادها و تناقضات آماری در زمینه اشتغال، بر اهمیت برخورداری از آما

اگر کشوری می خواهد براساس برنامه ای دقیق و منسجم برای رشد و توسعه پایدار برنامه ریزی کند و همچنین : تاکید کرد و گفت

 .بتواند نتایج برنامه ها و اقدامات خود را به درستی مورد بررسی قرار دهد، نیازمند دسترسی به آمار دقیق است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست در جلسه ای کارشناسی با حضور دستگاه های  معاون اول رییس جمهوری از

مرتبط، گزارش دقیقی از آمار اشتغال کشور طی سال های اخیر فراهم نمایند تا بتوان بر اساس آمار و ارقام دقیق برای اشتغالزایی و 

 .سایر امور برنامه ریزی کرد

ون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد کشاورزی، آموزش وپرورش، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این جلسه که وزرای تعا

، رییس (ره)کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی، رییس کمیته امداد امام خمینی

عی مجلس شورای اسالمی نیز حضور داشتند، گزارشی از طرح های سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس کمیسیون اجتما

 .اشتغالزای بخش کشاورزی شامل پرورش ماهیان در قفس، کشت گلخانه ای و طرح های کوچک کشاورزی ارائه شد

مشترکی این طرح ها که به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال بر پایه ی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده، طرح 

است که توسط وزارتخانه های جهادکشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آماده شده است 

هکتار کشت محصوالت گلخانه ای در سراسر کشور و تولید صد هزار تن ماهی در قفس، در آبهای  1444و بر اساس آن قرار است 

 .سواحل مکران اجرا شود شمالی و جنوبی کشور بویژه

در ادامه این نشست پس از ارائه گزارش درخصوص اهداف و مزایای این دو طرح مهم نظیر اشتغال پایدار، صرفه جویی در آب، 

توسعه صادرات، امنیت غذایی و افزایش راندمان تولید، تفاهم نامه طرح های یاد شده توسط روسای سه دستگاه اجرایی به امضاء 

 .رسید

امه توسعه مشاغل کوچک و متوسط بخش کشاورزی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه بدان پرداخته شد و پس از ارائه برن

 .گزارش از پانزده طرح کوچک و متوسط تدوین شده در بخش کشاورزی، جزئیات و برنامه اجرایی این طرح ها تشریح گردید

ارائه کرد و به بیان  50تا  50ز در این نشست گزارشی از اطالعات بازار کار طی سالهای معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نی

 .توضیحاتی در خصوص تحوالت عرضه نیروی کار و تحوالت تقاضای نیروی کار در این دوره پرداخت

/item/majles/ir.iana.www://http50500-1html. 

http://www.iana.ir/majles/item/23949-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 سیاست جهاد کشاورزی پس از تحریم، ایجاد بازار برای صادرات است 
سیاست وزارت جهاد کشاورزی پس از تحریم، حمایت از تولیدات داخلی بوده و ایجاد بازار برای صادرات محصوالت 

ای نمایان شده  انه با افزایش تبادالت تجاری ایران و روسیه به شکل برجستهسیاست این وزارتخ. کشاورزی ایران است

 . و پس از تحریم نیز دنبال خواهد شد

با اعالم این خبر ( ایانا)مدیرکل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های وزیر جهاد کشاورزی مبتنی بر  شور چین و عراق وارد ایران شدند و بر اساس سیاستهایی از ک طی هفته گذشته هیئت: گفت

 .های کشاورزی ایران با کشورهای منطقه، دور جدیدی از مذاکرات آغاز شد افزایش سطح همکاری

ما مناسبات سیاسی در ای داشتند، ا عنوان دو کشور همسایه روابط گسترده هرچند ایران و عراق از گذشته به: هومن فتحی افزود

ای که مسائل فنی مورد  گونه بخش کشاورزی در سطح پایینی قرار داشت و در این مذاکرات، ارتقاء روابط شایسته بین دو کشور به

 .هایی با وزیر کشاورزی عراق برگزار شد رایزنی قرار گرفته و افزایش تبادالت کشاورزی مورد تأکید قرار گیرد، مالقات

شود که با تشکیل قرنطینه دامپزشکی و نباتی و  مذاکرات تهران نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب می: کردوی خاطرنشان 

ها به  های نباتی به امضاء رسید و باید در مجالس دو کشور نیز تصویب شود، سطح همکاری هایی که در حوزه همکاری نامه تفاهم

 .شکل قابل توجهی افزایش یافت

وجود  حاد پرندگان به مرغ بعد از وقوع آنفلوآنزای فوق هایی برای صادرات مرغ و تخم در حوزه دامپزشکی محدودیت: فتحی ادامه داد

های وزیر جهاد کشاورزی، صادرات این دو محصول بار دیگر در دستور کار  آمد که در جلسات برگزارشده هفته گذشته، با پیگیری

 .قرار خواهد گرفت

 پروری و تکنولوژی در عراق وزه آبزیگذاری ایران در ح سرمایه

همچنین تأمین نیازهای تکنولوژی عراق در زمینه آب و خاک، بذر، : مدیرکل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .گذاری ایران در کشور عراق خواهد بود ترین عناوین سرمایه پروری در دو کشور از مهم مواد اولیه و توسعه آبزی

کمیته مشترک کشاورزی در سطح عالی بین دو کشور تشکیل خواهد شد که روابط فنی را تعریف خواهد کرد و : ر شدوی یادآو

 .کند برای صادرات کاال و خدمات مسیر همواری را برای بازرگانان ایرانی و عراقی فراهم می

های دو کشور در  دهد تا فعالیت غداد ادامه میهای ایران و عراق جلسه بعدی خود را در ب کمیته مشترک همکاری: فتحی تأکید کرد

 .تری دنبال شود سطح سازنده

کار گرفته در کشورمان دعوت شد  های به از وزیر کشاورزی عراق برای بازدید از مزارع ایران و همچنین تکنولوژی: وی اظهار داشت

 .های انتقال تجربه و تکنولوژی در نظام مشخصی دنبال شود تا زمینه

 ارت جهاد کشاورزی ایجاد بازار برای محصوالت کشاورزیسیاست وز

مدیرکل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که سیاست این وزارتخانه پس از تحریم چه خواهد بود، 

تکنولوژی فنی  سال گذشته روابط دقیقی با کشورهای پیشرفته در. سیاست وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه روشن است: گفت

 .کشاورزی امضاء کردیم

ها  گذاری فرانسوی های دو کشور برای افزایش سرمایه کمیته مشترک فنی ایران و فرانسه یکی از سند همکاری: فتحی افزود

 .منظور تبادل تکنولوژی بود به
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است که زمینه را برای توسعه ترین وظیفه وزارت جهاد کشاورزی  های تجارت مهم معتقدیم ایجاد زیرساخت: وی خاطرنشان کرد

 .کند صادرات محصوالت کشاورزی فراهم می

مدیرکل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که هدف در جلسه با هیئت آلمانی و فرانسوی و همچنین 

ا دارد برای ایجاد بازارهایی برای وزارت جهاد کشاورزی بن: ایتالیایی نقطه نظر ایران برای تبادالت تجاری چیست، ادامه داد

 .محصوالت خود تالش کند

ها هموار شود،  تجارت امری خصوصی است و در این میان زمینه صادرات و واردات مورد نیاز باید توسط دولت: فتحی تصریح کرد

رات محصوالت آبزی، چنانچه طی یک سال گذشته برای تبادل تجاری ایران و روسیه اقدامات مؤثری صورت گرفته است که صاد

 .مرغ و کاالهای دیگر از همین جمله بوده است

ای نیز مباحثی صورت گرفته است، اما از آنجا که تعیین تعرفه در  در گفتگو با کشوری نظیر عراق درباره نظام تعرفه: وی یادآور شد

 .رکزی روی این مسئله صورت نگرفتگیرد، در مذاکراتی که در تهران انجام شد، تم عراق توسط وزارتخانه دیگری صورت می

های خود با سایر کشورها پس از تحریم، حمایت از  وزیر جهاد کشاورزی بنا دارد برای گسترش همکاری: فتحی تأکید کرد

 ./محصوالت داخلی با هدف توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهد

/item/majles/ir.iana.www://ttph00509-1html. 
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 برنامه و سیاست ها  

 اکونا – 135۱مرداد  

 ها برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ابالغ مصوبه اعطای تسهیالت بانک
بانک مرکزی جمهوری نامه اعطای تسهیالت برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی توسط  معاون اول رئیس جمهور تصویب

 .اسالمی ایران را ابالغ کرد

به پیشنهاد  105070701به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا براساس اعالم روزنامه رسمی کشور هیات وزیران در جلسه 

قانون تنظیم بخشی  قانون الحاق برخی مواد به( 08)وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده  105070714مورخ  83917404شماره 

 :تصویب کرد - 1050مصوب  -( 0)از مقررات مالی دولت 

های عامل معادل سیزده  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک - 1

 .ی در اختیار مباشرین قرار دهدهزار و پانصد میلیارد ریال تسهیالت مطابق جدول زیر برای خرید تضمینی محصوالت کشاورز

 (میلیارد ریال)تسهیالت مورد نیاز  دستگاه مباشر شرح کاال ردیف

 147144 شرکت پشتیبانی امور دام کشور جو و ذرت 1

0 
زمینی، پیاز، خرما، نخود، وش پنبه و  سیب

 تر پیله
 17044 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

0 
گردان و  آفتاب کلزا، سویا،)های روغنی  دانه

 (گلرنگ

معرفی شده از سوی ( کارگزار)عامل خرید 

 وزارت جهاد کشاورزی
07444 

   107944 جمع

و بازپرداخت تسهیالت مربوط را به سازمان ( 1)بندی فروش محصوالت بند  وزارت جهاد کشاورزی موظف است جدول زمان -0

ریزی کشور پس از تأیید جدول مکور، بازپرداخت تسهیالت را  ت و برنامهسازمان مدیری. ریزی کشور ارایه نماید مدیریت و برنامه

 .کند  تعهد و تضمین می

ریزی کشور تنها مربوط به تسهیالت اخذ شده از سوی مباشرین دولتی بوده و پرداخت  تضمین سازمان مدیریت و برنامه -1تبصره 

 .گیرد مربوط صورت می تسهیالت به مباشرین بخش غیردولتی براساس سازوکارهای قانونی

تضمین سازمان یاد شده رافع مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص پیگیری بازپرداخت تسهیالت  - 0تبصره 

 .پرداختی توسط وزارت جهاد کشاورزی نیست

 .دام نمایندهای مباشر موظفند نسبت به بازپرداخت تسهیالت دریافتی مطابق زمانبندی اعالم شده اق دستگاه - 0

 اسحاق جهانگیری -معاون اول رئیس جمهور 

/com.iranecona://http00085 
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 برنامه وسیاست ها

 - 51/59/11فارس

 ساله خودکفایی تولید کود شیمیایی در کشور تدوین شد 94برنامه 
میلیون تن کود در کشور مورد نیاز است،  1ان اینکه ساالنه حدود مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بی

میلیون تنی کود وارداتی  9.1هزار تن کود نیاز  914ساله تالش داریم تا با افزایش تولید ساالنه  94در یک برنامه : گفت

 .را به صفر برسانیم

، علیرضا ولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جریان بازدید از زاری فارسخبرگبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تأمین بخشی از : های مرکز جدید مدیریت مطالعات کاربردی و کنترل کیفی کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، گفت فعالیت

صی به کشاورزان نمونه و پیمانکارن واگذار گری امور به بخش خصو های دولت در زمینه تصدی بذور کشاورزی با توجه به سیاست

 .شود شده و بذور اصالح شده با نظارت موسسات تحقیقاتی، کشت، برداشت بذر توزیع می

 .کند سه چهارم بذر مورد نیاز گندم و جو را بخش خصوصی و بقیه را شرکت خدمات کشاورزی تولید می: وی افزود

بر عهده شرکت خدمات حمایتی   مسئولیت تأمین کود مورد نیاز کشور کامالً: ولی همچنین در زمینه تولید کود اظهار داشت

میلیون تن انواع  9در بخش کشاورزی به  50-59کشاورزی است و بر اساس تحقیقات موسسه خاک و آب در برنامه زراعی سال 

 .کود نیاز داریم

این شرکت در تأمین و توزیع کود ما به کمک بخش  با توجه به مسئولیت: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .کنیم خصوصی کود مورد نیاز را از داخل و خارج تهیه کرده و در بین کشاورزان توزیع می

باشد  کنندگان داخلی می اتکا بر تولیدات داخلی است و سیاست دولت تقویت تولید 50-59های ما در سال  برنامه  ویژگی: وی افزود

 .های صنفی برای تهیه کود منعقد شده است ای بین ما و تشکل تفاهمنامه و بر این اساس

 14ساله تالش داریم تا در تولید کود خودکفا شویم به این ترتیب که ساالنه میزان  14ای  همچنین طی برنامه: ولی تصریح کرد

 .فزایش دهیمدرصد تولید داخلی را ا 14درصد واردات کود را کاهش داده و در مقابل آن به میزان 

درصد از تولیدات  39میلیون تن کود مورد نیاز کشور هم اکنون  9از   :مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .شود میلیون تن از واردات تأمین می 179درصد یعنی معادل  09داخلی تأمین و 

کرد ولی  وابسته بود واین کودها را از خارج وارد می در زمینه کودهای شیمایی ازته کشور تا چند سال گذشته: ولی تصریح کرد

 .شود شرکت پتروشیمی داخلی در کشور تولید می 9میلیون تن از این کود توسط  079امروز 

هزار تن است اما در سال گذشته کمتر از یک  044میلیون  0برآورد موسسه خاک و آب از نیاز خاک به کود ازته حدود : وی افزود

 .هزار تن کود ازته مورد استفاده قرار گرفته است 944میلیون و 

هزار تن است که کمتر  544همچنین نیاز خاک کشور به کود فسفاته بر اساس برآورد موسسه خاک و آب حدود : ولی بیان داشت

 .شود هزار تن آن در داخل تولید و مابقی از خارج تأمین می 144از 

 .هزار تن مصرف شده است 044در سال گذشته کود فسفاته کمتر از : یح کردمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصر

هزار تن برآورد شده ولی در سال گذشته کمتر از  044نیاز خاک کشور به این کود ساالنه   :وی در مورد کودهای پتاسه اظهار داشت

 .هزار تن از این کود مصرف شده است 044

کنندگان  در زمینه تولید این کود با تولید: شود، تصریح کرد پتاسه در کشور تولید می هزار تن کود 94وی با بیان اینکه حدود 

 .داخلی مذاکراتی انجام شده و امیدواریم تولید این کود در کشور افزایش یابد

http://www.farsnews.com/
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کود در  شود در مبدأ و مقصد پایش شده و بر اساس استانداردهای مؤسسه خاک و آب کودی که به کشور وارد می  :وی بیان داشت

شود بنابر این با توجه به اینکه بر تمام مراحل ورود و عرضه کود وارداتی  خارج از کشور توزیع و بر اساس همان استانداردها وارد می

 .گیرد در این بخش کود تقلبی وجود ندارد مورد پایش قرار می

قلبی برای مصرف بین کشاورزان توزیع شده است، کیفیت و ت ها دیده شده که کودهای بی ولی با بیان اینکه علیرغم تمام پایش

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی دستورالعملی برای کنترل کیفی کود تهیه کرده و در اختیار موسسه خاک و آب : اظهار داشت

اشان را به  کنندگان و واردکنندگان محصول تولیدی مرداد سال جاری باید تولید 04گذاشت و این موسسه اعالم کرد تا تاریخ 

 .موسسه خاک و آب معرفی کنند و اگر کاالی تولیدی آنها از این تاریخ برچسب مشخصات نداشته باشد اجازه توزیع ندارند

کنندگان و واردکنندگان کود از تاریخ مذکور بر روی محصوالتشان برچسب تطابق محتوا وجود نداشته باشد  اگر تولید: وی افزود

 .شوند دگاه معرفی میمجرم شناخته شده و به دا

سیاست وزارت جهاد : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ادامه در مورد قیمت کود در سال زراعی جاری اظهار داشت

ای به  کشاورزی عدم افزایش قیمت کود است و همچنین مبنای وزارتخانه این است که در صورت افزایش قیمت کود یارانه

 .توان اظهار نظر قطعی کرد هنوز در مورد افزایش نیافتن قیمت کود نمی کشاورزان پرداخت شود اما

 0گرانی کود بوده به طوری که طی  50تا  54های قبل و به خصوص بین سال  یکی از معضالت کشاورزان در سال  :وی بیان داشت

 .برابر گران شد و کشاورزان توان مالی تأمین آن را نداشتند 3سال قیمت کود 

های قبل یکی از مشکالت وزارت جهاد کشاورزی تأمین کود بود به طوریکه با روی کار آمدن دولت جدید  البته در سال: وی افزود

 .رئیس جمهور نیاز اصلی بخش کشاورزی را تهیه کود عنوان کرد

در این بخش شود بلکه مشکل ما  کود و سم در کشور زیاد مصرف نمی: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیان داشت

 .درست مصرف نکردن است
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 برنامه وسیاست ها
 - 51/59/13فارس

 تومانی واردات جو و گندم لغو شد 914التفاوت  اخذ مابه
تومانی واردات جو و گندم در  914التفاوت  ا رسیدن به روزهای پایانی برداشت گندم داخلی، مصوبه اخذ مابهب

 .کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد لغو شد

، بنا بر اعالم معاونت برنامه ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، درخواست وزارت جهاد کشاورزی، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

تومانی واردات جو و گندم به ترتیب از  194جهاد کشاورزی از شورای اقتصاد برای لغو مصوبه اخذ مابه التفاوت محمود حجتی وزیر 

پایان مردادماه و مهرماه سال جاری، صبح امروز در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد دولت مطرح شد و مورد موافقت اعضای این 

 .کمیسیون قرار گرفت

 .ذ شورای اقتصاد این مصوبه به زودی ابالغ می شودبر اساس این گزارش،با تنفی
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 برنامه وسیاست ها
 - 51/59/13فارس

 رباره واردات و تولید محصوالت تراریخته در کشور هشدار دادانجمن ارگانیک ایران د
ای سرگشاده به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره واردات و  رئیس انجمن ارگانیک ایران با انتشار نامه

 .هشدار داد  دهد، تولید محصوالت تراریخته در کشور که سالمتی را به شدت تحت تاثیر قرار می

خبرگزاری ای سرگشاده به  سید رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک ایران با ارسال نامه خبرگزاری فارسرنگار اقتصادی به گزارش خب

 .ور انتقاد کرده استو خطاب به وزیر بهداشت و درمان از واردات و تولید محصوالت تراریخته به کش فارس

 :در متن این نامه سرگشاده آمده است

 جناب آقای دکتر هاشمی

 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

ای در بهداشت و درمان ملت شریف ایران  های سازنده احتراما، دولت تدبیر و امید و حضرتعالی در کمترین زمان ممکن گام

 .شکر دارداید که جای تقدیر و ت برداشته

هزینه واکسینه . امید است حضرتعالی با تصمیمات جدی بتوانید سالمت جامعه را واکسینه کنید و از بار سنگین درمان بکاهید

 .تر از هزینه درمان است کردن سالمت بمراتب پایین

کودهای شیمیایی داشتند، امروز کشورهای توسعه یافته از تصمیمات غلطی که به بهانه سیر کردن مردم در بکارگیری سموم و 

 .کنند سازی جامعه حرکت می فاصله گرفتند و به سمت و سوی سالم

حد و اندازه از سموم و کودهای شیمیایی، دوباره یک تصمیم غلط دیگر را شروع  شوربختانه ما بعد از تجربه غلط بکارگیری بی

 .کردیم و آن واردات و تولید محصوالت تراریخته است

انجمن ارگانیک ایران بدینوسیله مخالفت  .ن و خطا نیست و بر سالمت مردم عزیز و شریف ایران ریسک نکنیمدیگر فرصت آزمو

 .و امید است حضرتعالی برای این امر مهم تالش و جدیت کنید نماید خود را با واردات و تولید محصوالت تراریخته اعالم می

گفتند و بسیاری از کشورهای اتحادیه « نه»آمریکا به محصوالت تراریخته  میلیون نفر از مردم 84در یکی دو ماه گذشته بیش از 

های جهان در هفته گذشته  پاپ رهبر کاتولیک. اروپا، آمریکا، آرژانتین، کانادا و روسیه استفاده از محصوالت تراریخته را منع کردند

 .به مردم هشدار جدی داد که از محصوالت تراریخته استفاده نکنند

 .زایی محصوالت تراریخته هشدار داد های آمریکا در اظهارات اخیر خود نسبت به سرطان دانشگاهیکی از 

 :های عمومی آقای وزیر، حضرتعالی ضامن سالمت جامعه هستید و براساس گزارشات در رسانه

 .است رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از لغو باز دارنده در تولید محصوالت تراریخته خبر داده - 1

 .محصوالت کشاورزی دامداری کشور تراریخته است% 54خانه کشاورز اعالم کرده است  - 0

 میلیاردی محصوالت تراریخته به کشور 979واردات  -0

 .لذا برای سالمتی جامعه تصمیمات فردا خیلی دیر است. این آمار و ارقام تکان دهنده موجبات تهدید در سالمتی است

که حضرتعالی اطالعات کافی و وافی از مضرات استفاده از محصوالت تراریخته در انسان و دام داشته و از نقش در پایان نظر به این

ایم به روزهای  اید لذا از توضیحات بیشتر خودداری کرده و امید بسته محصوالت تراریخته در آلودگی زیست محیطی خبر داشته

 .خوب که در پیش رو داریم
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 برنامه وسیاست ها
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 هزار تن به نرخ مصوب  014تنظیم بازار شکر کشور با توزیع 
هزار تن شکر به نرخ مصوب در  014دولتی ایران توزیع  با تمهیدات ویژه وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی

 .سراسر انجام شد

و به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ مدیرکل دفتر توزیع و فروش ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  ب طرح تنظیم بازار در اختیار شبکههزار تن شکر سفید در قال 094از اوایل سال جاری تاکنون : شرکت در این باره گفت

 .مصرف در سراسر کشور قرار گرفته است

تومان در بازار توزیع شده، که این کار جلوگیری از افزایش  144این مقدار شکر به قیمت مصوب دوهزار و : امیرحسین نظری افزود

 .دنبال داشته است ویژه در زمان افزایش تقاضا در بازار را به قیمت به

های مذهبی در زمان اجرای طرح ضیافت در ایام ماه  های مصرف ازجمله هیئت با اشاره به تقاضای زیاد شکر از سوی شبکه وی

با تمهیدات ویژه شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمینه تأمین و : ویژه با شروع فصل تابستان خاطرنشان کرد مبارک رمضان و به

ا باعث اختالل در بازار و گرانی قیمت شکر نشد و خوشبختانه بازار از آرامش نسبی برخوردار توزیع شکر به نرخ مصوب، این تقاضاه

 .است

های گذشته کشور از موجودی شکر سفید و خام بیشتری برخوردار است؛ لذا با  امسال به نسبت سال: نظری در پایان تصریح کرد

 ./نگرانی بابت تأمین شکر مورد نیاز بازار وجود نداردتوجه به تولید داخلی بیشتر این کاال و ذخایر موجود کشور، 
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 برنامه وسیاست ها
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 یک هفته آینده های صادراتی تا  اجرایی شدن مشوق
بینی  زمینی است و پیش صورت جدی پیگیر اجرایی شدن مصوبه یارانه صادراتی سیب وزارت جهاد کشاورزی به

 . شود تا هفته آینده به تصویب برسد می

در کشور  زمینی و پیاز درباره وضعیت سیب( ایانا)معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دنبال راهکاری هستیم تا بتوانیم جلوی ضرر و زیان  با وجود آنکه تولید این محصوالت در سال جاری باال بوده است، به: گفت

 .کشاورزان را بگیریم

از آنجا که این محصوالت مشمول قیمت تضمینی است، مشکل خاصی وجود ندارد و کشاورزان در صورت : عباس کشاورز افزود

 .توانند محصول خود را تضمینی بفروشند زار مناسب مینداشتن با

از سال گذشته : دهد، خاطرنشان کرد های کشاورزان را پاسخ نمی های تضمینی هزینه وی در پاسخ به این پرسش که قیمت

که متأسفانه  زمینی به صادرکنندگان در دستور کار قرار گرفت تومانی برای هر کیلوگرم سیب 194ای درباره پرداخت مشوق  مصوبه

 .اجرایی نشد

دنبال تصویب و اجرایی شدن این  در سال جاری وزارت جهاد کشاورزی در راستای کمک به بخش تولید، به: کشاورز ادامه داد

 .مصوبه است

 .تا یک هفته آینده نسبت به اجرایی شدن این مصوبه تعیین تکلیف و مشکل این بخش از تولید مرتفع شود: بینی کرد وی پیش

 زارت جهاد کشاورزی از ورشکستگی کشاورزان جلوگیری کندو

زمینی انتقاد کرد و  عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی نیز از روش محاسبه خرید تضمینی سیب

 .وزارت جهاد کشاورزی با اصالح روش محاسبه باید از ورشکستگی کشاورزان جلوگیری کند: اظهار داشت

تومان است، در حالی که  094زمینی بیش از  شده تولید هر کیلوگرم سیب قیمت تمام: کند زاده پالنگان تصریح می اپیعباس پ

تومان بوده که  044عالوه بر آن، هزینه تولید هر کیلوگرم پیاز بیش از . تومان است 084شده از سوی دولت  قیمت تضمینی اعالم

تومان است؛ بنابراین از آنجا که دولت بهای کمتری به کشاورزان پرداخت  004 شده برای این محصول قیمت تضمینی تعیین

 .تواند راهکار مناسبی برای حل مشکل آنها باشد دهد، قیمت تضمینی نمی های آنها را پوشش نمی کند که هزینه می

بر اساس قانون، قیمت : شود ر میشده در محصوالت کشاورزی سال جاری را غیرواقعی دانسته و یادآو های تضمینی اعالم وی قیمت

 .های تولید و نرخ تورم باشد که متأسفانه امسال لحاظ نشده است خریدهای تضمینی باید متناسب با هزینه

 .کاران نشود، ورشکستگی آنها پیش رو است زمینی اگر فکری به حال سیب: کند زاده تأکید می پاپی

 های صادراتی را خوردند کشاورزان گول مشوق

باید : زمینی کشور نیز روز گذشته این محصول را جایگزین مناسبی برای برنج و گندم دانسته و گفته است س انجمن ملی سیبرئی

 .ها انجام شود زمینی ازجمله نوع شیرین آن توسط رسانه ترویج استفاده از مصرف انواع مختلف سیب

شود، در  د دارد که تنها تعداد اندکی از آن در بازار مبادله میزمینی در کشور وجو نوع سیب 144حدود : محمد نیازی افزوده است

تواند ترویج آن برای استفاده بیشتر مردم از این  های جنوبی کشور خواهان زیادی دارد و می زمینی شیرین در استان حالی که سیب

 .محصول مؤثر باشد

 .داند زمینی می ساسی برای سال جاری و حل بحران سیبتومانی که سال گذشته اجرایی نشد را راهکار ا 194وی مشوق صادراتی 
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شود که  های انبار می دلیل آنکه برای حمل و نگهداری در انبار نیازمند شرایط خاص است، مشمول هزینه زمینی به محصول سیب

امسال از آنجا که  تر یا استفاده در چرخه فرآوری اقدام جدی انجام شود و الزم است در این راستا و بازاررسانی هرچه سریع

های صادراتی اطمینان داشتند، نسبت به کشت حداکثری اقدام کردند و در حال حاضر  کشاورزان نسبت به اجرایی شدن مشوق

ها با نرخی معادل  زمینی در جاده کیلوگرمی سیب 14ای که قیمت یک گونه  گونه رسد؛ به فروش می محصولشان با قیمت نازلی به

زمینی برای  شده هر کیلوگرم سیب ای از کارشناسان، هزینه تمام این در حالی است که به اعتقاد عده. شود می هزار تومان عرضه شش

 .تومان است 344کشاورزان حدود 

زمینی پاییزه، بهاره و  های تضمینی که توسط دولت انجام شد، قیمت هر کیلوگرم سیب الزم به ذکر است، مطابق اعالم قیمت

تومان و پیاز طرح استمرار با قیمت هر  004تومان، پیاز پاییزه و بهاره  004زمینی طرح استمرار  ن، سیبتوما 084تابستانه 

 ./شود های تضمینی خواهد بود و توسط دولت خریداری می تومان مشمول قیمت 034کیلوگرم 
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 برنامه وسیاست ها
 اکونا - 135۱مرداد  11 - ۱23۲5: کد خبر 

 برنامه توقف کشت هندوانه در دستور کار
جدید گذاری  طرح سرمایه 044شود، از معرفی  سال آینده منتقل می 0استاندار کرمان با بیان اینکه آب خلیج فارس به کرمان تا 

 .خبر داد

های  حسینی پیش از ظهر امروز در نشست خبری جشنواره فرصت به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا علیرضا رزم

نظر از میراث فرهنگی ماندگار مانند  صرف :های مختلف اشاره کرد و گفت گذاری استان کرمان به ظرفیت این استان در حوزه سرمایه

تواند ساالنه تعداد زیادی از گردشگران خارجی و داخلی را به خود  ماهان و سایر مواردی که در این استان می ارگ بم، باغ شازده

جذب کند، صنایع دستی از جمله پته پوستی، قالی کرمان، پسته رفسنجان، زیره و انار نقش مهمی در صادرات غیرنفتی کشور 

 .دارند

: گذاری در این استان افزایش یابد، افزود ید شرایط جدیدی به وجود آمد تا جذب سرمایهوی با تاکید بر اینکه در دولت تدبیر و ام

های  نامه درصد از موافقت 14های انقباضی بانکی  ها تاکنون و سیاست رغم وجود تحریم نکته جالب توجه این است که علی

گذاری  توسط بخش خصوصی در این استان سرمایههزار میلیارد تومان  5گذاری جدید در این استان در حال اجراست و  سرمایه

 .شده است

گذاری به ویژه در  ها زمینه جذب سرمایه های اروپایی به ایران پس از لغو تحریم وی اظهار امیدواری کرد، با افزایش تردد هیأت

 .های معدن و صنعت بیشتر شود حوزه

 میلیون متر مکعب آب با اجرای طرح همیاران آب 009جویی  صرفه

همیاران »طرح : گفت  استاندار کرمان در مورد وضعیت تامین آب این استان با توجه به خشک بودن استان و کارهای انجام شده،

های مختلف از جمله کشاورزی از سال گذشته در کرمان به اجرا درآمد که در نهایت از این  برای مصرف بهینه آب در حوزه« آب

 .ایم انداز آب طی یک سال گذشته در استان داشته میلیون متر مکعب پس009و نحوه آبیاری  محل با تغییر الگوی کشت کشاورزان

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که برای آنکه بتوانیم کشاورزان را به کاهش مصرف آب تشویق کنیم، سال گذشته به ازای هر 

ی طرح بازار آب را راه انداخته تا کشاورز به جای مصرف آب با ا تومان پول به کشاورز پرداختیم، یعنی به گونه 344متر مکعب آب 

بر مانند هندوانه را متوقف کنیم و محصوالت دیگر  از طرف دیگر سعی کردیم تا کاشت محصوالت آب. جویی آن را بفروشد صرفه

 .جایگزین آن شود

کنند، در استان کرمان رو به رونق  صرف میبه گفته استاندار کرمان کاشت محصوالتی مثل زعفران و زرشک که آب کمتری را م

 .است

 انتقال آب خلیج فارس به کرمان

میلیون متر مکعب  114بنا داریم ساالنه : وی همچنین از طرح انتقال آب خلیج فارس به کرمان تا سه سال آینده خبر داد و افزود

 .شد آب از این راه به استان کرمان انتقال دهیم که در حوزه صنعت مصرف خواهد

این استان بزرگترین معادن مس خاورمیانه را : ها در حوزه مس کرمان گفت گذاری اروپایی وی در پاسخ به سؤالی در مورد سرمایه

در خود جای داده که در دوران تحریم صادرات مس نیز تا حدی با مشکل مواجه شد، اما این مسئله به روال عادی خود در حال 

 .هزار تن کنسانتره مس افتتاح خواهد شد 144نده خط جدید تولید بازگشت است و تا یک ماه آی
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های جدید مس و  در جنوب و شرق کرمان گونه: پهنه معدنی جدید خبر داد و گفت 844گذاران در  وی همچنین از حضور سرمایه

ها و استفاده از  حریمها و فناوری جدید ضروری است که با لغو ت آهن کشف شده است که برای استحصال آن نیاز به دستگاه

 .توان این معادن را در مدار استفاده قرار داد گذاران خارجی می های جدید و حتی مشارکت با سرمایه فناوری

حجم وسیعی از کاالها که از شمال ایران به جنوب : ای کرد و گفت رزم حسینی همچنین به وضعیت استراتژیک این استان اشاره

گذرد که در این راستا بزرگترین شبکه ریلی باری و مسافربری را تاسیس کردیم که از سال آینده  رمان مییابد از استان ک انتقال می

 .میلیون تن بار معدنی را جابجا خواهد کرد 04

ی ا ها رونق ویژه با اجرای این طرح: و نیم میلیون تن فوالد در آینده نزدیک در این استان خبر داد و گفت 14وی همچنین از تولید 

 .کند ای می در استان ایجاد خواهد کرد که به ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار کمک ویژه

گذاری جدید در این استان در دستور کار قرار دارد که در نمایشگاه  طرح سرمایه 044استاندار کرمان در پایان این را گفت که 

 .شد گذاری کرمان در تهران نیز ارائه خواهد های سرمایه فرصت

گذار  های استان و جذب سرمایه مرداد ماه در برج میالد تهران برای ارائه توانمندی 00تا  18جشنواره فرهنگی و اقتصادی کرمان از 

 .شود برپا می

/com.iranecona://http00084 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/42360


 4931دوم مرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

95 
 

 برنامه وسیاست ها
 ایسنا - 135۱د مردا 15شنبه 

 وگوی ایسنا با یک نماینده مجلس در گفت "بخشی کشاورزی تعادل"طرح

توانند کشاورزی را  هایی می گفت که چنین طرح "بخشی کشاورزی تعادل"رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به طرح  یک عضو هیات

 .ستفاده کنیممان بهتر ا های آبی به سمت مدرنیزه شدن ببرد تا بتوانیم از داشته

درپی و وضعیتی که برای کشاورزی  های پی با توجه به خشکسالی: وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، عنوان کرد محمد بزرگواری در گفت سیدعلی 

 .کنند تا در زمینه کشاورزی به روزتر باشیم ها کمک می پیش آمده است، این طرح

ا در حال از بین رفتن هستند و حتی در بعضی مناطق آب زیرزمینی وجود ندارد، به تعبیر برخی های زیرزمینی م در حال حاضر آب: او ادامه داد

  .ایم هزار سال قبل رسیده 04های تقریبا  کارشناسان، در چنین مناطقی به آب

دارند و باید کنترل های زیرزمینی ما وضعیت خوبی ن آب: این نماینده مجلس درباره نصب کنتور هوشمند برای کنترل مصرف آب نیز گفت

 .ریزی شود، این مساله نیاز به قانون دارد رویه داریم که باید برای کنترل آن برنامه شوند، ما در این بخش مصرف بی

  .گیرد شود و هم این که کشاورزی ما رونق بیشتری می ها گرفته می با ایجاد تمهیدات قانونی هم جلوی سوءاستفاده: بزرگواری تاکید کرد

  .به این کمیسیون ارجاع نشده است "بخشی کشاورزی تعادل"ضو کمیسیون کشاورزی همچنین تصریح کرد که تا به حال طرح این ع
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 135۱مرداد  11یکشنبه 

 14نامه اجرایی مرتبط با قانون بودجه  ابالغ یک آیین

  حقوقی و قضایی -معارف و حقوق  : سرویس
 .کل کشور ابالغ شد 1050قانون بودجه سال  11تبصره ( د)و ( ج)نامه اجرایی بندهای  آیین

 :روزنامه رسمی کشور منتشر شده است ، متن آیین نامه مذکور به شرح زیر در(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

 وزارت کشور -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -وزارت جهاد کشاورزی

 ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران سازمان مدیریت و برنامه

یزی کشور و به استناد ر به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه 1050/ 0/ 00وزیران در جلسه  هیأت

 کل کشور  1050قانون بودجه سال ( 11)تبصره ( ج)اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند 

 :کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد 1050قانون بودجه سال ( 11)تبصره ( د)و ( ج)نامه اجرایی بندهای  یین

 کل کشور 9314قانون بودجه سال ( 99)تبصره  (د)و ( ج)نامه اجرایی بندهای  آیین

 :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می در این آیین -1ماده

های حمایتی،  های عامل و صندوق کشاورزان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از بانک: ذی نفعان مشمول -الف

دریافت نموده و خسارت ( غبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان، جنگلداری و مرتعداریشامل زراعت، با)تسهیالت بخش کشاورزی 

 .نامه رسیده باشد این آیین( 0)وارده به آنها در اثر حوادث غیرمترقبه به تایید کارگروه موضوع ماده 

گیر گیاهی و  های همه بیماری سوزی غیرعمد، زلزله، آفات و خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش: حوادث غیرمترقبه -ب

نامه را با مخاطره جدی مواجه نموده  دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذینفعان مشمول این آیین

 .است

بخش های دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که به  کلیه بانک: بانک عامل -ج

 .اند کشاورزی تسهیالت پرداخت نموده

مبلغی که توسط کشاورزان بابت پوشش بیمه اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و : حق بیمه اجتماعی -د

 .شود عشایر و یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می

اند، توسط سازمان  تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته تحت 1050ها و مناطقی که از سال  در سطح ملی، فهرست استان -0ماده

 .نامه اعالم خواهد شد این آیین( 0)ها جهت تشکیل کارگروه موضوع ماده  مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداری

فرمانداری نامه، بر عهده کارگروهی متشکل از  ای، تایید خسارت وارده به ذینفعان مشمول این آیین در سطح منطقه -0ماده

، نمایندگان صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و (دبیر کارگروه)، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان (رئیس کارگروه)شهرستان 

کل  1050قانون بودجه سال ( 11)تبصره ( ج)در خسارات موضوع بند . های حمایتی در شهرستان خواهد بود بانک عامل یا صندوق

 .شوند ، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی به ترکیب کارگروه اضافه میکشور، نمایندگان ادارات تعاون

های کشاورزی و  تعیین دوره یا مدت استمهال تسهیالت سررسیده شده، متناسب با میزان خسارت وارده، نوع فعالیت -1تبصره

این ( 0)برعهده کارگروه موضوع ماده  نامه، میزان غرامت پرداخت شده توسط صندوق بیمه کشاورزی به ذینفعان مشمول این آیین

 .نامه است آیین

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تأمین اجتماعی و )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -0تبصره

شاورزانی که فهرست آنها اقدام الزم را برای بخشودگی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از ک( واحدهای تابع استانی یا شهرستانی
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مدت معذوریت برای معافیت از پرداخت جریمه حق بیمه اجتماعی از . توسط کارگروه مذکور اعالم شده است، به عمل خواهد آورد

 .شود تعیین می 1050سال 

شاورزی، خسارات نامه بر اساس نوع فعالیت ک این آیین( 0)آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه موضوع ماده  -0تبصره

 .شوند وارده به آنها از طریق صندوق بیمه محصوالت کشاورزی تامین و پرداخت شده است، مشمول حکم این ماده نمی

های عامل و  نامه را به همراه اطالعات مالی مربوط به بانک دبیر کارگروه، فهرست اسامی ذینفعان مشمول این آیین -0تبصره

 .مایدن های حمایتی اعالم می صندوق

نامه، از  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است پس از تایید اطالعات مالی مربوط به ذینفعان مشمول این آیین -0ماده

  مدت حداکثر تا سه نامه به ذینفعان مشمول این آیین 1050شده سال  های عامل نسبت به امهال تسهیالت سررسیده طریق بانک

 .سال اقدام نماید

نامه، نسبت به ابالغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و  های عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابالغ این آیین نکبا -تبصره

 .شهرستانی اقدام نمایند

های  گذاری در بخش کشاورزی موظف است از طریق صندوق شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه -9ماده

نامه به مدت  ذینفعان مشمول این آیین 1050زی نسبت به امهال تسهیالت سررسیده شده سال غیردولتی حمایت از بخش کشاور

 .حداکثر تا سه سال اقدام نماید

قانون تشکیل سازمان مدیریت ( 10)نامه، پس از اعالم بانک عامل از محل اعتبارات ماده  این آیین( 9)و ( 0)بار مالی مواد  -8ماده

 .شود بینی نشده تامین می اعتبارات پیش و یا 1053بحران کشور مصوب 

گذاری در بخش  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، وزارت کشور، شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه -3ماده

و  نامه را در مقاطع سه ماه به سازمان مدیریت کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند گزارش عملکرد این آیین

 .ریزی کشور ارائه نمایند برنامه
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 برنج

 - 51/59/15فارس

 میلیون دالری به رغم ممنوعیت 340واردات / گویی مسئوالن درباره واردات برنج ضد و نقیض
ماه  4دهد در  دهد که آمار گمرک نشان می زیر جهاد کشاورزی از ممنوعیت واردات برنج خبر میدر حالی معاون و

 .میلیون دالر برنج وارد کشور شده است 340نخست امسال 

ماه  0اعالم رسمی گمرک در  در حالی واردات برنج کماکان ممنوع است که طبق خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .میلیون دالر برنج به کشور وارد شده است 040نخست امسال 

عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی ماه گذشته پس از اعالم آمار سه ماه ابتدای امسال توسط گمرک : براساس این گزارش

ای برای  نامه: رنج همچنان ممنوع است، اظهار داشتمیلیون دالری برنج ضمن تأکید بر این که واردات ب 000مبنی بر واردات 

پیگیری آمار منتشره در مورد واردات به گمرک نوشته شده و منتظر جواب آن هستیم،البته ظاهرا نامه وزارت جهاد هنوز به دست 

 040ن بار رقم میلیون دالری واردات برنج نسبت به سه ماهه نخست امسال گمرک ای 95زیرا با افزایش ! ها نرسیده؟ گمرکی

 .ماهه نخست امسال برای واردات این محصول اعالم کرده است 0میلیون دالر را در 

ثبت سفارش بسیار کمی در دست : گوید ناگفته نماند که سید احمد بحق رئیس انجمن واردکنندگان برنج در مورد واردات برنج می

 .نی و قاچاق انجام شده استواردکنندگان است و وارداتی که صورت گرفته به صورت غیرقانو

نگاری با گمرک برای پاسخ در مورد میزان واردات برنج است  اما در حالی که عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در حال نامه

شود علی معقولی معاون  و بحق رئیس انجمن واردکنندگان برنج هم مدعی است که واردات بصورت غیرقانونی و قاچاق انجام می

که گمرک بدون داشتن مستند قانونی حتی اجازه ورود یک کیلوگرم : کند ز واردات گمرک و امور مناطق آزاد و ویژه اظهار میمرک

 .دهد برنج نیز به داخل کشور نمی

 .برنج بدون قرنطینه که مسئولیت آن بر عهده وزارت بهداشت است، امکان عبور از گمرک را ندارد: گوید وی می

جای این سوال باقی است که علیرغم ممنوعیت واردات برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی که در راستای حمایت  بنابراین همچنان

ماه نخست امسال و واردات  0میلیون دالری برنج در  040از تولید داخلی و رونق بخشی به بازار راکد برنج وضع شده متولی واردات 

 !توانند باشند؟ سانی مییک میلیون تنی همین محصول در سال گذشته چه ک
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 برنج
  - 51/59/11فارس

 ماه اخیر برای واردات برنج صادر نشده است 99هیچ مجوزی در 
ماه  99وزارت جهاد کشاورزی در : میلیون دالری برنج گفت 340زی در واکنش به واردات معاون وزیر جهاد کشاور

 .گذشته هیچگونه مجوزی برای واردات برنج صادر نکرده است

با اطمینان کامل اعالم : فتگ خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت

 .ماه گذشته هیچگونه مجوزی برای واردات برنج صادر نکرده است 11کنم که وزارت جهاد کشاورزی در  می

وزارت جهاد کشاورزی به دنبال : ماه اعتبار دارد، گفت 15گویند ثبت سفارش واردات برنج تا  وی با بیان اینکه مسئوالن گمرک می

 .نامه معتبر است است اما ثبت سفارش واردات و مدت زمان واردات برنج هم دارای آیین سازی واردات برنج شفاف

باید : ماه گذشته، گفت 11های باقی مانده واردات برنج قبل از  کشاورز در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره تعداد ثبت سفارش

 .توانم رقم دقیقی را اعالم کنم ال حاضر نمیبه من فرصت دهید تا در این مورد مطالعات بیشتری انجام دهم در ح

در حالی که واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته ممنوع اعالم شده، گمرک جمهوری : به گزارش فارس

 .میلیون دالر گزارش کرده است 040ماه نخست امسال به ارزش  0اسالمی ایران واردات این محصول را در 
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 برنج
 - 51/59/11فارس

 کشت برنج تراریخته در کشور آغاز شد/ تاکید دانشگاه آمریکایی بر سرطانزایی محصوالت تراریخته
 04داند که به گفته مسئوالن  های آینده تهدید جدی می یکا محصوالت تراریخته را برای نسلدر حالی دانشگاه آمر

میلیارد دالر تراریخته بوده و به زودی کشت برنج تراریخته نیز در  1.1درصد محصوالت کشاورزی وارداتی به ارزش 

 .شود کشور آغاز می

،بعد از اینکه دنیا با انفجار جمعیت روبه رو شد بیش از یک میلیارد نفر در جهان خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

گذارند، آخرین نسخه بشر برای افزایش تولید غذا و رفع بحران غذایی و سیر کردن شکم  وجود دارد که شبها گرسنه سر بر بالش می

گویند این علم هنوز به پختگی الزم نرسیده و کشت و  ه است، حال اینکه کارشناسان میگرسنگان استفاده از محصوالت تراریخت

تواند ضررهای جبران ناپذیری برای انسان و محیط زیست داشته باشد،  کار این نوع محصوالت اقدام عجوالنه است که می

طی و غیره از هزاران نوع خطر استفاده از این های زیست محی اختالالت گوارشی، نازایی، عقیمی، کودکان ناسالم، تخریب سرطان،

 .محصوالت است

 شوند شود که از طریق دستکاری ژنتیکی اصالح می به محصوالتی اطالق می  تراریخته،

کنند و پاپ  را در کشورهای خود منع می  روسیه و آرژانتین استفاده از محصوالت تراریخته کانادا، بسیاری کشورها از جمله آمریکا،

 .های جهان نیز اخیرا به استفاده این نوع محصوالت هشدار داده است کاتولیک رهبر

 شود میلیارد دالر محصوالت تراریخته وارد کشور می 979اما در کشور ما ایران به گفته مسوالن ساالنه 

 .درصد محصوالت کشاورزی وارداتی کشور تراریخته است 54اخیرا خانه کشاورز هم اعالم کرده است، 

 044شود و  هزار مورد جدید سرطان در کشور شناسایی می 54ها در کشور خبر داده است که ساالنه  رت بهداشت ازآمار سرطانوزا

 .هزار مبتال به سرطان در کشور وجود دارد

زا  خطر سرطانساز سرطان است و در صورت آلوده بودن مواد غذایی،  مواد غذایی ناسالم از عوامل زمینه  بنابه اعالم وزارت بهداشت،

 .بودن آنها وجود دارد

نگریستند اما به تازگی رئیس پژوهشکده  ها برای کشت این نوع محصوالت با نگاه تردید می در حالی که د رکشور سالهاست دولت

مجوز جمهور خبر داده و گفته است  نامه بازدارنده در مهندسی ژنتیک توسط معاون اول رئیس بیوتکنولوژی کشاورزی از لغو آئین

 .رسد تولید پنبه تراریخته در سال جاری صادر و برنج تراریخته سال آینده به تولید می

اند  رسپانسیبل تکنولوژی به تازگی اعالم کرده است که دانشکده آمریکایی، به پزشکان این کشور هشدار داده بر اساس این گزارش،

ها عالئمی از  اند که در مطالعه دام آنها اعالم کرده. ای استفاده کنند ههای محصوالت غیر تراریخت که برای مداوای بیماران از نسخه

شود و  تر می ها بیش اند که با افزایش سن این آسیب ای و نیز اختالالت سیستم ایمنی دیده ای و روده های معده اندام  خسارت

ها  تواند مواد زاید در درون انسان والت تراریخته میدهد که محص مطالعات انسانی نشان می. دهد ها را افزایش می ناباروری در انسان

باکتری  DNAتواند به  شود، می ژنی که به داخل سویای تراریخته تزریق می. وجود بیاورد مدت به به جای بگذارد و اختالالت طوالنی

زنان باردار و نیز کودکان  شود در خون کشی که توسط ذرت تراریخته تولید می همچنین سموم حشره. زنده داخل انسان وارد شود

 .متولدشده یافت شده است

معرفی شد به خطر  1558مشکالت سالمت تعداد زیادی از افراد بعد از اینکه محصوالت تراریخته در سال  بر اساس این گزارش،

سال  5درصد طی  10درصد به  3هایی با بیماری مزمن بعد از استفاده از محصوالت تراریخته از  درصد آمریکایی. افتاده است

های غذایی سر به فلک کشید و اختالالت نظیر اوتیسم، اختالالت گوارشی و دیگر مسائل به شدت افزایش  حساسیت. افزایش یافت
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های کافی برای تأیید اینکه محصوالت تراریخته صد درصد در این موارد مؤثر بوده، وجود ندارد،  یافت؛ اگرچه در این موارد پژوهش

ویژه این محافظت  تر از این منتظر بمانیم و برای محافظت از خود باید اقدام کنیم، به اند که نباید بیش اعالم کرده گروه پزشکان

 .تر در معرض خطر هستند، افزایش یابد برای کودکان که بیش

ز محصوالت تراریخته گاوی های پزشکی هستند که استفاده ا اتحادیه سالمت عمومی آمریکا و اتحادیه پرستاران آمریکا در بین گروه

 (نوعی انسولین که مرتبط با ایجاد سرطان است) IGF-1کنند؛ چراکه شیر این گونه گاوها به مقدار زیادی هورمون  را محکوم می

های محصوالت تراریخته  گرده کند، که کشت و کار محصوالت تراریخته آلودگی زیست محیطی ایجاد می  کند، این گزارش تاکید می

های محصوالت  گرده. کند جا شود که این مسئله امکان تداخل ژنی را در محیط ایجاد می ها جابه توانند تا فرسخ هایشان می هو دان

 .تواند بحث گرم شدن کره زمین را افزایش و نیز مواد زاید ناسالم را افزایش دهد تراریخته می

تواند باعث تضعیف وضعیت اقتصادی کسانی که محصوالت  ه میهمچنین محصوالت تراریخت. کند سالمتی نسل آینده را تهدید می

 .بشود کنند، ارگانیک و غیره تراریخته تولید می

کشها مقاوم  محصوالت تراریخته در مقابل برخی علف. دهد ها را افزایش می کش از سوی دیگر محصوالت تراریخته استفاده علف

 .دهد کش بیشتری مصرف کرد و این عمل باقیمانده سموم را افزایش می لفشوند که برای از بین بردن بیماری باید میزان ع می

های ناخواسته، عوارض  ها از گونه با مخلوط شدن ژن. این گزارش حاکی است، محصوالت تراریخته عوارض جانبی فراوانی دارد

همان فرآیند ایجاد محصوالت  شود، نظر از نوعی ژن که وارد گیاه می صرف. شود جانبی زیادی از مصرف محصوالت تولید می

 .آلرژی ایجاد کند، ایجاد سرطان کند و ارزش مواد غذایی را کاهش دهد. ّ جدیدی بشود تواند باعث ایجاد سم تراریخته می

ها به این محصوالت بسیار خطرناک است به طوری  در میان این همه مشکالتی که استفاده از محصوالت تراریخته دارد، نگاه دولت

ها زدن برچسب  کنند، دولت های استفاده از محصوالت تراریخته را انکار می ها به دلیل مسائل سیاسی اکثر خطرات و زیان لتکه دو

کنند، برنامه مطالعه سالمت روی این محصوالت  برروی محصوالت تراریخته را که از دیگر نوع محصوالت متمایز بشود را الزامی نمی

ها جا خوش کند بدون اینکه مسائل  هند که محصوالت تراریخته همینطوری در فروشگاه د ازه میها اج دهند و دولت انجام نمی

 .هشداردهنده در باره آنها اعالم شود

های خاک مضر است، این محصوالت تنوع  حشرات، دوزیستان و کال اکوسیستم و اورگانیسم محصوالت تراریخته برای پرندگان،

تواند  سازد، به طور مثال کشت این نوع محصوالت می کند و تولید را ناپایدار می اک را آلوده میمنابع خ دهد، زیستی را کاهش می

 .درصد کاهش یافته است 94ها در آمریکا  به طوری که جمعیت پروانه  ها را تغییر دهد، عادات پروانه
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 برنج
 - 51/59/13فارس

 آید برنج تراریخته تولید داخل سال آینده به بازار می/ روغن وارداتی از محصوالت تراریخته است
یوتکنولوژی کنند، رئیس پژوهشکده ب در حالی که بسیاری کشورها تولید و واردات محصوالت تراریخته را منع می

اساس است و تاکنون در هیچ آزمایشگاهی اثبات  زایی محصوالت تراریخته یک ادعای بی سرطان: گوید کشور می

 .نشده است

صالح شده ا)هایی درباره محصوالت تراریخته  های گذشته، سلسله گزارش طی هفته خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

نازایی، تولد جنین   زایی، در این خبرگزاری منتشر شد، در این گزارش برخی کارشناسان به سرطان( به روش دست کاری ژنتیکی

 .کردند ناقص، اختالالت گوارشی، این محصوالت اشاره کرده بودند و آن را مخرب محیط زیست عنوان می

یکا، روسیه، کانادا و آرژانتین برای منع تولید، توزیع و واردات این گونه همچنین در این گزارش اقدام کشورهایی مانند آمر

های جهان هم به استفاده از این نوع محصوالت به جهانیان هشدار داده  محصوالت اشاره شد که در این رابطه پاپ رهبر کاتولیک

 .بود

نامه بازدارنده در مهندسی ژنتیک توسط  آئیناین در حالی است که رئیس پژوهشکده تکنولوژی کشور ششم اردیبهشت از لغو 

مجوز تولید پنبه تراریخته در سال جاری صادر شده و برنج تراریخته هم سال آینده : جمهور خبر داده و گفته است معاون اول رئیس

 .رسد به تولید می

های مسئوالن کشور ما با کارشناسان  دیدگاه  بنابراین برای روشن شدن موضوع در مورد تولید گیاهان تراریخته و چرایی تفاوت

 .وگو کردیم یاضی رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی گفت خارجی با بهزاد قره

 .رود میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دنیا زیر کشت محصوالت تراریخته می 158ساالنه حدود : وی به خبرنگار فارس گفت

: میلیون هکتار است، افزود 15تا  10ت کشاورزی در ایران ساالنه حدود یاضی با بیان اینکه کل سطح زیر کشت محصوال بهزاد قره

 .برابر مساحت سطح زیر کشت در ایران است 04بنابراین سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی تراریخته در دنیا معادل 

سه کشور محصوالت تراریخته  تمام کشورهای دنیا و حتی اتحادیه اروپا به استثنای دو یا: رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی ادعا کرد

 .کنند را مصرف می

کشور در دنیا  05حدود : کنند، تصریح کرد یاضی با بیان اینکه کشورهای اروپایی محصوالت تراریخته را کشت و مصرف می قره

 .کنند محصوالت تراریخته را در سطوح گسترده کشت می

 کند نمیتواند ادعا کند که محصول تراریخته مصرف  هیچ کشوری نمی* 

کنند باز هم از  کنند که محصوالت تراریخته مصرف نمی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی با بیان اینکه حتی کشورهایی که ادعا می

کند، در حالی که من به آنها  کشور ترکیه مدعی بود که محصول تراریخته مصرف نمی: کنند، بیان داشت این محصوالت استفاده می

 .های وارداتی آنها از آرژانتین از محصوالت تراریخته است روغندرصد  94ثابت کردم که 

: شود، افزود سال است که در سطح چند صد میلیون هکتاری در دنیا کشت می 15وی با اشاره به اینکه محصوالت تراریخته حدود 

که من معتقدم از آنجا که دانش و شود، در حالی  میلیارد دالر از بودجه کشور صرف واردات محصوالت تراریخته می 9ساالنه حدود 

 .آوری تولید این محصوالت در کشور فراهم است، باید خودمان اقدام به تولید و حتی صادرات این محصوالت بکنیم فن

: گیری قرار گیرد، گفت رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی با انتقاد از اینکه مطالب منتشر شده در اینترنت نباید به عنوان مرجع تصمیم

ها روزانه از   اساس اینترنتی است، در حالی که با توجه به واردات گسترده این محصوالت ایرانی کل ما استناد به منابع بیمش

 .کنند محصوالت تراریخته وارداتی مصرف می

http://www.farsnews.com/
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های  به سرطان زیادی از مردم دنیا و کشورمان به دالیل ابتال  رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی در پاسخ به این سؤال که ساالنه عده

از کجا معلوم که منشاء این : ها ناشی از مصرف مواد غذایی است، گفت دهند و اغلب این سرطان گوناگون جان خود را از دست می

 !.ها از محصوالت ارگانیک نباشد سرطان

 زاست محصوالت ارگانیک هم سرطان* 

های سرطانی در دنیا را به محصوالت تراریخته نسبت دهید،  ماریشما قصد دارید که افزایش بی: وی در پاسخ به این سؤال ادامه داد

 .گویم از کجا معلوم شاید سرطان از مصرف محصوالت ارگانیک حاصل شده باشد ولی من می

شود و وقتی آفت موجب صدمه به محصول شد، محصول  در تولید محصوالت ارگانیک سم استفاده نمی: یاضی تصریح کرد قره

 .رود زا به شمار می شود که یکی از عوامل سرطان و جای آن زخم محل رشد قارچ و تولید آفالتوکسین میکشاورزی زخم شده 

تواند اثبات کنید که  وی با بیان اینکه مخالف تولید محصول ارگانیک نیست، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که شما چگونه می

سال است که در مورد  09بنده : برای این موضوع چیست، گفتزا نیست و دالیل مستند شما  محصوالت تراریخته سرطان

ام از محصوالت تراریخته  سال است که خودم و تمامی اعضای خانواده 14کنم و حدود  محصوالت تراریخته تحقیق و بررسی می

 .کنیم استفاده می

د در یک آزمایشگاه به اثبات برسد، در زا بودن محصوالت تراریخته بای سرطان: رئیس پژوهشکده تکنولوژی کشاورزی اظهار داشت

 .زا بودن این محصوالت را به اثبات نرسانده است کس سرطان حالی که تاکنون هیچ

 .شود شود، هیچ گونه سمی در آن به کار برده نمی ای که امروز در کشور تولید می محصوالت تراریخته: وی افزود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http10504910444098 
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 برنج
 آیانا1351مرداد  15, شنبه

 اندازی شود  سامانه عرضه برنج خالص راه/ درصدی مصرف آب در تولید برنج تدوین شد 91طرح کاهش 
شده تولید برنج توسط  های تمام درصدی هزینه 04نج و تنزل درصدی مصرف آب در شالیزارهای بر 91طرح کاهش 

 .بخش خصوصی تدوین شد

با اعالم ( ایانا)رئیس سابق انجمن برنج گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو اتاق بازرگانی گیالن و نایب

های بارش ساالنه، طرح کاهش مصرف  داشته و کاهش میانگین دنبال کمبود منابع آبی که در داخل کشور وجود به: این خبر گفت

 .آب در تولید برنج توسط بخش خصوصی تدوین شده است

سال  14صورت سنتی جریان دارد، بیش از  هایی که در شالیزارها به بندان تعداد قابل توجهی از انهار و آب: غالمعلی قربانی افزود

شده بسیار و با هدررفت آب باال، همچنان  های تمام شود، با هزینه مالکی اداره می ت خردهصور است که الیروبی نشده و اراضی که به

گذاری دولت با  بر همین اساس، طرحی توسط بخش خصوصی تدوین شده است که در صورت سرمایه. به تولید برنج مشغول هستند

درصد تنزل  04تا  19شده برنج نیز بین  های تمام درصد مصرف آب کاهش پیدا کرده و هزینه 19مشارکت تولیدکنندگان، حداقل 

 .خواهد یافت

ها و  گذاری جوی بر این اساس، در صورتی که تسطیح اراضی کشاورزی و همچنین الیروبی انهار و مسقف و لوله: وی خاطرنشان کرد

انتظار داشت سطح آب مصرفی موجود  توان تواند با مشارکت شالیکاران همراه شود، می ها در دستور کار قرار گیرد که می بندان آب

 .در برنج کاهش پیدا کرده و راندمان مصرف آب افزایش پیدا کند

 برداشت برنج به شکل رسمی آغاز شد

 14از ابتدای هفته جاری برداشت برنج در استان گیالن آغاز شده است و بیش از : رئیس سابق انجمن برنج گیالن ادامه داد نایب

 .اند م به بریدن نشاءهای خود کردهدرصد شالیکاران اقدا

آوری برنج خواهد  هنوز برداشت برنج به اوج خود نرسیده و طی روزهای آینده سراسر استان گیالن مشغول جمع: قربانی تصریح کرد

 .وری صورت گیرد علت افزایش بهره درصد افزایش تولید برنج به 14رود هشت تا  شد که انتظار می

درصد مابقی انواع  19های نشاءشده به رقم هاشمی و ارقام کیفی و محلی اختصاص دارد و  درصد شالی 59بیش از : وی یادآور شد

 .برنج پرمحصول نظیر خزر و گوهر خواهد بود

 تومان متوقف شد 0444قیمت برنج روی 

های شمالی در شرایط رکود  اندر شرایط کنونی و با شروع برداشت برنج، بازارهای محلی است: عضو اتاق بازرگانی گیالن تأکید کرد

 .هزار تومان به ازای هر کیلوگرم برنج هاشمی متوقف شده است برند و قیمت برنج روی هشت سر می به

 .تومان افول پیدا کند 944هزار و  رسد با عرضه برنج جدید در بازارهای محلی، قیمت تا هفت نظر می به: قربانی اظهار داشت

تومان برای کشاورزان مقرون به صرفه است و نباید بیش از این  944هزار و  رنج تا سطح هفتکاهش قیمت ب: وی همچنین گفت

 .روند صعودی داشته باشد تا زمینه برای واردات برنج مهیا نشود

 گذاری برنج مغفول باقی مانده است نرخ

اورزی است که همچنان مزیت نسبی آن های اقتصاد کش تولید برنج یکی از زیرشاخه: رئیس سابق انجمن برنج گیالن افزود نایب

 .گذاری و مدیریت بازار آن، این مزیت نسبی را حفظ کرد حفظ شده است و باید با نرخ
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ها همچنان  های گذشته دنبال شده و ایرانی عنوان یک برند ملی طی سال تولید برنج کیفی در ایران به: قربانی خاطرنشان کرد

گذاری صحیح بهره برد و بازار را به  شناسند؛ لذا باید از شرایط کنونی برای نرخ رنج ملی خود میترین برنج دنیا را ب بهترین و کیفی

 .ها واگذار نکرد ها و واسطه دالل

های عرضه، تعیین قیمت این محصول را  ای از بنکداران مقیم پایتخت با خریداری گسترده برنج و کنترل گلوگاه عده: وی ادامه داد

 .شود ها و سودجویان پر می این در حالی است که از افزایش قیمت برنج، کشاورزان منتفع نشده و تنها جیب داللدر اختیار دارند، 

 سامانه عرضه معتبر برنج احداث شود

ترین معضالت بازار برنج داخلی، نبود مراکز عرضه معتبر برنج بوده است،  امروز یکی از مهم: عضو اتاق بازرگانی گیالن تصریح کرد

 .شده به نام ارقام کیفی دارای اختالط بوده و از درجه خلوص مطمئنی برخوردار نیستند های عرضه طوری که برنج به

اندازی سامانه عرضه معتبر برنج،  تواند با راه عنوان مجری و عامل خرید می ویژه سازمان تعاون روستایی به دولت به: قربانی یادآور شد

 .های شناسایی برنج خالص را به عموم آموزش دهد و راه مراکز خرید مشخصی را تعریف کرده

دار  کنندگان را خدشه تواند اعتماد مصرف توزیع نامناسب برنج داخلی و ناخالص بودن برنج کیفی با ارقام محلی می: وی تأکید کرد

 .های وارداتی فراهم کند کرده و زمینه را برای مصرف سایر برنج

 صداوسیمااعالم آمادگی برای مناظره در 

در حالی که برنج وارداتی همچنان با برند ایرانی در صداوسیما مورد تبلیغ قرار : رئیس سابق انجمن برنج گیالن اظهار داشت نایب

کند، بخش خصوصی برای دفاع از برنج  های مسئول یا نمایندگان مجلس اعتراضی به آن نمی کدام از وزارتخانه گیرد و هیچ می

 .مناظره در صداوسیما دارد داخلی آمادگی ارائه

توانند با معرفی فعاالن بازار در حوزه تولید که تسلط کافی بر مباحث علمی داشته و  فعاالن حوزه برنج می: قربانی همچنین گفت

 .ای با واردکنندگان برنج داشته باشند های زنده قرار گیرند، مناظره تواند مقابل دوربین می

عمل نیامده است، در حالی که  ز تولیدکنندگان برنج برای شرکت در میزگردهای تخصصی دعوتی بهتاکنون ا: وی در پایان افزود

 ./توانند از تولید ملی کشور دفاع کنند های گیالن، مازندران و گلستان می تولیدکنندگان در استان

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http00534-1html. 
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 برنج 
 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  11: تاریخ

 ممنوعیت واردات تا پایان دی ماه/ واردات برنج از طریق مبادی غیررسمی 
 .عالم کرده استکمیته ارتقای برنج واردات را از زمان برداشت محصول تا پایان دی ماه ممنوع ا: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

، در خصوص واردات اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناهلل نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار  رحمت

اخل و کشاورزان تأکید داشتند طبق فرمایش مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی بر حمایت از تولید د: برنج اظهار داشت

 .حال باید در درجه اول تولید داخل حمایت شود و طبق آمار بر اساس نیاز واردات صورت گیرد

برابری اعالم کرده است که در  0کمیته ارتقای برنج واردات محصول را از زمان برداشت تا پایان دی ماه ممنوع و با تعرفه : وی افزود

 .شود ها واردات از طریق مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق انجام می یترغم ممنوع حال حاضر علی

طبق آمار گمرک واردات رسمی ثبت سفارش صورت نگرفته است بنابراین گمرک، وزارت جهاد و : نوروزی در پایان تصریح کرد

 .رویه را بگیرد های نظارتی نیز باید جلوی واردات بی دستگاه

/news/fa/ir.yjc.www://http9035835 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  1۱: تاریخ

 ها درصدی اجرت شالیکوبی 91تا  94افزایش 
کاران  اراحتی برنجگران و دالالن مسبب ن رویه، رشد دستمزد کارگران، وجود واسطه واردات بی: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .شده است

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناهلل نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  رحمت

مایت از تولید داخل به کیفیت باالی برنج با توجه به فرمایش و تأکید مقام معظم رهبری بر ح: خصوص واردات برنج اظهار داشت

 .ها باید ساز و کار جلوگیری از واردات را ایجاد کنیم ایرانی نسبت به سایر برنج

 .کاران شده است گران و دالالن مسبب ناراحتی برنج رویه، رشد دستمزد کارگران، وجود واسطه واردات بی: وی افزود

های شالیکوبی را تعیین کرده به  وزارت جهاد کشاورزی، نرخ کمپانی و کارخانه: نوروزی در خصوص اجرت شالیکوبی بیان کرد

 .درصد افزایش اجرت داشته باشیم 19تا  14جاری باید تنها  ای که در سال گونه

به  تواند رضایت کشاورزان را ها می دار شدن برنج و اعمال نظارت اجرای شناسنامه: عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

 .دنبال داشته باشد

/news/fa/ir.yjc.www://http9051930 
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 برنج
 اکونا - 135۱مرداد  13 - ۱2۲51: کد خبر 

 شود برنج تراریخته در کشور کشت می
: گوید کنند، اما رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشور می ه را منع میدر حالی که بسیاری کشورها تولید و واردات محصوالت تراریخت

 .اساس است و تاکنون در هیچ آزمایشگاهی اثبات نشده است زایی محصوالت تراریخته یک ادعای بی سرطان

اصالح شده )ه هایی درباره محصوالت تراریخت های گذشته، سلسله گزارش به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا طی هفته

نازایی، تولد جنین   زایی، در این خبرگزاری منتشر شد، در این گزارش برخی کارشناسان به سرطان( به روش دست کاری ژنتیکی

 .کردند ناقص، اختالالت گوارشی، این محصوالت اشاره کرده بودند و آن را مخرب محیط زیست عنوان می

آمریکا، روسیه، کانادا و آرژانتین برای منع تولید، توزیع و واردات این گونه  همچنین در این گزارش اقدام کشورهایی مانند

های جهان هم به استفاده از این نوع محصوالت به جهانیان هشدار داده  محصوالت اشاره شد که در این رابطه پاپ رهبر کاتولیک

 .بود

نامه بازدارنده در مهندسی ژنتیک توسط  لغو آئیناین در حالی است که رئیس پژوهشکده تکنولوژی کشور ششم اردیبهشت از 

مجوز تولید پنبه تراریخته در سال جاری صادر شده و برنج تراریخته هم سال آینده : جمهور خبر داده و گفته است معاون اول رئیس

 .رسد به تولید می

های مسئوالن کشور ما با کارشناسان  گاهدید  بنابراین برای روشن شدن موضوع در مورد تولید گیاهان تراریخته و چرایی تفاوت

 .وگو کردیم یاضی رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی گفت خارجی با بهزاد قره

 .رود میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دنیا زیر کشت محصوالت تراریخته می 158ساالنه حدود : وی به خبرنگار فارس گفت

: میلیون هکتار است، افزود 15تا  10صوالت کشاورزی در ایران ساالنه حدود یاضی با بیان اینکه کل سطح زیر کشت مح بهزاد قره

 .برابر مساحت سطح زیر کشت در ایران است 04بنابراین سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی تراریخته در دنیا معادل 

و یا سه کشور محصوالت تراریخته تمام کشورهای دنیا و حتی اتحادیه اروپا به استثنای د: رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی ادعا کرد

 .کنند را مصرف می

کشور در دنیا  05حدود : کنند، تصریح کرد یاضی با بیان اینکه کشورهای اروپایی محصوالت تراریخته را کشت و مصرف می قره

 .کنند محصوالت تراریخته را در سطوح گسترده کشت می

 کند صرف نمیتواند ادعا کند که محصول تراریخته م هیچ کشوری نمی* 

کنند باز هم از  کنند که محصوالت تراریخته مصرف نمی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی با بیان اینکه حتی کشورهایی که ادعا می

کند، در حالی که من به آنها  کشور ترکیه مدعی بود که محصول تراریخته مصرف نمی: کنند، بیان داشت این محصوالت استفاده می

 .های وارداتی آنها از آرژانتین از محصوالت تراریخته است رصد روغند 94ثابت کردم که 

: شود، افزود سال است که در سطح چند صد میلیون هکتاری در دنیا کشت می 15وی با اشاره به اینکه محصوالت تراریخته حدود 

الی که من معتقدم از آنجا که دانش و شود، در ح میلیارد دالر از بودجه کشور صرف واردات محصوالت تراریخته می 9ساالنه حدود 

 .آوری تولید این محصوالت در کشور فراهم است، باید خودمان اقدام به تولید و حتی صادرات این محصوالت بکنیم فن

: گیری قرار گیرد، گفت رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی با انتقاد از اینکه مطالب منتشر شده در اینترنت نباید به عنوان مرجع تصمیم

ها روزانه از   اساس اینترنتی است، در حالی که با توجه به واردات گسترده این محصوالت ایرانی مشکل ما استناد به منابع بی

 .کنند محصوالت تراریخته وارداتی مصرف می
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های  بتال به سرطانزیادی از مردم دنیا و کشورمان به دالیل ا  رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی در پاسخ به این سؤال که ساالنه عده

از کجا معلوم که منشاء این : ها ناشی از مصرف مواد غذایی است، گفت دهند و اغلب این سرطان گوناگون جان خود را از دست می

 !.ها از محصوالت ارگانیک نباشد سرطان

 زاست محصوالت ارگانیک هم سرطان* 

های سرطانی در دنیا را به محصوالت تراریخته نسبت دهید،  ش بیماریشما قصد دارید که افزای: وی در پاسخ به این سؤال ادامه داد

 .گویم از کجا معلوم شاید سرطان از مصرف محصوالت ارگانیک حاصل شده باشد ولی من می

شود و وقتی آفت موجب صدمه به محصول شد، محصول  در تولید محصوالت ارگانیک سم استفاده نمی: یاضی تصریح کرد قره

 .رود زا به شمار می شود که یکی از عوامل سرطان شده و جای آن زخم محل رشد قارچ و تولید آفالتوکسین میکشاورزی زخم 

تواند اثبات کنید که  وی با بیان اینکه مخالف تولید محصول ارگانیک نیست، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که شما چگونه می

سال است که در مورد  09بنده : شما برای این موضوع چیست، گفتزا نیست و دالیل مستند  محصوالت تراریخته سرطان

ام از محصوالت تراریخته  سال است که خودم و تمامی اعضای خانواده 14کنم و حدود  محصوالت تراریخته تحقیق و بررسی می

 .کنیم استفاده می

باید در یک آزمایشگاه به اثبات برسد، در  زا بودن محصوالت تراریخته سرطان: رئیس پژوهشکده تکنولوژی کشاورزی اظهار داشت

 .زا بودن این محصوالت را به اثبات نرسانده است کس سرطان حالی که تاکنون هیچ

 .شود شود، هیچ گونه سمی در آن به کار برده نمی ای که امروز در کشور تولید می محصوالت تراریخته: وی افزود

/com.iranecona://tpht00941 
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 پسته

 - 51/59/11فارس

 عملکرد در هکتار پسته ایران یک پنجم آمریکا است/ هزار تن پسته در سال جاری 004بینی تولید  پیش
رود، اما به دالیل  در حالی که آمریکا در تولید پسته رقیب اصلی ما به شمار می: دبیرکل انجمن پسته ایران گفت

 .های سنتی تولید عملکرد تولید پسته در هر هکتار یک پنجم آمریکا است مختلف از جمله شیوه

برآورد اولیه از میزان تولید پسته : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی احمدیان دبیرکل انجمن پسته ایران در گفت

 .هزار تن و تقریبا معادل پسته تولید شده در سال گذشته است 004د در سال جاری حدو

آبی مربوط به کل کشور است و طبیعتا حرف  مشکل کم: آبی و خشکسالی بر روند تولید پسته در کشور افزود وی در مورد تأثیر کم

مختلف و جایگزینی آن به جای محصوالت های اخیر با توسعه کشت پسته در مناطق  زند، اما در سال اول در میزان تولید را آب می

های  ایم، ضمن اینکه با این اقدامات قطعا در سال آبی جبران شده و روند تولید را حفظ کرده پر مصرف آب کاهش تولید بر اثر کم

 .آینده افزایش تولید خواهیم داشت

هم بر میزان تولید پسته تأثیرگذار است، اظهار  های زیرزمینی احمدیان با بیان اینکه عالوه بر کم آبی کیفیت آب و شور شدن آب

 .توان با همین مقدار آب و سطح زیر کشت به دو برابر میزان کنونی تولید دست یافت وری می با افزایش بهره: داشت

ر میان تولید پسته یک سال د: ایم، گفت های اخیر رشدی در تولید پسته نداشته دبیرکل انجمن پسته با بیان اینکه چرا در سال

بینی تولید معادل تولید سال گذشته حکایت از  رود، بنابراین پیش بار و پربار است، از آنجا که امسال جزء سال کم بار به شمار می کم

 .افزایش تولید دارد

ولید درصد هم در سایر مناطق ت 14درصد در خراسان و  04درصد پسته تولیدی در کرمان،  34: وی انجمن پسته ایران بیان داشت

 .شود می

در حالی که در تولید پسته : احمدیان میانگین عملکرد برداشت پسته در هکتار را یک پنجم آمریکا عنوان کرد، و اظهار داشت

 .برابر ایران است 9شود، اما به دالیل مختلف عملکرد تولید پسته در این کشور  آمریکا رقیب اصلی ما محسوب می

کیفیت آب و زمین هم بر این موضوع : م بودن نظام سنتی در تولید این محصول دانست و گفتوی عمده دلیل این مسئله را حاک

 .شود کیلو پسته برداشت می 344تا  944تأثیرگذار است بطوریکه از هر هکتار حدود 

یون دالر میل 179تولید این محصول برای کشور حدود : احمدیان پسته را اولین محصول ارز آور غیر نفتی عنوان کرد و گفت

 .توان میزان تولید را تا برابر افزایش داد ساله می وری در یک برنامه پنج ارزآوری دارد، ضمن اینکه با افزایش بهره

برابر ارزش افزوده دارد، بنابراین توجه به تولید این محصول در قالب سیاست کالن  9تولید پسته برای کشاورزی گاهی تا : وی افزود

 .آور و مفید باشد تواند برای کشور ارز د مقاومتی میکشور و اهداف اقتصا

خوری از هفته گذشته در مناطقی از خراسان آغاز شده،  برداشت پسته برا ی مصرف تازه: دبیرکل انجمن پسته ایران تصریح کرد

 .شود ولی برداشت عمده پسته تقریبا از اوایل شهریورماه آغاز می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http10504911444100 
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 پنبه

 آیانا 1351مرداد  13, سه شنبه

 آغاز تولید بذور هیبرید پنبه در کشور / رونمایی از رقم جدید پنبه
مردادماه  01اصالح و تهیه بذر و نهال  رقم جدید پنبه در جشنواره ارقام محصوالت کشاورزی که در مؤسسه تحقیقات

 .شود، رونمایی خواهد شد سال جاری برگزار می

مدیره انجمن علوم خاک ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور و عضو هیئت

ی در جشنواره ارقام در مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و مردادماه سال جار 08از رونمایی رقم جدید پنبه در تاریخ ( ایانا)ایران 

 .ایم با حمایت مالی معاونت امور زارعت وزارت جهاد کشاورزی کشت و تولید بذور هیبرید پنبه را آغاز کرده: نهال خبر داد و گفت

خواهد بود، معاونت زراعت نیز با قبول مؤسسه تحقیقات پنبه ادعا کرده است که قادر به تولید بذر هیبرید : قربانعلی روشنی افزود

نامه بین معاونت زراعت و مؤسسه  این ادعا و برای اشاعه فرهنگ استفاده از بذور هیبرید با حمایت مالی خود در قالب امضای تفاهم

 .تحقیقات پنبه ما را در تولید بذور هیبرید پنبه کمک خواهد کرد

های آینده دانش فنی تولید بذور هیبرید  ستفاده از آن در جامعه کشاورزی، از سالبا تولید بذور هیبرید و ا: وی خاطرنشان کرد

 .واگذار خواهد شد

این در حالی است که با : شود، تصریح کرد کیلوگرم بذر مصرف می 04اکنون برای کشت پنبه در هر هکتار  روشنی با بیان اینکه هم

 .ار به سه تا هفت کیلوگرم خواهد رسیداستفاده از بذور هیبرید میزان بذر مصرفی در هر هکت

های  با توجه به مقاومت به انواع تنش: درصد اعالم کرد و ادامه داد 04تا  03وی میزان افزایش عملکرد را با استفاده از بذور هیبرید 

 .صرفه خواهد بودزنده و غیرزنده و افزایش عملکرد بذور هیبرید، استفاده از آنها در هر شرایطی و با هر قیمتی مقرون به 

شک برای تولید سال  ها آغاز شده و بی سازی گیری و عقیم در حال حاضر دورگ: رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور یادآور شد

 .آینده از بذور هیبرید استفاده خواهیم کرد

با استفاده از ارقام هیبرید  میلیون هکتار سطح زیر کشت 1179درصد از تولید پنبه در  55روشنی با اشاره به اینکه در کشور هند 

مؤسسه تحقیقات پنبه با همکاری معاونت وزارت جهاد کشاورزی تصمیم بر این دارد تا با استفاده از : گیرد، تأکید کرد صورت می

 .بذور هیبرید، استفاده از این ارقام را اشاعه دهد

نت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، از سال آینده شاهد تولید با آشنا کردن کشاورزان با این ارقام و با حمایت معاو: وی اظهار داشت

 .تجاری بذور هیبرید خواهیم بود

 تصویب قانون خاک، پس از دو دهه پیگیری

، 1050از سال : سال گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت 14های این انجمن را طی  مدیره انجمن علوم خاک ایران فعالیت عضو هیئت

های حمایتی و رها  ارتقاء پیدا کرده است و با وجود ضعف Aبه  Fهای علمی کشور از  ان در بین انجمنرتبه انجمن علوم خاک ایر

 .های علمی به حال خود توانسته جزو سه انجمن برتر کشور قرار گیرد شدن انجمن

پیگیر تصویب قانون خاک  1038از سال : های درآمدزایی در انجمن علوم خاک ایران خبر داد و افزود سازی مکانیزم روشنی از فعال

ها، قانون خاک در حال تصویب است و امیدواریم  ایم که شاید آن زمان به جایی نرسید، اما پس از گذشت سال در مجلس بوده

 .تر این اتفاق میمون رخ دهد هرچه سریع

 انجمن خاک، ناتوان از جذب اسپانسر برای فعالیت در سال جهانی خاک
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تری در سال جهانی خاک انجام  های شایسته توانست فعالیت کشور با تأیید اینکه انجمن خاک می رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه

هایمان  مشکل ما این است که در این زمینه اسپانسر نداریم و قادر به جذب اسپانسر برای گسترش فعالیت: دهد، خاطرنشان کرد

 .ایم نبوده

با : شته آن هم تنها با یک بنر تبلیغاتی توسط وزارت جهاد کشاورزی، ادامه دادوی با اشاره به برگزاری روز جهانی خاک در سال گذ

 .توان انتظار پیشرفت و حل معضالت خاک در کشور و اصالح فرهنگ حفاظت از آن را داشت چنین شرایطی نمی

 .ران خاک صورت گیردشده در معاونت آب و خاک توجه بیشتری به بح روشنی اظهار امیدواری کرد با تغییرات مدیریتی حاصل

باید : ها بوده است، تصریح کرد وی با اشاره به اینکه افزایش جلسات انجمن علوم خاک ایران گامی مثبت برای افزایش فعالیت

توان انتظار داشت معضالت آن  بتوانیم اهمیت بیشتری برای خاک قائل شویم و تا زمانی که قانونی برای خاک تصویب نشود، نمی

 .برطرف شود

تر قانون خاک، چشم به دست نمایندگان مجلس داریم تا با  در حال حاضر برای تصویب هرچه سریع: روشنی در پایان یادآور شد

تصویب قانون خاک، دولت نیز مجبور به اجرای وظایف خود شود و ما نیز پس از دو دهه که عمر خود را صرف تصویب این قانون 

 ./ن زمینه و حل معضالت و مشکالت خاک باشیمایم، شاهد اتفاقات مثبتی در ای کرده

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http00513-1html. 
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 پیاز 

 اکونا - 135۱مرداد  1۱ - ۱2۲۲2: کد خبر 

 ماندهزار تن پیاز روی دست کشاورزان اصفهانی  04
هزار تن پیاز روی دست کشاورزان فریدن مانده است و این در حالی است که کشاورزان نبود برنامه ریزی مناسب و سیاست  54

 .های جهاد کشاورزی را دلیل بروز این مشکل می خوانند

با مشکالت زیادی مواجه  هاست که تولید کنندگان این عرصه را ریزی برای تولیدات کشاورزی در استان اصفهان سال نبود برنامه

 .هزار تن سیب زمینی فریدن در سال گذشته به خوراک دام اشاره کرد 04کرده است و برای نمونه می توان به تبدیل 

امسال نیز تراژدی محصوالت روی زمین مانده برای پیازکاران فریدنی تکرار شده و نکته مهم این است که پیاز به دست آمده در 

 .توان حداکثر آن را به مدت یک هفته در انبارها نگهداری کرد می فریدن سفید است و

 نبود برنامه ریزی برای فروش تولیدات کشاورزی در فریدن

ناعم عبداللهی یکی از عمده پیازکاران شهرستان فریدن در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل اصلی نبود بازار فروش برای پیاز را 

ریزی باعث شده  نبود برنامه: دهد داند و ادامه می ی برای تولیدات کشاورزی در این منطقه میریزی نادرست جهاد کشاورز برنامه

 .است که کشاورزان در نوع کشت سرگردان باشند

این در حالی است که در حال حاضر محصول : دهد کند و ادامه می میلیون تومان عنوان می 09وی هزینه کشت پیاز در هر هکتار را 

 .شود های کشت کشاورز نیز تامین نمی کنند که حتی هزینه قیمت از کشاورز خریداری میرا با کمترین 

این کشاورز شهرستان فریدن افزایش تعرفه صادرات پیاز به عراق را از جمله دالیل روی زمین ماندن محصوالت پیاز کشاورزان 

 .م غیر رسمی مسئوالن بازار داخلی اشباع شده استاین در حالی است که به ظاهر و بنابر اعال: افزاید داند و می فریدن می

 التفاوت تعرفه صادرات را از جیب کشاورزان بپردازند دالالن قصد دارند مابه

های اصفهان، تهران، البرز، همدان و خراسان  ای برداشت همزمان پیاز در استان اما احمد عبداللهی دیگر کشاورز پیاز کار دامنه

ها نیز یکسان  نوع محصول برداشت شده در این استان: گوید داند و می زمین ماندن محصوالتشان میرضوی را دلیل اصلی روی 

 .است و این امر زمینه ساز اشباع بازار داخلی و برآورده شدن نیاز داخل است

این در حالی : زایداف دهد، می های گذشته خبر می  وی که از صادرات پیاز فریدن به کشورهای عراق ،تاجیکستان و روسیه در سال

التفاوت تعرفه را از جیب  است که تعرفه این کشورها برای صادرات باال رفته است و برخی دالالن قصد دارند جبران این مابه

 .کشاورزان بپردازند

 هکتار اراضی کشاورزی فریدن زیر کشت پیاز است 54

هکتار  54با خبرنگار مهر سطح زیر کشت پیاز این منطقه را رامین رستمی، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان فریدن در گفتگو 

هزار تن پیاز در شهرستان  54شود که بر این اساس در حال حاضر  تن پیاز برداشت می 54در هر هکتار : گوید کند و می اعالم می

 .فریدن قابل برداشت است

کنند و  در حال حاضر پیاز را با قیمت ناچیزی خریداری می: کند دهد، اضافه می وی که از رکود بازار فروش پیاز در کشور خبر می

 .ها در بازار بهتر شود نسبت به فروش پیازها اقدام کنیم این در حالی است که در نظر داریم وقتی که قیمت

ال های گذشته خوب بوده است و به همین دلیل کشاورزان در س رئیس اداره جهاد کشاورزی که معتقد است فروش پیاز در سال

کشاورزان به این نوع محصول به عنوان کشت پردرآمد نگاه می : دهد اند، ادامه می جاری نسبت به کشت این محصول اقدام کرده

 .کردند و به همین دلیل در این وضعیت هستند
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رزان برگزار های آموزشی را در طول سال برای کشاو ما دوره: گوید وی در خصوص ارایه الگوی کشت مناسب به کشاورزان نیز می

 .کنیم می

کشت گیاهان دارویی را برای کشاورزان فریدن در دستور کار قرار دادیم و این در حالی است که از سوی : کند رستمی اضافه می

 .کشاورزان استقبال خوبی صورت نگرفته است

تسهیالت در نظر گرفته شده : ویدگ وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارایه تسهیالت به کشاورزان برای تغییر الگوی کشت نیز می

 .یابد های خاص اختصاص می های در گردش بوده است که به کشت برای کشاورزان در حوزه سرمایه

رئیس اداره چهاد کشاورزی شهرستان فریدن همچنین ترویج کشت محصول جدید در بین کشاورزان این شهرستان را امری سخت 

 .توصیف کرد
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 تامین منابع مالی

 - 51/59/15فارس

 ها برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ابالغ شد مصوبه اعطای تسهیالت بانک
 نامه اعطای تسهیالت برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی توسط بانک مرکزی جمهور تصویب معاون اول رئیس

 .جمهوری اسالمی ایران را ابالغ کرد

به پیشنهاد شماره  105070701، براساس اعالم روزنامه رسمی کشور هیات وزیران در جلسه خبرگزاری فارسبه گزارش 

مواد به قانون تنظیم بخشی از  قانون الحاق برخی( 08)وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده  105070714مورخ  83917404

 :تصویب کرد - 1050مصوب  -( 0)مقررات مالی دولت 

های عامل معادل سیزده  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک - 1

 .ت کشاورزی در اختیار مباشرین قرار دهدهزار و پانصد میلیارد ریال تسهیالت مطابق جدول زیر برای خرید تضمینی محصوال

 (میلیارد ریال)تسهیالت مورد نیاز  دستگاه مباشر شرح کاال ردیف

 147144 شرکت پشتیبانی امور دام کشور جو و ذرت 1

0 
زمینی، پیاز، خرما، نخود، وش پنبه  سیب

 تر و پیله
 17044 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

0 
گردان  ا، سویا، آفتابکلز)های روغنی  دانه

 (و گلرنگ

معرفی شده از سوی ( کارگزار)عامل خرید 

 وزارت جهاد کشاورزی
07444 

   107944 جمع

و بازپرداخت تسهیالت مربوط را به سازمان ( 1)بندی فروش محصوالت بند  وزارت جهاد کشاورزی موظف است جدول زمان -0

ریزی کشور پس از تأیید جدول مکور، بازپرداخت تسهیالت را  ان مدیریت و برنامهسازم. ریزی کشور ارایه نماید مدیریت و برنامه

 .کند  تعهد و تضمین می

ریزی کشور تنها مربوط به تسهیالت اخذ شده از سوی مباشرین دولتی بوده و پرداخت  تضمین سازمان مدیریت و برنامه -1تبصره 

 .گیرد ی قانونی مربوط صورت میتسهیالت به مباشرین بخش غیردولتی براساس سازوکارها

تضمین سازمان یاد شده رافع مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص پیگیری بازپرداخت تسهیالت  - 0تبصره 

 .پرداختی توسط وزارت جهاد کشاورزی نیست

 .م شده اقدام نمایندهای مباشر موظفند نسبت به بازپرداخت تسهیالت دریافتی مطابق زمانبندی اعال دستگاه - 0

 اسحاق جهانگیری -معاون اول رئیس جمهور 
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 تامین منابع مالی

 - 51/59/55فارس

 الت با نرخ ترجیحی به بخش کشاورزی شدندهای غیرتخصصی ملزم به اعطای تسهی بانک

های  قانون بودجه امسال را به بانک 99قانون رفع موانع تولید و تبصره  40اجرایی ماده   بانک مرکزی بخشنامه

 .غیرتخصصی ابالغ کرد

های صنعت و معدن و  به استثنای بانک)ی دولتی و غیردولتی ها ای به بانک ، بانک مرکزی در بخشنامهخبرگزاری فارسبه گزارش 

قانون بودجه  11، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی، عسکریه و نور بخشنامه اجرای تبصره (مسکن

 .پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را ابالغ کرد قانون رفع موانع تولید رقابت 03امسال و ماده 

 :ن بخشنامه آمده استدر ای

کل کشور، مقرر گردیده است به طور  1050قانون بودجه سال ( 11)تبصره ( ح)گونه که استحضار دارند؛ طبق بند احتراماً، همان

ها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع  از مجموع تسهیالت پرداختی بانک%( 09)متوسط حداقل بیست و پنج درصد 

شده، بانک مرکزی متناسب با  ها از سهمیه تعیین بسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد و در صورت تخلف بانکطبیعی و صنایع وا

 .میزان تخلف، نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام نماید

سال جاری به که در اردیبهشت ماه « پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت»( 03)همچنین، براساس ماده 

اند، سهمی از تسهیالت اعطایی خود را حداقل  های عامل غیرتخصصی موظف شده تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، بانک

 .معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور براساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی ساالنه به آن بخش اختصاص دهند

های غیرتخصصی در چارچوب  پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، مقتضی است بانک نع تولید رقابتبا توجه به مؤخر بودن قانون رفع موا

های تخصصی و مؤسسات اعتباری نیز با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود در چارچوب بند  قانون اخیرالذکر و بانک

سهیالت به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته کل کشور نسبت به اعطای ت 1050قانون بودجه سال ( 11)تبصره ( ح)

 .با نرخ ترجیحی اقدام نمایند

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابالغ و بر حسن اجرای آن 

 .نظارت الزم به عمل آید
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 تامین منابع مالی
 آیانا 1351مرداد  11, یکشنبه

 واکسن طیور در دست تولید  90واکسن آبزی و  93واکسن دامی،  91/ هر هیئت علمی، یک فناوری جدید
های تحقیقاتی مؤسسه واکسن و  ن و فناوران کشور، حمایت خود را از پروژهرئیس صندوق حمایت از پژوهشگرا

 .سازی رازی و حضور محققان این مؤسسه در صندوق اعالم کرد سرم

سازی رازی کرج نشستی مشترک با  ، امروز در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سازی رازی و جمعی از اعضای هیئت  ایت از پژوهشگران و فناوران کشور، رئیس مؤسسه واکسن و سرمحضور رئیس صندوق حم

مند شدن جامعه از دستاوردهای  علمی، محققان و نخبگان این مؤسسه در جهت حمایت از تحقیقات مؤسسه، کمک به بهره

 .بنیان برگزار شد مقاومتی و دانش گیری اقتصاد شده در داخل و خارج از کشور و کمک به شکل تحقیقاتی انجام

سازی رازی در حوزه اصالح ساختار و توسعه علمی و فناوری با اشاره  مقام رئیس مؤسسه واکسن و سرم در ابتدای این نشست، قائم

 134هکتاری،  104ترین مؤسسه در حوزه بیوتکنولوژی و واکسن با سطح  سازی رازی قدیمی به اینکه مؤسسه واکسن و سرم

های  های مصرفی در بخش های درمانی میزان تولید واکسن هکتار سایت دامپروری و تولید سرم 044تمان اداری و تحقیقاتی و ساخ

 .میلیارد دز در سال اعالم کرد 079های بیولوژیکی را  مختلف پزشکی، دامی، طیور، آبزیان و سایر فرآورده

ها  سازی رازی همیشه در حوزه تحقیقات و تشخیص بیماری سن و سرمبهمن عابدی کیاسری با بیان اینکه مؤسسه تحقیقات واک

ها،  های درمانی، ساختمان واکسن های سرم های در دست اجرای مؤسسه، نوسازی ساختمان در حال حاضر پروژه: پیشگام بوده، گفت

بنیان  های دانش صنعتی شرکت د نیمههای ویروسی انسانی، بیماری باکتریایی انسانی، ساختمان بانک سلول، آزمایشگاه تولی بیماری

 .المللی است های بین برای اخذ تأییدیه

سازی  های بیولوژیک و تجهیزات واکسن های انسانی، دام، طیور، آبزیان، فرآورده وی از فعالیت مرکز رشد فناوری در حوزه واکسن

 .اند بنیان در این مرکز مستقر شده شرکت دانش 00تاکنون : خبر داد و افزود

: درصد بازار واکسن دام و طیور دنیا در اختیار کشورهای چین، هند، استرالیا و برزیل است، خاطرنشان کرد 34عابدی با اعالم اینکه 

 .بنیان و فعالیتشان در این بخش، فصل جدیدی در حوزه واکسن را شروع خواهیم کرد های دانش با حضور شرکت

 .عنوان دهنده و هم گیرنده خواهیم بود نتقال تکنولوژی هم بهها قادر به ا با لغو تحریم: وی ادامه داد

انداز  سازی رازی با اشاره به تدوین سیاست علم و فناوری واکسن کشور، اهداف سند چشم مقام رئیس مؤسسه واکسن و سرم قائم

و دستیابی به سه درصد از  کشور برتر سازنده واکسن جهان 14واکسن کشور را در مؤسسه تحقیقات رازی، قرار گرفتن در فهرست 

 .سهم بازار جهانی واکسن عنوان کرد

اندازی مراکز رشد پارک علم و فناوری و  سازی رازی را تدوین برنامه جامع راهبردی مؤسسه، راه عابدی برنامه مؤسسه واکسن و سرم

های باکتریایی و  های درمانی، واکسن رمهای س اندازی مرکز نوآموزی، تکمیل و اتمام پروژه بنیان، راه های دانش حمایت از شرکت

های تولیدی داخلی، تدوین بسته  گذاری واکسن های تحقیقات، اصالح قیمت ویروسی، بازسازی و نوسازی خطوط، توسعه زیرساخت

های  ها، انتقال تکنولوژی به بخش خصوصی، توسعه بازارهای داخلی، خارجی و صادرات، جذب سرمایه تکنولوژی برای کلیه فرآورده

 .خارجی، اصالح ساختار سازمانی مؤسسه رازی، اصالح هرم نیروهای مؤسسه و جذب نخبگان اعالم کرد

منظور  از اهداف حائز اهمیت مؤسسه رازی عالوه بر ارتقاء کمی و کیفی محصوالت حال حاضر، توسعه دانش فنی به: وی تصریح کرد

 .جلوگیری از واردات و افزایش صادرات است
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 13واکسن آبزیان و  18واکسن دامی،  15: وسعه محصوالت و تولید محصوالت جدید در مؤسسه خبر داد و یادآور شدعابدی از ت

های نوترکیب،  ها، فرآورده ها، آنزیم واکسن طیور در دست تولید هستند و عالوه بر آن، اقداماتی نیز برای توسعه تولیدات هورمون

 .در حال اجرا هستندهای غیرواگیردار نیز  های بیماری واکسن

سازی رازی خواهد توانست  با حمایت دولت و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مؤسسه واکسن و سرم: وی تأکید کرد

تواند در قالب محقق یا واحد فناوری یا شرکت  جامه عمل بپوشاند و هر فرد می "هر هیئت علمی، یک فناوری جدید"به شعار 

 .مؤسسه یا مرکز رشد یا مرکز نوآوری، مؤسسه را در عملی کردن این شعار یاری رساند R&Dساختار بنیان و در  دانش

عابدی هدف اصلی مؤسسه را واگذاری دانش فنی به بخش خصوصی و در نتیجه آن تولید محصول و دستیابی به بازار جهانی عنوان 

 .رسان باشد تواند در تسریع تحقق این اهداف یاری کرد که همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور می

 سازی رازی فاصله صفر بین تحقیق و تولید در مؤسسه واکسن و سرم

های ناشناخته مؤسسه در کشور، بر خالف شناختی  سازی رازی با اشاره به ظرفیت در ادامه، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

دار نبود، مؤسسه رازی در این حوزه حضوری فعال داشته و  ه در کشور تکنولوژی معنیزمانی ک: که دنیا از این مؤسسه دارد، گفت

 .ای است که میان تحقیق و تولید ایجاد کرده است در حال حاضر نیز ویژگی آن عدم فاصله

خصوصی  های بخش ترین مؤسسه تحقیقاتی کشور از حمایت های قدیمی باید بتوانیم برای توسعه فعالیت: حمید کهرام افزود

 .مند شویم بهره

برای افزایش : درصد واکسن طیور ما وارداتی هستند، خاطرنشان کرد 84وی با بیان اینکه با وجود توان تولیدی در حال حاضر 

 .شده هستیم های تعریف ها و تخفیف بودجه تولید داخلی، نیازمند مدیریت، بهبود زیرساخت

باید بتوانیم در دو سال آینده با : بنیان در هشت ماه گذشته اظهار داشت دانشکهرام با اشاره به اعطای مجوز به هشت شرکت 

 .حمایت بخش خصوصی شاهد شکوفایی جدی در مؤسسه باشیم

 پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از مؤسسه رازی

های  قانون اساسی که دولت را موظف به فعالیت 00در پایان رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با اشاره به اصل 

های  گری را به بخش خصوصی واگذار کرده است، این اصل را حرکتی برای استفاده بیشتر از ظرفیت حاکمیتی کرده و تصدی

ها و  یم سیاستمراکز علمی ما باید متناسب با این اصل تغییراتی را در ساختار خود بدهند و ما نیز باید بتوان: مردمی دانست و گفت

 .هایمان را تغییر دهیم برنامه

های راهبردی خود را تدوین کرده و برای رسیدن به  تمامی مراکز اجرایی، تولیدی و خدماتی باید برنامه: اهلل ضرغام ادامه داد نصرت

 .انداز مدونی را تهیه کنند آنها چشم

ریزی برای استفاده از استعدادهای  نفت نیست و عمدتاً در حال برنامه دنبال مواد خام و دنیای امروز، دیگر صرفاً به: وی تصریح کرد

کنند، عازم آمریکا شده  درصد از افرادی که در کشور خود تحصیل نمی 04دهد که  برجسته کشورهای مختلف است و آمار نشان می

 .شوند درصد آنها نیز در همان کشور ماندگار می 34و 

هزار دانشمند در تالش است که بتواند دانشمندان خود در سایر کشورها  85اکنون با  ین نیز همآکادمی علوم چ: ضرغام یادآور شد

نفر جذب نخبه از سایر  94نفر از آنها را به کشور بازگرداند و همچنین ساالنه  044را بازگردانده و تاکنون توانسته است دوهزار و 

 .کشورها دارد

ما نیز باید بتوانیم . های داخلی در هر کشور است بال پیدا کردن استعدادها و ظرفیتدن در حال حاضر دنیا به: وی تأکید کرد

 .های بلندتر و با شتاب و شیب بیشتری را در این زمینه برداریم گام
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های تحقیقاتی کشور و وجود  سازی رازی با اشاره به ظرفیت باالی تمامی مؤسسه رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

منظور رفاه محققان و ساماندهی مناسب برای  صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به: شمار داخلی افزوداستعدادهای بی

سازی بستر اجرایی در جهت سوق دادن منافع تحقیقاتی و فناوری به  افزایی دانشگاه و صنعت و آماده تولید علم و فناوری و هم

 .نامه آن توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تأسیس شد با تصویب اساس 1050مردم و در نهایت توسعه پایدار کشور در سال 

مند شدن مردم از  سازی و بهره ضرغام هدف از تأسیس صندوق را شکوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید علم، فناوری، تجاری

فناوران حوزوی و دانشگاهی ایرانی اعم از ها و خدمات حمایتی، مادی و معنوی به پژوهشگران و  نتایج آنها از طریق ارائه کمک

 .حقیقی و حقوقی عنوان کرد

های داخلی و خارجی کشور استفاده و صندوق را به اتاق فکر  ایم با کشف استعدادها از تمامی ظرفیت وی با بیان اینکه سعی کرده

 .ها را فرصتی بزرگ برای شکوفایی استعدادهای کشور دانست نظام کنیم، تحریم

های  های تحقیقاتی، اعطای کرسی پژوهشی، حمایت از ثبت اختراعات و حمایت از اجرای طرح کمک به اجرای طرحضرغام 

سازی رازی، پیشنهاد انعقاد  های مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم های این صندوق اعالم و با حمایت از فعالیت پسادکترا را از فعالیت

 .ستای حمایت از مؤسسه مطرح کردای بین مؤسسه و صندوق را در را نامه تفاهم

نامه و رفع مشکالت زیرساختی مؤسسه رازی بتواند گام بلندی را در تأمین نیازهای  وی اظهار امیدواری کرد که با انعقاد تفاهم

 .داخلی و صادرات داشته باشد

ای صندوق حمایت از ه سازی رازی در پایان از حضور محققان مؤسسه در کارگروه رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

های مؤسسه نیز  پژوهشگران و فناوران کشور و افزایش ارتباطات میان مؤسسه و این صندوق استقبال و حمایت خود را از پروژه

 ./اعالم کرد
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 تامین منابع مالی
 آیانا 1351مرداد  13, سه شنبه

 آیین نامه نحوه ارائه تسهیالت به کشاورزانِ خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه ابالغ شد 
کل کشور را که به  9314قانون بودجه سال ( 99)تبصره ( د)و ( ج)معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بندهای 

 . وزیران رسیده است، برای اجرا ابالغ کردتصویب هیئت 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

به امهال نامه، از طریق بانک های عامل نسبت  ایران موظف است پس از تأیید اطالعات مالی مربوط به ذینفعان مشمول این آیین

 .ذینفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نماید 1050تسهیالت سررسید شده سال 

 :متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است

 کل کشور 9314قانون بودجه سال ( 99)تبصره ( د)و ( ج)آیین نامه اجرایی بندهای 

 :نی مشروح مربوط به کار می رونددر این آیین نامه اصطالحات زیر در معا -1ماده 

های عامل و صندوق های حمایتی،  کشاورزان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از بانک :ذی نفعان مشمول -الف

دریافت نموده و خسارت ( شامل زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان، جنگلداری و مرتعداری)تسهیالت بخش کشاورزی 

 .این آیین نامه رسیده باشد( 0)آنها در اثر حوادث غیرمترقبه، به تأیید کارگروه موضوع ماده  وارده به

های همه گیر  خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات و بیماری: حوادث غیرمترقبه -ب

نامه را با مخاطره جدی مواجه  ذینفعان مشمول این آیین گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی

 .نموده است

های دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که به  کلیه بانک: بانک عامل -ج

 .اند بخش کشاورزی تسهیالت پرداخت نموده

بت پوشش بیمه اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و مبلغی که توسط کشاورزان با :حق بیمه اجتماعی -د

 .شود عشایر و یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می

تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته اند، توسط سازمان  1050در سطح ملی، فهرست استان ها و مناطقی که از سال  -0ماده 

 .نامه اعالم خواهد شد این آیین( 0)تانداری ها جهت تشکیل کارگروه موضوع ماده مدیریت بحران کشور تعیین و به اس

در سطح منطقه ای، تأیید خسارت وارده به ذینفعان مشمول این آیین نامه، برعهده کارگروهی متشکل از فرمانداری  -0ماده 

ندگان صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و ، نمای(دبیر کارگروه)، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان (رییس کارگروه)شهرستان 

کل  1050قانون بودجه سال ( 11)تبصره ( ج)در خسارات موضوع بند . بانک عامل یا صندوق های حمایتی در شهرستان خواهد بود

 .کشور، نمایندگان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی به ترکیب کارگروه اضافه می شوند

ن دوره یا مدت استمهال تسهیالت سررسید شده، متناسب با میزان خسارت وارده، نوع فعالیت های کشاورزی و تعیی -1تبصره 

این ( 0)میزان غرامت پرداخت شده توسط صندوق بیمه کشاورزی به ذینفعان مشمول این آیین نامه، برعهده کارگروه موضوع ماده 

 .نامه است آیین

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تأمین اجتماعی و )اجتماعی  وزارت تعاون، کار و رفاه -0تبصره 

اقدام الزم را برای بخشودگی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از کشاورزانی که فهرست آنها ( واحدهای تابع استانی یا شهرستانی

عذوریت برای معافیت از پرداخت جریمه حق بیمه اجتماعی از مدت م. توسط کارگروه مذکور اعالم شده است، به عمل خواهد آورد

 .تعیین می شود 1050سال 
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نامه براساس نوع فعالیت کشاورزی، خسارات  این آیین( 0)آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه موضوع ماده  -0تبصره 

 .شوند ه است، مشمول حکم این ماده نمیوارده به آنها از طریق صندوق بیمه محصوالت کشاورزی تأمین و پرداخت شد

دبیر کارگروه، فهرست اسامی ذینفعان مشمول این آیین نامه را به همراه اطالعات مالی مربوط، به بانکهای عامل و  -0تبصره 

 .صندوق های حمایتی اعالم می نماید

نامه، از  ربوط به ذینفعان مشمول این آیینبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است پس از تأیید اطالعات مالی م -0ماده 

ذینفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر تا سه  1050طریق بانک های عامل نسبت به امهال تسهیالت سررسید شده سال 

 .سال اقدام نماید

یندگان خود در شعب استانی و بانک های عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابالغ این آیین نامه، نسبت به ابالغ آن به نما -تبصره

 .شهرستانی اقدام نمایند

های  شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موظف است از طریق صندوق -9ماده 

 ذینفعان مشمول این آیین نامه به مدت 1050غیردولتی حمایت از بخش کشاورزی نسبت به امهال تسهیالت سر رسید شده سال 

 .حداکثر تا سه سال اقدام نماید

قانون تشکیل سازمان مدیریت ( 10)این آیین نامه، پس از اعالم بانک عامل از محل اعتبارات ماده ( 9)و ( 0)بار مالی مواد  -8ماده 

 .و یا اعتبارات پیش بینی نشده تأمین می شود -1053مصوب  -بحران کشور

وزارت کشور، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، -3ماده 

بخش کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماه به سازمان مدیریت 

 .و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند

برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت تعاون،  8/9/1050مصوبه را در تاریخ  اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این

 .کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد
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 تحقیقات و نوآوری ها

 - 51/59/12فارس

 طرح در موسسات تحقیقات کشاورزی کشور 0144انجام 
طرح تحقیقاتی در موسسات  144هزار و  0امسال : قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت

 .دشو تحقیقات کشاورزی در کشور انجام می

از مراغه، عبدالرضا باقری ظهر امروز در مراسم معارفه رئیس جدید موسسه تحقیقات دیم کشور در  خبرگزاری فارسبه گزارش 

این : داشت شود، اظهار طرح تحقیقاتی در موسسات تحقیقات کشاورزی در کشور انجام می 944هزار و  3مراغه با بیان اینکه امسال 

 .موسسه و مرکز تحقیقاتی زیر مجموعه این سازمان در کشور در حال انجام است 09ها توسط  طرح

های غالت و حبوبات، باغبانی، شیالت، آبزیان، دامپروری و آبخیزداری انجام  هزار محقق در بخش 0ها توسط  این طرح: وی افزود

 .شود می

برداری در بخش کشاورزی  فته جدید پنج موسسه تحقیقاتی کشور برای استفاده و بهرهرقم و یا 09باقری با بیان اینکه امسال 

 .اند سال تالش کرده 14محققان بخش تحقیقات کشاورزی برای معرفی این ارقام : شود، افزود رونمایی می

وسسات فعال در بخش دیم موسسه تحقیقات دیم کشور از م: قائم مقام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور افزود

 .رقم جدید توسط این موسسه معرفی و در اختیار کشاورزان کشور قرار گرفته است 01در کشور است که تاکنون 

 .میلیارد ریال سودآوری داشته است 094جاری برای کشاورزان در کشور  های موسسه تحقیقات دیم در سال یافته: وی افزود

سال گذشته  14بنای توسعه کشاورزی در کشور و اعتباری که برای این بخش اختصاص یافته در تحقیقات پایه و زیر: باقری گفت

 .افزایش نیافته است

باقری بدون اشاره به میزان اعتبار اختصاص یافته به بخش تحقیقات کشاورزی خواستار توجه بیشتر به تحقیقات در بخش 

 .کشاورزی و اختصاص اعتبار الزم به این بخش شد

 درصد افزایش یافته است 01طرح تحقیقاتی تولید گندم، جو و نخود  31تمام با ا*

طرح  09موسسه تحقیقات دیم ایران در معرفی : نیز در این مراسم افزود( ایکاردا)نماینده سازمان تحقیقات در مناطق خشک جهان 

 .تحقیقاتی با سازمان ایکاردا همکاری تحقیقاتی داشته است

هایی که موسسه دیم با ایکاردا انجام داده در بخش به نژادی و به زراعی کشاورزی ایران بسیار تاثیرگذار  طرحاثرات : رضایی افزود

 .بوده است

های آذربایجان شرقی، لرستان و کرمانشاه اجرا  سازمان ایکاردا و سازمان تحقیقات کشاورزی ایران در طرحی که در استان: وی گفت

 .درصد افزایش خواهند داد 09د را کنند تولید گندم، جو و نخو می

 .شود این طرح در مدت پنج سال اجرا می: وی افزود

 .ساله غفاری تجلیل و قدردانی شد 10های  در این مراسم گلکاری به عنوان رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور معرفی و از تالش
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 تحقیقات و نوآوری ها

  آیانا 1351مرداد  58, پنجشنبه

 اجرای طرح کارآفرینی کشت هوایی کلید خورد 
ای برای نخستین بار در کشور، در مرکز تحقیقات و  های اولیه اجرای طرح ایرپونیک یا کشت هوایی گلخانه بررسی

 . وزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر انجام شدآم

کاربردی جهاد کشاورزی  -، رئیس مرکز کارآفرینی مؤسسه آموزش عالی علمی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دارویی ارائه شده و  ای توسط حسین مهرابی، دانشجویی کارشناسی رشته گیاهان طرح کشت هوایی گلخانه: با اعالم این خبر گفت

جویی در مصرف آب و انرژی، عدم استفاده از سموم، عدم نیاز به هر گونه خاک، امکان صادرات  هایی مانند صرفه دارای ویژگی

 .محصول به دلیل تولید محصول سالم است

در راستای اجرای طرح  :های کارآفرینی دانشجویان علمی کاربردی کشاورزی افزود مقدم درباره حمایت از اجرای طرح صالحی

ایرپونیک یا کشت هوایی با مدیران کل منابع طبیعی، تعاون، کار و امور اجتماعی، معاون مدیرکل شیالت، مدیرکل امور اقتصادی 

گذاری سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اجرایی  ریزی و فنی سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور سرمایه ت برنامهاستانداری، معاون

هایی  گذاری در بخش کشاورزی استان بوشهر نشستهای کشاورزی و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه رکت شهرکش

 .برگزار شده است

عنوان پایلوت اجرایی شود و سپس در سایر  ربط، این طرح ابتدا در استان بوشهر به وی اظهار امیدواری کرد با همکاری مراجع ذی

 ./رای آن فراهم شودها نیز امکان اج استان
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

المللی گندم و جوی زمستانه در  مه بیناستقرار بخشی از برنا/ رونمایی از ارقام جدید گندم، نخود و خردل

 ایران 
مردادماه در جشنواره ارقام رونمایی  01از ارقام گندم بهاری آفتاب، گندم هشترود، نخود ثمین و خردل صادق در 

 . خواهد شد

اشاره به دو دهه  با( ایانا)رئیس جدید مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  ای و دانه فعالیت مستمر این مؤسسه در بخش تحقیقات دیم کشور و معرفی ارقام جدید گندم، جو، حبوبات، گیاهان علوفه

ها و  اند که منجر به افزایش عملکرد، مقاومت آفات و بیماری شده در مؤسسه معرفی شده رقم اصالح 01تاکنون : روغنی گفت

 .اند زنده و غیرزنده محصوالت شدههای  مقاومت به تنش

های تولید، عوامل  این تغییرات، مؤلفه: طور مرتب در حال تغییر و تحول است، افزود صابر گلکاری با بیان اینکه محیط پیرامون ما به

ا شناخت کامل، گیرد و باید بتوانیم ب محیطی غیرزنده و زنده، تغییرات شرایط اقلیمی و نوسانات شدید بارندگی را نیز دربر می

 .پذیرای این تغییرات باشیم

در عرصه تولید نیز باید پایش مستمر تحقیقات، موازی با تحوالت صورت گیرد و در اهداف تحقیقات، بازنگری : وی خاطرنشان کرد

 .انجام شود

معرفی ارقام جدید، باال  زمان سازی مدت کارگیری راهبردهای مناسب، کودتاه روزآوری اهداف مؤسسه تحقیقات دیم، به گلکاری به

های  آالت مناسب کشت دیم، افزایش کمی و کیفی طرح بردن تنوع ژنتیکی در محصوالت دیم، طراحی، ساخت و معرفی ماشین

 .زراعی و حل معضالت تولید را از اهداف مؤسسه تحقیقات دیم کشور عنوان کرد تحقیقاتی به

ها در مزارع کشاورزی خبر داد و  کارگیری این یافته خش خصوصی در جهت بههای تحقیقاتی به ب وی از انتقال دانش فنی یافته

 .های تولید منجر خواهد شد شک استفاده از ارقام جدید و افزایش راندمان تولید به کاهش هزینه بی: تصریح کرد

ی مانند ایکاردا و اجرای الملل های بین رئیس جدید مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با اشاره به همکاری مؤسسه با مؤسسه

 .های مشترک از افزایش تعامل با مراکز داخلی و خارجی خبر داد پروژه

های تحقیقات دیم کشور به اصالح گیاهان سازگار برای مناطق مرتفع و استقرار بخشی از  های جدید مؤسسه گلکاری از فعالیت

هدف اصلی مؤسسه تحقیقات دیم کشور افزایش تولید : ادامه داد المللی گندم و جوی زمستانه در ایران اشاره کرد و برنامه بین

 .های تحقیقاتی و درآمدزایی است بندی پروژه پایدار و تأمین مواد غذایی با اولویت

وی در پایان از رونمایی رقم گندم بهاره آفتاب، رقم گندم هشترود، رقم نخود ثمین و رقم خردل صادق در نخستین جشنواره ارقام 

 ./شود خبر داد اواخر مردادماه برگزار میکه در 
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 تخم مرغ

 - 51/59/15فارس

 شود صادرات تخم مرغ به عراق و افغانستان انجام نمی
اک بودن ایران از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را به سازمان بهداشت جهانی دام گویند پ در حالی که مسئوالن می

این موضوع را تایید نکرده و به این دلیل در  OIEگوید  گذار می تخم  اند اما رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ اعالم کرده

 .مرغ ایران وجود نداشته است هفته گذشته متقاضی برای حواله صادرات تخم 0

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار استان تهران در گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم صر نبینا

اعالم  OIEاگرچه سازمان دامپزشکی ایران پاک بودن کشور از ویروس آنفلوانزای پرندگان را به سازمان بهداشت جهانی دام : گفت

 .کرده اما هنوز این سازمان پاک بودن ایران را از ویروس مذکور را سایت بهداشت جهانی دام منتشر نکرده است

به محض اعالم پاک بودن ایران توسط سازمان : مرغ به عراق و افغانستان متوقف است، افزود وی با بیان اینکه هنوز هم صادرات تخم

شود زیرا متقاضیان ما در کشورهای عراق و افغانستان  انزای پرندگان صادرات از سر گرفته میبهداشت جهانی دام از ویروس آنفلو

 .منتظر اعالم این سازمان هستند

مرغ  گذار استان تهران با بیان اینکه در دو هفته اخیر هیچ تقاضایی برای حواله صادرات تخم رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

صادراتی به معنای   کنیم و عدم درخواست صدور حواله مرغ را ما صادر می های صادراتی تخم مامی حوالهت: ایم، تصریح کرد نداشته

 .این است که هنوز امکان صادرات به کشورهای عراق و افغانستان وجود ندارد

مرغ ایران را وارد  مرغ صادراتی ایران، عراق است و افغانستان هم در کنار این کشور بخشی از تخم مشتری عمده تخم: وی گفت

 .کند می

این موضوع : شود، اظهار داشت مرغ به عراق آغاز می شود تا پایان هفته صادرات تخم پور در پاسخ به این سؤال که گفته می نبی

 .بستگی به اعالم پاک بودن ایران از آنفلوانزا توسط سازمان بهداشت جهانی دارد

کند،  مرغ ایران به صورت رسمی به عراق و افغانستان حکایت می بودن صادرات تخم در حالی که خبرها از متوقف: به گزارش فارس

مرغ به عراق و افغانستان بر اثر آنفلوانزای پرندگان  روند صادرات تخم: گوید رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران می

 .اصال متوقف نشد بلکه تا حدودی کند شد

ای از این  بخش عمده: گوید کند و می اعالم می 044هزار و  9مرغ در تیرماه گذشته را حدود  موی همچنین میزان صادرات تخ

 .ها به عراق و افغانستان صادر شده است مرغ تخم
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 تخم مرغ
 - 51/59/13فارس

 ارتقاء صادرات پس از رکورد سال گذشته/ شود مرغ به عراق و افغانستان از سر گرفته می صادرات تخم
با آغاز مجدد : هزار تن مرغ و تخم مرغ صادر شد، گفت 914معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته 

راق و افغانستان به دنبال افزایش صادرات این محصوالت هستیم و به مقادیر صادرات مرغ و تخم مرغ به کشورهای ع

 .قبلی قانع نیستیم

در پاسخ به این  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در گفت

افتد، زیرا  حتما این اتفاق می: شود، گفت مرغ تا پایان هفته به کشورهای عراق و افغانستان مجدد آغاز می تخم سؤال که آیا صادرات

 .مشکل آنفلوانزای پرندگان در کشورمان حل شده و شرایط به حال عادی برگشته است

ازمان دامپزشکی کشور از واحدهای مختلف هایی که س برداری ها و نمونه با آخرین ارزیابی: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .بندی در مورد پاک بودن کشور از آنفلوانزای پرندگان به دست آمد داشته آخرین جمع

که یک  OIEسازمان دامپزشکی پاک بودن کشور از ویروس آنفلوانزای پرندگان را به سایت سازمان بهداشت جهانی دام : وی افزود

رود اعالم کرده و این  رهای مختلف در زمینه صادرات و واردات محصوالت دام و طیور به شمار میالمللی مرجع برای کشو سایت بین

 .سایت هم پاک بودن ایران را از آنفلوانزای پرندگان اعالم کرده است

یران و عراق هایی که بین وزیر کشاورزی ا رکنی با اشاره به حضور وزیر کشاورزی عراق در ایران اظهار امیدواری کرد، طی مالقات

های مختلف برای افزایش صادرات محصوالت  بیشتر بین این دو کشور فراهم شود و بتوان از فرصت  همکاری  گیرد، زمینه صورت می

 .کشاورزی و دامی به این کشور به نحو احسن استفاده کنیم

شور توقف کوتاهی در زمینه صادرات تخم مرغ معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به دنبال مطرح شدن بیماری آنفلوانزا در ک

گردد، بلکه ما در تالش هستیم  با آغاز صادرات مجدد به عراق نه تنها شرایط به حالت اولیه بر می: به عراق به وجود آمد، بیان داشت

 .که میزان صادرات تخم مرغ و حتی مرغ را به کشور عراق افزایش دهیم

در مجموع حدود  50سال : ورد صادرات محصوالت مرغ و تخم مرغ در کشور شکسته شد، گفترکنی با بیان اینکه سال گذشته رک

 .مرغ به کشورهای مختلف صادر شد هزار تن صادرات مرغ و تخم 194

های سنگین گاوهای شیری را به کشورهای اطراف  های ژنتیکی در دام گیری از پتانسیل ما به دنبال این هستیم که با بهره: وی افزود

داخلی فراهم شود و هم کشورهای همسایه از امکاناتی که در اختیارمان است،   کننده ادر کنیم و با این کار هم منفعت تولیدص

 .مند شوند بهره

های خوب ایران در زمینه تخم مرغ و  این کشور یکی از مشتری: وزیر جهاد کشاورزی در مورد صادرات تخم مرغ به افغانستان گفت

ود و با توجه به مرز مشترک با این کشور شرایط صادرات گوشت گرم مرغ از مناطق مرزی به افغانستان کامال ش مرغ محسوب می

 .فراهم است

 .ما به دنبال افزایش صادرات مرغ و تخم مرغ هستیم و به شرایط قبل از مطرح شدن موضوع آنفلوانزا قانع نیستیم: وی افزود
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 تخم مرغ
 اکونا - 135۱مرداد  15 - ۱227۱: کد خبر 

 شود صادرات تخم مرغ به عراق و افغانستان انجام نمی
اند اما  دگان را به سازمان بهداشت جهانی دام اعالم کردهگویند پاک بودن ایران از آنفلوآنزای فوق حاد پرن در حالی که مسئوالن می

هفته گذشته متقاضی برای  0این موضوع را تایید نکرده و به این دلیل در  OIEگوید  گذار می تخم  رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ

 .مرغ ایران وجود نداشته است حواله صادرات تخم

: گذار استان تهران گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم نا ناصر نبیبه گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکو

اعالم کرده  OIEاگرچه سازمان دامپزشکی ایران پاک بودن کشور از ویروس آنفلوانزای پرندگان را به سازمان بهداشت جهانی دام 

 .ت جهانی دام منتشر نکرده استاما هنوز این سازمان پاک بودن ایران را از ویروس مذکور را سایت بهداش

به محض اعالم پاک بودن ایران توسط سازمان : مرغ به عراق و افغانستان متوقف است، افزود وی با بیان اینکه هنوز هم صادرات تخم

انستان شود زیرا متقاضیان ما در کشورهای عراق و افغ بهداشت جهانی دام از ویروس آنفلوانزای پرندگان صادرات از سر گرفته می

 .منتظر اعالم این سازمان هستند

مرغ  گذار استان تهران با بیان اینکه در دو هفته اخیر هیچ تقاضایی برای حواله صادرات تخم رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

دراتی به معنای صا  کنیم و عدم درخواست صدور حواله مرغ را ما صادر می های صادراتی تخم تمامی حواله: ایم، تصریح کرد نداشته

 .این است که هنوز امکان صادرات به کشورهای عراق و افغانستان وجود ندارد

مرغ ایران را وارد  مرغ صادراتی ایران، عراق است و افغانستان هم در کنار این کشور بخشی از تخم مشتری عمده تخم: وی گفت

 .کند می

این موضوع : شود، اظهار داشت مرغ به عراق آغاز می هفته صادرات تخم شود تا پایان پور در پاسخ به این سؤال که گفته می نبی

 .بستگی به اعالم پاک بودن ایران از آنفلوانزا توسط سازمان بهداشت جهانی دارد

کند، رضا ترکاشوند  مرغ ایران به صورت رسمی به عراق و افغانستان حکایت می در حالی که خبرها از متوقف بودن صادرات تخم

مرغ به عراق و افغانستان بر اثر آنفلوانزای پرندگان اصال متوقف نشد  روند صادرات تخم: گوید مل اتحادیه مرکزی مرغداران میمدیرعا

 .بلکه تا حدودی کند شد

ای از این  بخش عمده: گوید کند و می اعالم می 044هزار و  9مرغ در تیرماه گذشته را حدود  وی همچنین میزان صادرات تخم

 .ها به عراق و افغانستان صادر شده است مرغ تخم
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 (سایر )تولیدات باغی 

 - 51/59/11فارس

 سرمازدگی عامل اصلی گرانی گیالس/ جدول+قیمت میوه و سبزی
درصد افزایش قیمت یافته است،  04ت به دو هفته پیش رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت گیالس نسب

 .های گیالس در اوایل سال منجر به کاهش تولید و در نتیجه گرانی آن در سال جاری بود سرمازدگی شکوفه: گفت

وش طعم و رنگ و با تقاضای باال در فصل های تابستانی خ گیالس یکی از میوه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

رسد، اما امسال این میوه نه تنها نسبت به آغازین  تابستان است که معموال در اواسط تابستان به قیمت مناسبی برای عرضه می

 .تر هم شده است روزهای برداشت و عرضه ارزان نشد، بلکه اخیرا گران

هزار تومان  10تا  14حدود ( ع)ی اخیر در بازار شهرستانی میدان امام حسین ها به گزارش فارس قیمت این محصول که در هفته

 .شد هزار تومان عرضه می 18بود روز گذشته در این بازار با قیمت هر کیلوگرم 

ای ه بر اثر سرمای ابتدای امسال و آسیب وارد بر شکوفه: گوید در این رابطه حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران می

 .گیالس در ابتدای سال، تولید این محصول از ابتدا کم و قیمت آن هم گران بود

 04با توجه به عرضه کم گیالس قیمت این میوه نسبت به دو هفته گذشته حدود : رئیس اتحادیه میوه سبزی تهران تصریح کرد

 .درصد افزایش یافته است

ای بود و از هر درخت  حالی که امسال بر اثر سرما محصول تولیدی تک دانه آید، در  ای به بار می معموال گیالس خوشه: وی افزود

 .تقریبا یک پنجم تولید هر ساله میوه گیالس حاصل شد

 (ع)قیمت میوه و سبزی در بازار شهرستانی میدان امام حسین 

 قیمت بر حسب تومان انواع میوه و سبزی

 0444 شلیل

 0944 آلو قطره طال

 0444 آلو قرمز

 18444 السگی

 3444 آلبالو

 0444 انگور سبز

 9444 انگور قرمز

 0944 سیب گالب

 3444 زردآلو

 9444 هلو انجیری

 0444 جدا هلو هسته

 9444 انجیر سیاه

 8444 انجیر زرد
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 0444 موز

 5444 آناناس

 10444 انبه

 1044 گوجه فرنگی

 1944 خیار

 0444 ای فلفل دلمه

 1944 سیب زمینی

 1444 زرد پیاز

 1044 پیاز سفید

 3444 توت فرنگی

 1944 هویج

 0444 غوره

 1044 طالبی

 1944 خربزه

 844 هندوانه

 0444 کدو

 9444 بامیه

 0444 لوبیای سبز

 1344 بادمجان

 5444 لیموترش

آش، کوکو و قرمه در این تومان و قیمت هر کیلو سبزی  0944براساس این گزارش قیمت هر کیلو سبزی خوردن در میدان مذکور 

 .تومان است 0444بازار 
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 تولیدات باغی
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 گیرد  شاورزی شتاب میهای ک توسعه استان گلستان با اجرای طرح
های آب و خاکی در  های مثمر را از دیگر طرح بخشی در تبدیل اراضی شیبدار به باغ وزیر جهاد کشاورزی، شتاب

 . شود هزار هکتار از اراضی استان اجرا می 994این طرح در : گلستان برشمرد و گفت

رسانی دولت، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای اداری  طالعو به نقل از پایگاه ا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها،  برداری از این طرح با بهره: گلستان از اجرای چند طرح بزرگ و زیرساختی در حوزه آب و خاک این استان خبر داد و افزود

 .گیرد توسعه گلستان شتاب می

ها که  این طرح: ئیس جمهوری برگزار شد، خاطرنشان کردمحمود حجتی در جلسه شورای اداری گلستان که با حضور معاون اول ر

 .زا بوده و برای توسعه گلستان مفید است های گذشته اجرای آن آغاز شده و نیاز به منابع مالی زیاد دارد، تحول از سال

اجرای این طرح که با : ها برشمرد و ادامه داد ترین این طرح هزار هکتار اراضی شمال گلستان را از مهم 054وی، طرح زهکشی 

ای به آن دارد، عالوه بر افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، از منابع خاک نیز  دولت نیز اهتمام ویژه

 .حفاظت خواهد شد

: د و یادآور شدهای مورد توجه در استان گلستان اعالم کر های آبخیزداری و آبخوان داری را از دیگر طرح حجتی، توجه به طرح

های فصلی نیز  های زیرزمینی، از خسارات ناشی از سیالب بخشی به منابع آب و تقویت سفره ها عالوه بر ایمن انجام این طرح

 .کند جلوگیری می

ا و ه آب در این راستا طرح جامعی برای سه استان گلستان، خراسان شمالی و مازندران تهیه شده که به کنترل روان: وی تصریح کرد

 .کند وری از منابع آب کمک می بهره

های آب و خاکی در گلستان برشمرد و  های مثمر را از دیگر طرح بخشی در تبدیل اراضی شیبدار به باغ وزیر جهاد کشاورزی، شتاب

ار آن انجام هزار هکت 94تا  04های قبل حدود  شود که طی سال هزار هکتار از اراضی استان اجرا می 114این طرح در : تأکید کرد

 .شده است

های مثمر عالوه بر حفظ خاک، به ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای مردم استان  تبدیل این اراضی به باغ: حجتی اظهار داشت

 .کند کمک می

در  های مهم برای توسعه و ایجاد اشتغال وی، توجه به مباحث شیالت و ماهیان خاویاری و نیز توسعه پرورش میگو را از دیگر طرح

 .ها دراین دو بخش داشته باشد ای به ایجاد زیرساخت دولت باید توجه ویژه: گلستان اعالم کرد و گفت

های آبیاری نوین، تغییر الگوی کشت و احیای کشت برخی محصوالت ازجمله پنبه را از دیگر  حجتی توجه ویژه به اجرای طرح

ای نزدیک، پنج دستگاه ماشین کشت مکانیزه پنبه به این استان  در آینده: های این وزارتخانه برای گلستان برشمرد و افزود برنامه

 .اختصاص خواهد یافت

توان این محصول استراتژیک  های باالیی دارد و نیز ارقام قدیمی بذر، نمی های کشت سنتی پنبه که هزینه با شیوه: وی تصریح کرد

 ./را احیاء کرد
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 تولیدات باغی
 ایسنا - 135۱مرداد  1۱چهارشنبه 

 کمبود پرتقال صنعتی برای تولید آبمیوه و کنسانتره

کنند لذا امیدواریم  د ظرفیت اسمی تولید میدرص 94های کنسانتره با  در حال حاضر کارخانه: دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنسانتره اعالم کرد

 .ها بتوانیم به میزان ظرفیت نصب شده تولید داشته باشیم پس از برداشته شدن تحریم

 94در عمل : های تولید کنسانتره اظهار کرد هزار تنی کارخانه 104وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به ظرفیت اسمی  آبادی در گفت اهلل داوود ولی

  .شود کنیم که نیمی از آن صادر می هزار تن کنسانتره تولید می 84تا 

در زمینه تولید کنسانتره پرتقال با مشکل مواجه هستیم، چراکه باغداران : وی با اشاره به آغاز تولید کنسانتره آلبالو از یک ماه پیش تصریح کرد

شود که این مساله باعث شده قدرت رقابت در  رزان و صنعتی کمتر تولید میهای ا اند، لذا پرتقال به سمت تولید پرتقال مجلسی و تامسون رفته

  .بازار جهانی کاهش پیدا کند و قیمت نامناسب باشد

تر بود و تفاوت زیادی با  های آغازین صنعت تولید کنسانتره قیمت میوه مناسب که در سال دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنسانتره با تاکید بر این

  .شود هرچه پیش رفتیم مشکالت بیشتر شد که یکی از آنها مربوط به قیمت میوه می: ایم، گفت نداشته نرخ جهانی

ای است که  اکنون کمتر کارخانه: که کارخانه موجودی زنده است و تولید به هر طریقی باید ادامه پیدا کند، اظهار کرد آبادی با اشاره به این داوود

  .ه باشددرصد ظرفیت تولید داشت 144با 

های گذشته شرایط بهتری داشته  که تولید و صادرات کنسانتره در سال وی با تاکید بر افزایش قیمت میوه و تاثیر آن بر تولید و با اشاره به این

 .ها از سه ماه آینده، صادرات کنسانتره وضعیت بهتری پیدا کند است، اظهار امیدواری کرد با توجه به حذف تحریم

ای به نام چین در دنیا  کننده در گذشته تولید: نایع آبمیوه و کنسانتره با اشاره به ورود رقبای جدید در بازار جهانی ادامه داددبیر انجمن ص

کنندگان کنسانتره سیب  ترین تولید سال توانست یکی از بزرگ 19الی  14مطرح نبود، اما این کشور شروع به تولید کنسانتره سیب کرد و در 

  .شود

شود وارد نخواهد شد؛ به عنوان مثال  ای که در داخل تولید می مشابه کنسانتره: آبادی همچنین در مورد واردات کنسانتره نیز تاکید کرد داوود

در صورتی که کنسانتره آلبالو وارد . شوند ها به شدت متضرر می اگر کنسانتره سیب از چین وارد کشور شود، با توجه به قیمت پایین آن کارخانه

  .بینند اما با این وجود به واردات کنسانتره پرتقال به خاطر کمبود این میوه در کشور نیازمندیم ود، باغداران لطمه میش

هزار تن کنسانتره  04ساالنه به : شود، تصریح کرد تن در سال کنسانتره پرتقال تولید می 9444که در داخل کشور حدود  وی با اشاره به این

  .شود هزار تن دیگر از طریق واردات تامین می 19لذا  پرتقال نیاز داریم،

تواند هم باغات مرکبات را احیاء و هم قیمت را رقابتی  که توجه به تولید پرتقال صنعتی می دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنسانتره با اشاره به این

  .شوند وارد می... شود از جمله موز، کیوی، آناناس، بلوبری و  یهای گرمسیری که در کشور تولید نم غیر از پرتقال، کنسانتره میوه: کند، گفت

با : ها اظهار کرد شدن برخی از کارخانجات تولید کنسانتره به خاطر نداشتن سرمایه در گردش و رقابتی نبودن قیمت آبادی با اشاره به بسته داوود

  .امیدواریم صادرات روند بهتری پیدا کند 9+1های خارجی پس از توافق ایران با گروه  وآمد هیات توجه به رفت

ها برداشته شوند  اگر واقعا تحریم: که روزی کشورهای اروپایی چون فرانسه و ایتالیا خریدار کنسانتره ایران بودند، گفت وی با اشاره به این

دهد، چرا که هر قدر  ها را کاهش می نرخ توانیم به میزان ظرفیت نصب شده تولید داشته باشیم که این مساله روی قیمت تاثیر گذاشته و می

  .کنند کنندگان میوه نیز شرایط بهتری پیدا می همچنین تولید. شود تولید افزایش یابد قیمت تمام شده نیز کم می
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 51/59/57فارس

 هزار راس دام 044صدور / اخذ مجوز برای صادرات دام عشایر
 .مجوز الزم برای صادرات دام عشایر از طریق وزارت جهاد کشاورزی اخذ شد: رئیس سازمان امور عشایری گفت

های صورت گرفته مجوز الزم برای  زنیها و رای با تالش: وگو با خبرنگار فارس در ایالم اظهار داشت کرمعلی قندالی امروز در گفت

 .صادرات دام عشایر از طریق وزارت جهاد کشاورزی اخذ شد

هزار راس دام از کشور صادر شد و این مهم با همت  344در سال گذشته در مجموع حدود : رئیس سازمان امور عشایری گفت

 .های عشایری انجام شد بخش خصوصی و برخی از تشکل

ال جدید نیز این موضوع استمرار یافت و مجوز الزم نیز از طریق وزارت جهاد کشاورزی اخذ شد و تاکنون سعی در س: وی ادامه داد

 .های عشایری وارد فاز صادرات دام عشایر شوند و عمده بازار هدف نیز کشور کویت است شده تشکل

یز انجام شده و زمینه الزم نیز برای این مهم هایی برای صادرات گوشت به کشور عراق ن به تازگی صحبت: این مسئول اضافه کرد

ها به این مهم بپردازند و آنچه که برای این سازمان مهم است شروع به کار و فعالیت صادرات دام عشایر  فراهم شده است تا تشکل

 .است

کردند که جای تقدیر و  های مرزی مانند ایالم نیز اولین محموله صادراتی را به کشور کویت ارسال استان: قندالی تصریح کرد

ها را نیز وارد این  های مرزی سایر استان تحسین فراوان دارد و امیدواریم در پروسه زمانی یکساله ضمن تقویت صادرات از استان

 .فعالیت کنیم

ر این راستا رئیس سازمان امور با بیان اینکه عشایری این سازمان با هدف تعادل میان عرضه دام و بازار مصرف در تالش است و د

در حال حاضر میزان و نرخ گوشت در بازار باالست اما این رقم در عرضه دام زنده نسبت به : نیز توفیقاتی حاصل شده است گفت

 .سال گذشته کاهش یافته است

ادی از های گذشته تالش شد در تمام کشور فضایی فراهم شود بخش زی طی سال: های عشایر نیز ادامه داد وی در خصوص بیمه دام

 .دام و حتی عشایر را تحت پوشش بیمه قرار گیرد

و   میلیون راس دام عشایر در کل کشور بیمه شده 0های صورت گرفته در حال حاضر بیش از  با فعالیت: این مسئول اضافه کرد

 .اند مند شده هزار نفر از خانوارهای عشایری نیز تحت پوشش بیمه برخوردار شده و از این مزیت بهره 05حدود 

هایی که با وزارت نیرو صورت گرفته امیدواریم در یک  با هماهنگی: قندالی در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی نیز تصریح کرد

 .ها را به انرژی خورشیدی مجهز کنیم پروسه پنج ساله همه سامانه

هایی  امور عشایری بوده و در این راستا تالشهای سازمان  استفاده از انرژی پاک یکی از برنامه: رئیس سازمان امور عشایری گفت

 .صورت گرفته و نتایج مطلوبی نیز حاصل شده است
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 تولیدات دام وطیور
 اناآی 1351مرداد  16, جمعه

 بازدید وزیر جهاد کشاورزی از طرح توسعه دشت راین تاکستان 
محمود حجتی عصر پنجشنبه در ادامه سفر یکروزه به استان قزوین از طرح توسعه پرورش گاو شیری در مجتمع شیر 

 .و گوشت دشت رادین بازدید کرد

میلیارد ریال  010تن شیر با  39و تولید روزانه راس گاو شیری  0344به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، این طرح با ظرفیت 

 .نفر شغل ایجاد خواهد کرد 194سرمایه گذاری در حال احداث است و در صورت تکمیل شدن برای 

: محمد علی دقیقی مدیرعامل مجتمع بزرگ آوین دشت در هنگام بازدید وزیر جهاد کشاورزی از این مجتمع دامداری اظهارداشت

با هدف تولید شیرخام در راستای تکمیل طرح شرکت کشت و صنعت آوین دشت با ظرفیت سه  50ز سال مجتمع دشت رادین ا

 .هکتار احداث می شود 94هزار راس کل گله در زمینی به مساحت 

هزار مترمربع سوله و هفت  15فاز اول این طرح به ظرفیت یک هزار راس دام در دست ساخت است و تاکنون : دقیقی بیان کرد

 .مترمربع فونداسیون و بتن ریزی در آن صورت گرفته است هزار

راس دام شیری در این مجموعه نصب شده است و با  50مدرنترین دستگاه شیردوشی روتاری با ظرفیت دوشش همزمان : وی افزود

 .هد شدتن شیرخام در روز تولید خوا 044توجه به حجم تولید شیرخام در دو واحد آوین دشت و دشت رادین بالغ بر 

در صدد هستیم در آینده نزدیک کارخانه تولید شیرخشک و محصوالت لبنی را نیز در این زنجیزه : این کارآفرین برتر تصریح کرد

 .راه اندازی کنیم

میلیارد ریال از محل مشارکت  044میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بین شده که  010در فاز اول این طرح : دقیقی یادآورشد

 .میلیارد ریال از محل سرمایه گذاری سهامداران تامین خواهد شد 110اورزی و تسهیالت صندوق توسعه ملی و بانک کش

میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و در صورت حمایت جدی این مجموعه می تواند در ایجاد  04تاکنون : وی گفت

 .وری مناسب در بخش کشاورزی نقش موثری ایفا کنداشتغال و افزایش میفی و کمی مصحوالت تولیدی و بهره 

 .وزیر جهاد کشاورزی همچنین از مجتمع کشت و صنعت مافی در شهرستان قزوین هم بازدید کرد

 .نفر شغل ایجاد کرده است 09تن شیر تولید می کند و برای  04راس دام روزانه بیش از  084این واحد با داشتن یک هزار و 

/item/tashakkol/ir.iana.www://http00598-1html. 
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 تولیدات دام و طیور
 - 51/59/57فارس

 شوند میلیون دام امسال واکسینه می 34/ بروسلوز معضل جدی در حوزه دامپروری است
میلیون واکسیناسیون  34بینی شده بیش از  امسال پیش: فتمعاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گ

 .ها در کشور انجام شود دام

های قابل انتقال بین  ای بیماری الدین جاویدی ظهر امروز در سومین همایش منطقه از همدان، جمال خبرگزاری فارسبه گزارش 

ای برای پیشرفت و توسعه نیاز به  هر جامعه: اظهار کرد  معتقدیم انسان سالم محور توسعه پایدار است،انسان و حیوان با بیان اینکه 

 .نیروی انسانی سالم دارد

میلیون  99تا  94میلیون رأس دام سنگین و حدود  8در حال حاضر پنج تا : وی با اشاره به جمعیت دامی موجود در کشور، گفت

 .ایم ه در دهه اخیر کاهش چشمگیری را شاهد بودهرأس دام سبک در کشور داریم ک

های دامی در سه دسته اقتصادی، بهداشتی و یا اقتصادی و  بیماری: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور افزود

 .کنند بهداشتی خساراتی ایجاد می

ها را  کند و باید همه بخش ها را اجرا می انسانی برنامهامکانات و نیروی   سازمان دامپزشکی بر اساس اعتبارات،: نشان کرد وی خاطر

 . نیز در نظر داشته باشیم

ها در سازمان  ریزی برنامه: گفت  گیرد، های کارشناسی صورت می ها بر پایه کار جاویدی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم کار

 .شود دامپزشکی با توجه به شرایط انجام می

این میزان نسبت به سال : های واگیر دامی در سه ماه نخست امسال کاهش داشته است، ابراز داشت ریوی با بیان اینکه بیما

 .درصد کاهش داشته است 93نیز  50درصد و نسبت به سال  05گذشته 

یکی  های دور جزء بروسلوز به عنوان یک مسئله حیاتی از گذشته: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد

 .های اول دامپزشکی بوده چرا که از لحاظ اقتصادی و بهداشتی مهم است از اولویت

کنی این بیماری شدند که امروزه  کشور موفق به ریشه 13تنها : وی بروسلوز را یک بیماری هزار چهره عنوان کرد و بیان داشت

 .جاد کرده استها تهدیداتی را ای های جدید آن در پستانداران دریایی این کشور گونه

های  کنترل این بیماری همچون تشخیص و درمان آن نیاز به هزینه: جاویدی بروسلوز را معضل جدی منطقه دانست و تأکید کرد

 .کالن دارد

هایی در  موفقیت: ها دانست و گفت پزشکی و دامپزشکی از فرصت وی شناخت کامل از بیماری و ارائه طرح کامل را با همکاری نظام

 .با این بیماری داشتیم مقابله

کاهش چشمگیری را در بروز بروسلوز  55و  53های  در سال: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

 .های گذشته بود داشتیم که حاصل واکسیناسیون در سال

با واکسیناسیون  58و  50های  در سال: شدآور  های مقابله با بروسلوز برشمرد و یاد وی واکسیناسیون مداوم را یکی از فاکتور

 .به بعد نیز واکسیناسیون فراگیر شد 51صعودی سیر نزولی در تب مالت داشتیم و از 

میلیون دام واکسینه شدند که  05سال گذشته : میلیون دام انجام شد، گفت 19واکسیناسیون  54جاویدی با بیان اینکه در سال 

 .میلیون واکسیناسیون دام انجام شود 04بینی شده بیش از  امسال نیز پیش

: های دوم و سوم هستیم، گفت های شیری صنعتی زیر پوشش در جهان بعد از آمریکا جزء کشور وی با بیان اینکه در زمینه گاوداری

 .ها را به حال خود رها کنیم توانیم این گاوداری نمی

http://www.farsnews.com/
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ها، تشخیص به موقع، افزایش پوشش  ها و بررسی افزایش رصد با: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور افزود

 .میلیون رأس گاو شیرده علیه بیماری تب مالت انجام شد 0واکسیناسیونی در سال جاری واکسیناسیون 

کشور  سازمان دامپزشکی: وی با بیان اینکه باید از ظرفیت بخش غیر دولتی در مقابله با بیماری بروسلوز استفاده کرد، تصریح کرد

درصد را نیز  04گیرد که باید  درصدی به عهده می 34تأمین لوازم آزمایشگاهی، تجهیزات الزم و تأمین واکسن را با تأمین 

 .ها بر عهده گیرد استانداری در تأمین دستمزد

=nn?php.textnews/com.farsnews.www://http10504943444555 
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 تولیدات دام و طیور
 - 51/59/11فارس

 درصد افزایش یافت 3.3صنعتی   شاخص قیمت تولید کننده مرغداری
 94.13رسید که  090.10به عدد  9314های صنعتی کشور در بهار سال  شاخص قیمت تولید کننده محصوالت مرغداری

کاهش ( تورم نقطه به نقطه)درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل  3.31و ( تورم فصلی)به فصل قبل درصد نسبت 

 0.04معادل  9313نسبت به چهار فصل منتهی به بهار  9314درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به بهار . داشت

 .باشد درصد می

درصد  14790رسید که  013755به عدد  1050بهار سال های صنعتی کشور در  شاخص قیمت تولید کننده محصوالت مرغداری

درصد تغییر . کاهش داشت( تورم نقطه به نقطه)درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل  0785و ( تورم فصلی)نسبت به فصل قبل 

 .درصد است 0704معادل  1050نسبت به چهار فصل منتهی به بهار  1050شاخص در چهار فصل منتهی به بهار 

های کشور بجز چهارمحال و بختیاری، سیستان وبلوچستان، کرمان و گلستان با کاهش  در تمام استان 1050ور در بهار شاخص مذک

درصد افزایش بیشترین افزایش  0730درصد کاهش بیشترین کاهش و استان کرمان با  08719استان کردستان با . همراه بوده است

 .اند را در کل کشور داشته

جوجه . درصد کاهش یافته است 14750واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  005750ص گروه مرغ به شاخ 1050در بهار 

شاخص مذکور در مقایسه با فصل . درصدی نسبت به فصل قبل بیشترین کاهش را در گروه داشته است 18795یکروزه با کاهش 

 .یین رفتن شاخص مرغ گوشتی و پولت بوده استدرصد کاهش یافت که این کاهش بیشتر ناشی از پا 3780مشابه سال قبل 

 تخم مرغ

کاهش فوق بیشتر ناشی از پایین رفتن . درصد کاهش یافت 14705مرغ نسبت به فصل قبل  شاخص گروهتخم 1050در فصل بهار 

ه درصد نسبت ب 3750همچنین در این فصل شاخص تخم مرغ خوراکی . درصد بود 10709دار که معادل  شاخص تخم مرغ نطفه

 .فصل قبل کاهش یافته است

 .درصد افزایش داشت 0705در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، شاخص گروه تخم مرغ 

همچنین در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، . درصد کاهش یافت 1748باشد که نسبت به فصل قبل  این گروه شامل کود می

 .درصد افزایش داشته است 00731شاخص کود 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http10504911444084 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 1351مرداد  15, شنبه

 دامداری ایران، نیازمند پرورش اصولی سگ های/ هزار گله دام در حال چرا 031یک میلیون سگ؛ نگهبان 

 کار 
انسان به عنوان اشرف مخلوقات با استفاده از هوش خدادادی خود در طول قرن ها زندگی از  (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران

به منظور ایجاد سهولت در امور  -که با توجه به دانش زمان برای او شناخته شده بود -تمامی امکانات موجود در دنیای اطراف 

شاید . ده و بدون تردید حیوانات جزء نخستین امکانات موجود برای بشر اولیه به حساب می آمدندروزمره زندگی، بهره می بر

اولین مواردی بوده است که .... استفاده از انواع حیوانات برای امور مختلفی همچون تغذیه، کشاورزی، دامداری، حمل و نقل، شکار و 

انات گوناگونی مانند اسب ها، فیل ها، شترها، انواع پرندگان، گاوها و گوسفند انسان نخستین را به فکر رام کردن و استفاده از حیو

با گذشت زمان و ورود نوع بشر به عصر ماشین و تکنولوژی در بسیاری از موارد، وظیفة این . ها و همچنین سگ ها انداخته است

مورد نظر در بسیاری از موارد یا منتفی شد و یا جنبه حیوانات به انواع ماشین آالت ساخته شده محول گردید و استفاده از حیوانات 

اسب ها که از زمان های دور عضو الینفک و ضروری زندگی انسان ها به شمار می : تفریحی و ورزشی به خود گرفت؛ به عنوان مثال

 .رفته اند، امروزه در بیشتر موارد برای امور ورزشی و تفریحی مورد استفاده قرار می گیرند

دقیق نخستین استفاده بشر از خانواده سگ سانان اطالع دقیقی در دست نیست، اما پژوهشگران معتقدند بیش از ده هزار  از زمان

نخستین استفاده بشر از این حیوانات مواردی نظیر شکار، گله . سال است که انسان ها از سگ ها در امور مختلفی بهره می برند

است؛ اما نکته مهم این است که سگ ها بر خالف بسیاری از دام های دیگر نه تنها با  داری و محافظت از مزارع و منازل بوده

گذشت زمان اهمیت خود را در زندگی ما از دست نداده اند، بلکه روز به روز با توجه به نیازهای گوناگون انسان ها کاربرد این 

دانش ژنتیک و اصالح نژاد و با توجه به انواع استعداد هایی با رشد و پیشرفت تکنولوژی و بوجود آمدن . حیوان بیشتر و بیشتر شد

که خداوند بزرگ در وجود این مخلوق قرار داده، دانشمندان علم ژنتیک را بر آن داشت تا با ایجاد اصالحات و تغییرات ژنتیکی بهره 

که هر کدام از نظر  -د ثبت شده جهانی نوع نژا 044برداری بهتری از این حیوان داشته باشند، تا جایی که امروزه شاهد بیش از 

 .هستیم -ژنتیک رفتاری و فیزیکی مشخصات خاص خود را دارند 

امروزه در دنیا سگ ها در بخش های مختلف نظامی، کشاورزی، پزشکی، امداد رسانی، دامپروری ، خدمت رسانی اجتماعی، حفظ 

هستند؛ تا جایی که بسیاری از این موارد بدون حضور آنها غیر قابل مشغول به رفع نیازهای اساسی ما انسان ها ... حریم خصوصی و 

از نظر )همچنین در سال های اخیر و با به وجود آمدن مراکز علمی و تخصصی که در مورد استعداد های این حیوان . انجام است

حیوان کشف، تقویت و در مواردی تحقیق و بررسی انجام می دهند، به مرور استعدادهای جدیدی در وجود این ( فیزیکی و روانی

 .حتی ایجاد شده است که نقش سگ ها را در بر طرف کردن طیف گسترده ای از نیازهای بشریت پر رنگ تر نموده است

 :در اینجا به بعضی از این موارد به صورت تیتروار اشاره می شود

از گله در برابر حیوانات وحشی و سرقت انسان،  حفاظت)، سگ های گله ...(مراکز دولتی، نظامی، خصوصی و )سگ های نگهبان 

جستجوی انواع مواد مخدر، مشروبات الکلی و هرنوع کاالی غیر مجاز و قاچاق، )، سگ های کاشف و جستجو گر(هدایت گله

ر حفاظت از افراد، کودکان، سالخوردگان، شخصیت های دولتی و حقوقی د)، سگ های گارد (جستجوی مواد آتش زا و منفجره و 

حمله به مجرمان و دفاع )، سگ های دستیار پلیس ...(برابر هر گونه تهاجم احتمالی مانند حمله با سالح سرد، حمله با سالح گرم و 

جستجو و امداد رسانی به افراد آسیب دیده در )، سگ های امداد و نجات ...(از افسر پلیس، تعقیب و شناسایی افراد مجرم فراری و 

گم شده در کوه و جنگل و مناطق طبیعی، جستجو و شناسایی و امداد رسانی به افراد در اثر بالیای طبیعی  طبیعت مانند افراد

، ....( ، جستجو و شناسایی اجساد افراد در مناطق مختلف طبیعی یا شهری و ...مانند افراد مانده در زیر آوار زلزله، سیل، طوفان و 
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دستیار ناشنوا، دستیار نابینا، دستیار بیماران صرعی؛ )فیزیکی یا ذهنی آسیب دیده اند  سگ های دستیار و همکار افرادی که از نظر

تا جایی که این سگ ها می توانند به افراد قبل از حمله سرع اخطار دهند؛ دستیار بیماران روانی و عقب ماندگان ذهنی، دستیار 

، سگ (زا را در محیط به فرد بیمار از چند ده متری اخطار دهند بیماران آسمی و آلرژیک تا جایی که می توانند وجود ماده آلرژی

شناسایی انواع سرطان ها در افراد مشکوک به سرطان، ) های پزشکی که این رشته جزء رشته های جدید استفاده از سگ است 

کمک می کنند، سگ های شناسایی بیماران دیابتی و شناسایی انواع بیماری های مختلف، سگهایی که در ارتوپدی به بیماران 

رهایی گروگان، کشف بمب های دستاز، کشف محموله )، سگ های ضد تروریست ...(آموزش دیده برای کمک به بیماران افسرده و 

 (.های تروریستی انفجاری، شیمیایی، وانواع سم

که امروزه به سگ ها سپرده می شود و آنچه در سطور باال نام برده شد، تنها بخشی از انواع ماموریت های حیاتی به شمار می آیند 

همان طور که قبالً اشاره شد  -نکته بسیار مهم در اینجاست که از همه سگ ها نمی توان در تمامی این رشته ها استفاده کرد، بلکه 

در اینکه چه . کردهر کدام از نژادها دارای استعدادهای فیزیکی و رفتاری خاص خود بوده، از آنها باید در رشته مربوطه استفاده  -

سگ هایی را می توان از دسته سگ های کار به حساب آورد و چه سگ هایی را نمی توان از این دسته شمرد، برخالف آنچه که 

اکثریت تصور می کنند، سگ کار بودن هیچ ارتباطی به جثه حیوان ندارد و اینکه ما به اشتباه فقط سگ های با جثه بزرگ را از 

از سوی دیگر، هر سگی با هر وزن و جثه ایی که برای انجام کاری . ه حساب می آوریم، کامالً نادرست استدسته سگهای کار ب

آموزش ببیند، سگ کار به حساب می آید و بیشتر نژادهایی که امروزه در دنیا به رسمیت شناخته می شوند، برای انجام کاری 

می توان به کاربرد بعضی از نژادهای کوچک جثه در موارد مختلفی مانند  به عنوان مثال. پرورش یافته و اصالح نژاد گردیده اند

محافظت از مزارع در برابر موش ها و پرندگان و یا آموزش به سگ های کوچک جثه ایی که گاه وزن بالغ آنها کمتر از یک کیلو 

دسترس یا محل هایی که سگ های  گرم است، برای کشف مواد مختلفی مانند مواد مخدر در محیط های تنگ و کوچک و دور از

در اینجا باید تأکید کرد در تعریف سگ . اشاره کرد...( کانال های کولر، لوله در ساختمان ها و )بزرگ جثه نمی توانند به آنجا بروند 

داد و آموزش های کار آنچه بیش از جثه و وزن آنها باید مورد توجه قرار گیرد، مشخصات فیزیکی، رفتاری و مهم تر از همه استع

 .است

یکی از قدیمی ترین، مهم ترین و پرکاربرد ترین رشته فعالیت سگ های کار، حفاظت و حراست از گله های دام است که به راستی 

این موجود دوست و همراه مهربان و با وفای چوپان است که بدون آن امکان حتی یک روز به چرا بردن گوسفندان برای چوپان 

، اهمیت این مخلوق خداوند در تولید گوشت قرمز (گوسفند و بز)در اینجا با اشاره به تعداد دام های سبک کشور  .میسر نخواهد بود

میلیون  04میلیون رأس گوسفند و حدود  94بر اساس آمارهای منتشره حدود . و نیازهای پروتئینی کشور بیشتر هویدا می گردد

یعنی )درصد آن به صورت مرتعی و یا پرورش در حاشیه روستا تعلیف می شوند،  59رأس بز در میهن مان پراکنده است که بالغ بر 

هزار گله  009اگر ما میانگین تعداد دام های موجود در هر گله را دویست رأس در نظر بگیریم، حدود ( میلیون رأس 89بالغ بر 

قط در امر دامپروری به صورت چرای آزاد خواهیم داشت و اگر سهم هر گله تنها سه قالده سگ باشد، قریب یک میلیون سگ ف

اگر به این عدد، تعداد سگ هایی را که در سایر بخش های کشاورزی مانند دامداری های صنعتی، مرغداری ها، مزارع . موجود است

سیار بیشتر خواهد پرورش ماهی، باغ ها و همینطور به منظور نگهبانی در کارخانه ها، گارگاه ها و منازل اضافه نماییم، تعداد آنها ب

 .بود

با عنایت به موارد پیش گفته و اشاره به کاربردهای جدید و امروزی سگ ها که به واقع گره گشای خیلی از مسائل یاد شده هستند، 

 ./لزوم برنامه ریزی جدی و دقیق تر بخش های مرتبط به این حوزه را در پرورش و آموزش سگ های کار می طلبد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http00580-1html. 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 1351مرداد  12, دوشنبه

 بررسی توسعه نژاد گاوهای دو منظوره در برنامه شبکه تلویزیونی بازار 
ب موضوع پرورش و توسعه نژاد گاوهای دو منظوره در کشور مورد در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امش

 . بررسی قرار می گیرد

در برنامه کارشناسی امشب دوازدهم مرداد ماه موضوع پرورش و توسعه نژاد گاوهای دو ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

گوساله های نر مولد اسپرم مرکز اصالح نژاد دام معاونت  منظوره در کشور توسط مهندس علی کاظمی کارشناس برنامه ریزی تولید

 .امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بررسی می شود

براساس این گزارش، در برنامة مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب منظور از نژاد گاوهای دو منظوره، تفاوت های نژاد  1

 .نظوره شیرده یا گوشتی و منشاء نژاد گاوهای دو منظوره مورد بررسی قرار می گیردگاوهای دو منظوره با نژاد گاوهای یک م

استفاده از نژاد گاوهای دو منظوره در سایر کشورها یا قاره ها، هدف یا اهداف واردات نژاد : این گزارش در ادامه یادآور شده است 0

، جایگاه و (دامپروری ها)ه در اقتصادی تر شدن واحدهای تولیدی گاوهای دو منظوره به کشور، تأثیر پرورش نژاد گاوهای دو منظور

از دیگر موضوعات امشب ... وضعیت کشور از نظر پرورش و توسعه نژاد گاوهای دو منظوره و نیز تولید مواد و فراورده های ژنتیکی و 

 .برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار است

میهمان پشت خط برنامه مجله  -استاد رشته اصالح نژاد دانشگاه شهید باهنر کرمان  - براساس این گزارش، دکتر آیت اللهی

 .کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب است که به پرسشهای مجری برنامه پاسخ خواهد گفت

عالیتهای گاوداری در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب گزارشی از ف: این گزارش همچنین خاطر نشان ساخته است

 .پخش خواهد شد -استان البرز  –تراب ترکی در شهرستان مالرد 

به صورت گاو نر  1004و مونت بیلیارد در دهه ( فلک فیه)نژادهای دو منظوره سیمنتال : این گزارش در ادامه یادآور شده است

هایی از آنها در منطقه کشت و صنعت هفت تپه و برای دورگ گیری به همراه نژادهای شیری و گوشتی وارد کشور شدند و آمیخته 

 .ایستگاه دامپروری خوزستان درسالهای اخیر موجود بوده است

توسط بخش خصوصی و با مساعدت و نظارت مرکز  1034براساس این گزارش، گاو سیمنتال به صورت محصوالت مواد ژنی درسال 

بومی و یا تالقی با آمیخته ها توسط بخش خصوصی وارد استان مازندران اصالح نژاد دام کشور برای توسعه آمیخته گری با گاوهای 

 .گردید

جنین های رجیستر سیمنتال برای پرورش خالص و تکثیر از کشور  1054در دهه : این گزارش همچنین خاطر نشان ساخته است

ور به تعداد زیادی در بسیاری از استانهای آلمان وارد ایران شده است که نتاج حاصل از انتقال جنین توسط مرکزاصالح نژاد دام کش

 .کشور پراکنده شد ه اند

از کشور فرانسه به استان خراسان شمالی  1005گاوهای خالص مونت بیلیارد هم در سال : این گزارش در ادامه یادآور شده است

 آمیخته های نژادهای دومنظوره بویژه سیمنتال قابلیت سازگاری و. وارد شده است

ری در شرایط گرم و مرطوب را در سطح باالیی نسبت به دیگر نژادهای پرشیر دارند و افت تولید، کاهش باروری، کاهش عادت پذی

اشتها و کاهش ضریب تبدیل غذایی در این دامها نسبت به دیگر گاوهای اصیل بسیار کمتر است و بیشترین سودمندی را دورگ 

 .های نسل اول نصیب پرورش دهنده می کنند
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اس این گزارش، نژادهای دومنظوره در سالهای اخیر در بخش های وسیعی از استانهای شمال، شمال غرب و غرب و در براس

و حتی مناطق کویری و مرکزی رضایت پرورش دهندگان خویش را جلب نموده است و روز به روز ( خوزستان)استانهای جنوبی 

 عتی و نیمه صنعتی افزودهبرمحبوبیت و عالقه مندی در دامداریهای روستایی و صن

 .می شود

نژاد دو منظوره با عملکرد شیر و گوشت باال، کمترین سوماتیک سل کانت، باروری : این گزارش همچنین خاطر نشان ساخته است

ساله منظم و رشد سریع، گاو بسیار قوی و سالم با سازش پذیری سریع به تمام شرایط آب و هوایی و غذای ثابت، درتمام قاره ها، گو

های نر با ارزش باال و الشه های با ارزش عالی، خلق و خوی بسیار آرام و راحت از همه نرها و ماده ها، اثرات اقتصادی باال در گله 

دو رگ )های شیری و گوساله های نر با کمترین نیازهای زیست محیطی و رسیدن به رشد سریع، نژادی ایده آل برای آمیخته گری 

 .از مزایای گاوهای از نژاد دو منظوره به شمار می رود... شیری خالص و با نژادهای ( گیری

هم اکنون کشور از نظر تأمین مواد زنتیکی مورد نیاز این نژادها خودکفا است و ساالنه در : این گزارش در ادامه یادآور شده است

 .ردات محصوالت ژنتیکی این نژاد می شودحد محدودی به خاطر ارتباط علمی و برخورداری از ژنتیکهای ممتاز اقدام به وا

در حال حاضر تحقیقاتی درسطح دانشگاهی و مراکز تحقیقی صورت گرفته یا درحال : این گزارش در پایان خاطر نشان ساخته است

بیشتر انجام است که نژاد مونت بیلیارد برای شیر بیشتر و تا حدودی گوشت ولی نژاد سیمنتال برای شیر و ترکیبات آن و گوشت 

 .پرورش داده می شود

از شبکه تلویزیونی بازار پخش و بازپخش آن روز بعد از ساعت هفت صبح تقدیم  15گفتنی است برنامه مجله کشاورزی از ساعت 

 .بینندگان می شود

/item/majles/ir.iana.www://http00510-1html. 
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 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران جوان - 1050مرداد  10: تاریخ

 مرغ و مرغ نداریم محدودیتی در صادرات تخم
مرغ و مرغ به روسیه وجود ندارد اما در حال حاضر  محدودیتی در ارتباط صادرات تخم: مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور بیان کرد

 نشده است ها بسته قرارداد نهایی شرکت

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحمید فاضلی مدیرعامل اتحادیه صنعت مرغداران کشور در گفتگو با 

وجود ندارد از سویی  مرغ و مرغ به روسیه محدودیتی در ارتباط صادرات تخم: مرغ، گوشت به روسیه اظهار داشت صادرات مرغ، تخم

 .ها بسته نشده است دو کشتارگاه مورد تأیید سازمان دامپزشکی قرار گرفتند که در حال حاضر قرارداد نهایی شرکت

در زمان شیوع آنفوالنزا میزان : مرغ به افغانستان و عراق اظهار داشت وی در خصوص پاک شدن ایران از آنفوالنزا و صادرات تخم

افغانستان و عراق متوقف نشده بود که با پاک شدن ایران از بیماری آنفوالنزا قطعا در روزهای آینده میزان  مرغ به صادرات تخم

 .صادرات افزایش پیدا خواهد کرد

هزار و  0مرغ درب مرغداری بین  قیمت فروش تخم: مرغ تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرغداران در خصوص میانگین قیمت تخم

هزار تومان است حال افزایش عرضه  0تا  544هزار و  0تومان است در حالی که قیمت تمام شده محصول  944هزار و  0الی 044

 .مسبب افت قیمت در بازار شده است
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 135۱رداد م 13: تاریخ

 چینی گوسفندان عشایر پایان فصل پشم
 .تن در استان اصفهان پایان یافت 544چینی گوسفندان عشایر با تولید  فصل پشم

صفهان میزان پشم تولیدی از هر رأس ، معاون اداره کل امور عشایر استان اگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

تن پشم از یک میلیون رأس گوسفند عشایر مناطق ییالقی  544از ابتدای خرداد تاکنون : گرم اعالم کرد و گفت 544گوسفند را 

 . شده است آوری این استان جمع

ای طبق آداب و رسوم عشایر پشم  چینی گوسفندان افرادی مجرب با همکاری گروهی قومی و قبیله در فصل پشم: اسفندیاری افزود

 .کنند گوسفندان را برداشت می

 .شود پشم تولیدی گوسفندان برای تولید صنایع دستی ازجمله بافت قالی، جاجیم، گبه، گلیم و سیاه چادر استفاده می: وی گفت

و دهاقان بیش از یک میلیون  های سمیرم، فریدونشهر، چادگان، شهرضا عشایر ایل قشقایی، بختیاری و عرب جرقویه در شهرستان

 .رأس دام دارند

/news/fa/ir.yjc.www://http9054535 
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 تولیدات دام و طیور
 ایسنا - 135۱مرداد  5جمعه 

 انهزار توم 90قیمت کیلویی / برابر ایران 99مصرف گوشت بوقلمون در اروپا 

قیمت هر کیلوگرم : برابر ایران عنوان کرد و گفت 11دهندگان بوقلمون متوسط مصرف گوشت بوقلمون در اروپا را  پرورش  مدیرعامل تعاونی

 .هزار تومان است 10گوشت بوقلمون در بازار مصرف حدود 

مزرعه پرورش بوقلمون مادر : ور اشاره و اظهار کردوگو با خبرنگار ایسنا، به وضعیت تولید گوشت بوقلمون در کش سید مهدی آذرمؤید در گفت

 .شود دار از فرانسه برای تولید جوجه یکروزه وارد می کشی فعال شده و همچنین تخم نطفه به منظور جوجه

. ددرصد گوشت خالص دار 39الشه بوقلمون با کم کردن استخوان، حدود : وی درباره مقدار گوشت بدست آمده از هر قطعه بوقلمون گفت

ای است که دو نوع گوشت قرمز و سفید دارد و گوشت قرمزش قابل قیاس با گوشت گوسفند است و گوشت سفید آن  بوقلمون تنها پرنده

 .درصد پروتئین است 05گوشتی رژیمی با 

را اقشار متوسط و رو به  کنندگان بوقلمون در کشور در حال حاضر مصرف: آذرمؤید گوشت بوقلمون را گوشت کامال اقتصادی خواند و اظهار کرد

 .رفت این درحالی است که در گذشته این محصول پروتئینی گوشت اعیانی به شمار می. دهند پائین تشکیل می

تواند جایگزین  دهندگان بوقلمون در ادامه با بیان اینکه به دلیل قیمت مناسب و پروتئین باال، گوشت بوقلمون می پرورش  مدیرعامل تعاونی

گرم  094واحد پرورش بوقلمون در کشور، سرانه مصرف ساالنه گوشت بوقلمون  044با وجود : بی برای گوشت قرمز باشد، گفتبسیار مناس

 .درحالیکه سرانه مصرف گوشت بوقلمون در اتحادیه اروپا حدود چهارکیلوگرم و در آمریکا هفت کیلوگرم است. است

قلمون در کشور، سرانه مصرف این محصول با سرانه مصرف جهانی فاصله زیادی سال که از عمر صنعت پرورش بو10پس گذشت : وی افزود

 .دارد

تومان  8444دهنده تقریبا  هزینه پرورش هر کیلوگرم بوقلمون زنده برای پرورش: آذرمؤید درباره هزینه های تولید و پرورش بوقلمون اظهار کرد

 .تومان است هزار 10تا  11و در بازار مصرف هر کیلوگرم گوشت بوقلمون 

در حال : دهندگان بوقلمون در پاسخ به این سوال که وضعیت صادرات گوشت بوقلمون به چه صورت است؟ گفت پرورش  مدیرعامل تعاونی

 .توان برای صادرات این محصول با ترکیه رقابت کرد البته می. شود حاضر صادرات به شکل دائمی انجام نمی

 .صیص یارانه به تولید و کاهش قیمت تمام شده عنوان کردوی شرط رونق صادرات بوقلمون را تخ

میلیون جوجه  079ریزی و امسال  پارسال سه میلیون جوجه: آذرمؤید در ادامه به میزان تولید گوشت بوقلمون در سال گذشته اشاره کرد و گفت

 .یل کاهش جوجه ریزی در سال جاری استترین دال ریزی شده است که افزایش سود تسهیالت بانکی برای تولیدکنندگان، یکی از مهم
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 تولیدات دام و طیور
 ایسنا - 135۱مرداد  15شنبه 

 صادرات گوسفند به عربستان و کویت متوقف شد

 .دامی سازمان دامپزشکی از توقف صادرات گوسفند به عربستان و کویت خبر دادهای  مدیرکل دفتر مدیریت بیماری

ای درباره بیماری تب کریمه کنگو و برخی اظهارات غیرکارشناسی  های رسانه جوسازی: وگو با خبرنگار ایسنا، گفت پیما در گفت داریوش جهان

رفتند دیگر این دام اهلی را خریداری نکنند و صادرات گوسفند با  یسبب شده عربستان و کویت که از مشتریان گوسفند ایرانی به شمار م

 .مشکل مواجه شود

نفر در کشور به بیماری تب کریمه کنگو مبتال شده و چهار نفر  19بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، حدود : وی افزود

ما طی ماه گذشته هیچ گزارشی مبنی بر ابتال یا افزایش آمار تلفات انسانی منتشر نشده اند ا نیز جان خود را از بر اثر این بیماری از دست داده

 .اند دهد سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت در کنترل این بیماری موفق بوده است که نشان می

اقدامات سازمان دامپزشکی ایران را  تر از ایران است، چرا که آنها وضعیت بیماری تب کریمه کنگو در کشورهای دیگر وخیم: پیما گفت جهان

نفر بر اثر تب کریمه کنگو جان خود را  84و بیش از   نفر به این بیماری مبتال شده 084ای که در روسیه بالغ بر  دانند؛ به گونه وظیفه خود نمی

 .گیرد ای غیرکارشناسی صورت نمی های رسانه اند اما در آن کشورها چنین هیاهوها و فضاسازی از دست داده

های اعتباری و ابزاری خود، برای  سازمان دامپزشکی علیرغم محدودیت: های دامی سازمان دامپزشکی تصریح کرد مدیرکل دفتر مدیریت بیماری

نترل ها داشته باشد که ک کند بهترین عملکرد را در کنترل و مقابله با این بیماری های مشترک انسان و دام همواره تالش می مقابله با بیماری

 .ای انجام دهیم که به صنایع و تولید ملی آسیب وارد نشود ها به گونه رسانی را در رسانه بیماری تب کریمه کنگو نیز گواه آن است اما باید اطالع
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 (سایر )ت زراعی تولیدا

 - 51/59/12فارس

 ساله تولید شکر در کشور شکسته شد 04رکورد / میلیون تن چغندر در سال جاری 1بینی تولید  پیش
هزار تن شکر داخلی در سال  301رئیس گروه چغندر قند معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تولید یک میلیون و 

 .ه خواندسال گذشته بی سابق 04زراعی گذشته را طی 

 53این میزان شکر از سطح : ، پیمان حصادی افزودرسانی وزارت جهاد کشاورزی پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزار هکتار اراضی نیشکر به دست آمده است 50هزار هکتار مزارع چغندر قند و 

 .ن عنوان کردهزار ت 854هزار تن و شکر حاصل از نیشکر را  809وی شکر حاصل از چغندرقند را 

 50-50هزار تن شکر در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی  009تولید یک میلیون و : حصادی در عین حال اظهار داشت

 .درصد رشد نشان می دهد 18نزدیک به 

 .هزار تن عنوان کرد 100وی میزان تولید شکر در سال زراعی گزشته را یک میلیون و 

 .درصد از کل تولید مربوط به آذربایجان غربی است 05ن تولید چغندر قند با به گفته حصادی ، بیشترین میزا

تن در هکتار گزارش  0578عملکرد تولید چغندر قند در سال زراعی جاری : وی در مورد عملکرد تولید چغندر قند نیز تصریح کرد

 .درصد افزایش نشان می دهد 1973شده که نسبت به سال قبل از آن 

ر قند معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، علت افزایش عملکرد چغندر قند در سال زراعی جاری را استفاده از رئیس گروه چغند

بذرهای مقاوم، ورود تکنولوژی های نوین در مزارع، کشت و برداشت مکانیزه چغندر قند توسط کشاورزان، آبیاری مناسب و کافی، 

 .با بیماری ها، آفات و علف های هرز برشمرداستفاده از کودهای شیمیایی و مبارزه به موقع 

هکتار و در استان های  0394در سال زراعی گذشته، کشت چغندر پاییزه در سطح : وی درباره کشت چغندر پاییزه نیز گفت

 .هزار تن چغندر قند به دست آمد 100خوزستان، گلستان و خراسان شمالی انجام شد که از این سطح 

 ت پاییزهدرصدی کش 14صرفه جویی 

این اراضی در استان : هکتار عنوان کرد و اذعان داشت 0544را  50-50حصادی، سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه در سال زراعی 

 .های کرمانشاه، گلستان، خوزستان، ایالم و خراسان شمالی به زیر کشت رفته است

 .صرفه جویی نسبت به کشت بهاره شده است درصد در آبیاری 94با کشت پاییزه چغندر قند دست کم : وی ادامه داد

هزار متر مکعب آب نیاز است ، در حالی که در کشت  10در کشت بهاره این محصول، برای هر هکتار : حصادی خاطر نشان کرد

 .هزار متر مکعب آب مصرف می شود 8پاییزه در هر هکتار 

 14-11میلیون تن چغندر در سال زراعی  1پیش بینی تولید 

هزار هکتار برای تولید چغندر قند با  54وه چغندر قند معاونت زراعت با بیان این که تا کنون کارخانجات قند در سطح رییس گر

 .میلیون تن چغندر قند تولید شود 9پیش بینی می شود از این سطح :کشاورزان قرارداد منظور کرده اند، گفت

توسط وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت چغندر بهاره ثابت در نظر در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی : وی افزود

 .افزایش خواهد یافت 1040هزار هکتار در افق  84گرفته شده، اما سطح زیر کشت چغندر پاییزه تا 

ارتقای با  1040پیش بینی شده در افق : هزار تنی کشور به شکر ، تصریح کرد 044میلیون و  0حصادی با اشاره به نیاز ساالنه 

درصد شکر مورد نیاز کشور از طریق تولید چغندر قند و نیشکر در داخل  54عملکرد و افزایش سطح زیر کشت چغندر پاییزه، 

 .تامین شود

http://www.farsnews.com/
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 تولیدات زراعی
 آیانا 1351مرداد  11, یکشنبه

 ورود هیئت تجاری مانگیستائوی قزاقستان در دو هفته آینده / شکسته شدن رکورد تولید گندم در مازندران
 .درصدی خرید، استان مازندران رکورد تولید گندم را شکست 943امسال با افزایش 

از اجرایی شدن ( ایانا)شاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان جهاد ک

 19بخش خصوصی این کشور تا : نامه کشاورزی میان این استان و مانگیستائوی قزاقستان تا دو هفته آینده خبر داد و گفت تفاهم

شود که امیدواریم دستاوردهای خوبی را دربر داشته  رمان وارد ایران مینامه با بخش خصوصی کشو روز آینده برای انعقاد تفاهم

 .باشد

درصد نیاز این کشور از طریق تولیدات مرغ، ماهی، گل و میوه  94نامه کلی منعقدشده،  بر اساس تفاهم: دالور حیدرپور افزود

 .کشورمان تأمین خواهد شد

های زیادی برای  مندی شود که عالقه بینی می به قزاقستان، از بعد مسافت پیشدلیل نزدیکی استان مازندران  به: وی خاطرنشان کرد

 .صادرات محصوالت کشاورزی داشته باشیم

ترتیب  های گمرکی با کشورهای روسیه، بالروس و قرقیزستان دارد که بدین نامه جمهوری قزاقستان تفاهم: حیدرپور ادامه داد

 .شود ر این بخش حذف میعوارض گمرکی برای صادرات محصوالت فوق د

های ایران در این  وجود آید و فرصت خوبی است تا توانمندی شود که بازار مناسبی در این کشور به بینی می پیش: وی تصریح کرد

 .بخش رونمایی شود

 درصد از اراضی شالیکاری مازندران 91برداشت 

در این استان ارقام شیرودی، فجر و خزر از : برنج یادآور شدرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درباره وضعیت برداشت 

 .درصد برداشت برنج انجام شده است 19وضعیت مناسب کیفی و کمی برخوردارند و تاکنون 

با وجود آنکه سیل و بارندگی در استان مازندران وجود داشت، اندکی زحمت کشاورزان را در زمان برداشت : حیدرپور تأکید کرد

 .اما در عوض روزهای آفتابی و گرم شدن هوا باعث شد که تولید مناسب و کیفی داشته باشیم زیاد کرد،

 .ها نیز در بخش برنج مشکل خاصی را ایجاد نکرده است میزان آفات و بیماری: وی اظهار داشت

برای واردات برنج را ممنوع  وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای مرداد تا پایان آذرماه سال جاری صدور مجوز: حیدرپور همچنین گفت

 .های گذشته باشد تر از سال شود امسال بازار برنج مناسب بینی می کرده است که پیش

کاری استان مازندران تحت استرس آبی قرار داشت که با بارندگی اخیر، این  هزار هکتار از اراضی برنج 04حدود : وی در ادامه افزود

 .هزار تن برسد 044شود که وضعیت برداشت شلتوک به یک میلیون و  می بینی نگرانی برطرف شد و امسال پیش

هزار هکتار است و تولیدات سال جاری کیفی خواهد بود،  011سطح زیر کشت برنج در استان مازندران : حیدرپور خاطرنشان کرد

 .پاشی نبود زیرا آفت خاصی نداشتیم، بنابراین لزومی به سم

ترتیب در  وجود آورد، اما وضعیت رو به بهبود بوده و بدین آبی مشکالتی را به شد کم بینی می پیشبا وجود آنکه : وی ادامه داد

 .بسیاری از مناطق شمالی، نشاء برنج برای کشت رتون دوباره انجام شده است

 هزار تن گندم در مازندران 934بینی تولید  پیش

امسال : رکورد خرید گندم در استان مازندران خبر داد و تصریح کردرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از شکسته شدن 

 .درصد نسبت به سال گذشته خرید گندم افزایش داشت 148
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صورت تضمینی از کشاورزان استان مازندران خریداری شده است، در  هزار تن گندم به 193در سال جاری : حیدرپور یادآور شد

 .هزار تن بود 38حالی که در سال گذشته رقم برداشت 

هزار تن  184شود برداشت گندم در استان مازندران به  بینی می پیش: وی از ادامه برداشت محصول گندم خبر داد و تأکید کرد

 ./برسد
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  1۱: تاریخ

 اساسی بخش کشاورزی عدم رعایت الگوی کشت  چالش
های عرضه و  خروج اقتصاد تک محصولی بخش کشاورزی برای متعادل نگه داشتن قیمت: دبیر دوم کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .تقاضا یک ضرورت است

، در خصوص این خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناهیم دبیر دوم کمیسیون کشاورزی در گفتگو با سید محمد سادات ابر

های اساسی بخش کشاورزی عدم رعایت  یکی ازچالش: تواند اقتصاد را از تک محصولی خارج کند، اظهار داشت که آیا کشاورزی می

کشت است که متاسفانه در بسیار از نقاط کشاورزان بدون در نظر گرفتن موضوعات مختلف عرضه و تقاضا بر اساس آداب و الگوی 

 . کنند رسوم گذشته اقدام به کشت می

خیز  ها و عرضه و تقاضا با وجود تنوع آب و هوا و خاک حاصل خروج اقتصاد تک محصولی برای متعادل نگه داشتن قیمت: وی افزود

 .ران امری ضروری استای

مهمترین عوامل تهدیدکننده امنیت غذایی کشور گرم شدن کره زمین است که : دبیر دوم کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

 .وری آب توجهی ویژه داشت هایی مواجه کرده که به همین خاطر باید نسبت به افزایش بهره همواره کشاورزان را با چالش

/news/fa/ir.yjc.www://http9051515 
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 چای

 آیانا 1351مرداد  12, دوشنبه

 دمنوش گیاهی، نسل جدید نوشیدنی / ؟!ماند دوز می سوز و لب چای اصیل ایرانی لب
فعالیت در هتل الله تهران پایان یافت که نخستین جشنواره و نمایشگاه چای و دمنوش ایرانی در حالی پس از سه روز 

 .های داغ چای جبران شد سردی حضور بازدیدکنندگان، با بحث

های  بندی، دمنوش های بازرگانی، صنایع بسته ، تولیدکنندگان چای، شرکت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

 .خورد های چای در این جشنواره به چشم نمیگیاهی در این نمایشگاه حضور داشتند، اما نامی از برند

های گیاهی را  داران در زمینه مشکالت چای، صادرات و ورود چای خارجی به کشور و بازار دمنوش گفتگو با چند تن از غرفه

 .خوانید می

ی نیاز به بخش خصوص: های خصوصی را در صنعت چای بسیار مؤثر دانست و گفت ، حضور شرکت"زوبین"مدیر بازرگانی شرکت 

 .حمایت مادی و معنوی دولت دارد تا بتوانند چایکاران را به سمت کشت دوباره این محصول ترغیب کند

های دولت در زمینه تسهیالت بانکی،  شرکت ما نیز مانند تولیدکنندگان دیگر منتظر عملی شدن وعده: محمدحسین نکووقت افزود

 .د جوانه زندزراعی، خرید تضمینی است تا شاید امیدی جدی به

صالحیت  داند و معتقد است عدم همکاری دولتمردان و ورود افراد بی های گذشته می وی ریشه مشکالت در صنعت چای را در دهه

 .نشین شدن کشاورزان شمال کشور شده است در رأس صنعت چای و احتماالً همکاری تنگاتنگ با واردکنندگان چای باعث خانه

 دخواهن مردم چای ایرانی می

حجم ورود چای : این تولیدکننده چای با ابراز امیداری از اینکه اقبال مردم به سمت چای ایرانی رو به افزایش است، خاطرنشان کرد

 .خارجی به کشور تغییری نکرده است، اما وضع چای ایرانی بهتر شده است

دنبال چای  مردم به: تباط با بازدیدکنندگان ادامه دادهای مختلف در داخل و خارج کشور و ار نکووقت با اشاره به حضور در نمایشگاه

 .گردند ایرانی می

به کمک انجمن ارگانیک سعی در ایجاد : وی با اشاره به اینکه این شرکت تنها چای ارگانیک در ایران و خاورمیانه است، تصریح کرد

 .بار در این زمینه ما را یاری رسانده است یوه و ترهفرهنگ استفاده از محصوالت ارگانیک در میان مردم هستیم که سازمان میادین م

 معاف مالیاتی و حمایت دولتی کلید صادرات چای

بندی چای نیز  در حوزه بسته( حضور در نمایشگاه، چای فرزین)یکی از اعضای شرکت واردکننده چای خارجی فله که با چهار برند 

چای و بروکراسی و مشکالت متعدد در ادارات را از دالیل کاهش عالقه  کند؛ حمایت نکردن دولت از تجار، تولید کم فعالیت می

 .داند بازرگانان در زمینه صادرات چای ایرانی می

مهدی عباسی معتقد است که برداشتن مالیات از صادرات و پشتوانه حمایت دولتی دو نیروی محرکه تأثیرگذار برای صادرات این 

 .محصول است

بندی چای  دنبال آن بسته دای ورود چای به ایران میزان تقاضای چای و حجم تولید جوابگوی بازار نبود و بهوی با بیان اینکه از ابت

دولت برای تعادل برقرار کردن در بازار و جلوگیری از : شد، اظهار داشت شامل مخلوط چای ایرانی و خارجی به مردم عرضه می

 .یصال در صنعت چای شدقاچاق چای واردات آن را آزاد کرد و این باعث است

 تبلیغات و دسترس بودن چای خارجی، عامل تغییر ذائقه ایرانی

 .این واردکننده چای، تبلیغات گسترده و در دسترس بودن را دو عامل تغییر ذائقه مردم از چای ایرانی به خارجی دانست
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 .مردم نقاط مختلف کشور عنوان کرد هایعباسی یکی ازدالیل استقبال چای خارجی را تنوع در طعم و مناسب با ذائقه

بندی و قیمت متفاوت  زمانی که تقاضا برای چای خارجی با درجه. کند بازار به سمت سلیقه مشتری حرکت می: وی یادآور شد

 .کند وجود داشته باشد تاجر هم وارد می

 آالت فرآوری چای طراحی بومی ماشین

آالت فرآوری و تولید رشد  در زمینه ماشین: گوید در نمایشگاه حضور داشت، میبندی  آالت بسته که با ماشین "آزیم پارس"شرکت 

صورت بومی طراحی و تولید کنیم، اما در  ها را به ایم بر اساس نیاز تعدادی از دستگاه خوبی در کشور انجام شده است و توانسته

 .شود ها از خارج وارد می دستگاه های پیشرفته فاصله داریم و تقریباً بیشتربندی هنوز با کشور زمینه بسته

 دمنوش گیاهی، نسل جدید نوشیدنی

گوید دنیای  های گیاهی افزایش یافته، می با بیان اینکه در چند سال اخیر استقبال از دمنوش "دکتربین"مسئول فروش شرکت 

فی هدف این شرکت توجه به خواص از طر. های جدید و متنوع را پاسخگو است با طعم های طبیعی نیاز مردم به نوشیدنیدمنوش

 ./دنبال ترکیباتی با خواص دارویی مورد نیاز خود هستند ها نیز بوده است و تعدادی از مشتریان صرفاً به دارویی این دمنوش

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http00511-1html. 
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 چای
 ایسنا - 135۱مرداد  8پنجشنبه 

 درصد است 34سهم چای ایرانی در سبد غذایی مردم کمتر از 

زنجیره چای در کشور از : ها خبر داد و گفت رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی از مصرف سه درصد چای تولید شده جهان توسط ایرانی

 .است و چای ایرانی نزد ایرانیان در غربت است  سیب جدی دیدههای مردم آ تولید تا مصرف در سفره

رغم اینکه  آوری است، چراکه علی چای در ایران موضوع رنج: به گزارش خبرنگار ایسنا، حسین صفایی در جشنواره و نمایشگاه چای اظهار کرد

 .درصد است 04در سبد غذایی مردم کمتر از  رود، سهم چای ایرانی ایران یکی از بازارهای اصلی مصرف چای در جهان به شمار می

بیشترین چای مصرفی در کشور وارداتی است که : رود، افزود ترین دمنوش در ایران به شمار می وی با بیان اینکه چای مهمترین و استراتژیک

آمار دقیقی از واردات و مصرف چای توان  شود؛ بنابراین نمی بخشی از آن به صورت رسمی و بخش دیگر به صورت غیر رسمی به کشور وارد می

 .در کشور ارائه کرد

رغم اینکه استعداد بسیار  کنند و علی ایرانیان سه درصد چای تولیدی در دنیا را مصرف می: رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد

 .درصد چای مصرفی در کشور ایرانی است 03د ای است که حدو مناسبی در کشور برای کشت و تولید چای وجود دارد، وضعیت کنونی به گونه

کننده طی دچار آسیب جدی شده است، چراکه از سویی چایکار تکلیف  زنجیره چای در کشور از چایکار تا چایساز، تاجر و مصرف: صفایی گفت

های  ز سوی دیگر کارخانهتواند از حاصل دسترنجش بهای مناسبی برای مدیریت پایه تولیدش دریافت کند و ا خود را نمی داند و نمی

 .اند های اخیر دچار مشکل شده تولیدکننده چای نیز طی دهه

یکی از دالیل وجود مشکل در صنعت چای این است که این محصول مشمول خرید تضمینی چای شده است در حالی که : وی تصریح کرد

 .جه شده باشدافتد که بازارش با بحران موا خرید تضمینی برای یک محصول زمانی اتفاق می

واقعیت در کشور ما این است که باید به زحمت تالش : صفایی با بیان اینکه باید از نوشیدن چای ایرانی لذت ببریم و به آن افتخار کنیم، افزود

 .کنیم تا ذائقه مردم را برای مصرف چای ایرانی را تغییر دهیم و این یعنی چای ایرانی نزد ایرانیان در غربت است

ترین بازار باشد و صاحبان صنعت باید خودشان در شرایط کنونی کمر همت ببندند و چای ایرانی را از این  بازار چای باید پر رونق: فتصفایی گ

های تولیدکننده خریداری شود که  وضعیت نجات دهند بدین معنی که چای به جای خرید تضمینی باید پیش از فصل برداشت از سوی کارخانه

 .سودگی خاطر بهترین تولید خودش را رقم بزندچایکار هم با آ

/news/fa/ir.isna.www://http50494540055 
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 خرما 

 - 51/59/57فارس

 شود یل به ضایعات میهزار تن خرما ساالنه تبد 144/ آغاز برداشت رطب از هفته آینده
از این مقدار : شود، گفت دبیر انجمن خرمای کشور با بیان اینکه ساالنه حدود یک میلیون تن خرما در کشور تولید می

هزار تن آن صادر و بقیه به ضایعات تبدیل  944رسد، حدود  هزار تن به مصرف داخلی می 144تا  444خرما حدود 

 .شود می

برداشت رطب در مناطق : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  من خرمای کشور در گفتعلی اصغر موسوی دبیر انج

 .شود کهنوج و جیرفت از یک هفته دیگر آغاز می

نیست و خرمای  ایت بخشوضعیت در این حرفه اصال رض: وی با بیان اینکه برداشت خرما هم حدود یک ماه دیگر خواهد بود، افزود

 .رود داران به فروش نمی تولیدی نخل

نفر نخل در خوزستان به آتش  044به دلیل عدم صرفه اقتصادی در تولید خرما هزار و : دبیر انجمن خرمای کشور اظهار داشت

 .کشیده شد

کنند، تصریح  کنند و آن را رها می نمیکاران اقدام به برداشت خرمای تولیدی  موسوی با بیان اینکه در برخی مناطق هرمزگان نخل

 .شود مانند و تبدیل به ضایعات می هزار تن از محصول خرمای تولید شده روی دست کشاورزان می 944تا  044ساالنه حدود : کرد

ه روی یک انجام هر مرحل: مرحله وجود دارد، بیان داشت 9افشانی تا چیدن خرما  دبیر انجمن خرمای کشور با بیان اینکه از گرده

هزار تومان برای کشاورز هزینه دارد در حالی که در نهایت خرمای تولید شده یا با قیمت  044تا  194دار بین  درخت برای نخل

 .رسد شود یا اصال به فروش نمی پایین خریداری می

این محصول نیازمند : آورند، افزود وی با اشاره به اینکه افراد زیادی در مناطق جنوبی کشور معاش خود را از تولید خرما بدست می

تبلیغ است و به نظر من اگر فقط یک دهم بودجه خرید تضمینی خرما صرف تبلیغات و اطالع رسانی به مردم شود نیازی به خرید 

 .کند نیست بر است و هم سودی عاید نخل دار نمی تضمینی که هم برای دولت هزینه

و نیم کیلوگرم  3گرم است در حالی که سرانه مصرف در عربستان  044ک کیلو و سرانه مصرف خرما در ایران ی: موسوی افزود

 .است

 .رسد  و نیم کیلوگرم افزایش یابد کل خرمای تولیدی در کشور به مصرف می 0اگر سرانه مصرف خرما در کشور به : وی بیان داشت

هزار تن  944تا  044شود که حدود  شور تولید میساالنه حدود یک میلیون تن خرما در ک: دبیر انجمن خرمای کشور بیان داشت

 .رسد آن به مصرف داخلی می

هزار تن از خرمای تولیدی  144حدود : شود، افزود وی با بیان اینکه حدود نیمی از خرمای تولیدی در کشور تبدیل به ضایعات می

 .هزار تن کاهش یافت 54شود که سال گذشته این میزان به  در سال صادر می

سال پیش تاکنون تولید خرمای کشور حدود یک میلیون تن است در حالی که با  19از : انجمن خرمای کشور تصریح کرددبیر 

 .توان تولید را بصورت قابل توجهی افزایش داد همین آب، خاک و شرایط اقلیمی می

 .به دلیل عدم صرفه اقتصادی تمایلی برای افزایش تولید وجود ندارد: وی افزود
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 خرما
 آیانا 1351مرداد  12, دوشنبه

 ها  افزایش صادرات با لغو تحریم/ هاست طلب ها برابری خرما، کار منفعت ادعای ضایعات ده
لیدشده در کشور، حداکثر سه درصد است و اعالم اعداد و ارقام نجومی برای ضایعات خرما میزان ضایعات خرمای تو

 .شود برای افزایش قیمت خرما عنوان می

گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر امور میوه

از شروع برداشت خرما در اواخر مردادماه جاری خبر داد و میزان برداشت امسال را یک میلیون و ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .هزار تن تخمین زد 044

طلب برای افزایش قیمت  افراد منفعت: پور حداکثر میزان ضایعات خرما در کشور را سه درصد اعالم کرد و افزود ابوالقاسم حسن

 .ت این محصول را تا چند ده برابر بیشتر عنوان کنندخرما سعی بر این دارند میزان ضایعا

هزار  044ساالنه حدود : شود، خاطرنشان کرد هزار تن خرمای تولیدشده در داخل کشور مصرف می 044وی با بیان اینکه حدود 

 .شود تن از خرمای تولیدی نیز صادر می

هزار تن از  044نی وزارت جهاد کشاورزی با اعالم اینکه گرمسیری معاونت باغبا های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر امور میوه

 .شود شده در کشور مصرف شده و مابقی صادر می نیمی از محصوالت فرآوری: شود، ادامه داد خرمای تولیدشده فرآوری می

ی سرانه مصرف این ساز سرانه مصرف خرما در کشور بین چهار تا پنج کیلوگرم است و باید بتوانیم با فرهنگ: پور تصریح کرد حسن

 .محصول در کشور را افزایش دهیم

المللی بدون  ها و بهبود روابط بین با لغو تحریم: شده خرما در کشور خبر داد و یادآور شد وی از افزایش تولید محصوالت فرآوری

ت گرمسیری و های بیشتری در تمامی محصوال شک میزان صادرات این محصول نیز افزایش پیدا خواهد کرد و شاهد فعالیت

 .گرمسیری خواهیم بود نیمه

توان تغییر کاربری آنها دانست و  های جنوبی کشور را می تنها دلیل از بین رفتن نخیالت در استان: پور در پایان تأکید کرد حسن

باغبانی نرسیده دلیل عدم صرفه اقتصادی به معاونت  تاکنون گزارشی مبنی بر به آتش کشیده شدن نخیالت یا عدم برداشت خرما به

 ./است
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 خرما
 اکونا - 135۱مرداد  1۱ - ۱2۲2۲: کد خبر 

 تن افزایش یافت 3444سازی خرما در هرمزگان  ظرفیت ذخیره
ای  با توجه به شروع فصل برداشت خرما در استان، ظرفیت سردخانه: شاورزی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفتمدیر صنایع ک

 .تن افزایش خواهد یافت 0444ذخیره سازی محصول خرما به بیش از 

یت دارند که با تن فعال 844هزار و  00واحد بسته بندی خرما دارای سردخانه با ظرفیت  10هم اکنون : طهماسب غالمپور افزود

 .واحد دیگر این ظرفیت افزایش خواهد یافت 0اضافه شدن 

هزار تن خرما جزء استانهای پیشرو در  105هزار هکتار نخیالت و تولید بیش از  03هرمزگان با سطح زیرکشت : وی اظهار کرد

 .تولید این محصول است

افزایش . ان از افزایش ضایعات محصوالت کشاورزی جلوگیری کردتو با بکارگیری صنایع تبدیلی و تکمیلی می: غالمپور اظهار کرد

مدت نگهداری محصوالت کشاورزی، فراهم آوردن زمینه اشتغال پایدار، دستیابی به تولید پایدار و امنیت غذایی از مهمترین مزایای 

 .بکارگیری صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی است
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 خرید تضمینی

 - 51/59/15فارس

 میلیون تن رسید 3.0خرید تضمینی گندم از کشاورزان به 
هزار تن گندم  044میلیون و  3از حدود : عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی و سخنگوی خرید تضمینی گندم گفت

میلیارد ریال به  099هزار و  10میلیارد ریال تاکنون مبلغ  30هزار و  01ه ارزش خریداری شده از کشاورزان ب

 .کشاورزان پرداخت شده است

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  اهلل نظری عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در گفت حشمت

هزار  93میلیارد ریال خریداری شده و مبلغ  05هزار و  35از ابتدای برداشت گندم تاکنون، گندم کشاورزان به ارزش  :، گفتفارس

 .میلیارد ریال هم به حساب گندمکاران واریز شده است 311و 

 38ب یک میلیون و تن گندم در قال 315هزار و  353میلیون و  8از دهه سوم فروردین و آغاز برداشت گندم تاکنون : وی افزود

 .محموله خریداری شده است 998هزار و 

مرکز فعال خرید در حال انجام  554استان و در  01سخنگوی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه کار خرید گندم در 

 .در حال خرید است...  های اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، خراسان رضوی و جنوبی و خوزستان و گندم از استان: است، اظهار داشت

سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در راستای سرعت بخشیدن به عملیات خرید گندم و واریز پول به : وی افزود

 .حساب کشاورزان گندمکار توسط بانک کشاورزی طراحی شده است

 .شد لیت بانک کشاورزی انجام میبا عام 50های گذشته نیز خرید تضمینی گندم تا پایان سال  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  1199ی در سال جاری به گزارش فارس، طبق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم گندم معمول

 .تومان است 1155دوروم 

میلیون تن گندم در کشور تولید و  11طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری حدود : کند این گزارش اضافه می

 .شود میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری می 5حدود 
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 خرید تضمینی
 - 51/59/11فارس

 میلیون تن در سال جاری 0بینی خرید  پیش/ رکورد خرید تضمینی گندم شکسته شد
 3.1مینی گندم در کشور تا دهم مردادماه جاری به حدود خرید تض: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

میلیون تن گندم توسط کشاورزان  3.0میلیون تن رسیده، در حالی که تا پایان فصل خرید سال گذشته جمعا حدود 

 .تحویل مراکز خرید شده بود

 8تاکنون : گانی دولتی، علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفتبه نقل از شرکت بازر خبرگزاری فارسبه گزارش 

های  هزار تن گندم از گندمکاران در سراسر کشور خریداری شده و عملیات خرید در بیشتر نقاط کشور به جز استان 550میلیون و 

 .جنوبی ادامه دارد

 .شود ی سال محقق میمیلیون تنی ابتدا 5براین اساس پیش بینی خرید : وی افزود

میلیون تن گندم خریداری شد که در حال حاضر با این مقدار  873در پایان فصل خرید سال گذشته، حدود : قنبری تصریح کرد

 .هزار تن هستیم 044خرید، شاهد افزایش بیش از 

کشاورزان : ز اعالم و اظهار کردمرک 1110مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تعداد مراکز خرید مستقر در سراسر کشور را 

 .اند هزار محموله به این مراکز تحویل داده 50گندم ها را در قالب بیش از یک میلیون و 

هزار میلیارد تومان اعالم و بر سرعت عمل مراجع  5های خریداری شده را حدود  معاون وزیر جهاد کشاورزی ارزش ریالی گندم

تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز خرید تضمینی برای پرداخت   نامه ریزی کشور، در زمینهذیربط، به ویژه سازمان مدیریت و بر

 .به روز دسترنج کشاورزان تاکید کرد

میلیارد تومان به حساب کشاورزان  544هزار و  9هزار میلیارد تومان بهای گندم خریداری شده، تاکنون  5از مبلغ : قنبری افزود

انک ملت نسبت به پرداخت مابقی سهم خود از تسهیالت مربوطه سریعتر اقدام کند، تا رضایت گندمکاران واریز شده و امیدواریم ب

 .کشور جلب شود

هزارتن،  580بیشترین خرید مربوط به استانهای خوزستان با خرید بیش از : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران عنوان کرد

 .بوده است هزار تن 304هزار تن و فارس  555گلستان 

امسال در : جاری دانست و تشریح کرد ها را دلیل افزایش میزان خرید در سال قنبری رشد چشمگیر خرید گندم در برخی از استان

که در سال گذشته و در پایان فصل، مراکز خرید  ایم، در حالی هزار تنی خرید گندم بوده 054استان گلستان شاهد افزایش حدود 

 .تن خریداری کرده بودند هزار 048این استان 

که خرید تضمینی گندم در آن نسبت به سال   هایی اعالم کرد معاون وزیر جهاد کشاورزی استان اردبیل را یکی دیگر از استان

 .هزار تن افزایش یافته و به بیش از دو برابر کل خریدسال قبل رسیده است 044گذشته 

تا این موقع از فصل نسبت به کل خرید سال گذشته اصفهان با خرید : ها گفت قنبری در تشریح رشد خرید گندم در سایر استان

هزار تن و  109هزار تن، خراسان رضوی 08هزار تن، تهران  04برابری را تجربه کرده است و در البرز  0هزار تن گندم رشد  194

 .ایم هزار تن افزایش خرید داشته 54در مازندران 

وزن خالص گندم های خریداری شده با کسر میزان افت مفید و غیرمفید و : تی ایران تصریح کردمدیر عامل شرکت بازرگانی دول

 .هزار تن است 344میلیون و  8جاری حدود  سن زدگی گندم ها در سال
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  11: تاریخ

 تر از قیمت جهانی است نرخ خرید تضمینی گندم داخل پایین
تر نرخ جهانی است که افزایش تعرفه  نرخ خرید تضمینی گندم داخل با وجود کیفیت باال پایین: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .تضمینی دولت اقدامی مثبت استهمراه با افزایش نرخ خرید 

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

تر از نرخ جهانی است که  یفیت باال، پاییننرخ خرید تضمینی داخل با وجود ک: افزایش عوارض واردات گندم و جو اظهار داشت

 .افزایش تعرفه همراه با افزایش نرخ خرید تضمینی دولت اقدامی مثبت در حمایت از کشاورزان خواهد بود

اگر افزایش تعرفه واداراتی همراه با نرخ خرید تضمینی داخل متناسب با نرخ جهانی نباشد نه تنها سودی برای کشور : وی افزود

 .لکه مسبب افزایش واردات گندم خواهد شدندارد ب

 .ارائه تسهیالت و یارانه به دامداران در کاهش مشکالت انها تاثیر به سزایی دارد:عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد
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 خرید تضمینی
 اکونا – 135۱مرداد  

 ها برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ابالغ مصوبه اعطای تسهیالت بانک
نامه اعطای تسهیالت برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی توسط بانک مرکزی جمهوری  معاون اول رئیس جمهور تصویب

 .اسالمی ایران را ابالغ کرد

به پیشنهاد  105070701اقتصاد ایران ایران اکونا براساس اعالم روزنامه رسمی کشور هیات وزیران در جلسه  به گزارش شبکه خبری

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ( 08)وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده  105070714مورخ  83917404شماره 

 :ردتصویب ک - 1050مصوب  -( 0)از مقررات مالی دولت 

های عامل معادل سیزده  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک - 1

 .هزار و پانصد میلیارد ریال تسهیالت مطابق جدول زیر برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در اختیار مباشرین قرار دهد

 (میلیارد ریال)ت مورد نیاز تسهیال دستگاه مباشر شرح کاال ردیف

 147144 شرکت پشتیبانی امور دام کشور جو و ذرت 1

0 
زمینی، پیاز، خرما، نخود، وش پنبه و  سیب

 تر پیله
 17044 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

0 
گردان و  کلزا، سویا، آفتاب)های روغنی  دانه

 (گلرنگ

معرفی شده از سوی ( کارگزار)عامل خرید 

 ت جهاد کشاورزیوزار
07444 

   107944 جمع

و بازپرداخت تسهیالت مربوط را به سازمان ( 1)بندی فروش محصوالت بند  وزارت جهاد کشاورزی موظف است جدول زمان -0

ا ریزی کشور پس از تأیید جدول مکور، بازپرداخت تسهیالت ر سازمان مدیریت و برنامه. ریزی کشور ارایه نماید مدیریت و برنامه

 .کند  تعهد و تضمین می

ریزی کشور تنها مربوط به تسهیالت اخذ شده از سوی مباشرین دولتی بوده و پرداخت  تضمین سازمان مدیریت و برنامه -1تبصره 

 .گیرد تسهیالت به مباشرین بخش غیردولتی براساس سازوکارهای قانونی مربوط صورت می

ت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص پیگیری بازپرداخت تسهیالت تضمین سازمان یاد شده رافع مسئولی - 0تبصره 

 .پرداختی توسط وزارت جهاد کشاورزی نیست

 .های مباشر موظفند نسبت به بازپرداخت تسهیالت دریافتی مطابق زمانبندی اعالم شده اقدام نمایند دستگاه - 0

 اسحاق جهانگیری -معاون اول رئیس جمهور 
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 .خشکسالی

 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  13: تاریخ

 گیر طالی سرخ خراسان کم آبی، دامن
 .گردد برداشت شبانه طالی سرخ، باعث افزایش کیفیت و مرغوبیت آن می: یک کارشناس زعفران گفت

، در خصوص علل مرغوبیت زعفران ایرانی اظهار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانا خبرنگار آهنی کارشناس زعفران در گفتگو ب

 .شود های مرغوب بودن این است که این کاال در زمان گل دادن به صورت شبانه برداشت می یکی از علت: داشت

رت دست چین بوده و به صورت بسته، بسته داخل سینی برای مدت طوالنی قرار گرفته و برداشت این گل به صو: وی ادامه داد

 .گردد هفته آماده استفاده می 0حدودا بعد از 

شود که زعفران قائم به  زمان مناسب باعث کیفیت این محصول می: این کارشناس در خصوص کیفیت انواع زعفران تصریح کرد

 .تر است برندهای زعفران مرغوب دلیل برداشت شبانه نسبت به سایر

گاهی فروشندگان زعفران مرغوب را با یک زعفران با : وی در خصوص تفاوت قیمت بین برندهای مختلف در بازار بیان داشت

 .شود کنند که این امر باعث کاهش قیمت زعفران می کیفیت کمتر مخلوط می

 .باشد رسد که درجه یک می هزار تومان به فروش می05ر بازار مثقالی بهترین گل زعفران د: این کارشناس در این خصوص ادامه داد

توان به بحث  عوامل مختلفی در افزایش قیمت زعفران طی یک سال گذشته موثر بوده است که از آن جمله می: آهنی اظهار داشت

 .صادرات اشاره کرد

بوده و این امر منجر به افزایش صادرات و در پی آن افزایش زعفران در طی چند سال گذشته با اقبال خوبی رو به رو : وی ادامه داد

 .قیمت شده است

توان از شرایط جوی و آب و هوایی حاکم بر اقلیم خراسان چشم پوشی کرد و این مسئله از  البته نمی: این کارشناس تصریح کرد

 .محصول شدآبی و سرمازدگی از جمله عوامل بود که منجر به کاهش برداشت این  جمله بحران کم

به بعد به دالیل جوی  51کیلو بود و از سال  94برداشت طالی سرخ در حدود  51تا قبل از سال : آهنی در پایان خاطر نشان کرد

 .کیلو رسیده و افزایش قیمتی نجومی را به دنبال داشته است 19تا  14به 
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 دانه های روغنی
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 روغن

 - 51/59/13فارس

 آید برنج تراریخته تولید داخل سال آینده به بازار می/ روغن وارداتی از محصوالت تراریخته است
هشکده بیوتکنولوژی کنند، رئیس پژو در حالی که بسیاری کشورها تولید و واردات محصوالت تراریخته را منع می

اساس است و تاکنون در هیچ آزمایشگاهی اثبات  زایی محصوالت تراریخته یک ادعای بی سرطان: گوید کشور می

 .نشده است

اصالح شده )یخته هایی درباره محصوالت ترار های گذشته، سلسله گزارش طی هفته خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

نازایی، تولد جنین   زایی، در این خبرگزاری منتشر شد، در این گزارش برخی کارشناسان به سرطان( به روش دست کاری ژنتیکی

 .کردند ناقص، اختالالت گوارشی، این محصوالت اشاره کرده بودند و آن را مخرب محیط زیست عنوان می

نند آمریکا، روسیه، کانادا و آرژانتین برای منع تولید، توزیع و واردات این گونه همچنین در این گزارش اقدام کشورهایی ما

های جهان هم به استفاده از این نوع محصوالت به جهانیان هشدار داده  محصوالت اشاره شد که در این رابطه پاپ رهبر کاتولیک

 .بود

نامه بازدارنده در مهندسی ژنتیک توسط  از لغو آئیناین در حالی است که رئیس پژوهشکده تکنولوژی کشور ششم اردیبهشت 

مجوز تولید پنبه تراریخته در سال جاری صادر شده و برنج تراریخته هم سال آینده : جمهور خبر داده و گفته است معاون اول رئیس

 .رسد به تولید می

های مسئوالن کشور ما با کارشناسان  دیدگاه  بنابراین برای روشن شدن موضوع در مورد تولید گیاهان تراریخته و چرایی تفاوت

 .وگو کردیم یاضی رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی گفت خارجی با بهزاد قره

 .رود میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دنیا زیر کشت محصوالت تراریخته می 158ساالنه حدود : وی به خبرنگار فارس گفت

: میلیون هکتار است، افزود 15تا  10محصوالت کشاورزی در ایران ساالنه حدود  یاضی با بیان اینکه کل سطح زیر کشت بهزاد قره

 .برابر مساحت سطح زیر کشت در ایران است 04بنابراین سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی تراریخته در دنیا معادل 

ی دو یا سه کشور محصوالت تراریخته تمام کشورهای دنیا و حتی اتحادیه اروپا به استثنا: رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی ادعا کرد

 .کنند را مصرف می

کشور در دنیا  05حدود : کنند، تصریح کرد یاضی با بیان اینکه کشورهای اروپایی محصوالت تراریخته را کشت و مصرف می قره

 .کنند محصوالت تراریخته را در سطوح گسترده کشت می

 کند ه مصرف نمیتواند ادعا کند که محصول تراریخت هیچ کشوری نمی* 

کنند باز هم از  کنند که محصوالت تراریخته مصرف نمی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی با بیان اینکه حتی کشورهایی که ادعا می

کند، در حالی که من به آنها  کشور ترکیه مدعی بود که محصول تراریخته مصرف نمی: کنند، بیان داشت این محصوالت استفاده می

 .های وارداتی آنها از آرژانتین از محصوالت تراریخته است درصد روغن 94ثابت کردم که 

: شود، افزود سال است که در سطح چند صد میلیون هکتاری در دنیا کشت می 15وی با اشاره به اینکه محصوالت تراریخته حدود 

ر حالی که من معتقدم از آنجا که دانش و شود، د میلیارد دالر از بودجه کشور صرف واردات محصوالت تراریخته می 9ساالنه حدود 

 .آوری تولید این محصوالت در کشور فراهم است، باید خودمان اقدام به تولید و حتی صادرات این محصوالت بکنیم فن

http://www.farsnews.com/
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: گفتگیری قرار گیرد،  رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی با انتقاد از اینکه مطالب منتشر شده در اینترنت نباید به عنوان مرجع تصمیم

ها روزانه از   اساس اینترنتی است، در حالی که با توجه به واردات گسترده این محصوالت ایرانی مشکل ما استناد به منابع بی

 .کنند محصوالت تراریخته وارداتی مصرف می

های  ل ابتال به سرطانزیادی از مردم دنیا و کشورمان به دالی  رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی در پاسخ به این سؤال که ساالنه عده

از کجا معلوم که منشاء این : ها ناشی از مصرف مواد غذایی است، گفت دهند و اغلب این سرطان گوناگون جان خود را از دست می

 !.ها از محصوالت ارگانیک نباشد سرطان

 زاست محصوالت ارگانیک هم سرطان* 

های سرطانی در دنیا را به محصوالت تراریخته نسبت دهید،  زایش بیماریشما قصد دارید که اف: وی در پاسخ به این سؤال ادامه داد

 .گویم از کجا معلوم شاید سرطان از مصرف محصوالت ارگانیک حاصل شده باشد ولی من می

شود و وقتی آفت موجب صدمه به محصول شد، محصول  در تولید محصوالت ارگانیک سم استفاده نمی: یاضی تصریح کرد قره

 .رود زا به شمار می شود که یکی از عوامل سرطان خم شده و جای آن زخم محل رشد قارچ و تولید آفالتوکسین میکشاورزی ز

تواند اثبات کنید که  وی با بیان اینکه مخالف تولید محصول ارگانیک نیست، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که شما چگونه می

سال است که در مورد  09بنده : ند شما برای این موضوع چیست، گفتزا نیست و دالیل مست محصوالت تراریخته سرطان

ام از محصوالت تراریخته  سال است که خودم و تمامی اعضای خانواده 14کنم و حدود  محصوالت تراریخته تحقیق و بررسی می

 .کنیم استفاده می

خته باید در یک آزمایشگاه به اثبات برسد، در زا بودن محصوالت تراری سرطان: رئیس پژوهشکده تکنولوژی کشاورزی اظهار داشت

 .زا بودن این محصوالت را به اثبات نرسانده است کس سرطان حالی که تاکنون هیچ

 .شود شود، هیچ گونه سمی در آن به کار برده نمی ای که امروز در کشور تولید می محصوالت تراریخته: وی افزود
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 روغن
 ایسنا - 135۱مرداد  1۲پنجشنبه 

 درصدی قیمت روغن صادر شد 1مجوز افزایش 

: نباتی تا سقف پنج درصد خبر داد و گفتدبیر انجمن روغن نباتی از مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت روغن 

 .شود های جدید روغن نباتی از هفته آینده اعمال می قیمت

های تولیدکننده روغن نباتی  پس از دو سال که هیچ افزایش قیمتی در محصوالت کارخانه: وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد محمد قبله در گفت

درصد افزایش  9توانند قیمت محصوالت خود را تا سقف  ار مصوب شد که صنایع روغن نباتی میاعمال نشد، در جلسه امروز ستاد تنظیم باز

 .دهند

تواند در صورت تمایل قیمت محصوالت خود را تا سقف تعیین شده مصوب تغییر دهد، اما در  ای می بر اساس این مصوبه هر کارخانه: وی افزود

 .شده روی محصوالتشان مطابقت داشته باشد هر صورت باید نرخ اعمال شده دقیقا با قیمت حک

قلم مواد غذایی که روغن  15درصدی قیمت  8با توجه به بخشنامه اخیر ابالغ شده دولت برای افزایش : دبیر انجمن روغن نباتی خاطرنشان کرد

ازار ارائه دادند که در مصوبه امروز ستاد درصدی را به ستاد تنظیم ب 8شد، صنایع روغن نباتی نیز پیشنهاد افزایش قیمت  نباتی را هم شامل می

 .درصد مجاز دانسته شد 9تنظیم بازار افزایش قیمت تا سقف 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  13: تاریخ

 گیر طالی سرخ خراسان ، دامنکم آبی
 .گردد برداشت شبانه طالی سرخ، باعث افزایش کیفیت و مرغوبیت آن می: یک کارشناس زعفران گفت

ایرانی اظهار ، در خصوص علل مرغوبیت زعفران اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانآهنی کارشناس زعفران در گفتگو با خبرنگار 

 .شود های مرغوب بودن این است که این کاال در زمان گل دادن به صورت شبانه برداشت می یکی از علت: داشت

برداشت این گل به صورت دست چین بوده و به صورت بسته، بسته داخل سینی برای مدت طوالنی قرار گرفته و : وی ادامه داد

 .گردد هفته آماده استفاده می 0حدودا بعد از 

شود که زعفران قائم به  زمان مناسب باعث کیفیت این محصول می: این کارشناس در خصوص کیفیت انواع زعفران تصریح کرد

 .تر است دلیل برداشت شبانه نسبت به سایر برندهای زعفران مرغوب

رغوب را با یک زعفران با گاهی فروشندگان زعفران م: وی در خصوص تفاوت قیمت بین برندهای مختلف در بازار بیان داشت

 .شود کنند که این امر باعث کاهش قیمت زعفران می کیفیت کمتر مخلوط می

 .باشد رسد که درجه یک می هزار تومان به فروش می05بهترین گل زعفران در بازار مثقالی : این کارشناس در این خصوص ادامه داد

توان به بحث  ن طی یک سال گذشته موثر بوده است که از آن جمله میعوامل مختلفی در افزایش قیمت زعفرا: آهنی اظهار داشت

 .صادرات اشاره کرد

زعفران در طی چند سال گذشته با اقبال خوبی رو به رو بوده و این امر منجر به افزایش صادرات و در پی آن افزایش : وی ادامه داد

 .قیمت شده است

یط جوی و آب و هوایی حاکم بر اقلیم خراسان چشم پوشی کرد و این مسئله از توان از شرا البته نمی: این کارشناس تصریح کرد

 .آبی و سرمازدگی از جمله عوامل بود که منجر به کاهش برداشت این محصول شد جمله بحران کم

دالیل جوی  به بعد به 51کیلو بود و از سال  94برداشت طالی سرخ در حدود  51تا قبل از سال : آهنی در پایان خاطر نشان کرد

 .کیلو رسیده و افزایش قیمتی نجومی را به دنبال داشته است 19تا  14به 
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 زیتون

 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  12: تاریخ

 خسارت آفات باغ زیتون به کشاورزان
 .های اخیر مشکالت تولید آفت مگس بوده است یکی از عوامل خسارات باغات زیتون در سال: سیون کشاورزی بیان کردعضو کمی

، در خصوص آفت مگس خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناهلل میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با  هدایت

های اخیر مشکالت تولید آفت مگس بوده در حالی که  یکی از عوامل خسارت باغات زیتون در سال: باغات زیتون اظهار داشت

زدایی را مشخص  های منطقه باید نوع و زمان سم سازمان حفظ نباتات و وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تشخیص و کارشناسی

 .متحمل ضرر و زیان نشوند کنند که کشاورزان در راستای مبارزه با آفات

 .قرنطینه نشدن واردات میوه طبق ضوابط در آفات و بیماری محصوالت کشاورزی تأثیرگذار است: وی در ادامه افزود

ها وجود دارند که  واحد حفظ نباتات زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان: عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

 .ها طراحی کنند به موقع و تجویز سم متناسب با استانداردها برای مبارزه با آفت آنها باید با تشخیص
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 سالمت

 - 51/59/55فارس

مصرف سم / رف غیرمجاز نیستیممسئول واردات قاچاق و مص/ ت در مزارع ممنوع است.د.مصرف سم د

 غیرمجاز در یک شامپو
های گذشته در کشور ممنوع  ت از دهه.د.معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه مصرف سم د

 .سازمان، مسئول واردات قاچاق و مصرف غیرمجاز این سم نیست: شده، گفت

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ات سازمان حفظ نباتات کشور در گفتیحیی ابطالی معاون کنترل و مبارزه با آف

پرونده مصرف سموم کلره تقریبا در کشور بسته : ت در مزارع کشور، گفت.د.مطالب مطرح شده درباره استفاده از سم غیرمجاز د

 .شود ت استفاده نمی.د.در مزارع و باغات کشور از سم دشده و بیش از چند دهه است که 

از آنجا که این سم در طبیعت از بین : شد، افزود ها استفاده می ها و خانه ها پیش در مزارع، دامداری ت سال.د.وی با بیان اینکه سم د

 .سال به طول بیانجامد 144رود، محو کامل آن در شاید  نمی

های گذشته در  ممکن است که اثرات سم مذکور هنوز هم بر اثر بکارگیری آن در مزارع در دههبنابراین : ابطالی تصریح کرد

 .اکوسیستم و زنجیره غذایی جامعه مانده باشد

 کاربرد سم غیرمجاز لیندین در شامپو* 

اگرچه سازمان : داشتمعاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور با انتقاد از واردات برخی سموم غیرمجاز بیان 

حفظ نباتات مصرف سم لیندین را غیرمجاز اعالم کرده اما علیرغم این موضوع وزارت بهداشت و درمان مجوز مصرف 

 .ها داده است های مربوط به از بین بردن شپس موی سر در انسان این سم را در شامپو

غم اعالم غیرمجاز و مضر بودن سم لیندین در مزارع وزارت بنابراین جای این سؤال باقی است که چرا علیر: ابطالی بیان داشت

 .رسد داده است بهداشت اجازه استفاده آن را در محصولی که به طور مستقیم به مصرف انسانی می

مدتی این سموم در : ای یافت، تصریح کرد ت بعد از جنگ جهانی دوم کاربرد ویژه.د.وی با بیان اینکه مصرف سموم کلره و سم د

 .ها ممنوع شد شد اما به دالیل مسائل زیست محیطی و بهداشتی مصرف آن کشاورزی استفاده میبخش 

ت یکی .د.سم د: معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه دوام سموم در طبیعت متفاوت است، اظهار داشت

 .و زمان دقیقی در مورد حذف آثار آن وجود نداردماند  ها باقی می زاست که در چرخه طبیعت سال از سموم سرطان

به عنوان مثال اگر این سم بر روی بدن یک موش ریخته شود و عقابی آن موش را بخورد و بعد عقاب بمیرد و : ابطالی تصریح کرد

در آن آب بوده جدا  ت را از بدن ماهی که.د.توان سم د آب حاصل از بارش باران بر روی بدن عقاب به رودخانه یا دریا برسد،نمی

 .کرد

اند یافت شده در حالی که در آن مناطق هیچگونه  ت در بدن موجوداتی که در قطب شمال هم زندگی کرده.د.سم د: وی افزود

 .شود سمومی استفاده نمی

برخی مزارع  شود این سم بصورت غیرمجاز در معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه گفته می

 .سازمان حفظ نباتات متولی مصرف سموم غیرمجاز و واردات قاچاق نیستت: شود، گفت استفاده می

هزار تن سم در کشور  04ساالنه حدود : شود، گفت ابطالی با اشاره به اینکه مواد اولیه تولید سم در کشور از طریق واردات تأمین می

 .دهیم برای تولید اجازه واردات مواد اولیه غیرمجاز را نمی شود اما هرگز هزار تن صادر می 9تولید و 
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ت در همه .د.حسین رستگار رئیس آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت گفته که مصرف سم د: براساس این گزارش

دهد که هنوز این  ی نشان میهای غیر رسم جای دنیا منسوج شده و استفاده از آن عوارض مخربی بر سالمتی انسان دارد اما گزارش

 .شود سم خطرناک در برخی مزارع کشاورزی کشور به عنوان یک آفت کش قوی استفاده می
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 سالمت
 - 51/59/57فارس

 شوند میلیون دام امسال واکسینه می 34/ بروسلوز معضل جدی در حوزه دامپروری است
میلیون واکسیناسیون  34بینی شده بیش از  امسال پیش: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .ها در کشور انجام شود دام

های قابل انتقال بین  ای بیماری الدین جاویدی ظهر امروز در سومین همایش منطقه از همدان، جمال خبرگزاری فارسبه گزارش 

ای برای پیشرفت و توسعه نیاز به  هر جامعه: اظهار کرد  انسان و حیوان با بیان اینکه معتقدیم انسان سالم محور توسعه پایدار است،

 .ردنیروی انسانی سالم دا

میلیون  99تا  94میلیون رأس دام سنگین و حدود  8در حال حاضر پنج تا : وی با اشاره به جمعیت دامی موجود در کشور، گفت

 .ایم رأس دام سبک در کشور داریم که در دهه اخیر کاهش چشمگیری را شاهد بوده

ر سه دسته اقتصادی، بهداشتی و یا اقتصادی و های دامی د بیماری: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور افزود

 .کنند بهداشتی خساراتی ایجاد می

ها را  کند و باید همه بخش ها را اجرا می امکانات و نیروی انسانی برنامه  سازمان دامپزشکی بر اساس اعتبارات،: نشان کرد وی خاطر

 . نیز در نظر داشته باشیم

ها در سازمان  ریزی برنامه: گفت  گیرد، های کارشناسی صورت می ها بر پایه کار دهم کارجاویدی با اشاره به اینکه در دولت یاز

 .شود دامپزشکی با توجه به شرایط انجام می

این میزان نسبت به سال : های واگیر دامی در سه ماه نخست امسال کاهش داشته است، ابراز داشت وی با بیان اینکه بیماری

 .درصد کاهش داشته است 93نیز  50ال درصد و نسبت به س 05گذشته 

های دور جزء یکی  بروسلوز به عنوان یک مسئله حیاتی از گذشته: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد

 .های اول دامپزشکی بوده چرا که از لحاظ اقتصادی و بهداشتی مهم است از اولویت

کنی این بیماری شدند که امروزه  کشور موفق به ریشه 13تنها : نوان کرد و بیان داشتوی بروسلوز را یک بیماری هزار چهره ع

 .ها تهدیداتی را ایجاد کرده است های جدید آن در پستانداران دریایی این کشور گونه

های  هزینهکنترل این بیماری همچون تشخیص و درمان آن نیاز به : جاویدی بروسلوز را معضل جدی منطقه دانست و تأکید کرد

 .کالن دارد

هایی در  موفقیت: ها دانست و گفت پزشکی و دامپزشکی از فرصت وی شناخت کامل از بیماری و ارائه طرح کامل را با همکاری نظام

 .مقابله با این بیماری داشتیم

در بروز بروسلوز کاهش چشمگیری را  55و  53های  در سال: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

 .های گذشته بود داشتیم که حاصل واکسیناسیون در سال

با واکسیناسیون  58و  50های  در سال: آور شد های مقابله با بروسلوز برشمرد و یاد وی واکسیناسیون مداوم را یکی از فاکتور

 .به بعد نیز واکسیناسیون فراگیر شد 51صعودی سیر نزولی در تب مالت داشتیم و از 

میلیون دام واکسینه شدند که  05سال گذشته : میلیون دام انجام شد، گفت 19واکسیناسیون  54جاویدی با بیان اینکه در سال 

 .میلیون واکسیناسیون دام انجام شود 04بینی شده بیش از  امسال نیز پیش

: های دوم و سوم هستیم، گفت کا جزء کشورهای شیری صنعتی زیر پوشش در جهان بعد از آمری وی با بیان اینکه در زمینه گاوداری

 .ها را به حال خود رها کنیم توانیم این گاوداری نمی
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ها، تشخیص به موقع، افزایش پوشش  ها و بررسی با افزایش رصد: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور افزود

 .علیه بیماری تب مالت انجام شدمیلیون رأس گاو شیرده  0واکسیناسیونی در سال جاری واکسیناسیون 

سازمان دامپزشکی کشور : وی با بیان اینکه باید از ظرفیت بخش غیر دولتی در مقابله با بیماری بروسلوز استفاده کرد، تصریح کرد

یز درصد را ن 04گیرد که باید  درصدی به عهده می 34تأمین لوازم آزمایشگاهی، تجهیزات الزم و تأمین واکسن را با تأمین 

 .ها بر عهده گیرد استانداری در تأمین دستمزد
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 سالمت
 - 51/59/57فارس

 سال آینده 94درصدی مصرف سیگار طی  34کاهش / خورند میلیون ایرانی غذای ناسالم می 91
کنند،  میلیون نفر در کشور غذای ناسالم مصرف می 91معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 

درصد از مصرف  34ها و  درصد از مرگ و میر 01سال آینده  94به دنبال اصالح سیستم هستیم تا بتوانیم در : گفت

 .هش دهیمسیگار را کا

آباد همدان با حضور معاون وزیر  حصار علی( عج)از همدان، صبح امروز مرکز سالمت جامعه ولیعصر خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد

اکبر سیاری با اشاره به رمز  ابسامان همدان افتتاح شد، علیدر این مرکز که همزمان با آغاز طرح تحول نظام سالمت در مناطق ن

ای را در مراکز درمانی به  ایم افراد خبره ما در روستاها توانسته: ها، اظهار کرد موفقیت اجرای طرح تحول نظام سالمت در روستا

 .خدمت بگیریم و به آنها آموزش دهیم

ها، نظارت دقیق بر امور،  دادن شخصیت به انسان: رزی است، خاطرنشان کردوی با بیان اینکه بهترین آموزش در کشور آموزش بهو

بازخورد خوب و اصالح اشتباهات و نیز ایجاد نظام اطالعات و ارائه گزارش دقیق از دالیل موفقیت اجرای طرح در روستاها بوده 

 .است

( عج)های به کار گرفته شده در مرکز درمانی ولیعصرمعاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ابراز خرسندی از نیرو

ایم با آموزش  خوشبختانه تحصیالت پرسنل این مرکز درمانی از برخی مناطق کشور باالتر است و ما توانسته: همدان، بیان کرد

 .مربیان بهورز، بهورزان خوبی را آموزش دهیم

سازی خدمات پیش رفت  باید در راستای کیفی: داشته باشد، عنوان کرد وی با بیان اینکه آموزش بهروزان کافی نبوده و باید ادامه

 .تا شاهد بازخورد خوبی در کشور باشیم

امروزه با پیشرفت علم شاهد : سیاری با بیان اینکه باید برای همه شهروندان با اجرای طرح تحول سالمت پرونده تشکیل شود، گفت

 .کردند هزار نفر به علت بیماری کزاز فوت می 14های گذشته در سال  ه در سالهای واگیر هستیم در حالی ک کاهش بار بیماری

های قلبی، مغزی، سرطان و دیابت  امروزه سکته: کردند، یادآور شد هزار نفر در اثر اسهال فوت  00، 80وی با بیان اینکه در سال 

 .تر خطرآفرین هستندهای واگیر با پیشگیری و مراقبت کم گیرد و دیگر بیماری جان افراد را می

 50به ثبت رسیده،  50هزار مورد فوت که در سال  054معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه از 

امروزه متأسفانه : هزار نفر به علت سرطان فوت کردند، افزود 00هزار نفر به علت سکته مغزی و  00هزار نفر به علت سکته قلبی، 

 .لت مرگ و میرها ریشه در عوامل خطر رفتاری و فیزیولوژیکی دارددرصد ع 34

ها قرار  ها با رفتاری نظیر سیگار کشیدن، ورزش نکردن و دیگر عوامل خود را در معرض انواع بیماری وی با بیان اینکه انسان

درصد از مصرف  04ها و  مرگ و میردرصد از  09سال آینده  14ما به دنبال اصالح سیستم هستیم تا بتوانیم در : دهند، گفت می

 .سیگار را کاهش دهیم

امیدواریم تا سال آینده شاهد : سیاری با بیان اینکه با اجرای این طرح به سرعت بار مراجعات به بیمارستان کم خواهد شد، افزود

 .تحوالت بزرگ در کشور باشیم

میلیون نفر در کشور مبتال به فشار خون  14: نند، تصریح کردک میلیون نفر در کشور غذای ناسالم مصرف می 15وی با بیان اینکه 

 .درصد آنها از بیماری خود اطالع ندارند 94هستند که 
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ایم تا  کار گرفته معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ما در مراکز درمانی کارشناس تغذیه نیز به

درصد از افراد دیابتی از بیماری خود اطالع ندارند و باید پوشش  94متأسفانه : یرد، گفتآموزش در راستای رفتار درست صورت گ

 .رسانی صحیح اجرا شود اطالع

درصد از افراد دارای اختالالت رفتاری هستند و  00امروزه : کارگیری روانشناس در مراکز بهداشتی درمانی افزود وی با اشاره به به

 .شود که باید همه باهم در راستای نشاط جامعه قدم برداریم ق میها منجر به طال سوم ازدواج یک
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 سالمت
 آیانا 1351مرداد  15, شنبه

 ها از آب با استفاده از فرآیند نانوفیلتراسیون حذف آفت کش 
استاد و محقق دانشگاه فردوسی مشهد با پشتیبانی مادی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران و  "مجید پاکیزه"

 .فناوران، مطالعه جداسازی آفت کش ها از آب با استفاده از فرایند نانوفیلتراسیون را انجام داد

برای حذف آفت کش ها از آب  NF، در این مطالعه، از غشا فیلم نازک مرکب در فرایند(ایانا)ورزی ایرانبه گزارش خبرگزاری کشا

نانوسیلیکا با درصد های مختلف نانوسیلیکا مورد /پلی آمید/ استفاده شد و عملکرد هفت غشا نانوکامپوزیت جدید شامل پلی سولفون

برای انجام عملیات جداسازی، یک . ده به وسیله اولئیک اسید اصالح سطح شدنانوذرات سیلیکا پیش از استفا. مطالعه قرار گرفت

 0در انتخاب آفت کش های مورد استفاده در جداسازی از . دستگاه جداسازی غشایی شامل یک سل غشایی طراحی و ساخته شد

سترده شان در مزارع غالت، حبوبات، نوع علف کش از خانواده تریازین ها شامل آترازین، پروپازین و پرومترین، به علت مصارف گ

 .چمن و غیره استفاده گردید

 ATR-IR،TGA ،AFM ،TEMخصوصیات غشاهای ساخته شده و تاثیر درصد نانوذرات بر روی آن توسط آزمون های 

،FESEM همچنین برای تعیین خصوصیات جداسازی غشاهای ساخته شده از آزمون. و زاویه تماس آب مورد بررسی قرار گرفت 

پس از بررسی نتایج آزمون های انجام شده، چهار . استفاده شد MgSO0های اندازه گیری شار آب خالص و درصد جداسازی نمک 

در ادامه عوامل . غشا با عملکرد بهتر انتخاب و برای جداسازی تریازین ها در یک فرایند نانوفیلتراسیون مورد استفاده قرار گرفتند

شامل وزن و اندازه مولکول، آّبگریزی و دوقطبی لحظه ای تریازین ها و شرایط عملیاتی از جمله فشار و  تاثیر گذار بر این جداسازی

 .غلظت خوراک بررسی گردید

نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش درصد نانوذرات سیلیکا به غشا، آب دوستی غشا و در نتیجه شار آب عبوری از آن افزایش 

درصد نانوذرات سیلیکا به غشا، درصد دفع آفت کش ها افزایش و پس از آن با مقادیر بیشتر  13/4حداکثر با افزودن . می یابد

همچنین درصد دفع آفت کش ها توسط غشاهای ساخته شده با افزایش دوقطبی لحظه ای مولکول های . نانوذرات، کاهش می یابد

ترین اندازه مولکولی و کمترین دوقطبی لحظه ای است، بیشترین  بنابراین پرومترین که دارای بزرگ. آفت کش افزایش می یابد

به طور . همچنین کمترین درصد دفع به پروپازین که دارای بیشترین دوقطبی لحظه ای است، متعلق است. درصد دفع را داراست

یش یافته و نتایج بهتری درصد نانوسیلیکا اصالح شده به غشا پلی آمید درصد دفع آفت کش ها افزا 13/4کلی با اضافه کردن 

 ./نسبت به غشاهای تجاری پلی آمید فاقد نانوذرات به دست آمد
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 سالمت 
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 ایران و عراق در تهران نشست روسای دامپزشکی 
منظور گسترش تبادالت تجارب  نشست مشترک مهدی خلج و صالح فاضل عباس روسای دامپزشکی ایران و عراق به

 .های خام دامی برگزار شد علمی و همچنین تسهیل در صادرات دام زنده و فرآورده

زمان دامپزشکی کشور، رئیس این سازمان در این نشست و به نقل از روابط عمومی سا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

سازمان دامپزشکی خود را : های دولتی و خصوصی دامپزشکی در جمهوری اسالمی ایران پرداخت و گفت به تشریح توانمندی بخش

 .داند که سالمت دام و محصوالت دامی صادراتی را تضمین کند ملزم می

عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه در بهداشت عمومی مطرح است، تضمین سالمت این  بهاز آنجا که دامپزشکی : مهدی خلج افزود

 .های اصلی سازمان دامپزشکی است کنندگان داخلی و خارجی از اولویت محصوالت برای مصرف

اقدامات : رئیس دامپزشکی عراق نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران خود در جمهوری اسالمی ایران، اظهار داشت

عنوان الگوهای  توانند به می GISهای یکپارچه قرنطینه و  های الکترونیکی سازمان دامپزشکی از قبیل سیستم پیشگیرانه و سامانه

 .مناسبی برای دامپزشکی عراق مطرح باشد

های موجود سازمان  سامانه ها و صالح فاضل عباس اظهار امیدواری کرد که دامپزشکی عراق در آینده بتواند با الگوبرداری از روش

 .دامپزشکی ایران وضعیت سرویس دامپزشکی عراق را متحول کند

اللهیبی، وزیر کشاورزی عراق در رأس هیئتی بلندپایه ازجمله صالح فاضل عباس رئیس دامپزشکی  حسن زیدان گفتنی است، فالح

 .اند اورزی وارد تهران شدهبه دعوت محمود حجتی وزیر جهاد کش( مرداد 11)شنبه هفته جاری  عراق یک

ادامه خواهد داشت و رئیس دامپزشکی عراق در این مدت از وضعیت ( مرداد 10)شنبه  سفر هیئت عراقی در ایران تا روز پنج

های صنعتی طیور و همچنین آزمایشگاه مرکز تشخیص بازدید و با  مرغ، کشتارگاه پرورش طیور، تولید گوشت مرغ، تخم

 .رکنندگان داروهای دامی و محصوالت طیور مالقات خواهد کردتولیدکنندگان و صاد

بندی سفر رئیس سازمان دامپزشکی عراق به جمهوری اسالمی ایران بعد از ظهر روز چهارشنبه با  بر اساس این گزارش، جلسه جمع

 ./حضور دکتر خلج در سازمان دامپزشکی کشور برگزار خواهد شد
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 سالمت
 آیانا 1351مرداد  11, یکشنبه

  OIEاعالم پاکی ایران از هرگونه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به 
ان در کشور به سازمان جهانی بهداشت نبود بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگ: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .اعالم شد( OIE)دام 

، مهدی خلج با اشاره به اینکه با اجرای شرایط سختگیرانه بهداشتی و قرنطینه ای و (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

وق حاد پرندگان در استان حمایت استانداران و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی هم اکنون هیچ موردی از بیماری آنفلوانزای ف

هفته است که هیچ موردی از  0تا  0در پایش ها و آزمایش های انجام شده : مازندران و دیگر استان های کشور وجود ندارد، افزود

 .بیماری مشاهده و گزارش نشده است، بنابراین نبود بیماری به سازمان جهانی بهداشت دام اعالم شده است

روز آینده گزارش نهایی تهیه و به این سازمان تسلیم  14اه به خبرگزاری کشاورزی ایران گزارش داد تا تیرم 01وی که در مورخ 

مصرف کنندگان همانطور که قبالً هم اعالم کردیم با اطمینان گوشت مرغ و : خواهد شد، حال پس از عمل به این وعده خود گفت

 .تخم مرغ را مصرف کنند

اطالعیه پاک بودن ایران از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سایت سازمان جهانی : زودرئیس سازمان دامپزشکی کشور اف

 .بهداشت دام قابل مشاهده است

به کشورهای همسایه عراق و افغانستان نیز شرایط مطلوب محصوالت صنعت مرغداری را اعالم کردیم و سازمان : خلج گفت

 .ید و مجوز بهداشتی صادرات این محموله ها را صادر خواهد کرددامپزشکی نیز سالمت این محصوالت را تای

رعایت موازین بهداشتی می تواند تضمین کننده شرایط سالمت باشد بنابراین مردم از خرید و جابجایی مرغ خانگی و : وی افزود

 .ذبح آن در معابر خودداری کنند

و هیچ موردی از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در هیچ هم اکنون شرایط عادی است : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .کدام از مناطق کشور وجود ندارد

 الزم به ذکر است
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  15: تاریخ

 دولت راهکاری برای حمایت از صنایع لبنی اتخاذ کند/ شیوع تب مالت در لبنیات سنتی
در حال حاضر شیوع بیماری تب مالت در شیر فله و سنتی به سبب عدم آزمایش و کنترل مشکالت و معضالتی را به وجود آورده 

 .است

، برخی برندهای صنایع لبنی از هفته گذشته بدون دریافت هیچ مجوزی از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

های  تومانی فرآورده 044درصدی قیمت شیر و افزایش  8الی  9سوی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار دریافت، اقدام به افزایش 

های لبنی مطرح شد که در حال حاضر افزایش قیمت با توجه به افزایش حقوق و  ت اتحادیه فراوردهدوغ کردند در حالی که در نشس

های انرژی و ارزش افزوده به صالح نیست و باید تا افزایش قدرت خرید مردم همچنان ثابت باقی بماند هر چند که   دستمزد، حامل

کشاورزان،دامداران، تولیدکنندگان علوفه و خریداران این زنجیره به هم   ،ها ها نیست زیرا کارخانه ادامه این روند به سود کارخانه

 . های لبنی را خریداری نکنند، صنعت لبنیات کشور با بحران روبرو خواهد شد پیوسته هستند و اگر مردم فرآورده

های لبنی از  یت کند تا فرآوردهبر این اساس، با توجه به سرانه مصرف لبنیات در کشور دولت باید از این صنعت استراتژیک حما

 .روند های مردم حذف نشود و مردم از سر اجبار به سراغ محصوالت لبنی سنتی می سفره

گردد و این در حالی است که شیرهای  ها کنترل و آزمایش می بر اساس این گزارش؛ تمام محصوالت لبنی صنعتی در کارخانه

گردد و طبق گفته مدیرعامل اتحادیه  رف آن منجر به بیماریهایی نظیر تب مالت میسنتی فاقد این فاکتور مهم و اساسی است و مص

 . های لبنی کشور این بیماری در حال شیوع است فراورده

در این خصوص اظهار  ،باشگاه خبرنگارانهای لبنی کشور در گفتگو با  در این راستا محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

شود، اتحادیه در راستای افزایش قدرت خرید مردم به هیچ  های زیادی که به صنایع لبنی تحمیل می با توجه به هزینه: داشت

 .های لبنی را نداده است واحدی اجازه افزایش قیمت محصوالتی مانند دوغ و سایر فرآورده

یش قیمت به اتحادیه صادر نشده، حال باید قیمت محصوالت همانند گذشته از سوی سازمان حمایت مجوزی برای افزا: وی افزود

باقی بماند زیرا نوسانات اخیر بازار لبنیات و تغییرات صعودی آن منجر به کاهش سرانه مصرف شده است که در این راستا باید 

 .ای داشته باشد های ویژه دولت از این صنعت حمایت

در حال حاضر شیوع بیماری تب مالت در شیرهای فله و سنتی به : ب مالت خاطرنشان کرداسماعیلی در خصوص شیوع بیماری ت

سبب عدم آزمایش و قرنطینه مشکالت و معضالتی را به وجود آورده که در صورت سرایت به انسان ممکن است خسارات 

 .ردهای صنعتی این قبیل مشکالت وجود ندا ناپذیری وارد کند که همواره در کارخانه جبران

های ایرانی بسیار  طبق آمار، استفاده از محصوالت لبنی بعد از حذف یارانه از سفره: مدیرعامل اتحادیه در این خصوص تصریح کرد

 .کم شده است

های مردم شده است که  های لبنی از سفره بر اساس این گزارش نوسانات بازار لبنیات منجر به کاهش سرانه مصرف و حذف فرآورده

ای از این صنعت داشته باشد و از سویی شیوع بیماری تب مالت در شیر فله و سنتی به سبب عدم  های ویژه حمایت باید دولت

 .ناپذیری برای مردم به وجود آورد آزمایش و کنترل ممکن است مشکالت و معضالت جبران
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 سیب زمینی

 آیانا 1351مرداد  13, سه شنبه

 ها  فروشی میلیارد ریالی در عمده 0444گردش مالی / های صادراتی زمینی، سردرگم مشوق صادرکنندگان سیب
، بسیاری از صادرکنندگان زمینی از سال گذشته به مرحله اجرا نرسید های صادراتی برای سیب از آنجا که ابالغ مشوق

 .رو شدند و به ناچار این محصول خرید تضمینی شد و تولیدکنندگان این محصول با ضرر و زیان روبه

زمینی ایران امروز در جلسه مطبوعاتی به  مدیره انجمن ملی سیب ، رئیس هیئت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ترین محصول کشاورزی در سبد روزانه  زمینی پس از گندم و برنج، مهم سیب: ن پرداخت و گفتکارا زمینی بیان مشکالت سیب

 .تغذیه مردم ایران است که نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور دارد

: افزود شود، زمینی در کشور در تمام چهار فصل تولید می میلیون تن در سال محصول سیب 079محمد نیازی با اعالم اینکه ساالنه 

 .فروشی است هزار میلیارد ریال در سطح عمده گردش مالی این محصول حدود هفت

های اردبیل و همدان پیشرو در  هزار هکتار است و استان 195سطح زیر کشت این محصول در سال جاری : وی خاطرنشان کرد

 .زمینی هستند تولید سیب

نفر عضو است، اما با توجه به گستردگی  044تأسیس شده و دارای  55زمینی کشور از سال  انجمن ملی سیب: نیازی ادامه داد

اند؛ بنابراین  کاران به عضویت انجمن فوق درنیامده زمینی های مختلف، هنوز تمامی سیب سطح کشت این محصول در استان

 .ریزی واحدی کرد زمینی برنامه توان برای محصول سیب نمی

 ر از برنجت بر، اما ارزان زمینی محصولی آب سیب

زمینی ایران درباره مصرف آب در سال جاری که باعث شده الگوی کشت برای برخی  مدیره انجمن ملی سیب رئیس هیئت

زمینی  درصد از آب تشکیل شده و هر هکتار مزرعه سیب 54زمینی  با وجود آنکه محصول سیب: محصوالت تغییر کند، تصریح کرد

های  تر از آن بوده و محدودیت تواند این محصول جایگزین برنج شود، چون ارزان می کند، اما هزار مترمکعب آب مصرف می 14

 .کشت این محصول را ندارد

شود، بنابراین مشکلی از لحاظ آب  زمینی در مناطق سردسیر و در فصل پاییز کشت می درصد از کشت سیب 30: وی یادآور شد

زمینی برای  بر حذف شود و از طرفی از آنجا که سیب نوان محصولی پرآبع وجود ندارد که این محصول بخواهد در الگوی کشت به

رو است، اگر بخواهیم آن را وارد کنیم، قیمت  های کانتینردار و خنک روبه حمل و نقل با مشکالتی همچون استفاده از ماشین

 .شده آن بسیار باال خواهد بود تمام

های اصفهان، اردبیل، خراسان  ای که حتی در استان گونه ایم، به ودکفایی رسیدهزمینی به خ در تولید محصول سیب: نیازی تأکید کرد

 .شود؛ بنابراین مشکل خاصی از این لحاظ وجود ندارد عنوان بذر در سطح انبوه انجام می تیوبر به رضوی و البرز تولید مینی

 کاسه نیست زمینی یک های سیب تشکل

گیری در تولید این محصول و انجام  کاسه شوند و برای تصمیم زمینی یک به سیب های مربوط الزم است تشکل: وی اظهار داشت

 .ریزی شود فعالیت، در بخش صادرات برنامه

زمینی به کشورهای  شده و در قالب چیپس و خالل سیب صورت خام، فرآوری زمینی در حال حاضر به سیب: نیازی همچنین گفت

ت خام بوده و الزم است در این بخش تجدیدنظر انجام شود واین محصول با ارزش شود که بخش اعظم آن صادرا منطقه صادر می

 .افزوده باال صادر شود

 هزار تن رسید زمینی در تیرماه به هشت صادرات سیب
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تواند ضمن تأمین نیازهای جامعه، ارزآوری  زمینی می محصول سیب: زمینی ایران در ادامه افزود مدیره انجمن ملی سیب رئیس هیئت

 544هزار و  15ماه  تن، اردیبهشت 044هزار و  05ماه سال جاری  ای که در فروردین گونه مناسبی در بخش صادرات داشته باشد، به

 .زمینی بودیم هزار تن محصول سیب تن و در تیرماه سال جاری شاهد صادرات هشت 344هزار و  10تن، خردادماه 

طور عمده به کشورهای عراق، آذربایجان، روسیه،  زمینی به هزار تنی سیب 044در سال گذشته شاهد صادرات : وی خاطرنشان کرد

 .افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان بودیم

کشاورز مجبور است برای هر کیلوگرم : زمینی بسیار نازل است، ادامه داد نیازی با اعالم اینکه در حال حاضر قیمت سیب

های تولید نیز به آن اضافه  تومان هزینه حمل و نقل بپردازد، عالوه بر آنکه هزینه 144تومان هزینه سردخانه و  044زمینی  سیب

شود با قیمتی معادل آنچه که برایش  بار نازل بوده و مجبور می خواهد شد و در نهایت قیمت این محصول در میادین میوه و تره

 .تمام شده یا کمتر از آن به فروش برساند

تومان بوده و معادل همین قیمت نیز  344زمینی برای کشاورز  شده هر کیلوگرم سیب قیمت تمام در حال حاضر: وی تصریح کرد

 .رسد بار به فروش می این محصول در میادین میوه و تره

دلیل اینکه  زمینی در سال جاری به صادرکنندگان محصوالت سیب: زمینی ایران یادآور شد مدیره انجمن ملی سیب رئیس هیئت

ریزی و نظارت  زمینی که از سال گذشته به تصویب معاونت برنامه های صادراتی برای هر کیلوگرم سیب ت مشوقمصوبه پرداخ

برند و کشاورزان نیز مجبور هستند محصول خود را  سر می راهبردی ریاست جمهوری رسیده بود، ابالغ نشد؛ در سردرگمی به

 .صورت تضمینی بفروشند به

کند، الزم است  زمینی آب کمتری نسبت به برنج، گندم و سایر محصوالت مصرف می علی که سیبدر شرایط ف: نیازی تأکید کرد

 .تواند ضمن حفظ امنیت غذایی در اشتغال مؤثر باشد، حمایت کند سازی شود و دولت از این محصول که می فرهنگ

اند در سایر کشورهای پرآب کشت شود، اما تو زمینی از محصوالتی است که می سیب: وی درباره کشت فراسرزمینی نیز اظهار داشت

های  توان با تبدیل آن به فرآورده ترین مشکل آن این است که برای حمل و نقل شرایط خاصی نیاز دارد که در این صورت می بزرگ

 ./دیگر، دوباره به کشور وارد شود
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 شیالت

 آیانا 1351مرداد  55, جمعه

 تعرفه صادرات میگوی بوشهر به چین کاهش می یابد 
 .موضوع کاهش تعرفه صادرات میگوی پرورشی این استان به کشور چین در حال پیگیری است: استاندار بوشهر گفت

، مصطفی ساالری پنجشنبه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (ایانا)نبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایرا

 .به منظور رونق گرفتن صادرات میگوی پرورشی استان بوشهر رفع موانع صادرات این محصول را با جدیت دنبال می کنیم: افزود

برخی از شرکت های صادرکننده : ت ادامه دادوی بااشاره به این که استان بوشهر قطب تولید کننده میگوی پرورشی کشور اس

 .آبزیان نیز که برای صادرات با مشکل نداشتن کد اتحادیه اروپا روبروهستند باید برای گرفتن این کد تالش کنند

رونق با رعایت استاندارد مورد نیاز اتحادیه اروپا برای صادرات میگو کیفیت این محصول ارتقا یافته و موجب : ساالری تصریح کرد

 .بازار میگوی کشور و بویژه استان بوشهر خواهد شد

هزینه باالی گرفتن کد اتحادیه اروپا فقط برای : وی با اشاره به این که مدت زمان اعتبار کد اتحادیه اروپا شش ماهه است، یادآورشد

 .بار نخست صدور مجوز دریافت می شود و تمدید آن هزینه زیادی ندارد

به منظور ارتقا رقابت پذیری میگو و کیفیت خوراک میگو نیز شیالت استان بوشهر می تواند با گرفتن مشاور و  :استاندار بوشهر گفت

 .یا راه اندازی آزمایشگاه این مهم را پیگیری کند

سایت  به منظور تامین برق: ساالری در ادامه با تاکید بر رفع حل موانع فراروی تولیدکنندگان میگوی پرورشی استان بوشهر گفت

های پرورش میگو حمایت الزم را انجام می دهیم ولی این حمایت تنها تا رسیدن شبکه برق به درب سایت پرورش دهنده بوده و 

 .هزینه راه اندازی برق در داخل واحد بر عهده مالکان واحدهای پرورش دهنده میگو است

ال حاضر تامین آب شرب برخی از نقاط استان بوشهر با در ح: وی درارتباط با مشکل آب شرب سایت های پرورش میگو نیز گفت

مشکل حادی روبرو است و چنانچه بخواهیم آب مورد نیاز سایت های پرورش میگو نیز از محل شبکه آبرسانی به مردم تامین شود 

 .این مشکل دو چندان خواهد شد

نه تامین پکیج های آب شیرین کن متناسب با هرواحد باید با نیازسنجی آب مورد نیاز واحدهای یاد شده زمی: ساالری عنوان کرد

 .پرورش میگو تامین شود

نرخ بیمه کارفرما که در حال حاضر در شش ماه از سال : وی درارتباط با مشکل بیمه کارفرمایان حوزه پرورش میگو نیز بیان کرد

 .دام الزم صورت بگیرددرصد است باید از سوی مسووالن بیمه پیگیری و اق 14درصد و در شش ماه نیز  04

همچنین با توجه به این که برخی از وظایف سازمان دامپزشکی به منظور چابک سازی دولت به اتحادیه های : ساالری یادآورشد

 .تولید میگوی پرورشی واگذار شده است باید نظارت الزم از سوی این سازمان بر فعالیت اتحادیه ها انجام شود

شخص شدن وضعیت سند مالکیت مزارع پروش میگو نیز باید کمیسیونی متشکل از دستگاه های مربوط به منظور م: وی ادامه داد

 .تشکیل شود

درصد از فضاهای موجود مزارع پرورش میگو نیز باتوجه به شوره زار بودن مزارع یادشده  09موضوع جنگل کاری : ساالری افزود

 .موجودیت ندارد
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 شیالت
 آیانا 1351مرداد  13, سه شنبه

 های شیالتی ایران و عراق گسترش می یابد  همکاری
 .های شیالتی در دستور کار وزیر کشاورزی عراق و معاون وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت توسعه همکاری

و به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، صبح امروز در دیدار حسن صالحی، ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

اللهیبی، وزیر کشاورزی و مهدی القیسی، قائم مقام  حسن زیدان معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران با فالح

 .های شیالتی بین دو کشور دوست ایران و عراق تأکید شد بر توسعه و تقویت همکاری امور فنی وزیر کشاورزی عراق

های شیالتی  در این مالقات، حسن صالحی پس از ارائه گزارش آخرین وضعیت شیالت ایران برای طرف عراقی خواستار همکاری

های مشترک شیالتی در قالب  دامه همکاریمابین ازجمله پیگیری و ا های فی مشترک با شیالت کشور عراق در راستای همکاری

ویژه در پشت سدها و تبادل  جانبه ایران عراق و کویت، آمادگی شیالت ایران برای انتقال تجریه در زمینه پرورش ماهی به پروژه سه

برای سفر به  اطالعات علمی و فنی، تأکید بر تداوم صادرات آبزیان و ساماندهی این تجارت، دعوت رسمی از ریاست شیالت عراق

گیری و اجرایی کردن اهداف مشترک و  های دو طرف در راستای موضوعات شیالتی با هدف تصمیم منظور پیگیری همکاری ایران به

پیگیری وزیر کشاورزی عراق از وزیر اقتصاد آن کشور درباره کمیته سه جانبه برای تأسیس منابع مالی از بانک توسعه اسالمی 

 .شدند

اعضای کمیته پیگیری عراق از طریق وزارت امور خارجه آن کشور برای سفر به ایران جهت مذاکرات دوجانبه همچنین معرفی 

گیری از  شیالتی، تأکید بر تقویت صادرات آبزیان ایران و حمایت دولت از این صادرات و آمادگی و تمایل شیالت عراق برای بهره

 .کید قرار گرفت ی و مهندسی مورد تأهای فن های شیالت ایران در کلیه زمینه توانمندی

بینی شده  ویژه پرورش ماهیان سردآبی پیش پروری استان تهران در بازدید هیئت عراقی به های آبزی گفتنی است، بازدید از قابلیت

 ./است
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 شیالت
 آیانا 1351مرداد  15, شنبه

 ماهی خاویاری آزاد شود  واردات بچه/ اند غذا مانده های خاویاری، بی ماهی
اند زمان  آالت توانسته های روز فرموالسیون غذا و ماشین در حالی که ایتالیا و اسپانیا با استفاده از تکنولوژی

کمتر از شش سال کاهش دهند، پرورش سنتی ماهیان خاویاری در ایران با سرانه حداکثر یک  استحصال خاویار را به

 . دنبال ندارد ای برای ایران به تا دو تن خاویار در سال هیچ جایگاه ویژه

هرچند طرح : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های کشور مورد تأکید قرار گرفته، اما با پرورش سنتی ماهیان  های گذشته در همه استان پرورش ماهیان خاویاری طی سال

 .دست آورد توان جایگاهی در صادرات خاویاری به ماهی وجود داشته، نمی هایی که در واردات بچه خاویاری و محدودیت

است که پرورش ماهیان خاویاری در همه نقاط کشور امکان تولید دارد، اما با شرایط کنونی و با واقعیت آن : بهروز کاکاوند افزود

سال حداکثر به تولید سالی یک تا دو تن خاویار خواهیم رسید که با این عدد، جایگاهی در  14استفاده از ابزارهای سنتی پس از 

 .بازارهای محصوالت آبزی از آن خود نخواهیم کرد

 توان خاویار تولید کرد سنتی نمی با تولید

شده در کشورهایی نظیر ایتالیا،  برای به نتیجه رسیدن پرورش ماهیان خاویاری باید متناسب با الگوهای ارائه: وی خاطرنشان کرد

 .وری دست یافت اسپانیا به افزایش تولید خاویار و کاهش زمان بهره

شود، چرا که با استفاده از  ی در ایتالیا به اندازه همه کشور ایران خاویار تولید میهکتار 04اکنون در یک مزرعه : کاکاوند ادامه داد

 .فرموالسیون غذای ماهیان خاویاری، ضریب پرورش ماهی افزایش یافته است

عنوان بحث تخصصی پرورش ماهیان خاویاری  آالت و تکنولوژی پیشرفته، هوادهی به همچنین از طریق ماشین: وی تصریح کرد

 .سال به کمتر از شش سال کاهش دهد 14تواند زمان استحصال خاویار را به جای  د تأکید قرار گرفته که میمور

 ماهی خاویاری آزاد شود واردات بچه

در حالی که کشوری نظیر کشورهای حوزه دریای خزر ازجمله ترکمنستان و آذربایجان : مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان یادآور شد

ماهی باعث شده است  های موجود در واردات بچه کنند، محدودیت ای ماهیان خاویاری برای پرورش استفاده میه از تمام گونه

 .پرورش این نوع ماهیان در کشور به کندی صورت گیرد

بیماری  ماهی مولد از کشور روسیه که به بهانه حفظ نجات بومی داخلی و جلوگیری از انتشار انحصار واردات بچه: کاکاوند تأکید کرد

گیرد، در شرایطی که کشورهای حوزه دریای خزر پایبند به این قوانین نیستند، باعث عقب نگه داشته شدن ایران شده  صورت می

 .است

 قاچاق خاویار مهار شود

مهار  مند در داخل کشور کنترل و برای افزایش تولید ماهیان خاویاری باید قاچاق ماهی خاویاری به شکل ضابطه: وی اظهار داشت

 .شود

المللی جلوی صید قاچاق سایر کشورها ازجمله ترکمنستان گرفته  از سوی دیگر باید از طریق مکانیزم بین: کاکاوند همچنین گفت

 .شود

رویه و  شود، این به معنای صید بی وقتی در آذربایجان در هر فصلی به هر میزانی که تقاضا باشد، خاویار صادر می: وی در ادامه افزود

 .اق است که در نهایت به ضرر ایران خواهد بودقاچ
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های مختلف در حالی که رقبا به  سویه قاچاق از سوی کشور و همچنین ممنوعیت واردات گونه کنترل یک: کاکاوند خاطرنشان کرد

 .المللی معتبر کند تواند جایگاه ایران را در بازارهای بین قواعد بازی معتقد نیستند، نمی

 گرمی نیاز دارد 144های  ماهی خزر به بچه

های خاویاری به شکل  ماهی برای حفظ ذخایر ژنتیکی دریای خزر باید رهاسازی بچه: مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان ادامه داد

 .انبوه در دستور کار قرار گیرد

گرمی  944ماهی  ون بچهمیلی 04تا  14توان گفت برای حفظ ذخایر ژنتیکی اقدام شده که ساالنه بین  زمانی می: وی تصریح کرد

 .های دریای خزر شده باشد وارد آب

تواند افزایش تولید ماهیان خاویاری در دریای خزر را به همراه  گرمی نمی 04تا  14های  ماهی آزادسازی بچه: کاکاوند یادآور شد

روند؛ لذا وزن  ه سرعت از بین میداشته باشد، چرا که این ماهیان بسیار ریز و کوچک قدرت ماندگاری در آب دریا را نداشته و ب

 .گرم باید باشد 944ماهی حداقل  معقول برای آزادسازی بچه

 پرورش ماهی در قفس مغفول باقی مانده است

تواند افزایش تولید ماهیان پرورشی را به همراه داشته باشد، ماهی  بهترین روشی که می: مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان تأکید کرد

 .های تخصصی به شیالت گوشزد شده است بارها از سوی اتحادیه در قفس است که

تواند  ها بهترین ابزاری است که می های دریای خزر، پشت سدها و دریاچه طرح پرورش ماهی در قفس در آب: وی اظهار داشت

 .ضمن سازگاری ماهی با محیط واقعی امکان جذب تکنولوگی را نیز به همراه داشته باشد

عنوان یک اصل بنا نهاده شده است، در حالی که  در همه دنیا پرورش ماهی در قفس در ماهیان خاویاری به: ن گفتکاکاوند همچنی

 .در ایران جدی گرفته نشده و به مزارع کوچک دو تا پنج هکتاری اکتفا شده است

 شود غذای ماهیان خاویاری تولید نمی

برداری  سال و تعیین جنسیت مورد بهره 14د خاویار پس از گذشت شش تا ماهیان خاویاری برای رسیدن به مرحله تولی: وی افزود

هایی که در پرورش ماهیان خاویاری باید مورد توجه قرار گیرد، تأمین غذای  ترین مؤلفه گیرند، در حالی که یکی از مهم قرار می

 .مورد نیاز ماهی است

ای نیست که نتوان آن را تولید کرد؛ لذا سازمان شیالت  مول پیچیدهفرموالسیون غذای ماهیان خاویاری فر: کاکاوند خاطرنشان کرد

های تولیدکننده قرار دهد، در  تواند فرموالسیون ماهیان خاویاری را کشف و برای تولید انبوه در اختیار شرکت عنوان متولی می به

 .شود حالی که چنین غذایی از اساس در ایران تولید نمی

 در آستانه انقراضخاویار شش میلیون تومانی 

خاویار تنها محصولی است که با ارزش افزوده هر کیلوگرم شش میلیون تومان در : مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان ادامه داد

 .چنینی وجود ندارد رسد و هیچ کاالی مشابهی با سطح ارزش افزوده این المللی به فروش می بازارهای بین

شده در ایران  عنوان یک غذای لوکس شناخته از کاالهای باارزش ایرانی است، اما خاویار به هرچند زعفران نیز یکی: وی تصریح کرد

عنوان یک  در حالی که زعفران به. های اقتصادی کشور مطرح شود عنوان یکی از مزیت تواند به شود که می با نام ایران شمرده می

 .به جای ایران به نام کشورهایی نظیر اسپانیا مشهور شده است قیمت در برخی از کشورها طرفدار دارد و متأسفانه ادویه گران

المللی عرضه خاویار متوقف شده است، در حالی که باید برای این  های بین ها و فروشگاه ها است در نمایشگاه سال: کاکاوند یادآور شد

 .مزیت نسبی بسته حمایتی تدوین کرد
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رفتن تکنولوژی روز دنیا با تأکید بر محدودیت منابع آبی، دلخوشکی بیشتر پرورش سنتی ماهی بدون در نظر گ: وی تأکید کرد

 .عنوان طرح جایگزین تولید خاویار در کشور نام برد توان از آن به نیست و نمی

آمد، عمل  های مختلف خاویاری نظیر حمایتی که از میگو به های گونه ماهی کاکاوند اظهار امیدواری کرد که با آزاد شدن واردات بچه

 ./بتوان پرورش ماهیان خاویاری را به شکل جدی در صدر آبزیان کشور قرار داد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http00530-1html. 
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 شیالت 
 آیانا 1351مرداد  15, شنبه

 تنی آبزیان به روسیه آماده بارگیری شد  499له محمو
 . شود تا به روسیه صادر شود آال و میگو آماده شده است و در هفته جاری بارگیری می تنی ماهی قزل 499محموله 

زیان به از صدور دو محموله آب( ایانا)مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تنی از انواع آبزیان در حال بارگیری است  050تنی و یک محموله  105یک محموله : ای نزدیک خبر داد و گفت روسیه در آینده

 .زودی از سوی سازمان دامپزشکی قطعی شود های بهداشتی مربوط به آن به شود گواهی بینی می که پیش

شود، بنابراین از برنامه صادرات به  انواع آبزیان از مردادماه سال جاری آغاز میاز آنجا که فصل صید و پرورش : عیسی گلشاهی افزود

 .کشور روسیه عقب نیستیم

های مربوط به آن نیز به کشور دوست ارسال شده و تأییدیه آن  دو محموله صادراتی آماده ارسال است و نمونه  :وی خاطرنشان کرد

 .نیز گرفته شده است

ایم بازار رقابتی  بندی محصوالت فوق هیچ مشکلی ندارد، از نظر رقابتی نیز توانسته نجا که کیفیت و بستهاز آ: گلشاهی ادامه داد

 .مناسبی را ایجاد کنیم

آال، شانک، خانواده شیر و قباد و همچنین ماهیان ریز از  تمام محصوالت دریایی و پرورشی از قبیل میگو، ماهی قزل: وی تصریح کرد

 .ن ازجمله محصوالتی هستند که قرار است به کشور روسیه صادر شودقبیل کیلکا و ساردی

و ( پا هشت)اسبی، اسکوییت  برخی ماهیانی که در کشور استفاده ندارند، از قبیل یال: مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت یادآور شد

 .ماهی مرکب نیز برای صادرات به کشور روسیه آماده شده است

 .شود تنی آبزیان به کشور روسیه از این هفته بارگیری می 011محموله دو : گلشاهی تأکید کرد

های صادراتی به روسیه فراهم نشده است، این محصوالت  از آنجا که هنوز تدارکات الزم برای سفر دریایی محموله: وی اظهار داشت

 .های کانتینردار ارسال خواهد شد صورت زمینی و با ماشین به

دلیل ارسال  مشکل خاصی از لحاظ صادرات محصوالت آبزی به روسیه وجود ندارد، اما کندی کار به :گلشاهی در پایان گفت

 ./بار طبیعی است ها برای نخستین محموله
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 (نیشکر/ ندر چغ)شکر 

 - 51/59/12فارس

 ساله تولید شکر در کشور شکسته شد 04رکورد / میلیون تن چغندر در سال جاری 1بینی تولید  پیش
هزار تن شکر داخلی در سال  301رئیس گروه چغندر قند معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تولید یک میلیون و 

 .واندسال گذشته بی سابقه خ 04زراعی گذشته را طی 

 53این میزان شکر از سطح : ، پیمان حصادی افزودرسانی وزارت جهاد کشاورزی پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزار هکتار اراضی نیشکر به دست آمده است 50هزار هکتار مزارع چغندر قند و 

 .نوان کردهزار تن ع 854هزار تن و شکر حاصل از نیشکر را  809وی شکر حاصل از چغندرقند را 

 50-50هزار تن شکر در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی  009تولید یک میلیون و : حصادی در عین حال اظهار داشت

 .درصد رشد نشان می دهد 18نزدیک به 

 .هزار تن عنوان کرد 100وی میزان تولید شکر در سال زراعی گزشته را یک میلیون و 

 .درصد از کل تولید مربوط به آذربایجان غربی است 05ولید چغندر قند با به گفته حصادی ، بیشترین میزان ت

تن در هکتار گزارش  0578عملکرد تولید چغندر قند در سال زراعی جاری : وی در مورد عملکرد تولید چغندر قند نیز تصریح کرد

 .درصد افزایش نشان می دهد 1973شده که نسبت به سال قبل از آن 

ند معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، علت افزایش عملکرد چغندر قند در سال زراعی جاری را استفاده از رئیس گروه چغندر ق

بذرهای مقاوم، ورود تکنولوژی های نوین در مزارع، کشت و برداشت مکانیزه چغندر قند توسط کشاورزان، آبیاری مناسب و کافی، 

 .بیماری ها، آفات و علف های هرز برشمرداستفاده از کودهای شیمیایی و مبارزه به موقع با 

هکتار و در استان های  0394در سال زراعی گذشته، کشت چغندر پاییزه در سطح : وی درباره کشت چغندر پاییزه نیز گفت

 .هزار تن چغندر قند به دست آمد 100خوزستان، گلستان و خراسان شمالی انجام شد که از این سطح 

 اییزهدرصدی کشت پ 14صرفه جویی 

این اراضی در استان : هکتار عنوان کرد و اذعان داشت 0544را  50-50حصادی، سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه در سال زراعی 

با کشت پاییزه چغندر قند دست : وی ادامه داد.های کرمانشاه، گلستان، خوزستان، ایالم و خراسان شمالی به زیر کشت رفته است

در کشت بهاره این محصول، برای : حصادی خاطر نشان کرد.ه جویی نسبت به کشت بهاره شده استدرصد در آبیاری صرف 94کم 

 .هزار متر مکعب آب مصرف می شود 8هزار متر مکعب آب نیاز است ، در حالی که در کشت پاییزه در هر هکتار  10هر هکتار 

 14-11میلیون تن چغندر در سال زراعی  1پیش بینی تولید 

هزار هکتار برای تولید چغندر قند با  54ندر قند معاونت زراعت با بیان این که تا کنون کارخانجات قند در سطح رییس گروه چغ

 .میلیون تن چغندر قند تولید شود 9پیش بینی می شود از این سطح :کشاورزان قرارداد منظور کرده اند، گفت

وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت چغندر بهاره ثابت در نظر در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط : وی افزود

 .افزایش خواهد یافت 1040هزار هکتار در افق  84گرفته شده، اما سطح زیر کشت چغندر پاییزه تا 

ی با ارتقا 1040پیش بینی شده در افق : هزار تنی کشور به شکر ، تصریح کرد 044میلیون و  0حصادی با اشاره به نیاز ساالنه 

درصد شکر مورد نیاز کشور از طریق تولید چغندر قند و نیشکر در داخل  54عملکرد و افزایش سطح زیر کشت چغندر پاییزه، 

 .تامین شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http10504910441058 
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 شکر
 آیانا 1351مرداد  12, هدوشنب

 ساله تولید شکر در کشور شکسته شد  04رکورد 
هزار تن شکر داخلی در سال  301رئیس گروه چغندر قند معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، تولید یک میلیون و 

 . سابقه خواند سال گذشته بی 04زراعی گذشته را طی 

ه نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، پیمان حصادی با اعالم این خبر و ب( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .هزار هکتار اراضی نیشکر به دست آمده است 50هزار هکتار مزارع چغندر قند و  53این میزان شکر از سطح : افزود

 .وان کردهزار تن عن 854هزار تن و شکر حاصل از نیشکر را  809وی شکر حاصل از چغندرقند را 

 50-50هزار تن شکر در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی  009تولید یک میلیون و : حصادی در عین حال اظهار داشت

 .درصد رشد نشان می دهد 18نزدیک به 

 .هزار تن عنوان کرد 100وی میزان تولید شکر در سال زراعی گزشته را یک میلیون و 

 .درصد از کل تولید مربوط به آذربایجان غربی است 05ید چغندر قند با به گفته حصادی، بیشترین میزان تول

تن در هکتار گزارش  0578عملکرد تولید چغندر قند در سال زراعی جاری : وی در مورد عملکرد تولید چغندر قند نیز تصریح کرد

 .درصد افزایش نشان می دهد 1973شده که نسبت به سال قبل از آن 

معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، علت افزایش عملکرد چغندر قند در سال زراعی جاری را استفاده از  رئیس گروه چغندر قند

بذرهای مقاوم، ورود تکنولوژی های نوین در مزارع، کشت و برداشت مکانیزه چغندر قند توسط کشاورزان، آبیاری مناسب و کافی، 

 .ماری ها، آفات و علف های هرز برشمرداستفاده از کودهای شیمیایی و مبارزه به موقع با بی

هکتار و در استان های  0394در سال زراعی گذشته، کشت چغندر پاییزه در سطح : وی درباره کشت چغندر پاییزه نیز گفت

 .هزار تن چغندر قند به دست آمد 100خوزستان، گلستان و خراسان شمالی انجام شد که از این سطح 

 یزهدرصدی کشت پای 14جویی  صرفه

این اراضی در استان : هکتار عنوان کرد و اذعان داشت 0544را  50-50حصادی، سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه در سال زراعی 

 .های کرمانشاه، گلستان، خوزستان، ایالم و خراسان شمالی به زیر کشت رفته است

 .جویی نسبت به کشت بهاره شده است درصد در آبیاری صرفه 94با کشت پاییزه چغندر قند دست کم : وی ادامه داد

هزار متر مکعب آب نیاز است، در حالی که در کشت  10در کشت بهاره این محصول، برای هر هکتار : حصادی خاطر نشان کرد

 .هزار متر مکعب آب مصرف می شود 8پاییزه در هر هکتار 

 14-11بینی تولید پنج میلیون تن چغندر در سال زراعی  پیش

هزار هکتار برای تولید چغندر قند با  54غندر قند معاونت زراعت با بیان این که تا کنون کارخانجات قند در سطح رئیس گروه چ

 .میلیون تن چغندر قند تولید شود 9پیش بینی می شود از این سطح :کشاورزان قرارداد منظور کرده اند، گفت

وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت چغندر بهاره ثابت در نظر  در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط: وی افزود

 .افزایش خواهد یافت 1040هزار هکتار در افق  84گرفته شده، اما سطح زیر کشت چغندر پاییزه تا 

ای با ارتق 1040پیش بینی شده در افق : هزار تنی کشور به شکر، تصریح کرد 044حصادی با اشاره به نیاز ساالنه دو میلیون و 

درصد شکر مورد نیاز کشور از طریق تولید چغندر قند و نیشکر در داخل  54عملکرد و افزایش سطح زیر کشت چغندر پاییزه، 

 ./تأمین شود
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 شکر  
 آیانا 1351اد مرد 11, چهارشنبه

 هزار تن به نرخ مصوب  014تنظیم بازار شکر کشور با توزیع 
هزار تن شکر به نرخ مصوب در  014با تمهیدات ویژه وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران توزیع 

 .سراسر انجام شد

زرگانی دولتی ایران؛ مدیرکل دفتر توزیع و فروش و به نقل از روابط عمومی شرکت با( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  هزار تن شکر سفید در قالب طرح تنظیم بازار در اختیار شبکه 094از اوایل سال جاری تاکنون : شرکت در این باره گفت

 .مصرف در سراسر کشور قرار گرفته است

ن در بازار توزیع شده، که این کار جلوگیری از افزایش توما 144این مقدار شکر به قیمت مصوب دوهزار و : امیرحسین نظری افزود

 .دنبال داشته است ویژه در زمان افزایش تقاضا در بازار را به قیمت به

های مذهبی در زمان اجرای طرح ضیافت در ایام ماه  های مصرف ازجمله هیئت وی با اشاره به تقاضای زیاد شکر از سوی شبکه

با تمهیدات ویژه شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمینه تأمین و : فصل تابستان خاطرنشان کرد ویژه با شروع مبارک رمضان و به

توزیع شکر به نرخ مصوب، این تقاضاها باعث اختالل در بازار و گرانی قیمت شکر نشد و خوشبختانه بازار از آرامش نسبی برخوردار 

 .است

گذشته کشور از موجودی شکر سفید و خام بیشتری برخوردار است؛ لذا با های  امسال به نسبت سال: نظری در پایان تصریح کرد

 ./توجه به تولید داخلی بیشتر این کاال و ذخایر موجود کشور، نگرانی بابت تأمین شکر مورد نیاز بازار وجود ندارد
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 شیر و فراوردهها

 - 51/59/57فارس

 پایان انتظار یک ساله دامداران/ تومان ابالغ شد 9444مصوبه خرید شیر خام به قیمت 
ها،  ای به اعضای ستاد هدفمندی یارانه جمهور در ابالغیه معاون اجرایی رئیس: رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت

 .تومان کرد 9444ن حمایت را مکلف به اجرایی کردن مصوبه خرید شیر خام به قیمت سازما

ها و  سید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به ابالغیه معاون اول رئیس جمهور به اعضای ستاد هدفمندی یارانه

ماه شیرخام را با  10دامداران : تومان گفت 1004مکلف شدن سازمان حمایت به اجرایی کردن مصوبه خرید شیر خام به قیمت 

ای دست و پنجه نرم کردند اما باالخره شب گذشته این  درصدی به صنایع عرضه کردند و در این مدت با مشکالت عدیده 18ضرر 

 .ابالغیه را دریافت کردم و شخصا آن را به وزارتخانه رساندم

ای مطرح  این موضوع در جامعه: قیمت شیر و محصوالت لبنی را ندارد، افزود شود بازار توان افزایش وی با بیان اینکه گفته می

کنند بنابراین مشکل از فرهنگ غلط مصرف است و نباید این  های گازدار مصرف می برابر مصرف جهانی نوشابه 0شود که مردم  می

 . رید نوشابه هم نداشتندموضوع را به توان مالی مردم نسبت داد زیرا اگر مردم توان مالی نداشتند قدرت خ

ما نباید صنعت دامپروری را با طرح اینگونه مسائل از بین ببریم بلکه باید با کمک دولت فرهنگ مصرف شیر : مقدسی اظهار داشت

 .و لبنیات را تغییر داده و مردم را تشویق به مصرف محصوالت مفید برای سالمتی کنیم

ها، سازمان  ای به اعضای ستاد هدفمندی یارانه ن اجرایی رئیس جمهور در ابالغیهمحمد شریعتمداری معاو: براساس این گزارش 

 .تومان براساس جدول ابالغی کرده است 1004حمایت را مکلف به اجرایی کردن مصوبه خرید شیرخام به قیمت 

هدفمندی یارانه ها، موضوع  ستاد 105070718مورخ  03550مصوبه شماره ( ج)در راستای اجرای بند »: در این ابالغیه آمده است

 .تعیین و ابالغ جدول مشخصات و قیمت شیر خام خریداری شده توسط کارخانجات لبنی به شرح زیر تعیین می شود

 تغییرات میزان بار میکروبی و قیمت شیر خام؛: 1

 ریال 10044به ازای هر کیلوگرم  070و چربی  144444شیر با بار میکروبی کمتر از : الف

 ریال 10044به ازای هر کیلوگرم  070و چربی  944444تا  144444با بار میکروبی از شیر : ب

 ریال 10544به ازای هر کیلوگرم  070و چربی  1444444تا  944444شیر با بارمیکروبی از : ج

 ریال 10044به ازای هر کیلوگرم  070و چربی  1444444شیر با بار میکروبی باالتر از : د

 .شود های فوق اضافه یا کم می ریال به قیمت 104دهم درصد افزایش یا کاهش درصد چربی،  به ازای هر یک: 0

 .تمامی تست های کیفی باید مطابق با استاندارد ملی کشور باشد: تبصره

 «.این مصوبه است 0و  1سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به پایش، پیگیری و نظارت بر اجرای بندهای : 0
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 شیر و فرآورده ها
 - 51/59/57فارس

 کنند صنایع لبنی نشست اضطراری برگزار می/ پیامدهای داخلی و خارجی مصوبه افزایش قیمت شیر خام
با افزایش قیمت شیر خام قدرت رقابت در بازارهای جهانی را از دست : رئیس هیأت مدیره صنایع لبنی گفت بنای

 .یابد ایم، ضمن اینکه قطعا مصرف داخلی کاهش می داده

درباره بخشنامه جدید معاون  برگزاری فارسخوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد فربد نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی در گفت

ها و مکلف کردن سازمان حمایت به اجرایی کردن قیمت مصوب  اجرایی رئیس جمهور خطاب به اعضای ستاد هدفمندی یارانه

 .امروز از این مصوبه مطلع شدم و هنوز تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشده است: تومانی خرید شیرخام گفت 1004

باید با تشکیل یک جلسه اضطراری با : نکه باید ابعاد مختلف تأثیر این بخشنامه را بر صنایع لبنی بررسی کرد، گفتوی با بیان ای

 .اندرکاران صنایع لبنی انعکاس اجرای این مصوبه را بررسی کنیم حضور دست

اجرای : جز افزایش قیمت ندارند، گفت ای فربد در پاسخ به این سؤال که با توجه به این بخشنامه ظاهرا صنایع علیرغم تمایل چاره

 .ای عوارض مختلفی دارد و یکی از تأثیرات آن کاهش قطعی مصرف داخلی است چنین بخشنامه

هر : دهیم، گفت المللی را از دست می در بازارهای بین  تومان قدرت رقابت 1004وی با بیان اینکه با خرید شیرخام به قیمت 

بیند و امکان  با افزایش قیمت خرید شیرخام صادرات آسیب می. و در اروپا هزار تومان است 1144کیلوگرم شیرخام در ترکیه 

 .دهیم رقابت با قیمت جدید شیرخام را در منطقه از دست می

شود در حالی که با افزایش قیمت خرید  درصد تولیدات لبنی صادر می 14: نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی تصریح کرد

 .بخش بیشتری شیر روی دست دامداران خواهد ماندشیرخام قطعا 

 .افزایش قیمت خرید شیرخام تصمیم غلطی است: فربد بیان داشت

درصد  34: ها تا چه اندازه روی کاهش قیمت تمام شده شیرخام تأثیرگذار است، گفت وی در پاسخ به این سؤال که رفع تحریم

 .شود لوفه از طریق واردات تأمین میقیمت شیر تولید به علوفه وابسته است و بخشی از ع

ها تأثیر  شود بنابراین رفع تحریم علوفه هم با ارز دولتی و تعرفه حداقلی وارد می: نایب رئیس هیئت مدیره صنایع لبنی بیان داشت

 .دهد های انتقال ارز را کاهش می ها ندارد فقط تا حدودی هزینه چشمگیری بر کاهش قیمت هزینه
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 صادرات محصوالت لبنی به عراق قوت گرفت 
های تولید مشکالت موجود در بخش صادرات مرغ  زنجیره در پی بازدید وزیر کشاورزی عراق از واحدهای دامپروری و

 .شود های لبنی مرتفع می و سایر فرآورده

، در بازدید وزیر کشاورزی عراق از گاوداری صنعتی صفاری در منطقه پیشوای (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شد های بخش دام و صنایع لبنی تأکید ورامین بر گسترش همکاری

با توجه به آنکه وزیر کشاورزی عراق از نقاط مختلف : معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این بازدید گفت

های باالیی دانسته و افزایش حجم معامالت تجاری بخش  تولیدی بخش کشاورزی بازدید داشته است، ایران را دارای پتانسیل

 .ردکشاورزی را در دستور کار دا

های  بندی زنجیره تولید طیور مازندران و مجموعه صنایع کاله مورد بازدید هیئت عراقی قرار گرفته و پس از جمع: حسن رکنی افزود

ای که این  گونه میلیارد دالر است، به دوبرابر افزایش خواهد یافت، به 179شده، حجم تجاری بخش کشاورزی که در حال حاضر  انجام

 .شود د دالر نزدیک میرقم به سه میلیار

های ایران در بخش تولید شیر و صنایع لبنی و با توجه به تنوع موجود در محصوالت فوق، مورد توجه  توانمندی: وی خاطرنشان کرد

 .طرف عراقی قرار گرفته و قرار است در این زمینه بیشتر تبادل شود

ورزی، توسعه روابط تجاری دو کشور مدنظر است و در این راستا از بر اساس پروتکل امضاءشده در وزارت جهاد کشا: رکنی ادامه داد

وجود آمده است،  هایی بوده که در زمینه طیور به هایی که بخش دام در نظر دارد که آن را دنبال کند، برداشتن محدودیت موضوع

ا دچار مشکل کرده است که در این زمینه حاد پرندگان در ایران اندکی صادرات محصوالت پروتئینی ر ای که آنفلوآنزای فوق گونه به

 .کنیم این مسئله حل شود تالش می

های باال و تنوع محصوالت لبنی ایران، صادرات بیشتر این محصوالت به کشور عراق مدنظر ما  با توجه به پتانسیل: وی تصریح کرد

 .است

تبادل تجاری : ر بخش کشاورزی برشمرد و معتقد استهای خوبی د الزم به ذکر است، وزیر کشاورزی عراق، ایران را حائز پیشرفت

 ./محصوالت مختلف کشاورزی ایران باید افزایش یابد
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 صادرات و واردات

 - 51/59/57فارس

 هزار راس دام 044صدور / رای صادرات دام عشایراخذ مجوز ب
 .مجوز الزم برای صادرات دام عشایر از طریق وزارت جهاد کشاورزی اخذ شد: رئیس سازمان امور عشایری گفت

ی های صورت گرفته مجوز الزم برا ها و رایزنی با تالش: وگو با خبرنگار فارس در ایالم اظهار داشت کرمعلی قندالی امروز در گفت

 .صادرات دام عشایر از طریق وزارت جهاد کشاورزی اخذ شد

هزار راس دام از کشور صادر شد و این مهم با همت  344در سال گذشته در مجموع حدود : رئیس سازمان امور عشایری گفت

 .های عشایری انجام شد بخش خصوصی و برخی از تشکل

فت و مجوز الزم نیز از طریق وزارت جهاد کشاورزی اخذ شد و تاکنون سعی در سال جدید نیز این موضوع استمرار یا: وی ادامه داد

 .های عشایری وارد فاز صادرات دام عشایر شوند و عمده بازار هدف نیز کشور کویت است شده تشکل

ای این مهم هایی برای صادرات گوشت به کشور عراق نیز انجام شده و زمینه الزم نیز بر به تازگی صحبت: این مسئول اضافه کرد

ها به این مهم بپردازند و آنچه که برای این سازمان مهم است شروع به کار و فعالیت صادرات دام عشایر  فراهم شده است تا تشکل

 .است

های مرزی مانند ایالم نیز اولین محموله صادراتی را به کشور کویت ارسال کردند که جای تقدیر و  استان: قندالی تصریح کرد

ها را نیز وارد این  های مرزی سایر استان ان دارد و امیدواریم در پروسه زمانی یکساله ضمن تقویت صادرات از استانتحسین فراو

 .فعالیت کنیم

رئیس سازمان امور با بیان اینکه عشایری این سازمان با هدف تعادل میان عرضه دام و بازار مصرف در تالش است و در این راستا 

در حال حاضر میزان و نرخ گوشت در بازار باالست اما این رقم در عرضه دام زنده نسبت به : ه است گفتنیز توفیقاتی حاصل شد

 .سال گذشته کاهش یافته است

های گذشته تالش شد در تمام کشور فضایی فراهم شود بخش زیادی از  طی سال: های عشایر نیز ادامه داد وی در خصوص بیمه دام

 .شش بیمه قرار گیرددام و حتی عشایر را تحت پو

و   میلیون راس دام عشایر در کل کشور بیمه شده 0های صورت گرفته در حال حاضر بیش از  با فعالیت: این مسئول اضافه کرد

 .اند مند شده هزار نفر از خانوارهای عشایری نیز تحت پوشش بیمه برخوردار شده و از این مزیت بهره 05حدود 

هایی که با وزارت نیرو صورت گرفته امیدواریم در یک  با هماهنگی: انرژی خورشیدی نیز تصریح کردقندالی در خصوص استفاده از 

 .ها را به انرژی خورشیدی مجهز کنیم پروسه پنج ساله همه سامانه

هایی  تالشهای سازمان امور عشایری بوده و در این راستا  استفاده از انرژی پاک یکی از برنامه: رئیس سازمان امور عشایری گفت

 .صورت گرفته و نتایج مطلوبی نیز حاصل شده است
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 صادرات و واردات
 - 51/59/15فارس

 شود صادرات تخم مرغ به عراق و افغانستان انجام نمی
گویند پاک بودن ایران از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را به سازمان بهداشت جهانی دام  در حالی که مسئوالن می

این موضوع را تایید نکرده و به این دلیل در  OIEگوید  گذار می تخم  اند اما رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ اعالم کرده

 .مرغ ایران وجود نداشته است تخم هفته گذشته متقاضی برای حواله صادرات 0

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار استان تهران در گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

اعالم  OIEرا به سازمان بهداشت جهانی دام  اگرچه سازمان دامپزشکی ایران پاک بودن کشور از ویروس آنفلوانزای پرندگان: گفت

 .کرده اما هنوز این سازمان پاک بودن ایران را از ویروس مذکور را سایت بهداشت جهانی دام منتشر نکرده است

ان به محض اعالم پاک بودن ایران توسط سازم: مرغ به عراق و افغانستان متوقف است، افزود وی با بیان اینکه هنوز هم صادرات تخم

شود زیرا متقاضیان ما در کشورهای عراق و افغانستان  بهداشت جهانی دام از ویروس آنفلوانزای پرندگان صادرات از سر گرفته می

 .منتظر اعالم این سازمان هستند

مرغ  ت تخمگذار استان تهران با بیان اینکه در دو هفته اخیر هیچ تقاضایی برای حواله صادرا رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

صادراتی به معنای   کنیم و عدم درخواست صدور حواله مرغ را ما صادر می های صادراتی تخم تمامی حواله: ایم، تصریح کرد نداشته

 .این است که هنوز امکان صادرات به کشورهای عراق و افغانستان وجود ندارد

مرغ ایران را وارد  ان هم در کنار این کشور بخشی از تخممرغ صادراتی ایران، عراق است و افغانست مشتری عمده تخم: وی گفت

 .کند می

این موضوع : شود، اظهار داشت مرغ به عراق آغاز می شود تا پایان هفته صادرات تخم پور در پاسخ به این سؤال که گفته می نبی

 .بستگی به اعالم پاک بودن ایران از آنفلوانزا توسط سازمان بهداشت جهانی دارد

کند،  مرغ ایران به صورت رسمی به عراق و افغانستان حکایت می در حالی که خبرها از متوقف بودن صادرات تخم: رش فارسبه گزا

مرغ به عراق و افغانستان بر اثر آنفلوانزای پرندگان  روند صادرات تخم: گوید رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران می

 .کند شد اصال متوقف نشد بلکه تا حدودی

ای از این  بخش عمده: گوید کند و می اعالم می 044هزار و  9مرغ در تیرماه گذشته را حدود  وی همچنین میزان صادرات تخم

 .ها به عراق و افغانستان صادر شده است مرغ تخم
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 صادرات و واردات
 - 51/59/11فارس

 احتمال کاهش تعرفه واردات گندم پس از فصل برداشت
شورای اقتصاد برای جلوگیری از فروش گندم وارداتی به دولت و حمایت از کشاورزان : وزیر جهاد کشاورزی گفت

رده، که با پایان خرید دولتی، دوباره این شورا برای تعیین مقدار تعرفه درصدی بر واردات را تصویب و اجرا ک 91تعرفه 

 .گیرد تصمیم می

من اطالعی : گفت محمود حجتی درباره مجوز افزایش قیمت محصوالت لبنی خانه ملت،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ندارم، چه کسی مجوز این افزایش قیمت ها را داده، از مسئوالن آن بپرسید، بنده مسئول این بخش نیستم

کند که قیمت  این سازمان آنالیز و بررسی می: وی با بیان اینکه تعیین کننده قیمت نهایی مواد لبنی سازمان حمایت است، گفت

 .ه این محصوالت چقدر است و با چه قیمتی باید در بازار به فروش برسدمواد اولیه و هزینه و ارزش افزود

متاسفانه با توجه به : حجتی با اشاره به اینکه سازمان حمایت بر افزایش و قیمت محصوالت لبنی نظارت می کند، افزود

و دولت به دیگر محصوالت لبنی کند  هایی که وجود دارد، در مواد لبنی تنها به شیر مدارس یارانه اختصاص پیدا می محدودیت

 .منابعی اختصاص نداده است

این افزایش تعرفه برای ما به التفاوت است : درصدی تعرفه واردات گندم، ادامه داد 19وزیر جهاد کشاورزی با بیان دالیل افزایش 

 .اهلل رفع می شود که مصوبه آن هم کمی دیر ابالغ شده و بعد از فصل خرید ان شا

در فصل خرید گندم این : تر دانست و اظهار داشت ندم خارجی را در فصل خرید گندم کشاورزان داخلی پایینحجتی قیمت گ

نگرانی وجود دارد که گندم وارداتی را به دولت بفروشند، برای جلوگیری از این نگرانی شورای اقتصاد مصوبه ای داده است که بعداز 

 .اد برای تعیین مقدار تعرفه تصمیم می گیردفصل برداشت و خرید دولتی دوباره شورای اقتص
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 صادرات و واردات 
  - 51/59/11فارس

 ده استماه اخیر برای واردات برنج صادر نش 99هیچ مجوزی در 
ماه  99وزارت جهاد کشاورزی در : میلیون دالری برنج گفت 340معاون وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به واردات 

 .گذشته هیچگونه مجوزی برای واردات برنج صادر نکرده است

با اطمینان کامل اعالم : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت

 .ماه گذشته هیچگونه مجوزی برای واردات برنج صادر نکرده است 11کنم که وزارت جهاد کشاورزی در  می

دنبال  وزارت جهاد کشاورزی به: ماه اعتبار دارد، گفت 15گویند ثبت سفارش واردات برنج تا  وی با بیان اینکه مسئوالن گمرک می

 .نامه معتبر است سازی واردات برنج است اما ثبت سفارش واردات و مدت زمان واردات برنج هم دارای آیین شفاف

باید : ماه گذشته، گفت 11های باقی مانده واردات برنج قبل از  کشاورز در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره تعداد ثبت سفارش

 .توانم رقم دقیقی را اعالم کنم طالعات بیشتری انجام دهم در حال حاضر نمیبه من فرصت دهید تا در این مورد م

در حالی که واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته ممنوع اعالم شده، گمرک جمهوری : به گزارش فارس

 .رش کرده استمیلیون دالر گزا 040ماه نخست امسال به ارزش  0اسالمی ایران واردات این محصول را در 
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 صادرات و واردات
 - 51/59/11فارس

 استرالیا خواستار صادرات گوسفند به ایران شد

با سفیر ایران در کانبرا با ابراز تمایل برای سفر به این کشور، خواستار تقویت  وزیر کشاورزی استرالیا در مالقات

 .صادرات گوسفند به ایران شد

الملل فارس، کن باستون وزیر مواد غذایی و کشاورزی استرالیا و سفیر ایران در کانبرا خواستار تقویت  به گزارش به گروه اقتصاد بین

 .وشت و صادرات گوسفند استرالیا به ایران شدندهمکاری دوجانبه در زمینه تجارت گ

طی گزارشی با اشاره به مالقات این دو مقام ایرانی و استرالیایی خاطرنشان کرد که تجارت میان ایران  ویکلی فارمسایت استرالیایی 

 .ند تقویت خواهد شدو استرالیا در زمینه صادرات گوسف

میلیون گوسفند از این کشور وارد  0پیش از این، ایران یکی از واردکنندگان عمده گوسفند به استرالیا بوده است و ساالنه حدود 

 .دهه پیش متوقف شد 0کرده است اما این تجارت حدود  می

صادرات ساالنه یک میلیون گوسفند به ایران  میلیونی ایران نوشت، در حال حاضر، ظرفیت 54این گزارش با اشاره به جمعیت 

 .وجود دارد

وزیر مواد غذایی و کشاورزی استرالیا با ابراز تمایل نسبت به سفر به ایران گفت، در صورت احیای دوباره بازار ایران، این کشور 

 .تواند به عنوان بازاری مهم برای استرالیا در نظر گرفته شود می

دهد و تالش می کند تا این رقم را بر اساس تقاضایی که دریافت  میلیون گوسفند پرورش می 10ود در حال حاضر، استرالیا حد

 .کند، افزایش دهد می
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 صادرات و واردات
 - 51/59/13فارس

 تومانی واردات جو و گندم لغو شد 914التفاوت  اخذ مابه
تومانی واردات جو و گندم در  914التفاوت  با رسیدن به روزهای پایانی برداشت گندم داخلی، مصوبه اخذ مابه

 .کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد لغو شد

معاونت برنامه ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، درخواست  ، بنا بر اعالموزارت جهاد کشاورزی، به نقل از فارس خبرگزاریبه گزارش 

تومانی واردات جو و گندم به ترتیب از  194محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از شورای اقتصاد برای لغو مصوبه اخذ مابه التفاوت 

و مورد موافقت اعضای این  پایان مردادماه و مهرماه سال جاری، صبح امروز در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد دولت مطرح شد

 .کمیسیون قرار گرفت

 .بر اساس این گزارش،با تنفیذ شورای اقتصاد این مصوبه به زودی ابالغ می شود
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درات و وارداتصا  
 - 51/59/13فارس

 ارتقاء صادرات پس از رکورد سال گذشته/ شود مرغ به عراق و افغانستان از سر گرفته می صادرات تخم
با آغاز مجدد : هزار تن مرغ و تخم مرغ صادر شد، گفت 914معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته 

ق و افغانستان به دنبال افزایش صادرات این محصوالت هستیم و به مقادیر صادرات مرغ و تخم مرغ به کشورهای عرا

 .قبلی قانع نیستیم

در پاسخ به این  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در گفت

افتد، زیرا  حتما این اتفاق می: شود، گفت مرغ تا پایان هفته به کشورهای عراق و افغانستان مجدد آغاز می خمسؤال که آیا صادرات ت

 .مشکل آنفلوانزای پرندگان در کشورمان حل شده و شرایط به حال عادی برگشته است

مان دامپزشکی کشور از واحدهای مختلف هایی که ساز برداری ها و نمونه با آخرین ارزیابی: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .بندی در مورد پاک بودن کشور از آنفلوانزای پرندگان به دست آمد داشته آخرین جمع

که یک  OIEسازمان دامپزشکی پاک بودن کشور از ویروس آنفلوانزای پرندگان را به سایت سازمان بهداشت جهانی دام : وی افزود

رود اعالم کرده و این  ای مختلف در زمینه صادرات و واردات محصوالت دام و طیور به شمار میالمللی مرجع برای کشوره سایت بین

 .سایت هم پاک بودن ایران را از آنفلوانزای پرندگان اعالم کرده است

ان و عراق هایی که بین وزیر کشاورزی ایر رکنی با اشاره به حضور وزیر کشاورزی عراق در ایران اظهار امیدواری کرد، طی مالقات

های مختلف برای افزایش صادرات محصوالت  بیشتر بین این دو کشور فراهم شود و بتوان از فرصت  همکاری  گیرد، زمینه صورت می

 .کشاورزی و دامی به این کشور به نحو احسن استفاده کنیم

ر توقف کوتاهی در زمینه صادرات تخم مرغ معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به دنبال مطرح شدن بیماری آنفلوانزا در کشو

گردد، بلکه ما در تالش هستیم  با آغاز صادرات مجدد به عراق نه تنها شرایط به حالت اولیه بر می: به عراق به وجود آمد، بیان داشت

 .که میزان صادرات تخم مرغ و حتی مرغ را به کشور عراق افزایش دهیم

در مجموع حدود  50سال : د صادرات محصوالت مرغ و تخم مرغ در کشور شکسته شد، گفترکنی با بیان اینکه سال گذشته رکور

 .مرغ به کشورهای مختلف صادر شد هزار تن صادرات مرغ و تخم 194

های سنگین گاوهای شیری را به کشورهای اطراف  های ژنتیکی در دام گیری از پتانسیل ما به دنبال این هستیم که با بهره: وی افزود

داخلی فراهم شود و هم کشورهای همسایه از امکاناتی که در اختیارمان است،   کننده ر کنیم و با این کار هم منفعت تولیدصاد

 .مند شوند بهره

های خوب ایران در زمینه تخم مرغ و  این کشور یکی از مشتری: وزیر جهاد کشاورزی در مورد صادرات تخم مرغ به افغانستان گفت

و با توجه به مرز مشترک با این کشور شرایط صادرات گوشت گرم مرغ از مناطق مرزی به افغانستان کامال  شود مرغ محسوب می

 .فراهم است

 .ما به دنبال افزایش صادرات مرغ و تخم مرغ هستیم و به شرایط قبل از مطرح شدن موضوع آنفلوانزا قانع نیستیم: وی افزود
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 صادرات و واردات
 آیانا 1351مرداد  13, سه شنبه

 ها  فروشی میلیارد ریالی در عمده 0444گردش مالی / های صادراتی زمینی، سردرگم مشوق صادرکنندگان سیب
زمینی از سال گذشته به مرحله اجرا نرسید، بسیاری از صادرکنندگان  ادراتی برای سیبهای ص از آنجا که ابالغ مشوق

 .رو شدند و به ناچار این محصول خرید تضمینی شد و تولیدکنندگان این محصول با ضرر و زیان روبه

ن امروز در جلسه مطبوعاتی به زمینی ایرا مدیره انجمن ملی سیب ، رئیس هیئت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ترین محصول کشاورزی در سبد روزانه  زمینی پس از گندم و برنج، مهم سیب: کاران پرداخت و گفت زمینی بیان مشکالت سیب

 .تغذیه مردم ایران است که نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور دارد

: شود، افزود زمینی در کشور در تمام چهار فصل تولید می محصول سیبمیلیون تن در سال  079محمد نیازی با اعالم اینکه ساالنه 

 .فروشی است هزار میلیارد ریال در سطح عمده گردش مالی این محصول حدود هفت

های اردبیل و همدان پیشرو در  هزار هکتار است و استان 195سطح زیر کشت این محصول در سال جاری : وی خاطرنشان کرد

 .تندزمینی هس تولید سیب

نفر عضو است، اما با توجه به گستردگی  044تأسیس شده و دارای  55زمینی کشور از سال  انجمن ملی سیب: نیازی ادامه داد

اند؛ بنابراین  کاران به عضویت انجمن فوق درنیامده زمینی های مختلف، هنوز تمامی سیب سطح کشت این محصول در استان

 .ریزی واحدی کرد مهزمینی برنا توان برای محصول سیب نمی

 تر از برنج بر، اما ارزان زمینی محصولی آب سیب

زمینی ایران درباره مصرف آب در سال جاری که باعث شده الگوی کشت برای برخی  مدیره انجمن ملی سیب رئیس هیئت

زمینی  ار مزرعه سیبدرصد از آب تشکیل شده و هر هکت 54زمینی  با وجود آنکه محصول سیب: محصوالت تغییر کند، تصریح کرد

های  تر از آن بوده و محدودیت تواند این محصول جایگزین برنج شود، چون ارزان کند، اما می هزار مترمکعب آب مصرف می 14

 .کشت این محصول را ندارد

اظ آب شود، بنابراین مشکلی از لح زمینی در مناطق سردسیر و در فصل پاییز کشت می درصد از کشت سیب 30: وی یادآور شد

زمینی برای  بر حذف شود و از طرفی از آنجا که سیب عنوان محصولی پرآب وجود ندارد که این محصول بخواهد در الگوی کشت به

رو است، اگر بخواهیم آن را وارد کنیم، قیمت  های کانتینردار و خنک روبه حمل و نقل با مشکالتی همچون استفاده از ماشین

 .هد بودشده آن بسیار باال خوا تمام

های اصفهان، اردبیل، خراسان  ای که حتی در استان گونه ایم، به زمینی به خودکفایی رسیده در تولید محصول سیب: نیازی تأکید کرد

 .شود؛ بنابراین مشکل خاصی از این لحاظ وجود ندارد عنوان بذر در سطح انبوه انجام می تیوبر به رضوی و البرز تولید مینی

 کاسه نیست نی یکزمی های سیب تشکل

گیری در تولید این محصول و انجام  کاسه شوند و برای تصمیم زمینی یک های مربوط به سیب الزم است تشکل: وی اظهار داشت

 .ریزی شود فعالیت، در بخش صادرات برنامه

مینی به کشورهای ز شده و در قالب چیپس و خالل سیب صورت خام، فرآوری زمینی در حال حاضر به سیب: نیازی همچنین گفت

شود که بخش اعظم آن صادرات خام بوده و الزم است در این بخش تجدیدنظر انجام شود واین محصول با ارزش  منطقه صادر می

 .افزوده باال صادر شود

 هزار تن رسید زمینی در تیرماه به هشت صادرات سیب
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تواند ضمن تأمین نیازهای جامعه، ارزآوری  زمینی می ل سیبمحصو: زمینی ایران در ادامه افزود مدیره انجمن ملی سیب رئیس هیئت

 544هزار و  15ماه  تن، اردیبهشت 044هزار و  05ماه سال جاری  ای که در فروردین گونه مناسبی در بخش صادرات داشته باشد، به

 .مینی بودیمز هزار تن محصول سیب تن و در تیرماه سال جاری شاهد صادرات هشت 344هزار و  10تن، خردادماه 

طور عمده به کشورهای عراق، آذربایجان، روسیه،  زمینی به هزار تنی سیب 044در سال گذشته شاهد صادرات : وی خاطرنشان کرد

 .افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان بودیم

رای هر کیلوگرم کشاورز مجبور است ب: زمینی بسیار نازل است، ادامه داد نیازی با اعالم اینکه در حال حاضر قیمت سیب

های تولید نیز به آن اضافه  تومان هزینه حمل و نقل بپردازد، عالوه بر آنکه هزینه 144تومان هزینه سردخانه و  044زمینی  سیب

شود با قیمتی معادل آنچه که برایش  بار نازل بوده و مجبور می خواهد شد و در نهایت قیمت این محصول در میادین میوه و تره

 .ا کمتر از آن به فروش برساندتمام شده ی

تومان بوده و معادل همین قیمت نیز  344زمینی برای کشاورز  شده هر کیلوگرم سیب در حال حاضر قیمت تمام: وی تصریح کرد

 .رسد بار به فروش می این محصول در میادین میوه و تره

دلیل اینکه  زمینی در سال جاری به حصوالت سیبصادرکنندگان م: زمینی ایران یادآور شد مدیره انجمن ملی سیب رئیس هیئت

ریزی و نظارت  زمینی که از سال گذشته به تصویب معاونت برنامه های صادراتی برای هر کیلوگرم سیب مصوبه پرداخت مشوق

را برند و کشاورزان نیز مجبور هستند محصول خود  سر می راهبردی ریاست جمهوری رسیده بود، ابالغ نشد؛ در سردرگمی به

 .صورت تضمینی بفروشند به

کند، الزم است  زمینی آب کمتری نسبت به برنج، گندم و سایر محصوالت مصرف می در شرایط فعلی که سیب: نیازی تأکید کرد

 .تواند ضمن حفظ امنیت غذایی در اشتغال مؤثر باشد، حمایت کند سازی شود و دولت از این محصول که می فرهنگ

تواند در سایر کشورهای پرآب کشت شود، اما  زمینی از محصوالتی است که می سیب: ینی نیز اظهار داشتوی درباره کشت فراسرزم

های  توان با تبدیل آن به فرآورده ترین مشکل آن این است که برای حمل و نقل شرایط خاصی نیاز دارد که در این صورت می بزرگ

 ./دیگر، دوباره به کشور وارد شود

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http00500-1html. 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 های صادراتی تا یک هفته آینده  اجرایی شدن مشوق
بینی  زمینی است و پیش دراتی سیبصورت جدی پیگیر اجرایی شدن مصوبه یارانه صا وزارت جهاد کشاورزی به

 . شود تا هفته آینده به تصویب برسد می

زمینی و پیاز در کشور  درباره وضعیت سیب( ایانا)معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ال راهکاری هستیم تا بتوانیم جلوی ضرر و زیان دنب با وجود آنکه تولید این محصوالت در سال جاری باال بوده است، به: گفت

 .کشاورزان را بگیریم

از آنجا که این محصوالت مشمول قیمت تضمینی است، مشکل خاصی وجود ندارد و کشاورزان در صورت : عباس کشاورز افزود

 .توانند محصول خود را تضمینی بفروشند نداشتن بازار مناسب می

از سال گذشته : دهد، خاطرنشان کرد های کشاورزان را پاسخ نمی های تضمینی هزینه توی در پاسخ به این پرسش که قیم

زمینی به صادرکنندگان در دستور کار قرار گرفت که متأسفانه  تومانی برای هر کیلوگرم سیب 194ای درباره پرداخت مشوق  مصوبه

 .اجرایی نشد

دنبال تصویب و اجرایی شدن این  استای کمک به بخش تولید، بهدر سال جاری وزارت جهاد کشاورزی در ر: کشاورز ادامه داد

 .مصوبه است

 .تا یک هفته آینده نسبت به اجرایی شدن این مصوبه تعیین تکلیف و مشکل این بخش از تولید مرتفع شود: بینی کرد وی پیش

 وزارت جهاد کشاورزی از ورشکستگی کشاورزان جلوگیری کند

زمینی انتقاد کرد و  نابع طبیعی مجلس شورای اسالمی نیز از روش محاسبه خرید تضمینی سیبعضو کمیسیون کشاورزی، آب و م

 .وزارت جهاد کشاورزی با اصالح روش محاسبه باید از ورشکستگی کشاورزان جلوگیری کند: اظهار داشت

تومان است، در حالی که  094 زمینی بیش از شده تولید هر کیلوگرم سیب قیمت تمام: کند زاده پالنگان تصریح می عباس پاپی

تومان بوده که  044عالوه بر آن، هزینه تولید هر کیلوگرم پیاز بیش از . تومان است 084شده از سوی دولت  قیمت تضمینی اعالم

تومان است؛ بنابراین از آنجا که دولت بهای کمتری به کشاورزان پرداخت  004شده برای این محصول  قیمت تضمینی تعیین

 .تواند راهکار مناسبی برای حل مشکل آنها باشد دهد، قیمت تضمینی نمی های آنها را پوشش نمی که هزینهکند  می

بر اساس قانون، قیمت : شود شده در محصوالت کشاورزی سال جاری را غیرواقعی دانسته و یادآور می های تضمینی اعالم وی قیمت

 .نرخ تورم باشد که متأسفانه امسال لحاظ نشده استهای تولید و  خریدهای تضمینی باید متناسب با هزینه

 .کاران نشود، ورشکستگی آنها پیش رو است زمینی اگر فکری به حال سیب: کند زاده تأکید می پاپی

 های صادراتی را خوردند کشاورزان گول مشوق

باید : و گندم دانسته و گفته است زمینی کشور نیز روز گذشته این محصول را جایگزین مناسبی برای برنج رئیس انجمن ملی سیب

 .ها انجام شود زمینی ازجمله نوع شیرین آن توسط رسانه ترویج استفاده از مصرف انواع مختلف سیب

شود، در  زمینی در کشور وجود دارد که تنها تعداد اندکی از آن در بازار مبادله می نوع سیب 144حدود : محمد نیازی افزوده است

تواند ترویج آن برای استفاده بیشتر مردم از این  های جنوبی کشور خواهان زیادی دارد و می شیرین در استانزمینی  حالی که سیب

 .محصول مؤثر باشد

 .داند زمینی می تومانی که سال گذشته اجرایی نشد را راهکار اساسی برای سال جاری و حل بحران سیب 194وی مشوق صادراتی 
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شود که  های انبار می برای حمل و نگهداری در انبار نیازمند شرایط خاص است، مشمول هزینهدلیل آنکه  زمینی به محصول سیب

تر یا استفاده در چرخه فرآوری اقدام جدی انجام شود و امسال از آنجا که  الزم است در این راستا و بازاررسانی هرچه سریع

نسبت به کشت حداکثری اقدام کردند و در حال حاضر  های صادراتی اطمینان داشتند، کشاورزان نسبت به اجرایی شدن مشوق

ها با نرخی معادل  زمینی در جاده کیلوگرمی سیب 14ای که قیمت یک گونه  گونه رسد؛ به فروش می محصولشان با قیمت نازلی به

زمینی برای  یلوگرم سیبشده هر ک ای از کارشناسان، هزینه تمام این در حالی است که به اعتقاد عده. شود هزار تومان عرضه می شش

 .تومان است 344کشاورزان حدود 

زمینی پاییزه، بهاره و  های تضمینی که توسط دولت انجام شد، قیمت هر کیلوگرم سیب الزم به ذکر است، مطابق اعالم قیمت

ستمرار با قیمت هر تومان و پیاز طرح ا 004تومان، پیاز پاییزه و بهاره  004زمینی طرح استمرار  تومان، سیب 084تابستانه 

 ./شود های تضمینی خواهد بود و توسط دولت خریداری می تومان مشمول قیمت 034کیلوگرم 

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http00508-1html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23936-1.html


 4931دوم مرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

168 
 

 صادرات و واردات
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 صادرات محصوالت لبنی به عراق قوت گرفت 
های تولید مشکالت موجود در بخش صادرات مرغ  در پی بازدید وزیر کشاورزی عراق از واحدهای دامپروری و زنجیره

 .شود های لبنی مرتفع می و سایر فرآورده

رزی عراق از گاوداری صنعتی صفاری در منطقه پیشوای ، در بازدید وزیر کشاو(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های بخش دام و صنایع لبنی تأکید شد ورامین بر گسترش همکاری

با توجه به آنکه وزیر کشاورزی عراق از نقاط مختلف : معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این بازدید گفت

های باالیی دانسته و افزایش حجم معامالت تجاری بخش  ت، ایران را دارای پتانسیلتولیدی بخش کشاورزی بازدید داشته اس

 .کشاورزی را در دستور کار دارد

های  بندی زنجیره تولید طیور مازندران و مجموعه صنایع کاله مورد بازدید هیئت عراقی قرار گرفته و پس از جمع: حسن رکنی افزود

ای که این  گونه میلیارد دالر است، به دوبرابر افزایش خواهد یافت، به 179که در حال حاضر شده، حجم تجاری بخش کشاورزی  انجام

 .شود رقم به سه میلیارد دالر نزدیک می

های ایران در بخش تولید شیر و صنایع لبنی و با توجه به تنوع موجود در محصوالت فوق، مورد توجه  توانمندی: وی خاطرنشان کرد

 .ته و قرار است در این زمینه بیشتر تبادل شودطرف عراقی قرار گرف

بر اساس پروتکل امضاءشده در وزارت جهاد کشاورزی، توسعه روابط تجاری دو کشور مدنظر است و در این راستا از : رکنی ادامه داد

وجود آمده است،  ر بههایی بوده که در زمینه طیو هایی که بخش دام در نظر دارد که آن را دنبال کند، برداشتن محدودیت موضوع

حاد پرندگان در ایران اندکی صادرات محصوالت پروتئینی را دچار مشکل کرده است که در این زمینه  ای که آنفلوآنزای فوق گونه به

 .کنیم این مسئله حل شود تالش می

حصوالت به کشور عراق مدنظر ما های باال و تنوع محصوالت لبنی ایران، صادرات بیشتر این م با توجه به پتانسیل: وی تصریح کرد

 .است

تبادل تجاری : های خوبی در بخش کشاورزی برشمرد و معتقد است الزم به ذکر است، وزیر کشاورزی عراق، ایران را حائز پیشرفت

 ./محصوالت مختلف کشاورزی ایران باید افزایش یابد
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 صادرات و واردات
 آیانا 1351مرداد  57, چهارشنبه

 جدول / جزئیات منفی شدن تورم کاالهای صادراتی ایران
بر اساس آمارهای بانک مرکزی از تورم کاالهای صادراتی میانگین بهای کاالهای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال 

ماه منتهی به خرداد و همچنین در فصل بهار امسال نسبت به  90تورم کاالهای صادراتی در . گذشته کاهش یافته است

 . با کاهش مواجه شده است 13بهار 

بهای کاالهای .درصد کاهش یافته است 075طبق آمار بانک مرکزی میانگین قیمت کاالهای صادراتی نسبت به اردیبهشت ماه 

طبق آمار بانک مرکزی تورم .درصد کاهش را تجربه کرده است 1373ادماه نسبت به خرداد سال گذشته نیز صادراتی در خرد

در سه ماه نخست امسال نیز بهای کاالهای صادراتی . درصد بوده است 070ماه منتهی به خردادماه منفی  10کاالهای صادراتی در 

 .درصد کاهش یافته است 1070معادل  50نسبت به بهار 

 مت کاالهای صادراتی در گروه های اصلیقی

 محصوالت نباتی

افزایش مذکور . درصد افزایش داشت 073، شاخص بهای گروه محصوالت نباتی در مقایسه با ماه قبل معادل 1050در خرداد ماه 

 071 "شمش و سبزهک"درصد و  1870درصد، زیره سبز  475درصـد، پـسته  1870عمدتاً در اثر ترقی شاخص قیمـت زعفـران برابـر 

 .درصد افزایش داشـته اسـت 875شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل . درصد بود

 محصوالت معدنی

 078درصد و موم پارافین  1479درصد، پروپان مـایع شـده  0370در ماه مورد بررسی، تنزل شاخص بهای بوتان مایع شده معادل 

 070در ماه مورد نظر، شاخص بهای قیر . درصد کاهش یابد 1570ص بهای گروه محـصوالت معـدنی برابـر درصد باعث شد تا شاخ

درصد کاهش  0171در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، شاخص بهای گروه مزبور به میزان . درصد باال رفت 470درصد و سـیمان 

 .داشت

 محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته

درصد و آمونیاک  070درصـد، کود اوره  378درصـد، پـارازایلین  9978، افزایش شاخص بهای استیرن معادل 1050اه در خرداد م

 "پودرها و مایعـات شـوینده"درصد و  1570درصـد، سود کاست یک  1870درصد با کاهش شاخص بهای متانول بـه میـزان  178

. در شاخص قیمت گروه محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته شد درصدی 071درصـد مواجـه و منجـر بـه افـزایش  073

 .درصـد کـاهش یافـت 1075شاخص بهای گروه مذکور نـسبت بـه مـاه مـشابه سـال قبـل برابـر 

 مواد پالستیک و کائوچو و مصنوعات آنها

درصد،  5715درصـد، پلیاتیلن ترفتاالت  073ر در ماه مورد گزارش، ترقی شاخص بهای تعدادی از اقالم از جمله پلیاتیلن سبک براب

درصد سبب شد تا شاخص قیمت گروه مواد پالستیک و کائوچو و مصنوعات  479درصد و پلیاتیلن سنگین  579پل یوینیل کلرور 

 870ل شاخص بهای این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته معاد.درصد نـسبت بـه مـاه قبل افزایش یابد 075آن ها به میزان 

 .درصد کاهش نشان مـی دهـد

 مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

شاخص .درصد کاهش داشت 479در این ماه، شاخص بهای گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد نـسبت بـه مـاه قبـل معـادل 

 .درصد باالتر از عدد شاخص ماه مـشابه سـال قبـل بـود 1373بهای گروه مزبور به میزان 
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 زات معمولی و مصنوعات آنهافل

درصد  075درصـد و آهن کالف گرم  079در ماه مورد بررسی، تنزل شاخص بهای برخی از اقالم مانند شمش آلومینیـوم برابـر 

 .درصد نسبت به ماه قبل شد 479منجر به کاهش شاخص قیمت گروه فلـزات معمـولی و مـصنوعات آن هـا معادل 

 .درصد کاهش داشته اسـت 579به ماه مشابه سال گذشته به میزان شاخص بهای گروه فوق نسبت 

 
/item/food/ir.iana.www://http00513-1html. 

 

http://www.iana.ir/food/item/23817-1.html
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 صادرات و واردات
 آیانا س 1351مرداد  15, شنبه

 قلم کاال ابالغ شد  44جدول تغییر تعرفه واردات 
 . قلم کاالی وارداتی با تصویب دولت منتشر شد 44ییر حقوق گمرکی و سود بازرگانی جدول تغ

وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل   ، هیئت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های تعرفه  ود بازرگانی کاالهای مشمول ردیفقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد مجموع حقوق گمرکی و س 105

به شرح جداول ذیل که تأیید شده به مهر دفتر ( ردیف 04شامل )نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  جداول پیوست آئین

 .شود هیات دولت است، تعیین می

 :های اقتصاد و صنعت ابالغ کرده است هاسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارتخان

 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 

 مالحظات بازرگانی

 پیشنهادی فعلی

1 05005454 
بر پایه ( مولکوالرسیو)غربال مولکولی  ---

 ژئولیت
0 0 

اصالح شرح ردیف 

 تعرفه

0 30450004 

میلیمتر و باالتر با گریدهای  1944عرض 

x84 های مورد  و باالتر جهت تولید لوله

های نفت، گاز، پتروشیمی  استفاده در پروژه

 (L19 AP)بر اساس استاندارد )

19 0 
اصالح مجموع حقوق 

 گمرکی و سود بازرگانی

0 30450314 

میلیمتر و باالتر با گریدهای  1944عرض 

x84 های مورد  و باالتر جهت تولید لوله

، گاز، پتروشیمی های نفت استفاده در پروژه

 (L19 AP)بر اساس استاندارد )

19 0 
اصالح مجموع حقوق 

 گمرکی و سود بازرگانی

 14 19 به ضخامت کمتر از سه میلیمتر 30450344 0
اصالح مجموع حقوق 

 گمرکی و سود بازرگانی

 14 19 (نورد گرم)به ضخامت کمتر از سه میلیمتر  30450544 9
اصالح مجموع حقوق 

 بازرگانی گمرکی و سود

 - 19 سایر - 301454 8

تفکیک ردیف تعرفه و 

حذب عدد ستون 

مجموع حقوق گمرکی 

 سود بازرگانی

 ایجاد ردیف تعرفه 14 - ورق های پیش رنگ لوازم خانگی --- 30145414 3

 ایجاد ردیف تعرفه 19 - سایر --- 30145454 5

 ایجاد شرح ردیف تعرفه 14 14های ممزوج سردکشیده، آنیل و  مفتول --- 30055404 5
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 09صورت کالف به قطر دو تا  ته شده بهفسفا

 میلیمتر

14 38105404 
قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع  ---

 نوشابه و نوشیدنی
 ایجاد شرح ردیف تعرفه 3 3

 ایجاد ردیف تعرفه 3 - بندی مواد غذایی ظروف بدون درز برای بسته 38105404 11

10 50455404 
بازشوی آلومینیومی برای  آسان درب

 38105404های ردیف  قوطی
0 19 

اصالح مجموع حقوق 

 گمرکی و سود بازرگانی

10 534000 
بیش از ( g.v.w)وزن ناخالص وسیله نقلیه 

 تن 04تن و حداکثر  9
19  

حذف عدد ستون 

مجموع حقوق گمرکی 

 سود بازرگانی

  00 04 شاسی موتوردار برای سواری و وانت 53484414 10

 ایجاد ردیف تعرفه - - از نوع دو زمانه --- 53111414 19

 0 3 از نوع هیبریدی --- 53111411 18

اصالح شرح ردیف 

تعرفه و مجموع حقوق 

 گمرکی و سود بازرگانی

13 53111410 
مخصوص استفاده در پیست و انواع  ---

 کارتینگ
0 3 

اصالح شرح ردیف 

تعرفه و مجموع حقوق 

 بازرگانی گمرکی و سود

 99 99 سایر --- 53111415 15
اصالح سه خطی شرح 

 تعرفه به چهار خطی

 تفکیک ردیف - - سایر --- 53111454 15

 3 3 مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ --- 53111451 04
اصالح شماره ردیف 

 تعرفه

 ایجاد ردیف تعرفه 0 - از نوع هیربیدی --- 53111450 01

 99 99 سایر --- 53111455 00

اصالح شماره ردیف 

تعرفه و تبدیل سه 

 خطی به چهار خطی

 - - از نوع دوزمانه --- 53110414 00

تفکیک ردیف تعرفه و 

حذف عدد ستون 

مجموع حقوق گمرکی 

 سود بازرگانی

 3 3 مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ --- 53110411 00
اصالح شرح ردیف 

 تعرفه
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 3 3 استفاده در پیست و کارتینگمخصوص  --- 53110451 09
اصالح شرح ردیف 

 تعرفه

08 55534100 

 04درصد تا کمتر از  10با ساخت داخل 

درصد به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، 

 جعبه فرمان، کولر و الستیک

19 14 
اصالح مجموع حقوق 

 گمرکی و سود بازرگانی

03 55534100 

 04درصد تا کمتر از  04با ساخت داخل 

صد به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، در

 جعبه فرمان، کولر و الستیک

14 3 
اصالح مجموع حقوق 

 گمرکی و سود بازرگانی

05 55534100 

و بیشتر به استثناء  04با ساخت داخل 

موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و 

 الستیک

3 0 

اصالح شرح ردیف 

تعرفه و مجموع حقوق 

 یگمرکی و سود بازرگان

05 55534109 

درصد و بیشتر به  04با ساخت داخل 

استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه 

 فرمان، کولر و الستیک

 حذف ردیف تعرفه - 0

04 55534000 

 04درصد تا کمتر از  10با ساخت داخل 

درصد به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، 

 جعبه فرمان، کولر و الستیک

19 14 
اصالح مجموع حقوق 

 مرکی و سود بازرگانیگ

01 55534000 

 04درصد تا کمتر از  04با ساخت داخل 

درصد به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، 

 جعبه فرمان، کولر و الستیک

14 3 
اصالح مجموع حقوق 

 گمرکی و سود بازرگانی

00 55534000 

درصد و بیشتر به  04با ساخت داخل 

استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه 

 ان، کولر و الستیکفرم

3 0 

اصالح شرح ردیف 

تعرفه و مجموع حقوق 

 گمرکی و سود بازرگانی

00 55534009 

درصد و بیشتر به  94با ساخت داخل 

استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه 

 فرمان، کولر و الستیک

 حذف ردیف تعرفه - 0

00 55534000 
 04درصد تا کمتر از  10با ساخت داخل 

 ناء الستیکدرصد به استث
00 08 

اصالح مجموع حقوق 

 گمرکی و سود بازرگانی

09 55534000 
 94درصد تا کمتر از  04با ساخت داخل 

 درصد به استثناء الستیک
08 04 

اصالح شرح ردیف 

تعرفه و مجموع حقوق 

 گمرکی و سود بازرگانی

08 55534000 
درصد و بیشتر به  94با ساخت داخل 

 استثناء الستیک
04 19 

ح شرح ردیف اصال

تعرفه و مجموع حقوق 
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 گمرکی و سود بازرگانی

03 55534009 
درصد و بیشتر به  99با ساخت داخل 

 استثناء الستیک
 حذف ردیف تعرفه - 19

 19 08 (خودکار)با جوهر خمیری  --- 58451414 05
اصالح مجموع حقوق 

 گمرکی و سود بازرگانی

 19 14 (روان نویس)با جوهر مایع  --- 58451404 05
اصالح مجموع حقوق 

 گمرکی و سود بازرگانی

 04 0 پرمنگنات پتاسیم 05018144 04

به علت رسیدن به 

تولید داخل در سال 

 جاری

/item/majles/ir.iana.www://http00593-1html. 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  11: تاریخ

 ممنوعیت واردات تا پایان دی ماه/ واردات برنج از طریق مبادی غیررسمی 
 .کمیته ارتقای برنج واردات را از زمان برداشت محصول تا پایان دی ماه ممنوع اعالم کرده است: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

، در خصوص واردات اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانلس در گفتگو با خبرنگار اهلل نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مج رحمت

طبق فرمایش مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی بر حمایت از تولید داخل و کشاورزان تأکید داشتند : برنج اظهار داشت

 .داخل حمایت شود و طبق آمار بر اساس نیاز واردات صورت گیرد حال باید در درجه اول تولید

برابری اعالم کرده است که در  0کمیته ارتقای برنج واردات محصول را از زمان برداشت تا پایان دی ماه ممنوع و با تعرفه : وی افزود

 .شود ام میها واردات از طریق مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق انج رغم ممنوعیت حال حاضر علی

طبق آمار گمرک واردات رسمی ثبت سفارش صورت نگرفته است بنابراین گمرک، وزارت جهاد و : نوروزی در پایان تصریح کرد

 .رویه را بگیرد های نظارتی نیز باید جلوی واردات بی دستگاه

/news/fa/ir.yjc.www://http9035835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5279678
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - 1050مرداد  10: تاریخ

 مرغ و مرغ نداریم محدودیتی در صادرات تخم
مرغ و مرغ به روسیه وجود ندارد اما در حال حاضر  محدودیتی در ارتباط صادرات تخم: مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور بیان کرد

 است ها بسته نشده قرارداد نهایی شرکت

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحمید فاضلی مدیرعامل اتحادیه صنعت مرغداران کشور در گفتگو با 

ندارد از سویی  مرغ و مرغ به روسیه وجود محدودیتی در ارتباط صادرات تخم: مرغ، گوشت به روسیه اظهار داشت صادرات مرغ، تخم

 .ها بسته نشده است دو کشتارگاه مورد تأیید سازمان دامپزشکی قرار گرفتند که در حال حاضر قرارداد نهایی شرکت

در زمان شیوع آنفوالنزا میزان : مرغ به افغانستان و عراق اظهار داشت وی در خصوص پاک شدن ایران از آنفوالنزا و صادرات تخم

نستان و عراق متوقف نشده بود که با پاک شدن ایران از بیماری آنفوالنزا قطعا در روزهای آینده میزان مرغ به افغا صادرات تخم

 .صادرات افزایش پیدا خواهد کرد

هزار و  0مرغ درب مرغداری بین  قیمت فروش تخم: مرغ تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرغداران در خصوص میانگین قیمت تخم

هزار تومان است حال افزایش عرضه  0تا  544هزار و  0مان است در حالی که قیمت تمام شده محصول تو 944هزار و  0الی 044

 .مسبب افت قیمت در بازار شده است

/news/fa/ir.yjc.www://http9035858 
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 صادرات و واردات
 اکونا - 135۱مرداد  15 - ۱227۱: کد خبر 

 شود صادرات تخم مرغ به عراق و افغانستان انجام نمی
اند اما  گویند پاک بودن ایران از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را به سازمان بهداشت جهانی دام اعالم کرده در حالی که مسئوالن می

هفته گذشته متقاضی برای  0ه و به این دلیل در این موضوع را تایید نکرد OIEگوید  گذار می تخم  رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ

 .مرغ ایران وجود نداشته است حواله صادرات تخم

: گذار استان تهران گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا ناصر نبی

اعالم کرده  OIEنفلوانزای پرندگان را به سازمان بهداشت جهانی دام اگرچه سازمان دامپزشکی ایران پاک بودن کشور از ویروس آ

 .اما هنوز این سازمان پاک بودن ایران را از ویروس مذکور را سایت بهداشت جهانی دام منتشر نکرده است

ن ایران توسط سازمان به محض اعالم پاک بود: مرغ به عراق و افغانستان متوقف است، افزود وی با بیان اینکه هنوز هم صادرات تخم

شود زیرا متقاضیان ما در کشورهای عراق و افغانستان  بهداشت جهانی دام از ویروس آنفلوانزای پرندگان صادرات از سر گرفته می

 .منتظر اعالم این سازمان هستند

مرغ  برای حواله صادرات تخم گذار استان تهران با بیان اینکه در دو هفته اخیر هیچ تقاضایی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

صادراتی به معنای   کنیم و عدم درخواست صدور حواله مرغ را ما صادر می های صادراتی تخم تمامی حواله: ایم، تصریح کرد نداشته

 .این است که هنوز امکان صادرات به کشورهای عراق و افغانستان وجود ندارد

مرغ ایران را وارد  راق است و افغانستان هم در کنار این کشور بخشی از تخممرغ صادراتی ایران، ع مشتری عمده تخم: وی گفت

 .کند می

این موضوع : شود، اظهار داشت مرغ به عراق آغاز می شود تا پایان هفته صادرات تخم پور در پاسخ به این سؤال که گفته می نبی

 .هانی داردبستگی به اعالم پاک بودن ایران از آنفلوانزا توسط سازمان بهداشت ج

کند، رضا ترکاشوند  مرغ ایران به صورت رسمی به عراق و افغانستان حکایت می در حالی که خبرها از متوقف بودن صادرات تخم

مرغ به عراق و افغانستان بر اثر آنفلوانزای پرندگان اصال متوقف نشد  روند صادرات تخم: گوید مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران می

 .دی کند شدبلکه تا حدو

ای از این  بخش عمده: گوید کند و می اعالم می 044هزار و  9مرغ در تیرماه گذشته را حدود  وی همچنین میزان صادرات تخم

 .ها به عراق و افغانستان صادر شده است مرغ تخم

/com.iranecona://http00030 
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 135۱مرداد  8پنجشنبه 

 هزار تن شیرخشک 44دپوی / احتمال از دست رفتن بازار صادرات لبنیات

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران نسبت به از دست رفتن بازار صادرات محصوالت لبنی ایران هشدار داد و 

 .های لبنی به شیر خشک تبدیل و در انبارها دپو شده است ههزار تن شیر مازاد کارخان 04اعالم کرد که 

های لبنی، عراق را به عنوان بازار صادراتی خود به ترکیه  در صورت افزایش قیمت شیر، کارخانه: وگو با خبرنگار ایسنا، گفت کاوه زرگران در گفت

 .واگذار خواهند کرد

های لبنی به ویژه شیر،  فرآورده  ت این محصوالت نداشته است و اصرار دارد که قیمتانجمن صنایع لبنی تقاضایی برای افزایش قیم: وی افزود

 .شوند، افزایش پیدا نکند ماست و پنیرکه از کاالهای پرمصرف محسوب می

کنندگان و  فماده غذایی در صورت موافقت سازمان حمایت مصر 15اعالم شده از سوی وزیر صنعت مبنی بر اینکه   زرگران با اشاره به بخشنامه

این بخشنامه هنوز اجرایی نشده است و مطمئنا اگر هر گونه : تولیدکنندگان می توانند تا شش درصد افزایش قیمت داشته باشند، اظهار کرد

 .تخلفی وجود داشته باشد، کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و سازمان حمایت آن را پیگیری خواهند کرد

البته کاالهایی که در اولویت اول قرار دارند این امکان را دارند که تا سقف : ازرگانی تهران در عین حال گفترییس کمیسیون کشاورزی اتاق ب

در وضعیت فعلی دامداران بر این عقیده هستند که قیمت لبنیات باید . شش درصد با مجوز ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت داشته باشند

 .های فعلی برایشان به صرفه نیست شان با هزینه ا که وضعیت اقتصادیدامداران حق دارند، چر. افزایش یابد

های  تن شیر مازاد مصرف وجود دارد و انبار 0344درصد یعنی معادل  18کند که روزانه  از سوی دیگر صنایع لبنی اعالم می: وی افزود

هزار تن در انبار سازمان تعاون  19ای لبنی دپو شده و ه هزار تن شیرخشک در کارخانه 09ها مملو از شیر خشک است؛ به طوری که  کارخانه

 .هزار تن شیرخام مازاد به شیر خشک تبدیل شده است 04در مجموع . روستایی موجود است

شود و طبیعتا این حجم شیر سرریز شده به  قطعا در این شرایط هر گونه افزایش قیمت باعث تشدید وضعیت می: زرگران تصریح کرد

همچنین اگر قیمت خرید شیر خام از دامداران افزایش . ها در پی داشته باشد تواند نتایج نامطلوبی برای دامداری گردد که می می ها بر دامداری

 .به عراق افت چشمگیری خواهد یافت  پیدا کند، صادرات لبنیات

میلیون دالر در سال گذشته بوده  834یات حدود مجموع صادرات لبن: دبیر کانون صنایع غذایی درباره وضعیت صادرات نیز لبنیات عنوان کرد

های لبنی افزایش پیدا کند، ترکیه این بازار را از دست  اما اگر قرار باشد قیمت شیر خام برای کارخانه. درصد آن به کشور عراق بود 54است که 

 .آورد می های ایرانی در شرکت
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 صادرات و ورادات  
 ایسنا - 135۱مرداد  15شنبه 

 صادرات گوسفند به عربستان و کویت متوقف شد

 .های دامی سازمان دامپزشکی از توقف صادرات گوسفند به عربستان و کویت خبر داد مدیرکل دفتر مدیریت بیماری

ای درباره بیماری تب کریمه کنگو و برخی اظهارات غیرکارشناسی  های رسانه جوسازی: گو با خبرنگار ایسنا، گفتو پیما در گفت داریوش جهان

رفتند دیگر این دام اهلی را خریداری نکنند و صادرات گوسفند با  سبب شده عربستان و کویت که از مشتریان گوسفند ایرانی به شمار می

 .مشکل مواجه شود

نفر در کشور به بیماری تب کریمه کنگو مبتال شده و چهار نفر  19آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، حدود  بر اساس: وی افزود

اند اما طی ماه گذشته هیچ گزارشی مبنی بر ابتال یا افزایش آمار تلفات انسانی منتشر نشده  نیز جان خود را از بر اثر این بیماری از دست داده

 .اند دهد سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت در کنترل این بیماری موفق بوده است که نشان می

تر از ایران است، چرا که آنها اقدامات سازمان دامپزشکی ایران را  وضعیت بیماری تب کریمه کنگو در کشورهای دیگر وخیم: پیما گفت جهان

نفر بر اثر تب کریمه کنگو جان خود را  84و بیش از   ه این بیماری مبتال شدهنفر ب 084ای که در روسیه بالغ بر  دانند؛ به گونه وظیفه خود نمی

 .گیرد ای غیرکارشناسی صورت نمی های رسانه اند اما در آن کشورها چنین هیاهوها و فضاسازی از دست داده

های اعتباری و ابزاری خود، برای  ودیتسازمان دامپزشکی علیرغم محد: های دامی سازمان دامپزشکی تصریح کرد مدیرکل دفتر مدیریت بیماری

ها داشته باشد که کنترل  کند بهترین عملکرد را در کنترل و مقابله با این بیماری های مشترک انسان و دام همواره تالش می مقابله با بیماری

 .دهیم که به صنایع و تولید ملی آسیب وارد نشودای انجام  ها به گونه رسانی را در رسانه بیماری تب کریمه کنگو نیز گواه آن است اما باید اطالع
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 صنایع غذایی

 - 51/59/13فارس

 ارتقای کیفیت نان در گرو تقسیم کار ملی است
نظارت بر تولید نان سالم، بهداشتی و با کیفیت بر عهده سازمان خاصی : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 .ها و نهادهای مختلف در زنجیره تولید سالم و کیفی آن مسئولیت دارند نبوده و سازمان

، علی قنبری مدیرعامل شرکت مادر تخصصی به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

نظارت بر تولید نان سالم، بهداشتی و با کیفیت بر عهده سازمان : بازرگانی دولتی ایران در مورد راهکارهای ارتقای کیفیت نان گفت

زنجیره تولید سالم  ها و نهادهای مختلفی در های مرتبط با این حوزه، بیانگر آن است که سازمان خاصی نبوده و شرح وظایف سازمان

 .و کیفی نان مسئولیت دارند

ها و نهادهای مرتبط با این زنجیره  بنابراین ارتقای کیفیت نان مستلزم تقسیم کار ملی است و بایستی هر کدام از سازمان: وی افزود

 .بر اساس تکالیفی که به آنها سپرده شده است، اقدامات الزم را انجام دهند

اقتصادی،   قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه 114  شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران براساس مادهقتبری با بیان اینکه 

تنها ایفای نقش این شرکت در کیفی   :اجتماعی و فرهنگی در زمینه افزایش کیفیت نان نقش مهمی بر عهده دارد، تصریح کرد

 .هادها نیز در اجرای این طرح ضروری استها و ن سازی تولید نان کافی نبوده و حضور دیگر سازمان

این شرکت بر اساس مفاد اساسنامه خود وظیفه دارد، تا : مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد

حساس و   خرید، تدارک و نگهداری، فروش و توزیع کاالهای اساسی،: فعالیتهای تصدیگری دولت در زمینه تنظیم بازار شامل

ساماندهی کند، همچنین با استفاده از توان تخصصی و اجرائی خود، اقدامات الزم   روری به ویژه گندم را که ماده اصلی نان است،ض

 .دهد را در مورد تأمین امنیت غذائی کشور انجام می

کند تا گندم  ل تالش میاین شرکت در وهله او: قنبری در ادامه در مورد انجام اقدامات کیفی سازی تولید نان در کشور افزود

 .شوند، از طریق تولید داخلی تهیه کند صالح تائید می های ذی های کیفی را که در آزمایشگاه برخوردار از شاخص

اما در صورتی که تولیدات داخلی، پاسخگوی نیاز مصرفی کشور نبوده و یا اینکه از کیفیت الزم برخوردار نباشد و در واقع : وی افزود

وجود داشته باشد که به امنیت غذائی جامعه در ابعاد کمی و کیفی خدشه وارد شود، بر اساس مصوبات مراجع این احتمال 

توزیع و ذخیره کاالهای اساسی و ضروری   ها و کارگروه تأمین، باالدستی از جمله کارگروه تنظیم بازار، ستاد هدفمندسازی یارانه

های اقتصاد مقاومتی  الهای اساسی و با رعایت منافع و مصالح ملی و اصول سیاستکشور، نسبت به تأمین گندم از طریق واردات کا

 .اقدام کند( های مناسب و حمل و نقل مطمئن های کیفی، قیمت تنوع در مبادی خرید با مالحظه تأمین شاخص)

ا فرآیندی حساس و دقیق برشمرد و های وارداتی ر های تولید داخلی و گندم فرآیند ارزیابی کیفی گندم  معاون وزیر جهاد کشاورزی،

کند و  های کیفی را برای تولید نان خریداری و ذخیره سازی می شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گندم: تصریح کرد

داخلی و مبادی خارج از کشور و انجام نظارت و   صالح در مراکز خرید گندم تاکنون با استقرار بازرسان مورد تائید مراجع ذی

نقش خود را در تقسیم کار   های کیفی، های وارداتی، جهت کسب اطمینان بیشتر نسبت به تأمین گندم های مجدد بر گندم ررسیب

 .ملی ارتقای کیفیت نان به درستی ایفا نموده است

د به ایفای نقش ها با توجه به سهم مشخص خو بر اساس رویکرد این شرکت، حتی در همان ابتدای کار نیز دیگر سازمان: وی افزود

برداری کرده و در  های وارداتی نمونه استاندارد نیز مجدداَ از گندم  قرنطینه و  هایی نظیر غذا و دارو، ای که سازمان پردازند، به گونه می

 .گیرند های وارداتی ترخیص شده و در فرآیند تولید نان قرار می صورت تائید آنها، گندم
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های کیفی  ایران با بیان اینکه تنها خرید و ارائه گندم باکیفیت و نگهداری آن بر اساس شاخص مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی

های متولی را بر اساس تقسیم کار ملی در ارتقای کیفیت  سالم و بهداشتی کافی نیست و نظارت سایر سازمان  تولید نان مرغوب، در 

سالم و بهداشتی نظارت داشته و با نظارت مستمر   های باکیفیت، ر تولید نانسازمان غذا و دارو باید ب: کند، تأکید کرد نان طلب می

 .ها اطمینان حاصل کند خود نسبت به تولید این گونه نان

کنندگان در نظارت بر این وضعیت مشارکت داشته باشند و مشکالت بهداشتی و  به عالوه اینکه ضرورت دارد که مصرف: وی افزود

کنندگان نیز در تقسیم کار ملی ارتقای  بنابراین خود مصرف. غذا و دارو و دیگر نهادهای ذیربط گزارش کنندکیفی نان را به سازمان 

 .کیفیت نان سهیم می باشند و باید نقش خود را فعاالنه ایفا کنند

د از نظر ابعاد کمی های دقیق خو صنعت، معدن و تجارت در استانها نیز با انجام بازرسی  همچنین سازمان های: قنبری تصریح کرد

های واصله و رسیدگی و برخورد با متخلفان مطابق با قانون، جایگاه موثری  تولید و نیز سازمان تعزیرات حکومتی با بررسی شکایت

 .در تقسیم کار ملی ارتقای کیفیت نان دارند

دولتی و بخش خصوصی مرتبط با این حوزه، ها و نهادهای  معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان ابراز امیدورای کرد که همه سازمان

کنندگان برداشته و هر  های اساسی را در ارتقای کیفیت و ارائه نان سالم، بهداشتی به مصرف بر اساس تقسیم کار ملی موجود، گام

 .م دهندکنندگان، انجا سازی الزم در این زمینه را با تاکید بر جلب مشارکت مصرف فرهنگ  کدام بنابر شرح وظایف محوله،
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 صنایع غذایی
 آیانا 1351مرداد  13, سه شنبه

های ایران  راه طوالنی آبمیوه/ بزرگ میوههای  های صنعتی و باغ انتظار افزایش تولید میوه صنایع آبمیوه، چشم

  MFCتا استاندارد 
های تولیدی خود را کاهش دادند تا  هرچند برخی تولیدکنندگان به علت جلوگیری از ضرر و زیان مالی، کیفیت آبمیوه

ه بسترسازی و نیاز ب( استاندارد تولید آبمیوه) MFCتر تولید کنند، اما ایران برای رسیدن به  محصوالت خود را ارزان

 .های خارجی در ایران کاهش دهد های خود را از بابت فعالیت شرکت گذاری دارد تا نگرانی سرمایه

هرچند : با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنستانتره امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

لیتر نسبت به میانگین  05لیتر برآورد شده، اما این میزان  11میزان سرانه مصرف آبمیوه  حجم تولید میوه در ایران باال است و

 .کشورهای اروپایی کمتر است که علت آن را باید در نبود کنستانتره مناسب جستجو کرد

دگان کنستانتره از کشور برزیل عنوان یکی از واردکنن با وجود حجم زیاد تولید مرکبات در کشور، ایران به: اهلل داوودآبادی افزود ولی

 .شود های صنعتی در کشور تولید نمی شود، چرا که پرتقال شمرده می

رو به افزایش است، اما  "واشنگتنی"و  "تامسون"های پرتقال رسمی نظیر  با وجود آنکه سطح زیر کشت باغ: وی خاطرنشان کرد

رود، بسیار اندک است و تولیدکنندگان  شمار می نایع تبدیلی بهکه جزو ارقام صنعتی و قابل استفاده در ص "شهسواری"پرتقال 

 .ناچارند کنستانتره مورد نیاز خود را از کشورهای خارجی تأمین کنند

  MFCفاصله ایران تا دستیابی به 

چقدر فاصله  MFCهای ایرانی تا رسیدن به استاندارد  دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنستانتره در پاسخ به این پرسش که آبمیوه

 MFCدر صورتی که امکانات و سازوکارهای موردنیاز در اختیار تولیدکنندگان آبمیوه قرار گیرد، فاصله زیادی با : دارند، ادامه داد

 .نداریم

اخذ  تواند زمینه آالت پیشرفته، می ها و ماشین گذاری در تولید آبمیوه و استفاده از دستگاه افزایش سرمایه: داوودآبادی تصریح کرد

MFC را فراهم کند. 

طوری که در این کشورها استفاده از  شود، به عرضه می MFCدر بسیاری از کشورهای دنیا، آبمیوه با استاندارد : وی یادآور شد

کننده، بتاکاروتن، قند و شکر مصنوعی باشد ممنوع شده و به جای آن از  ای که دارای مواد افزودنی نظیر مواد غلیظ کنستانتره

 .شود دات طبیعی و پاستوریزه استفاده میتولی

شده آن باالتر از سایر محصوالتی  بلندمدت نیست، اما هزینه تمام MFCهای  با وجود آنکه ماندگاری آبمیوه: داوودآبادی تأکید کرد

لیتری  11نه مصرف ها نیز باالتر بوده که در حال حاضر با وجود سرا است که دارای ماندگاری باال هستند؛ لذا قیمت این آبمیوه

 .شده، بار مالی دیگری اضافه کرد آبمیوه در ایران، نباید به افزایش قیمت تمام

در گذشته برخی از : کنید، اظهار داشت های تولیدی در ایران را چگونه ارزیابی می وی در پاسخ به این پرسش که کیفیت آبمیوه

کردند که عمالً باعث کاهش کیفیت  تولید شربت با انواع اسانس میهای کوچک اقدام به  تولیدکنندگان زیرزمینی یا کارخانه

 .های داخلی شده بود آبمیوه

ای برای  های تولیدی در کشور مورد تأیید انجمن آبمیوه قرار ندارد، چرا که عده روند کیفیت همه آبمیوه: داوودآبادی همچنین گفت

کنند که در  و محصول تولیدشده را به قیمت بسیار پایینی عرضه میجلوگیری از زیان مالی، کیفیت این محصول را کاهش داده 

 .کاهد پسندی محصوالت آبمیوه نیز می کننده نیست، بلکه با کاهش کیفیت از مشتری تنها به نفع مصرف مجموع نه
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ترین آنها که توسط  مهم استانداردهای قابل قبولی در حوزه آبمیوه وجود دارد که یکی از: افزود 18305وی با اشاره به استاندارد 

 .است 18305بازرسان مورد تأکید قرار گرفته، استاندارد 

 گذاران عربستانی بازار آبمیوه، در اختیار سرمایه

گذاری در تولید آبمیوه در ایران وجود داشته  از گذشته تقاضا برای سرمایه: دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنستانتره خاطرنشان کرد

 .گذاری توسط یک شرکت عربستانی بوده است ا تقاضای سرمایهترین آنه که مهم

درصد بازار آبمیوه ایران با برند  04داوودآبادی در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای شرکت عربستانی برای در اختیار داشتن 

اند و  ارقامی را اعالم کردههای میدانی خود چنین آمار و  ها بر اساس تحقیق این شرکت: صحیح است یا خیر، ادامه داد "رانی"

 .تواند تأیید یا تکذیب آمار مذکور را اعالم کند انجمن صنایع آبمیوه کشور نمی

افزایش نظارت بر نحوه تولید آبمیوه از سوی سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور : وی تصریح کرد

 .های داخلی تأثیرگذار باشد در افزایش کیفیت آبمیوه تواند هایی است که می ترین مؤلفه یکی از مهم

تا سه برابر  079شود و بین  تومان به بنکداران فروخته می 144حدود  "پک دوی"اکنون یک بسته آبمیوه  هم: داوودآبادی یادآور شد

 .گیرد باالتر در اختیار مشتریان قرار می

کنند، با جدیت بیشتری برخورد  که خالف پروانه تولیدی خود عمل می وزارت بهداشت باید با واحدهای متخلفی: وی تأکید کرد

 .کند

 گذاری خارجی نیست صنعت آبمیوه، دلواپس سرمایه

دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنستانتره در پاسخ به این پرسش که موضع تولیدکنندگان داخلی در صورت پذیرش تقاضای 

های خارجی در  صنعت آبمیوه نگرانی از ورود شرکت: ران چه خواهد بود، اظهار داشتهای بزرگ آبمیوه در ای گذاری کمپانی سرمایه

های بزرگ یکسان نیست، توان رقابتی تولیدکنندگان  حوزه تولید آبمیوه ندارد، اما از آنجا که شرایط تولیدکنندگان داخلی با کمپانی

 .کاسته خواهد شد

توانند با استفاده از شرایط اخذ تسهیالت  بهره دارند و می های کم سترسی به وامگذاران خارجی د سرمایه: داوودآبادی همچنین گفت

برای احداث  "العوجان"میلیون دالری شرکت  144گذاری  های بیشتری داشته باشند، چنانکه سرمایه گذاری با سود کم، سرمایه

 .وجود آورد هایی را به کارخانه رانی ایرانیان، نگرانی

های  های بزرگ میوه های صنعتی و باغ کرد که همزمان با طی شدن شرایط پساتحریم برای افزایش تولید میوهوی اظهار امیدواری 

 .ریزی شود قابل استفاده در صنایع تبدیلی آبمیوه نیز برنامه

ت آبمیوه و کنترل رود وضعیت واردا های خارجی در داخل کشور، انتظار می با توجه به میزان قاچاق انواع آبمیوه: داوودآبادی افزود

ای تنظیم شود که تولیدکنندگان داخلی بتوانند از شرایط پساتحریم استفاده کرده و برای رونق و ارتقاء کیفیت  گونه مرزها به

 ./ریزی کنند محصوالت خود برنامه
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  15: تاریخ

 استاندارد ملی باقلوای سنتی قزوین تدوین شد
مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی ، هدف از تدوین این استاندارد را تعیین ویژگی ها، نوع مواد اولیه ، روش های آزمون ، 

 اقلوای سنتی قزوین دانستنشانه گذاری و بسته بندی ب

هزار و چهارصد و سی و نهمین اجالسیه کمیته ملی خوراک و فرآورده  ، در یکگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .تدوین شد "آزمون ویژگی ها و روش های-باقلوای سنتی قزوین "های کشاورزی ، استاندارد ملی با عنوان

آزیتا خضرایی ، مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی ، هدف از تدوین این استاندارد را تعیین ویژگی ها، نوع مواد اولیه ، روش 

استانداردسازی این گونه فرآورده های غذایی بومی : های آزمون ، نشانه گذاری و بسته بندی باقلوای سنتی قزوین دانست و گفت 

 .می تواند در ایجاد رقابت ، افزایش کیفیت و توسعه صادرات موثر باشد کشور

برای بهره برداری (  www.isiri.org) نسخه نهایی این استاندارد به زودی بر روی همین پایگاه اطالع رسانی : گفتنی است 

 .کاربران و صاحب نظران قرار خواهد گرفت
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 صنایع غذایی
 اکونا - 135۱مرداد  13 - ۱2۱8۱: کد خبر 

 ها ادامه دارد یی لبنیاتی" 3امگا"تخلف 
بودند خبر  چرب کرده های لبنی که اقدام به افزایش خودسرانه قیمت شیر کم درحالیکه سازمان حمایت از برخورد با برخی کارخانه

های بازار گویای این موضوع  ، قیمت"اند هایشان را به روال سابق بازگردانده های لبنی متخلف قیمت کارخانه"داده و اعالم کرده که

 .کارخانه متخلف ادامه دارد 0 چرب امگا نیست و حتی ترفند شیر کم

رغم انصراف انجمن صنفی صنایع لبنی از پیشنهاد  کننده محصوالت لبنی علی های تولید طی چند هفته گذشته برخی کارخانه

شان در سال جاری، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت محصوالت خود کردند که غالمرضا کاوه، سخنگوی سازمان  افزایش قیمت

 .کنندگان اینگونه این افزایش قیمت را تخلف اعالم کرد و تولید  کنندگان حمایت مصرف

که قیمت باالتری نسبت به شیر )چرب ویتامینه  توزیع شیر کم  کننده لبنیات با ترفند در نحوه های تولید به گفته وی یکی از کارخانه

چرب معمولی باعث افزایش قیمت موقت این محصول در بازار شده و این القاء بین مردم  به جای شیر کم( چرب معمولی دارد کم

. ها افزایش یافته است ولی است؛ بنابراین مردم تصور کردند که قیمتچرب معم همان شیر کم 0چرب امگا ایجاد شد که شیر کم

چرب کرده بود که بازرسان  ماه اقدام به افزایش خودسرانه قیمت شیر کم  های لبنی از روز ششم مرداد دیگر از کارخانه همچنین یکی

 .ها به روال سابق خود بازگشت و قیمتسازمان حمایت این موضوع را متوجه شدند و به سرعت با آن کارخانه برخورد کردند 

تومان است  0944چرب همچنان  دهد قیمت شیر بطری کم این در حالی است که مشاهدات خبرنگار ایسنا از بازار لبنیات نشان می

شیر   سبیی که این مقام مسئول از آن سخن گفته، همچنان در بازار لبنیات روی برچ 0و کاهش پیدا نکرده است و البته ترفند امگا

 .شود کم چرب دیده می

گوید،  چرب سخن می کنندگان از کدام برخورد و بازگرداندن قیمت شیر کم و تولید  کنندگان مشخص نیست سازمان حمایت مصرف

های گذشته افزایش خودسرانه آن باعث شد که  تومان قیمت داشت و در هفته 0044چرب  چراکه پیش از این هر بطری شیر کم

تومان برسد کهاتحادیه فروشندگان لبنیات هم این افزایش قیمت را تایید و اعالم کرده که از اوایل مرداد  0944ال به قیمت این کا

 .چرب حدود شش درصد افزایش یافته است ماه قیمت شیر کم

کم چرب را  تومان و شیر بطری 0044البته در حال حاضر برخی دیگر از برندهای مطرح صنایع لبنی، شیر بطری نیم چرب را 

هایی که اکنون افزایش خودسرانه قیمت دارند، در  کنند و این دقیقا همان قیمتی است که کارخانه تومان در بازار عرضه می 0044

 .کردند ها را اعمال می چند ماه ابتدایی امسال نیز این قیمت

کنندگان محصوالت لبنی عنوان  مایت از مصرفرسد با توجه به انصراف صنایع لبنی از افزایش قیمت که در راستای ح به نظر می

تر به بازار ورود کند و پیش از آنکه کارخانه لبنی بخواهد با  ربط باید جدی شده بود، سازمان حمایت و دیگر سازمان های ذی

 .افزایش خودسرانه قیمت، دیگر صنایع را به دنبال خود بکشد و بازار را بهم زند، با چنین تخلفی برخورد شود
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 صنایع غذایی
 ایسنا - 135۱مرداد  1۱چهارشنبه 

 کمبود پرتقال صنعتی برای تولید آبمیوه و کنسانتره

کنند لذا امیدواریم  یت اسمی تولید میدرصد ظرف 94های کنسانتره با  در حال حاضر کارخانه: دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنسانتره اعالم کرد

 .ها بتوانیم به میزان ظرفیت نصب شده تولید داشته باشیم پس از برداشته شدن تحریم

 94در عمل : های تولید کنسانتره اظهار کرد هزار تنی کارخانه 104وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به ظرفیت اسمی  آبادی در گفت اهلل داوود ولی

  .شود کنیم که نیمی از آن صادر می ر تن کنسانتره تولید میهزا 84تا 

در زمینه تولید کنسانتره پرتقال با مشکل مواجه هستیم، چراکه باغداران : وی با اشاره به آغاز تولید کنسانتره آلبالو از یک ماه پیش تصریح کرد

شود که این مساله باعث شده قدرت رقابت در  و صنعتی کمتر تولید میهای ارزان  اند، لذا پرتقال به سمت تولید پرتقال مجلسی و تامسون رفته

  .بازار جهانی کاهش پیدا کند و قیمت نامناسب باشد

تر بود و تفاوت زیادی با  های آغازین صنعت تولید کنسانتره قیمت میوه مناسب که در سال دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنسانتره با تاکید بر این

  .شود هرچه پیش رفتیم مشکالت بیشتر شد که یکی از آنها مربوط به قیمت میوه می: ایم، گفت تهنرخ جهانی نداش

ای است که  اکنون کمتر کارخانه: که کارخانه موجودی زنده است و تولید به هر طریقی باید ادامه پیدا کند، اظهار کرد آبادی با اشاره به این داوود

  .ددرصد ظرفیت تولید داشته باش 144با 

های گذشته شرایط بهتری داشته  که تولید و صادرات کنسانتره در سال وی با تاکید بر افزایش قیمت میوه و تاثیر آن بر تولید و با اشاره به این

 .ها از سه ماه آینده، صادرات کنسانتره وضعیت بهتری پیدا کند است، اظهار امیدواری کرد با توجه به حذف تحریم

ای به نام چین در دنیا  کننده در گذشته تولید: آبمیوه و کنسانتره با اشاره به ورود رقبای جدید در بازار جهانی ادامه داددبیر انجمن صنایع 

کنندگان کنسانتره سیب  ترین تولید سال توانست یکی از بزرگ 19الی  14مطرح نبود، اما این کشور شروع به تولید کنسانتره سیب کرد و در 

  .شود

شود وارد نخواهد شد؛ به عنوان مثال  ای که در داخل تولید می مشابه کنسانتره: ی همچنین در مورد واردات کنسانتره نیز تاکید کردآباد داوود

در صورتی که کنسانتره آلبالو وارد . شوند ها به شدت متضرر می اگر کنسانتره سیب از چین وارد کشور شود، با توجه به قیمت پایین آن کارخانه

  .بینند اما با این وجود به واردات کنسانتره پرتقال به خاطر کمبود این میوه در کشور نیازمندیم اغداران لطمه میشود، ب

هزار تن کنسانتره  04ساالنه به : شود، تصریح کرد تن در سال کنسانتره پرتقال تولید می 9444که در داخل کشور حدود  وی با اشاره به این

  .شود هزار تن دیگر از طریق واردات تامین می 19پرتقال نیاز داریم، لذا 

تواند هم باغات مرکبات را احیاء و هم قیمت را رقابتی  که توجه به تولید پرتقال صنعتی می دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنسانتره با اشاره به این

  .شوند وارد می... از جمله موز، کیوی، آناناس، بلوبری و  شود های گرمسیری که در کشور تولید نمی غیر از پرتقال، کنسانتره میوه: کند، گفت

با : ها اظهار کرد شدن برخی از کارخانجات تولید کنسانتره به خاطر نداشتن سرمایه در گردش و رقابتی نبودن قیمت آبادی با اشاره به بسته داوود

  .اریم صادرات روند بهتری پیدا کندامیدو 9+1های خارجی پس از توافق ایران با گروه  وآمد هیات توجه به رفت

ها برداشته شوند  اگر واقعا تحریم: که روزی کشورهای اروپایی چون فرانسه و ایتالیا خریدار کنسانتره ایران بودند، گفت وی با اشاره به این

دهد، چرا که هر قدر  ها را کاهش می توانیم به میزان ظرفیت نصب شده تولید داشته باشیم که این مساله روی قیمت تاثیر گذاشته و نرخ می

  .کنند کنندگان میوه نیز شرایط بهتری پیدا می همچنین تولید. شود تولید افزایش یابد قیمت تمام شده نیز کم می
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 عسل

 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  55: تاریخ

 جهاد کشاورزی به داد صنعت زنبورداری برسد
های  اندازی فروشگاه عسل در راستای حمایت از تولیدکنندگان و عرضه عسل باکیفیت به دور از قیمت در واقع هدف ایجاد و راه

 .کنندگان است نجومی به مصرف

میلیون کندو در دنیا وجود دارد که ساالنه تقریبا یک میلیون و  51، حدود ر اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگابه گزارش 

ها در کاهش میزان برداشت  کند و عواملی اعم از خشکسالی، ریزگردها و بیماری و آفت زنبورستان هزار واحد عسل تولید می 894

کیلوگرم است که متأسفانه در کشور ما میانگین برداشت در  09الی  00ل برداشت بین ای که در دنیا حداق تأثیرگذار بوده به گونه

 .کیلوگرم است 9کیلو و در شرایط عادی بیشترین میزان برداشت بین سه تا  11بهترین شرایط 

تن  03هزار و  9حدود  بنابراین گزارش طبق آمار ایران در دنیا از نظر تولید عسل رتبه هشتم در جهان را دارد چنانچه سال گذشته

از سویی با توجه به تبلیغات فراوان میزان مصرف سرانه عسل در . فارس صادر شده است عسل به ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج

 .جهان تقریبا شش برابر مصرف کشور ما است

آن را تشخیص داد به همین خاطر توان  تنها راه تشخیص عسل طبیعی از غیرطبیعی انجام آزمایش است زیرا با بو، مزه و رنگ نمی

اتحادیه زنبورداران ایران زمین در راستای حمایت از زنبورداران و اطمینان خاطر مردم از محصوالت به زودی در تهران چند 

 .کند فروشگاه تعاونی برای عرضه عسل مرغوب و طبیعی تأسیس می

 . سان و قزوین دایر هستندها در حال حاضر در قم، البرز، خرا شایان ذکراست؛ این فروشگاه

درهمین راستا عفت رئیسی سرحدی رئیس اتحادیه زنبورداران کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص اظهار 

وزارت جهاد بودجه قابل توجهی به این   کندو، 344هزار و  8هزار زنبوردار و  30داشت طبق آمار صنعت زنبور عسل با توجه به 

 .ختصاص نداده استصنعت ا

سال اخیر، ریزگردها، نداشتن بودجه، بیماری و آفت  14های   خشکسالی: وی در خصوص کاهش برداشت خاطرنشان کرد

های کشور سایه انداخته و مشکالتی از قبیل کاهش  های مربوطه بر زنبورستان توجهی دستگاه ها به سبب گرانی دارو و بی زنبورستان

 .نبورداران به وجود آورده استمیانگین برداشت برای ز

اندازی این فروشگاه در راستای حمایت از  در واقع هدف از ایجاد و راه: رئیسی با اشاره به ایجاد فروشگاه عرضه عسل گفت

کنندگان است که اگر در این زمینه دولت تنظیم بازار  های نجومی به مصرف تولیدکنندگان و عرضه عسل باکیفیت به دور از قیمت

 .د وضعیت بهتر خواهد شدکن

کنندگان  های نجومی به مصرف تواند در عرضه عسل باکیفیت و به دور از قیمت بر اساس این گزارش؛ ایجاد فروشگاه عرضه عسل می

ها در متوسط میزان برداشت عسل به زنبورداران  های مربوط به آفت و مشکالت زنبورستان کمک کند و از طرفی توجه دستگاه

 .خواهد کرد کمک بسزایی

/news/fa/ir.yjc.www://http9033150 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5277182


 4931دوم مرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

188 
 

 عسل
 اکونا - 135۱مرداد  13 - ۱2۱8۲: کد خبر 

 برداشت عسل تا اواخر آبان ادامه دارد
شود میزان تولید این  بینی می پیش: فتماه ادامه دارد، گ یک مقام مسئول با بیان اینکه برداشت عسل در کشور تا اواخر آبان

 .هزار تن باشد 35محصول امسال نیز مانند سال گذشته حدود 

رئیس گروه امور تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برداشت عسل در کشور شروع شده و کماکان ادامه دارد، 

 .ذرماه ادامه داردبرداشت این محصول تا اواخر آبان و اوایل آ: اظهارداشت

جاری نیز به  به احتمال زیاد تولید این محصول در سال: جاری نیز اضافه کرد ماشااهلل جمشیدی درباره میزان تولید عسل طی سال

 . هزارتن عسل در کشور تولید شده است 35اندازه سال گذشته خواهد بود؛ ضمن اینکه سال گذشته حدود 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا 1351مرداد  12, دوشنبه

یی، تدوین استانداردهای تولید بذر گیاهان دارو/ هزار هکتار 144افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی تا 
 گل محمدی و زعفران 

درصد تولید دنیا را در اختیار دارد و کشورهای اسپانیا، یونان، هند، افغانستان و  14تن زعفران،  399ایران با تولید 

 .کنند تن زعفران، شش درصد باقیمانده را تولید می 04چین با تولید 

نی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبا معاون دفتر امور گلخانه

 00با سطح زیر کشت ( بدون احتساب تولید گل محمدی و زعفران)هزار تن گیاهان دارویی  109از تولید ( ایانا)کشاورزی ایران 

ترین سطح زیر کشت را به خود زیره سبز، حنا، گشنیز، وسمه، گل گاوزبان و رازیانه بیش: هزار هکتار در کشور خبر داد و گفت

 .اند اختصاص داده

درصد سطح زیر کشت گیاهان دارویی در چهار استان خراسان رضوی، جنوب کرمان، خراسان  30میترا مجدزاده با اعالم اینکه 

کشور، کشت  های در تمامی استان: های دیگر پراکنده هستند، افزود درصد باقیمانده نیز در استان 05جنوبی و همدان متمرکز و 

گیاهان دارویی را داریم، اما با توجه به بحران آب موجود در کشور، توسعه کشت دیم گیاهان دارویی در اراضی شیبدار را در 

 .ایم هایی که امکان آن وجود داشته باشد، در دستور کار قرار داده استان

کتار و همچنین گل محمدی ساالنه دوهزار هکتار خبر داد هزار ه وی از افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی به میزان ساالنه سه

 .هزار تن گلبرگ تر است 09هزار هکتار با تولید  10در حال حاضر سطح زیر کشت گل محمدی در کشور : و خاطرنشان کرد

در : ادامه دادهای معاونت باغبانی دانست و  مجدزاده طرح کشت دیم گیاهان دارویی و گل محمدی دراراضی شیبدار را از اولویت

هزار تن از تولیدات گیاهان دارویی ما شامل زیره سبز، گشنیز، تخم گشنیز، حنا، وسمه و گل محمدی به ارزش  09حال حاضر 

کنگ، بحرین، ژاپن، ترکیه، روسیه، فرانسه و  میلیون دالر به کشورهای امارات، پاکستان، افغانستان، قطر، اوکراین، هنگ 54بیش از 

 .شود ر میارمنستان صاد

کشت گیاهان : وی با تأکید بر اینکه درحال حاضرکشت گیاهان دارویی کمتر از پتانسیل های موجود در کشور است، تصریح کرد

دالیل مختلف کمتر از سایر محصوالت مورد توجه بوده است ، اما دفترامور گلخانه ها،   دارویی از دیرباز در کشور وجود داشته که به

همچنین سند . و اجرایی شدن آن است "طرح جامع گیاهان دارویی"قارچ در معاونت باغبانی، پیگیر تهیه گیاهان دارویی و

کشور نقش بسیار مهمی  "سند ملی گیاهان دارویی"راهبردی گیاهان دارویی در وزارت جهادکشاورزی دردست تهیه است که در 

 .ورزی کشور و صادرات غیرنفتی را نشان خواهد دادسند مذکور جایگاه واقعی گیاهان دارویی درتولیدات کشا. دارد

با : مجدزاده با بیان اینکه برنامه وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ششم و هفتم، توسعه کشت گیاهان دارویی است، یادآور شد

افزایش سطح کشت  ،1040شده با ستاد گیاهان دارویی کشور و در صورت تأمین اعتبارات الزم تا پایان سال  های انجام هماهنگی

 .هزار هکتار را شاهد خواهیم بود 944صورت دیم تا میزان  گیاهان دارویی به

صورت عرقیات ،اسانس و محصوالت فرآوری  فرآوری گیاهان دارویی و گل محمدی نیز در کشور انجام و صادرات به: وی تأکید کرد

 .گیرد شده مورد مصرف در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی نیز صورت می

 رقیب در تولید زعفران ایران، بی
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تن  011ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران با تولید  معاون دفتر امور گلخانه

تن  04ن نیز با تولید کشورهای اسپانیا، یونان، هند، افغانستان و چی: درصد تولید دنیا را در اختیار دارد، اظهار داشت 50زعفران 

 .کنند زعفران، شش درصد باقیمانده را تولید می

های یزد، فارس، کرمان، اصفهان و خراسان  درصد و استان 15درصد، خراسان جنوبی  35مجدزاده خراسان رضوی را با تولید 

های کشور  زعفران در تمامی استانبرای توسعه کشت : شمالی را با چهار درصد، تولیدکنندگان زعفران در کشور عنوان کرد و گفت

 .های مستعد، نیاز به حمایت بیشتری در برنامه ششم توسعه داریم های موجود در استان بر اساس برنامه توسعه و پتانسیل

تن زعفران  03میلیون دالر اعالم کرد و از صادرات  003میلیون تن به ارزش  195، 50وی میزان صادرات زعفران را تا پایان سال 

 .ماهه نخست سال جاری خبر داد میلیون دالر در سه 93به ارزش 

شود تا پایان برنامه  بینی می پیش: هزار هکتار است، افزود 54اکنون سطح زیر کشت زعفران در کشور  مجدزاده با اشاره به اینکه هم

 .هزار هکتاری در کشت زعفران داشته باشیم 18ششم، توسعه 

با توجه به اجرای عملیات : رقیب و غیرقابل مقایسه با هر کشوری دانست و خاطرنشان کرد شور را بیوی میزان تولید زعفران در ک

 .زراعی در اراضی زیر کشت زعفران و افزایش عملکرد، امیدواریم همیشه رتبه نخست تولید دنیا را حفظ کنیم به

با وجود آمار گمرک که : رت جهاد کشاورزی ادامه دادها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزا معاون دفتر امور گلخانه

 04های باالی  ای و در بسته صورت فله دهنده میزان باالی صادرات زعفران از کشور است، متأسفانه با خروج زعفران از کشور به نشان

 .رسد عنوان برند آن کشور به فروش می بندی شده و به گرم، زعفران تولید داخل در کشورهای واسطه بسته

با این حال، : بندی و نوع صادرات کرد، یادآور شد توان صادرکنندگان را مجبور در تغییر نحوه بسته مجدزاده با بیان اینکه نمی

تر فراهم  تر و شکیل های مناسب بندی ریزی و حمایت از صادرکنندگان زمینه را برای بسته های تشویقی، برنامه تاکنون با سیاست

بر باشد، اما خواهیم توانست در بلندمدت با افزایش کیفیت  ن موضوع تا رسیدن به بهترین شکل صادرات زمانایم، شاید ای کرده

 .گیریم شده توسط کشورهای واسطه را بازپس ها، بازار اشغال بندی بسته

معاونت باغبانی : تصریح کردمحمدی و زعفران دارا است،  وی با تأکید بر اینکه ایران پتانسیل خوبی برای تولید گیاهان دارویی، گل

 .ریزی بلندمدتی را در دست اجرا دارد برای توسعه کشت ارگانیک گیاهان دارویی و صادرات آن برنامه

های  مجدزاده در پایان با اعالم اینکه تولید این گیاهان در کشور دارای استانداردهای جهانی است و سعی شده در تمامی بخش

انداردهای جهانی برسیم، از تدوین استانداردهای مورد نیاز برای تولید بذر گیاهان دارویی، گل محمدی تولید به باالترین سطوح است

 ./و زعفران و تعمیم آن به تمامی گیاهان دارویی خبر داد
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 گندم

 - 51/59/15فارس

 میلیون تن رسید 3.0خرید تضمینی گندم از کشاورزان به 
هزار تن گندم  044میلیون و  3از حدود : عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی و سخنگوی خرید تضمینی گندم گفت

میلیارد ریال به  099هزار و  10میلیارد ریال تاکنون مبلغ  30هزار و  01خریداری شده از کشاورزان به ارزش 

 .کشاورزان پرداخت شده است

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  اهلل نظری عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در گفت حشمت

هزار  93میلیارد ریال خریداری شده و مبلغ  05زار و ه 35از ابتدای برداشت گندم تاکنون، گندم کشاورزان به ارزش : ، گفتفارس

 .میلیارد ریال هم به حساب گندمکاران واریز شده است 311و 

 38تن گندم در قالب یک میلیون و  315هزار و  353میلیون و  8از دهه سوم فروردین و آغاز برداشت گندم تاکنون : وی افزود

 .محموله خریداری شده است 998هزار و 

مرکز فعال خرید در حال انجام  554استان و در  01ی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه کار خرید گندم در سخنگو

 .در حال خرید است... های اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، خراسان رضوی و جنوبی و خوزستان و  گندم از استان: است، اظهار داشت

ندم بانک کشاورزی در راستای سرعت بخشیدن به عملیات خرید گندم و واریز پول به سامانه ویژه خرید تضمینی گ: وی افزود

 .حساب کشاورزان گندمکار توسط بانک کشاورزی طراحی شده است

 .شد با عاملیت بانک کشاورزی انجام می 50های گذشته نیز خرید تضمینی گندم تا پایان سال  در سال: وی افزود

پول گندمکاران کشور از منابع بانک کشاورزی به صورت : د تضمینی گندم بانک کشاورزی گفتعضو هیات مدیره و سخنگوی خری

 .شود آنی توسط سامانه ویژه خرید تضمینی گندم این بانک پرداخت می

تومان و قیمت هر کیلوگرم گندم  1199به گزارش فارس، طبق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی در سال جاری 

 .تومان است 1155دوروم 

میلیون تن گندم در کشور تولید و  11طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری حدود : کند این گزارش اضافه می

 .شود میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری می 5حدود 
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 گندم
 - 51/59/11فارس

 احتمال کاهش تعرفه واردات گندم پس از فصل برداشت
شورای اقتصاد برای جلوگیری از فروش گندم وارداتی به دولت و حمایت از کشاورزان : وزیر جهاد کشاورزی گفت

جرا کرده، که با پایان خرید دولتی، دوباره این شورا برای تعیین مقدار تعرفه درصدی بر واردات را تصویب و ا 91تعرفه 

 .گیرد تصمیم می

من اطالعی : لبنی گفت محمود حجتی درباره مجوز افزایش قیمت محصوالت خانه ملت،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ندارم، چه کسی مجوز این افزایش قیمت ها را داده، از مسئوالن آن بپرسید، بنده مسئول این بخش نیستم

کند که قیمت  این سازمان آنالیز و بررسی می: وی با بیان اینکه تعیین کننده قیمت نهایی مواد لبنی سازمان حمایت است، گفت

 .افزوده این محصوالت چقدر است و با چه قیمتی باید در بازار به فروش برسدمواد اولیه و هزینه و ارزش 

متاسفانه با توجه به : حجتی با اشاره به اینکه سازمان حمایت بر افزایش و قیمت محصوالت لبنی نظارت می کند، افزود

کند و دولت به دیگر محصوالت لبنی  هایی که وجود دارد، در مواد لبنی تنها به شیر مدارس یارانه اختصاص پیدا می محدودیت

 .منابعی اختصاص نداده است

این افزایش تعرفه برای ما به التفاوت است : درصدی تعرفه واردات گندم، ادامه داد 19وزیر جهاد کشاورزی با بیان دالیل افزایش 

 .اهلل رفع می شود که مصوبه آن هم کمی دیر ابالغ شده و بعد از فصل خرید ان شا

در فصل خرید گندم این : تر دانست و اظهار داشت یمت گندم خارجی را در فصل خرید گندم کشاورزان داخلی پایینحجتی ق

نگرانی وجود دارد که گندم وارداتی را به دولت بفروشند، برای جلوگیری از این نگرانی شورای اقتصاد مصوبه ای داده است که بعداز 

 .اقتصاد برای تعیین مقدار تعرفه تصمیم می گیرد فصل برداشت و خرید دولتی دوباره شورای
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 گندم
 - 51/59/11فارس

 لیون تن در سال جاریمی 0بینی خرید  پیش/ رکورد خرید تضمینی گندم شکسته شد
 3.1خرید تضمینی گندم در کشور تا دهم مردادماه جاری به حدود : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

میلیون تن گندم توسط کشاورزان  3.0میلیون تن رسیده، در حالی که تا پایان فصل خرید سال گذشته جمعا حدود 

 .تحویل مراکز خرید شده بود

 8تاکنون : به نقل از شرکت بازرگانی دولتی، علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت خبرگزاری فارسبه گزارش 

های  هزار تن گندم از گندمکاران در سراسر کشور خریداری شده و عملیات خرید در بیشتر نقاط کشور به جز استان 550میلیون و 

 .ی ادامه داردجنوب

 .شود میلیون تنی ابتدای سال محقق می 5براین اساس پیش بینی خرید : وی افزود

میلیون تن گندم خریداری شد که در حال حاضر با این مقدار  873در پایان فصل خرید سال گذشته، حدود : قنبری تصریح کرد

 .هزار تن هستیم 044خرید، شاهد افزایش بیش از 

کشاورزان : مرکز اعالم و اظهار کرد 1110زرگانی دولتی ایران تعداد مراکز خرید مستقر در سراسر کشور را مدیر عامل شرکت با

 .اند هزار محموله به این مراکز تحویل داده 50گندم ها را در قالب بیش از یک میلیون و 

د تومان اعالم و بر سرعت عمل مراجع هزار میلیار 5های خریداری شده را حدود  معاون وزیر جهاد کشاورزی ارزش ریالی گندم

تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز خرید تضمینی برای پرداخت   ذیربط، به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در زمینه

 .به روز دسترنج کشاورزان تاکید کرد

میلیارد تومان به حساب کشاورزان  544هزار و  9هزار میلیارد تومان بهای گندم خریداری شده، تاکنون  5از مبلغ : قنبری افزود

واریز شده و امیدواریم بانک ملت نسبت به پرداخت مابقی سهم خود از تسهیالت مربوطه سریعتر اقدام کند، تا رضایت گندمکاران 

 .کشور جلب شود

هزارتن،  580ان با خرید بیش از بیشترین خرید مربوط به استانهای خوزست: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران عنوان کرد

 .هزار تن بوده است 304هزار تن و فارس  555گلستان 

امسال در : جاری دانست و تشریح کرد ها را دلیل افزایش میزان خرید در سال قنبری رشد چشمگیر خرید گندم در برخی از استان

که در سال گذشته و در پایان فصل، مراکز خرید  حالی ایم، در هزار تنی خرید گندم بوده 054استان گلستان شاهد افزایش حدود 

 .هزار تن خریداری کرده بودند 048این استان 

که خرید تضمینی گندم در آن نسبت به سال   هایی اعالم کرد معاون وزیر جهاد کشاورزی استان اردبیل را یکی دیگر از استان

 .ل خریدسال قبل رسیده استهزار تن افزایش یافته و به بیش از دو برابر ک 044گذشته 

تا این موقع از فصل نسبت به کل خرید سال گذشته اصفهان با خرید : ها گفت قنبری در تشریح رشد خرید گندم در سایر استان

هزار تن و  109هزار تن، خراسان رضوی 08هزار تن، تهران  04برابری را تجربه کرده است و در البرز  0هزار تن گندم رشد  194

 .ایم هزار تن افزایش خرید داشته 54ندران در ماز

وزن خالص گندم های خریداری شده با کسر میزان افت مفید و غیرمفید و : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد

 .هزار تن است 344میلیون و  8جاری حدود  سن زدگی گندم ها در سال
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 گندم
 آیانا 1351مرداد  11, یکشنبه

تعیین مقدار تعرفه، بعد از فصل برداشت و / مابه التفاوت واردات گندم بعد از فصل خرید حذف می شود

 خرید دولتی 
زمان حمایت تعیین کننده قیمت مواد لبنی و نظارت کننده بر قیمت این مواد وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه سا

شورای اقتصاد برای جلوگیری از فروش گندم وارداتی به دولت و حمایت از کشاورزان مابه التفاوت : است، تصریح کرد

 .از واردات را تصویب و اجرا کرده است

جتی درپاسخ به پرسش خبرنگار خانه ملت مبنی براینکه چرا هر روز با ، محمود ح(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

من اطالعی ندارم، چه کسی مجوز این افزایش قیمت ها را داده، از مسئولین : افزایش قیمت مواد لبنی رو به رو هستیم، اظهارداشت

 .آن بپرسید، بنده مسئول این بخش نیستم

این سازمان آنالیز و : مواد لبنی سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده است،گفت وی با بیان اینکه تعیین کننده قیمت نهایی

 .بررسی می کند که قیمت مواد اولیه و هزینه و ارزش افزوده این محصوالت چقدر است و با چه قیمتی باید در بازار به فروش برسد

 اختصاص یارانه مواد لبنی، تنها به شیر مدارس

متاسفانه با توجه به : با اشاره به اینکه سازمان حمایت بر افزایش و قیمت محصوالت لبنی نظارت می کند، افزودعضو کابینه یازدهم 

هایی که وجود دارد، در مواد لبنی تنها به شیر مدارس یارانه اختصاص پیدا می کند و در دولت به دیگر محصوالت لبنی  محدودیت

 .منابعی اختصاص نیافته است

این افزایش تعرفه برای ما به التفاوت است که مصوبه آن هم کمی : دالیل مابه التفاوت برای واردات گندم، ادامه دادحجتی با بیان 

 .دیر ابالغ شده و بعد از فصل خرید رفع می شود

 افزایش تعرفه واردات گندم، کاهش نگرانی کشاورزان

در فصل خرید : رزان داخلی پایین تر دانست و اظهار داشتوزیر جهاد کشاورزی قیمت گندم خارجی را در فصل خرید گندم کشاو

گندم این نگرانی وجود دارد که گندم وارداتی را به دولت بفروشند، برای جلوگیری از این نگرانی شورای اقتصاد مصوبه ای داده 

 ./گیرد است که بعداز فصل برداشت و خرید دولتی دوباره شورای اقتصاد برای تعیین مقدار تعرفه تصمیم می
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 گندم  
 آیانا 1351مرداد  11, یکشنبه

 ه ورود هیئت تجاری مانگیستائوی قزاقستان در دو هفته آیند/ شکسته شدن رکورد تولید گندم در مازندران
 .درصدی خرید، استان مازندران رکورد تولید گندم را شکست 943امسال با افزایش 

از اجرایی شدن ( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 19بخش خصوصی این کشور تا : ینده خبر داد و گفتنامه کشاورزی میان این استان و مانگیستائوی قزاقستان تا دو هفته آ تفاهم

شود که امیدواریم دستاوردهای خوبی را دربر داشته  نامه با بخش خصوصی کشورمان وارد ایران می روز آینده برای انعقاد تفاهم

 .باشد

ت مرغ، ماهی، گل و میوه درصد نیاز این کشور از طریق تولیدا 94نامه کلی منعقدشده،  بر اساس تفاهم: دالور حیدرپور افزود

 .کشورمان تأمین خواهد شد

های زیادی برای  مندی شود که عالقه بینی می دلیل نزدیکی استان مازندران به قزاقستان، از بعد مسافت پیش به: وی خاطرنشان کرد

 .صادرات محصوالت کشاورزی داشته باشیم

ترتیب  با کشورهای روسیه، بالروس و قرقیزستان دارد که بدین های گمرکی نامه جمهوری قزاقستان تفاهم: حیدرپور ادامه داد

 .شود عوارض گمرکی برای صادرات محصوالت فوق در این بخش حذف می

های ایران در این  وجود آید و فرصت خوبی است تا توانمندی شود که بازار مناسبی در این کشور به بینی می پیش: وی تصریح کرد

 .بخش رونمایی شود

 درصد از اراضی شالیکاری مازندران 91برداشت 

در این استان ارقام شیرودی، فجر و خزر از : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درباره وضعیت برداشت برنج یادآور شد

 .درصد برداشت برنج انجام شده است 19وضعیت مناسب کیفی و کمی برخوردارند و تاکنون 

نکه سیل و بارندگی در استان مازندران وجود داشت، اندکی زحمت کشاورزان را در زمان برداشت با وجود آ: حیدرپور تأکید کرد

 .زیاد کرد، اما در عوض روزهای آفتابی و گرم شدن هوا باعث شد که تولید مناسب و کیفی داشته باشیم

 .استها نیز در بخش برنج مشکل خاصی را ایجاد نکرده  میزان آفات و بیماری: وی اظهار داشت

وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای مرداد تا پایان آذرماه سال جاری صدور مجوز برای واردات برنج را ممنوع : حیدرپور همچنین گفت

 .های گذشته باشد تر از سال شود امسال بازار برنج مناسب بینی می کرده است که پیش

ستان مازندران تحت استرس آبی قرار داشت که با بارندگی اخیر، این کاری ا هزار هکتار از اراضی برنج 04حدود : وی در ادامه افزود

 .هزار تن برسد 044شود که وضعیت برداشت شلتوک به یک میلیون و  بینی می نگرانی برطرف شد و امسال پیش

خواهد بود،  هزار هکتار است و تولیدات سال جاری کیفی 011سطح زیر کشت برنج در استان مازندران : حیدرپور خاطرنشان کرد

 .پاشی نبود زیرا آفت خاصی نداشتیم، بنابراین لزومی به سم

ترتیب در  وجود آورد، اما وضعیت رو به بهبود بوده و بدین آبی مشکالتی را به شد کم بینی می با وجود آنکه پیش: وی ادامه داد

 .بسیاری از مناطق شمالی، نشاء برنج برای کشت رتون دوباره انجام شده است

 هزار تن گندم در مازندران 934بینی تولید  پیش

امسال : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از شکسته شدن رکورد خرید گندم در استان مازندران خبر داد و تصریح کرد

 .درصد نسبت به سال گذشته خرید گندم افزایش داشت 148
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صورت تضمینی از کشاورزان استان مازندران خریداری شده است، در  هزار تن گندم به 193در سال جاری : حیدرپور یادآور شد

 .هزار تن بود 38حالی که در سال گذشته رقم برداشت 

هزار تن  184شود برداشت گندم در استان مازندران به  بینی می پیش: وی از ادامه برداشت محصول گندم خبر داد و تأکید کرد

 ./برسد
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 گندم
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

المللی گندم و جوی زمستانه در  استقرار بخشی از برنامه بین/ رونمایی از ارقام جدید گندم، نخود و خردل

  ایران
مردادماه در جشنواره ارقام رونمایی  01از ارقام گندم بهاری آفتاب، گندم هشترود، نخود ثمین و خردل صادق در 

 . خواهد شد

با اشاره به دو دهه ( ایانا)رئیس جدید مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  ای و دانه ر بخش تحقیقات دیم کشور و معرفی ارقام جدید گندم، جو، حبوبات، گیاهان علوفهفعالیت مستمر این مؤسسه د

ها و  اند که منجر به افزایش عملکرد، مقاومت آفات و بیماری شده در مؤسسه معرفی شده رقم اصالح 01تاکنون : روغنی گفت

 .اند های زنده و غیرزنده محصوالت شده مقاومت به تنش

های تولید، عوامل  این تغییرات، مؤلفه: طور مرتب در حال تغییر و تحول است، افزود ری با بیان اینکه محیط پیرامون ما بهصابر گلکا

گیرد و باید بتوانیم با شناخت کامل،  محیطی غیرزنده و زنده، تغییرات شرایط اقلیمی و نوسانات شدید بارندگی را نیز دربر می

 .پذیرای این تغییرات باشیم

در عرصه تولید نیز باید پایش مستمر تحقیقات، موازی با تحوالت صورت گیرد و در اهداف تحقیقات، بازنگری : ی خاطرنشان کردو

 .انجام شود

زمان معرفی ارقام جدید، باال  سازی مدت کارگیری راهبردهای مناسب، کودتاه روزآوری اهداف مؤسسه تحقیقات دیم، به گلکاری به

های  آالت مناسب کشت دیم، افزایش کمی و کیفی طرح در محصوالت دیم، طراحی، ساخت و معرفی ماشینبردن تنوع ژنتیکی 

 .زراعی و حل معضالت تولید را از اهداف مؤسسه تحقیقات دیم کشور عنوان کرد تحقیقاتی به

ر مزارع کشاورزی خبر داد و ها د کارگیری این یافته های تحقیقاتی به بخش خصوصی در جهت به وی از انتقال دانش فنی یافته

 .های تولید منجر خواهد شد شک استفاده از ارقام جدید و افزایش راندمان تولید به کاهش هزینه بی: تصریح کرد

المللی مانند ایکاردا و اجرای  های بین رئیس جدید مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با اشاره به همکاری مؤسسه با مؤسسه

 .ز افزایش تعامل با مراکز داخلی و خارجی خبر دادهای مشترک ا پروژه

های تحقیقات دیم کشور به اصالح گیاهان سازگار برای مناطق مرتفع و استقرار بخشی از  های جدید مؤسسه گلکاری از فعالیت

ور افزایش تولید هدف اصلی مؤسسه تحقیقات دیم کش: المللی گندم و جوی زمستانه در ایران اشاره کرد و ادامه داد برنامه بین

 .های تحقیقاتی و درآمدزایی است بندی پروژه پایدار و تأمین مواد غذایی با اولویت

وی در پایان از رونمایی رقم گندم بهاره آفتاب، رقم گندم هشترود، رقم نخود ثمین و رقم خردل صادق در نخستین جشنواره ارقام 

 ./شود خبر داد که در اواخر مردادماه برگزار می
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 گندم   
 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  11: تاریخ

 تر از قیمت جهانی است نرخ خرید تضمینی گندم داخل پایین
تر نرخ جهانی است که افزایش تعرفه  مینی گندم داخل با وجود کیفیت باال پاییننرخ خرید تض: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .همراه با افزایش نرخ خرید تضمینی دولت اقدامی مثبت است

، در خصوص خبرنگاران جوان خبرنگار اقتصادی باشگاهعلی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

تر از نرخ جهانی است که  نرخ خرید تضمینی داخل با وجود کیفیت باال، پایین: افزایش عوارض واردات گندم و جو اظهار داشت

 .افزایش تعرفه همراه با افزایش نرخ خرید تضمینی دولت اقدامی مثبت در حمایت از کشاورزان خواهد بود

فه واداراتی همراه با نرخ خرید تضمینی داخل متناسب با نرخ جهانی نباشد نه تنها سودی برای کشور اگر افزایش تعر: وی افزود

 .ندارد بلکه مسبب افزایش واردات گندم خواهد شد

 .ارائه تسهیالت و یارانه به دامداران در کاهش مشکالت انها تاثیر به سزایی دارد:عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

/news/fa/ir.yjc.www://http9035091 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  1۱: تاریخ

 کاران در گرو افزایش تعرفه واردات گندم حمایت از گندم
ایم که در این راستا  ه مدت مشابه سال قبل داشتهدرصدی خرید گندم نسبت ب 19افزایش : عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .کاران بحث تعرفه واردات را مطرح کرده است  دولت برای تشویق گندم

در خصوص ، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

درصدی خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل  19در حال حاضر افزایش : خرید تضمینی گندم از کشاورزان اظهار داشت

 .کاران و حمایت از تولید داخل بحث افزایش تعرفه واردات را مطرح کرده است ایم که در این راستا دولت برای تشویق گندم داشته

 8طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی گندم از کشاورزان را حدود : ول بیان کردوی در خصوص خرید تضمینی محص

 .هزار تن اعالم کرده است 544میلیون و 

وضعیت کاشت و برداشت این محصول به ویژه در : بینی خرید گندم در استان اصفهان خاطرنشان کرد ایرانپور در خصوص پیش

 .اند بسیار خوب بوده است برای کشت گندم استفاده کرده رود هایی که از آب زاینده شهرستان

به طور کلی وضعیت برداشت گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته در کشور : عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

 .افزایش داشته است که البته امیدوار هستم که به حوزه خودکفایی این محصول استراتژیک دست یابیم

/news/fa/ir.yjc.www://http9051959 
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 گوجه فرنگی
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 .گوشت قرمز

 - 51/59/11فارس

 تا شهریور کمبود گوشت نداریم/ سرد شده پیش   رغبتی مشتریان به گوشت بی
وجه به عرضه فراوان دام تا شهریورماه کمبودی نبوده و نیازی به واردات با ت: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

 .رسد هزار تومان به فروش می 00گوشت نیست و هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه اکنون 

وضعیت بازار گوشت گوسفندی در کشور اظهار  در مورد آخرین  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اصغر ملکی در گفت

سالی که امسال در استان کردستان اتفاق افتاده، عرضه دام افزایش یافته و به اندازه کافی گوشت گرم  با توجه به خشک: داشت

اید این اتفاق در شود و اگر قرار است، کمبودی در بازار وجود داشته باشد که با واردات جبران شود، ش گوسفندی در بازار عرضه می

 .نیمه دوم سال بیفتد

قیمت گوشت گوسفندی تغییر نکرده است و بعد از ماه : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در مورد قیمت این محصول در بازار گفت

 هزار تومان عرضه 00هزار تومان و هر کیلو گرد ران  09مبارک رمضان نیز هر کیلو گوشت شقه بدون دنبه گوسفندی هر کیلو 

 .شود می

این طرح برای کاهش بار : سرد کردن گوشت هنگام عرضه به بازار گفت وی همچنین در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح پیش

های کشور به ویژه پایتخت اجرا شده، اما متاسفانه از  میکروبی گوشت و یا پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو در اغلب استان

 .گذارند شود، برخی آن کار را به حساب کهنگی و ماندگی گوشت می تر می آنجایی که ظاهر گوشت کمی خشک

این مساله تا حدی است که رغبت برخی مشتریان نسبت به خرید گوشت کاهش یافته و رکود در بازار حاکم شده : وی ادامه داد

 .کنند است و حتی برخی مشتریان خود اقدام به ذبح گوسفند و استفاده از گوشت گرم می
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - 135۱مرداد  55: تاریخ

 احتمال افزایش قیمت مرغ در دو ماه آینده وجود ندارد
 .ماه آینده وجود ندارد 0الی  0احتمال افزایش قیمت مرغ : بیان کردمدیر عامل اتحادیه مرغداران 

، در خصوص کاهش میزان اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحمید فاضلی مدیر عامل اتحادیه مرغداران در گفتگو با خبرنگار 

ریزی واحدهای تولید شده زیرا  های اخیر باعث کاهش میزان جوجه طی ماه  قیمتافت : ریزی واحدهای تولید اظهار داشت جوجه

 .مرغداران توان زیان بیشتر را ندارند اما بعد از مدتی مجدد شروع به تولید خواهد کرد

 .دماه آینده وجود ندار 0الی  0درچنین وضعیتی احتمال افزایش قیمت مرغ در : وی در خصوص افزایش قیمت مرغ بیان کرد

در پی انتشار شیوع آنفوالنزا همه تولیدکنندگان واحدهای صنعتی متضرر شدند اما : مدیر عامل اتحادیه در پایان تصریح کرد

 .های دیگر دچار زیان شدند های تولیدی استان مازنداران به سبب جلوگیری از خروج مرغ، بیشتر از واحد واحد

/news/fa/ir.yjc.www://http9033003 
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 گوشت مرغ
 - 51/59/12فارس

 شرایط صادرات گوشت مرغ فراهم است/ شود ماه می 3مهلت ثبت سفارش محصوالت کشاورزی 
در زمینه ثبت سفارش برای واردات محصوالت کشاورزی مشکالتی وجود دارد که در این : وزیر جهاد کشاورزی گفت

ایم چرا که زمان و میزان نیاز به واردات محصول باید براساس نظر وزارت  ای به هیات دولت ارسال کرده زمینه اصالحیه

 .جهاد کشاورزی باشد

و رییس کمیسیون محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه دیدار وزیر کشاورزی عراق  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ای برای افزایش قیمت محصوالت کشاورزی نداریم و  برنامه: کشاورزی چین در مورد مصوبه افزایش قیمت کاالهای اساسی، گفت

اگر در صورت نیاز الزم باشد قیمت محصولی افزایش یابد این تقاضا باید به ستاد تنظیم بازار اعالم و با نظر دولت در مورد آن 

 .عیین تکلیف شودگیری و ت تصمیم

در صورتی که نیاز باشد محصول کشاورزی افزایش قیمت یابد در سازمان : وی در مورد افزایش قیمت محصوالت کشاورزی افزود

 .شود شان مشخص و به مراجع ذیربط اعالم می کنندگان قیمت نهایی کنندگان و مصرف حمایت از تولید

های گذشته، در  با توجه به تولید مناسب و همچنین واردات شکر در سال: داشت وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات شکر اظهار

 .ایم سال جاری واردات شکر نداشته

نیمی از : هزار تن واردات نیاز است، اظهار داشت 844حجتی با بیان اینکه برای تأمین نیاز داخلی و ذخایر استراتژیک به بیش از 

 .شود لتی ایران برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور وارد میشکر مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دو

شود  این محصول به تناسب نیاز کشور وارد می: های گذشته آزاد نیست، تصریح کرد وی با تأکید بر اینکه واردات شکر مانند سال

 .ضمن اینکه واردات محصوالت کشاورزی مثل برنج و شکر با دیگر محصوالت متفاوت است

ای برای ثبت سفارش واردات این محصوالت از لحاظ میزان و زمان تمدید ثبت سفارش  اصالحیه: کشاورزی بیان داشتوزیر جهاد 

 .به دولت پیشنهاد شده است چرا که باید زمان ثبت سفارش محصوالت کشاورزی نهایتا سه ماهه تعیین شود

ید این زمان حداقل یک و حداکثر دو ماه باشد و معتقد بنابراین در صورت تمدید زمان ثبت سفارش حداقل با: حجتی بیان داشت

 .ماه و بیش از آن باشد 15هستیم که این زمانبندی نباید به 

وزیر جهاد کشاورزی در مورد آنفلوانزای پرندگان که چندی پیش شیوع آن در بین جمعیت قلیلی از پرندگان بومی استان مازنداران 

استان مازندران با مشکالتی در این زمینه روبرو شدیم که خوشبختانه با همکاری  خانگی های چندی پییش در مرغ: مطرح شد، گفت

 .کنندگان توانستیم بیماری را کنترل کنیم و واکنش به موقع سازمان دامپزشکی، مسئوالن استانی و تولید

المللی در صورت مشاهده بیماری  ی بینها المللی و طبق پروتکل وی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی کشور براساس وظایف بین

العمل مناسبی نشان داد و این موضوع  در همین راستا این سازمان عکس: المللی است، افزود آنفلوانزا مکلف به گزارش به جوامع بین

 .المللی اعالم کرد های بین را به سازمان

 .رغی وجود ندارد و این مشکل حل شده استدر حال حاضر نگرانی در مورد شیوع و بروز آنفلوانزای م: حجتی افزود

اکنون شرایط برای صادرات گوشت مرغ به کشورهای هدف  هم: وزیر جهاد کشاورزی در مورد صادرات گوشت مرغ اظهار داشت

 .فراهم است

تان وزیر جهاد کشاورزی در مورد آنفلوانزای پرندگان که چندی پیش شیوع آن در بین جمعیت اندکی از پرندگان بومی اس

استان مازندران با مشکالتی در این زمینه روبرو شدیم که خوشبختانه  های خانگی چندی پییش در مرغ: مازنداران مطرح شد، گفت

 .کنندگان توانستیم بیماری را کنترل کنیم با همکاری و واکنش به موقع سازمان دامپزشکی، مسئوالن استانی و تولید

http://www.farsnews.com/
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المللی در صورت مشاهده بیماری  های بین المللی و طبق پروتکل شکی کشور براساس وظایف بینوی با اشاره به اینکه سازمان دامپز

المعمل مناسبی نشان داد و این  در همین راستا این سازمان عکس: المللی است، افزود آنفلوانزا مکلف به گزارش به جوامع بین

 .المللی اعالم کرد های بین موضوع را به سازمان

 .حال حاضر نگرانی در مورد شیوع و بروز آنفلوانزای مرغی وجود ندارد و این مشکل حل شده است در: حجتی افزود

به کشورهای هدف  شرایط برای صادرات گوشت مرغاکنون  هم: وزیر جهاد کشاورزی در مورد صادرات گوشت مرغ اظهار داشت

 .فراهم است
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 ماشین آالت

 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 درصد از اعتبارات خط سه مکانیزاسیون  1.0جذب تنها / های کشور پس از سه دهه پاش استانداردسازی سم
پاشی کشور در کمتر از یک سال  قالب طرحی مشخص، استانداردسازی ناوگان سمبار در  پس از سه دهه برای نخستین

 . به انجام رسید

از استانداردسازی ( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها و  های کشور در مبارزه با آفات و بیماری پاش فیت سممنظور ارتقاء کی به: های کشور پس از سه دهه خبر داد و گفت پاش سم

ها و  های ناکارآمد در بکارگیری ماشین ها و تکنیک محیطی ناشی از روش ناپذیر زیست های هرز و تأثیرات منفی جبران علف

 .تجهیزات غیراستاندارد به پیشنهاد این مرکز ستادی تشکیل و فرآیند استانداردسازی آغاز شد

های حائز شرایط در این مرکز شناسایی و اعالم نکات فنی و  پاش موجود در فهرست ماشین نوع سم 91: اسی افزودکامبیز عب

 .نوع آن موفق به اصالح، رعایت استاندارد و نکات فنی شدیم 01های مورد انتظار برای آنها لحاظ شد و در  حداقل

گیرند تا  اصالحی قرار می -دستگاه باقیمانده نیز تحت عملیات فنی  04تا پایان شهریور و مهرماه سال جاری : وی خاطرنشان کرد

 .های الزم را به انجام برسانیم ترتیب بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یافته و استانداردسازی بدین

ثرگذاری عملیات رویه سموم کشاورزی و نقش مؤثری که استفاده از ادوات استاندارد در ا با توجه به مصرف بی: عباسی ادامه داد

های سم  پاشی دارد، این اقدامات اجرایی انجام شد و امیدواریم که کاهش مصرف سم، ممانعت از تخریب محیط زیست و آلودگی سم

 .اتفاق بیفتد و نقش بسزایی نیز در تولید محصوالت سالم داشته باشیم

 شده استمیلیارد تومان تسهیالت معرفی به بانک جذب  134میلیارد تومان از  43

مردادماه سال جاری از محل خط اعتباری شماره سه مکانیزاسیون  10تا : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد

 .درصد اعتبارات خط است 31میلیارد تومان تسهیالت معرفی به بانک انجام گرفته که رقمی معادل  980بیش از 

 .درصد صورت گرفته است 975یعنی معادل میلیارد تومان جذب  08مبلغ : وی یادآور شد

های آذربایجان  های مرکزی، آذربایجان شرقی، فارس، کرمانشاه و اصفهان بیشترین درصد معرفی و استان استان: عباسی تأکید کرد

 .اند درصد جذب اعتبارات را به خود اختصاص داده 14و  10، 19، 04ترتیب  غربی، گیالن، کرمان و مرکزی به

های الزم را داشته  نک کشاورزی خواست تا نسبت به تخصیص اعتبارات حوزه مکانیزاسیون در خط شماره سه مساعدتوی از با

 ./باشد
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 متفرقه

 آیانا 1351مرداد  55, جمعه

 ایرانی ها عاشق برنج هستند !/ کاری مناسب بود، نه فوتبال کیفیت زمین برای برنج
فکر می کنم عواملی سبب شد امروز موفق : مقابل راه آهن گفت 0-0سرمربی تیم فوالد خوزستان پس از تساوی 

 . نباشیم

سکوچیچ در نشست خبری پس از ناکامی تیم به نقل از رسانه های ورزشی، دراگان ا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ایرانی ها عاشق برنج هستند و من فکر می کنم کیفیت زمین این مسابقه : فوتبال خوزستان مقابل تیم راه آهن تهران اظهار داشت

رای برنج کاری ما دیروز آمدیم تا در این زمین تمرین کنیم ولی وقتی دیدیم زمین ب. بیشتر برای برنج کاری مناسب بود تا فوتبال

 .تر است ترجیح دادیم جای دیگری تمرین کنیم مناسب

ما در نیمه اول شانس های زیادی داشتیم ولی بازیکنان موقعیت ها را هدر دادند و دو . از نحوه بازی تیم راضی نبودم: وی ادامه داد

بختانه بچه ها با رشادت توانستند به بازی خیلی سخت است که بعد از دریافت دو گل به بازی بازگردیم ولی خوش. گل بد خوردیم

 .البته تیم ما در دوران آماده سازی بهتر بازی می کرد. بازگردند و دو گل دریافتی را جبران کنند

تماشاگران حق دارند که تیم شان هر وقت دو گل بخورد : سرمربی فوالد درباره اعتراضات هواداران به مسووالن باشگاه تصریح کرد

ند ولی من به عنوان مربی تیم و کل مجموعه مدیریت فوالد به هواداران احترام می گذاریم و نظر آنها برای ما قابل اعتراض کن

 .احترام است

جوانی بازیکنان ما، کیفیت بد زمین و همچنین دمای . فکر می کنم عواملی سبب شد امروز موفق نباشیم: اسکوچیچ در خاتمه گفت

 .برای بازیکنان دشوار می ساخت درجه هوا بود که کار را 94
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 متفرقه
 آیانا 1351مرداد  55, جمعه

 ! تنها بانوی نعلبند ایران
ها به خاطر همین شغل غیرمتعارفی که انتخاب کرده  ز هاشمی را خیلیتعجب نکنید؛ فرنا! تنها بانوی نعلبند ایران

 .شناسند؛ دخترجوانی که موفقیتش را بیش از هرچیز مدیون جسارت و پشتکار در کارهایش است می

واری اند، پس بودنش بین چهاردی ساله گزارش ما عاشق اسب است به قول معروف از بچگی نافش را با سوار کاری بریده 00قهرمان 

سه ساله بودم که برای اولین »: سواری خیلی هم عجیب نیست های اسب یک اصطبل کنار یک اسب منتظر تعویض نعل، در باشگاه

هایی کرد که صاحبش برای سواری از مردم پول  های تهران، پدرم مرا سوار یکی از این اسب در یکی از پارک. بار سوار اسب شدم

همین شد که پدرم فردای . کم بود…نه : خوب بود؟ من هم درجواب گفتم: شد، پدرم از من پرسیدام تمام  وقتی سواری. گرفت می

پدرم . توانستم به تنهایی روی اسب بنشینم آن موقع آن قدر کوچک بودم که نمی.نام کرد سواری ثبت آن روز مرا در یک باشگاه اسب

تا یک ماه هر روز کارمان همین . کرد دور زمین هدایت می داشت و با دست دیگرش اسب را با یک دست مرا روی اسب نگه می

 «.بود

های عجیب که  هایی پر از تجربه سواری به نعلبندی رسیده فاصله زیادی است؛ سال از آن روزها تا امروز که فرناز هاشمی از اسب

ای دنبال  اراته را به صورت حرفهسال ک 10همزمان با سوارکاری، »نقطه مشترکشان همان هیجانی بوده که همیشه دنبال کرده؛ 

ای ادامه بدهم چون روزی شش  تواستم سوارکاری را به صورت حرفه ها نمی المللی به دست آوردم؛ آن سال کردم و چند مقام بین

تم کردم، اما باالخره تصمیمم را گرفتم و دیدم آن هیجانی را که دنبالش هس گذاشتم و تمرین می هفت ساعت برای کاراته وقت می

 «.کنم؛ به خاطر همین تمرکزم را گذاشتم روی سوارکاری در کاراته پیدا نمی

سواری که از بچگی  با اسب و اسب »: سواری به نعلبندی افتاده؟ جواب این سوال خیلی هم عجیب نیست اما چطور گذر فرناز از اسب

گرفتم این مهارت را یاد بگیرم البته فقط به خاطر  آشنا بودم، به کارهای فنی و آهنگری هم عالقه داشتم، به خاطر همین تصمیم

 «.این که اگر یک روز اسب داشتم، اسبم را خودم نعل کنم

اش، موضوع را با پدرش مطرح کند و به دنبال استاد نعلبندی  دانشگاهی ای شد که همزمان با امتحانات پیش همین عالقه، انگیزه

ام را به این کار دید با پرس وجو از  ال با این که کنکور هم داشتم اما وقتی پدرم عالقهآن س»: باشد که این مهارت را به او بیاموزد

که  من همزمان کنکور دادم و با این. ترین نعلبندهای ایران است، معرفی کرد دوستانش، مرا به استاد سازوار که یکی از باسابقه

با این حال به خاطر   شناسی سلولی مولکولی افتاد، ه رشته زیستدوست داشتم در رشته دامپزشکی ادامه تحصیل بدهم، اما گذرم ب

 «.ای ادامه بدهم ام به حیوانات تصمیم گرفتم نعلبندی را به صورت حرفه عالقه

سال و  0ای که  ای شروع کرد؛ دوره اش را زیر دست یک استاد حرفه دوره کارآموزی 55به این ترتیب قهرمان گزارش ما از خرداد 

ایستادم تا مهارت الزم را برای  بعدازظهر کنار دست استادم می 9صبح تا  3در تمام این مدت تقریبا هر روز از »: یدنیم طول کش

 .این کار یاد بگیرم

گرفتم که یک روزی اسب خودم را نعل کنم؛ اما هرچه کار جلوتر  های کار را یاد می تا دو سال اول هم فقط با این هدف فوت و فن

 «.تر درگیر کار شدم، جذابیتش هم برایم بیشتر شد و عالقه بیشتری به ادامه دادنش پیدا کردمرفت و خودم بیش

نعلبندی را یک بار در هفت سالگی از دور دیدم، »: های نعلبندی، یک خاطره دور را در ذهن فرناز هاشمی زنده کرد حضور در کالس

گفتند برای تو خطرناک است، از اینجا  مدام می. و از نزدیک کار را ببینم خیلی برایم جالب بود اما آن موقع اصال نگذاشتند جلو بروم

 «کنند و چرا برای من خطرناک است؟ های اسب را چطور عوض می از همان موقع، این سوال در ذهن من ماند که نعل. دور شو
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م، واقعا با این حرف که نعلبندی سخت و ا حاال که خودم این کار را یادگرفته»: پرسش هایی که دیگر برای او بدون پاسخ نیستند

های زیادی را  به عنوان نعلبند باید اعتماد اسب را جلب و رابطه خوبی با او برقرار کنی، درکنارش باید مهارت. خطرناک است موافقم

کسی که . م استنعلبندی شاید درکشور ما مهجور مانده باشد، اما در کشورهای دیگر واقعا یک عل. برای خوب نعل زدن کسب کنی

ای دستیاری کند تا در  خواهد نعلبند شود باید دانشگاه برود، بعد اگر بخواهد کار کند باید دو سه سال زیرنظر یک نعلبند حرفه می

 «.استقالل پیدا کند 0نهایت به عنوان یک نعلبند درجه 

کند  نوان اولین نفری که از خط قرمزها عبور میها کار راحتی نیست، مخصوصا وقتی قرار باشد ع ها خیلی وقت دنبال کردن عالقه

ای شروع کردم،  ام را به عنوان یک نعلبند حرفه از وقتی کارآموزی»: اتفاقی که فرناز با آن بخوبی کنار آمده روی پیشانی شما بخورد؛ 

بینند،  وقتی مرا مشغول کار می …بزرگ و کوچک، پیر و جوان و . ام ها مواجه شده های متعجب خیلی همیشه و بدون استثنا با نگاه

 .ام های متعجب کنار آمده حاال دیگر با این نگاه. کنند ایستند و از نزدیک کارم را نگاه می می

ام؛ برای عده زیادی این حضور جالب بوده مخصوصا در  ها اما، با دو واکنش کامال متفاوت در محیط کارم مواجه شده بجز این نگاه

همه فکر . شد من روزی مستقل شوم ها تشویقم کردند و گفتند کارم جالب است ولی باورشان نمی جامعه سوارکارها، خیلی

 «.روم سراغ سوارکاری؛ اما من پای انتخابم ایستادم  کنم و می مانم یا باالخره کار را رها می کردند یا دستیار می می

ای هم بودند که از همان ابتدا به حضور من  عده»: تر کرده مصمم واکنش گروه دوم اما تنها بانوی نعلبند کشورمان را به ادامه کارش

اما من به این انتقادها توجه نکردم و همان جا تصمیم . جبهه گرفتند و گفتند ایشان خانم است؛ نعلبندی فقط شغل مردهاست

 «.گرفتم به کارم ادامه بدهم

های آموزشی مختلف درباره نعلبندی، اولین  یاد و خواندن کتابهای تئوری و عملی ز فرناز هاشمی باالخره بعد از گذراندن دوره

کردم و هیچ وقت به تنهایی یک  تا قبل از این همیشه به عنوان دستیار کار می»: نعل کرده 50اسبش را همزمان با شروع سال 

امیری که در این کار به من اعتماد  استاد محمود  اسب را نعل نکرده بودم؛ اما باالخره با یکی دیگر از استادان نعلبندی آشناشدم؛

ام  اعتماد ایشان در کنار اعتماد خانواده. اگر اعتماد ایشان نبود شاید من هنوز مستقل نشده بودم. کرد و اسب در اختیار من گذاشت

خیلی هم . بود هایش خیلی جالب تجربه اول هم، با تمام سختی. و مخصوصا پدرم، فضا را برای استقالل من در این شغل آماده کرد

 «.طول کشید چون ابزارم به اندازه بقیه نعلبندها کامل نبود و البته دوست داشتم کارم را با دقت خیلی زیادی انجام بدهم

ها ابزار این کار در یک نعل جدید و چند میخ و یک کوره داغ خالصه شود، اما اگر نگاهی به ابزار و وسایلی  شاید از نظر خیلی

هاست؛ دنیایی که پر است از  تر از این حرف شوید دنیای این کار بزرگ کند، تازه متوجه می نم هاشمی با آنها کار میبیندازید که خا

به اینها نعل و میخ در سایزها و . کوره، سندان و دستگاه سنگ فرز پایه، کش، سه انواع سم چین، چکش، سوهان، چاقو، میخ

حاال که با شغل عجیب و . های آهنگری است کاری آشنا شوید که یکی از شاخه های مختلف را هم اضافه کنید تا با اندازه

پاسخ  ها پیدا کنید؛  مند باشید اطالعاتی هم درباره دالیل تعویض نعل اید، شاید عالقه غیرمتعارف فرناز هاشمی تا حدودی آشنا شده

 ./اصالح سم: شود پرسش شما در دو کلمه خالصه می
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 متفرقه
 آیانا 1351مرداد  11, یکشنبه

 مندان پرورش زالو  کالهبرداری اینترنتی از عالقه
ای اینترنتی باعث سودجویی و گیری از فض ای متخلف با بهره تخلفات گسترده در زمینه پرورش زالوی طبی توسط عده

 .مندان شده است کالهبرداری از عالقه

بر اساس تبلیغات : با اعالم این خبر گفت( ایانا)دهنده زالو امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  پرورش

دست  های آلمان به ک خود را از دانشگاهکرد مدار دهندگان زالو که ادعا می گرفته در فضای اینترنت با یکی از مدعیان پرورش صورت

 .ام اندازی سایت پرورش زالو کرده آورده است، اقدام به راه

اندازی سریع  گذاری زالو است و در صورت راه دهنده اعالم کرد مرداد و شهریورماه زمان پیله این پرورش: مجتبی مهری افزود

 .آورد دست توان از پرورش این جانوار خانگی سود زیادی به می

دهنده متخلف که در فضای اینترنت توانسته مشتریان زیادی داشته باشد، هر زالو را به اسم زالوی  این پرورش: وی خاطرنشان کرد

هزار تومان به من فروخت، در حالی که بعدها متوجه شدم این زالوها مولد نیستند و ارزش واقعی آنها کمتر از  مولد به قیمت سه

 .تومان است 944

ای که در اختیار داشتم را  با وجود آنکه سرمایه اینجانب رقم قابل توجهی نیست، اما همه سرمایه: دهنده زالو ادامه داد ن پرورشای

تنها به  داده شده را از من خریداری کند، پس از آن نه برای پرورش زالو اختصاص دادم و متخلفی که قرار بود زالوهای پرورش

 .د، بلکه هیچ اثری از وی برای خریداری یا پاسخگویی در برابر زالوهای غیرمولد صورت نگرفته استده های من پاسخ نمی تماس

اندازی شده و قرار است کارگاه آموزشی با حضور  مرکز پرورش زالوی طبی در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه: مهری تصریح کرد

 .نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت برگزار شود

توانند از جدید بودن این تجربه و عدم اطالعات  کمپوست می وی اظهار امیدواری کرد که راه برای چنین متخلفانی که به مثابه ورمی

 ./کافی فعاالن این حوزه سوءاستفاده کنند، بسته شود
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 متفرقه
 آیانا 1351مرداد  15, شنبه

دامداری ایران، نیازمند پرورش اصولی سگ های / هزار گله دام در حال چرا 031یک میلیون سگ؛ نگهبان 

 کار 
ود در طول قرن ها زندگی از انسان به عنوان اشرف مخلوقات با استفاده از هوش خدادادی خ (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران

به منظور ایجاد سهولت در امور  -که با توجه به دانش زمان برای او شناخته شده بود -تمامی امکانات موجود در دنیای اطراف 

شاید . روزمره زندگی، بهره می برده و بدون تردید حیوانات جزء نخستین امکانات موجود برای بشر اولیه به حساب می آمدند

اولین مواردی بوده است که .... ده از انواع حیوانات برای امور مختلفی همچون تغذیه، کشاورزی، دامداری، حمل و نقل، شکار و استفا

انسان نخستین را به فکر رام کردن و استفاده از حیوانات گوناگونی مانند اسب ها، فیل ها، شترها، انواع پرندگان، گاوها و گوسفند 

با گذشت زمان و ورود نوع بشر به عصر ماشین و تکنولوژی در بسیاری از موارد، وظیفة این . نداخته استها و همچنین سگ ها ا

حیوانات به انواع ماشین آالت ساخته شده محول گردید و استفاده از حیوانات مورد نظر در بسیاری از موارد یا منتفی شد و یا جنبه 

اسب ها که از زمان های دور عضو الینفک و ضروری زندگی انسان ها به شمار می  :تفریحی و ورزشی به خود گرفت؛ به عنوان مثال

 .رفته اند، امروزه در بیشتر موارد برای امور ورزشی و تفریحی مورد استفاده قرار می گیرند

بیش از ده هزار از زمان دقیق نخستین استفاده بشر از خانواده سگ سانان اطالع دقیقی در دست نیست، اما پژوهشگران معتقدند 

نخستین استفاده بشر از این حیوانات مواردی نظیر شکار، گله . سال است که انسان ها از سگ ها در امور مختلفی بهره می برند

داری و محافظت از مزارع و منازل بوده است؛ اما نکته مهم این است که سگ ها بر خالف بسیاری از دام های دیگر نه تنها با 

ت خود را در زندگی ما از دست نداده اند، بلکه روز به روز با توجه به نیازهای گوناگون انسان ها کاربرد این گذشت زمان اهمی

با رشد و پیشرفت تکنولوژی و بوجود آمدن دانش ژنتیک و اصالح نژاد و با توجه به انواع استعداد هایی . حیوان بیشتر و بیشتر شد

ر داده، دانشمندان علم ژنتیک را بر آن داشت تا با ایجاد اصالحات و تغییرات ژنتیکی بهره که خداوند بزرگ در وجود این مخلوق قرا

که هر کدام از نظر  -نوع نژاد ثبت شده جهانی  044برداری بهتری از این حیوان داشته باشند، تا جایی که امروزه شاهد بیش از 

 .هستیم -ژنتیک رفتاری و فیزیکی مشخصات خاص خود را دارند 

مروزه در دنیا سگ ها در بخش های مختلف نظامی، کشاورزی، پزشکی، امداد رسانی، دامپروری ، خدمت رسانی اجتماعی، حفظ ا

مشغول به رفع نیازهای اساسی ما انسان ها هستند؛ تا جایی که بسیاری از این موارد بدون حضور آنها غیر قابل ... حریم خصوصی و 

از نظر )خیر و با به وجود آمدن مراکز علمی و تخصصی که در مورد استعداد های این حیوان همچنین در سال های ا. انجام است

تحقیق و بررسی انجام می دهند، به مرور استعدادهای جدیدی در وجود این حیوان کشف، تقویت و در مواردی ( فیزیکی و روانی

 .از نیازهای بشریت پر رنگ تر نموده استحتی ایجاد شده است که نقش سگ ها را در بر طرف کردن طیف گسترده ای 

 :در اینجا به بعضی از این موارد به صورت تیتروار اشاره می شود

حفاظت از گله در برابر حیوانات وحشی و سرقت انسان، )، سگ های گله ...(مراکز دولتی، نظامی، خصوصی و )سگ های نگهبان 

مواد مخدر، مشروبات الکلی و هرنوع کاالی غیر مجاز و قاچاق، جستجوی انواع )، سگ های کاشف و جستجو گر(هدایت گله

حفاظت از افراد، کودکان، سالخوردگان، شخصیت های دولتی و حقوقی در )، سگ های گارد (جستجوی مواد آتش زا و منفجره و 

حمله به مجرمان و دفاع )پلیس  ، سگ های دستیار...(برابر هر گونه تهاجم احتمالی مانند حمله با سالح سرد، حمله با سالح گرم و 

جستجو و امداد رسانی به افراد آسیب دیده در )، سگ های امداد و نجات ...(از افسر پلیس، تعقیب و شناسایی افراد مجرم فراری و 

یعی طبیعت مانند افراد گم شده در کوه و جنگل و مناطق طبیعی، جستجو و شناسایی و امداد رسانی به افراد در اثر بالیای طب

، ....( ، جستجو و شناسایی اجساد افراد در مناطق مختلف طبیعی یا شهری و ...مانند افراد مانده در زیر آوار زلزله، سیل، طوفان و 
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دستیار ناشنوا، دستیار نابینا، دستیار بیماران صرعی؛ )سگ های دستیار و همکار افرادی که از نظر فیزیکی یا ذهنی آسیب دیده اند 

این سگ ها می توانند به افراد قبل از حمله سرع اخطار دهند؛ دستیار بیماران روانی و عقب ماندگان ذهنی، دستیار  تا جایی که

، سگ (بیماران آسمی و آلرژیک تا جایی که می توانند وجود ماده آلرژی زا را در محیط به فرد بیمار از چند ده متری اخطار دهند

شناسایی انواع سرطان ها در افراد مشکوک به سرطان، ) ی جدید استفاده از سگ است های پزشکی که این رشته جزء رشته ها

شناسایی بیماران دیابتی و شناسایی انواع بیماری های مختلف، سگهایی که در ارتوپدی به بیماران کمک می کنند، سگ های 

روگان، کشف بمب های دستاز، کشف محموله رهایی گ)، سگ های ضد تروریست ...(آموزش دیده برای کمک به بیماران افسرده و 

 (.های تروریستی انفجاری، شیمیایی، وانواع سم

آنچه در سطور باال نام برده شد، تنها بخشی از انواع ماموریت های حیاتی به شمار می آیند که امروزه به سگ ها سپرده می شود و 

همان طور که قبالً اشاره شد  -ی این رشته ها استفاده کرد، بلکه نکته بسیار مهم در اینجاست که از همه سگ ها نمی توان در تمام

در اینکه چه . هر کدام از نژادها دارای استعدادهای فیزیکی و رفتاری خاص خود بوده، از آنها باید در رشته مربوطه استفاده کرد -

از این دسته شمرد، برخالف آنچه که  سگ هایی را می توان از دسته سگ های کار به حساب آورد و چه سگ هایی را نمی توان

اکثریت تصور می کنند، سگ کار بودن هیچ ارتباطی به جثه حیوان ندارد و اینکه ما به اشتباه فقط سگ های با جثه بزرگ را از 

ری از سوی دیگر، هر سگی با هر وزن و جثه ایی که برای انجام کا. دسته سگهای کار به حساب می آوریم، کامالً نادرست است

آموزش ببیند، سگ کار به حساب می آید و بیشتر نژادهایی که امروزه در دنیا به رسمیت شناخته می شوند، برای انجام کاری 

به عنوان مثال می توان به کاربرد بعضی از نژادهای کوچک جثه در موارد مختلفی مانند . پرورش یافته و اصالح نژاد گردیده اند

وش ها و پرندگان و یا آموزش به سگ های کوچک جثه ایی که گاه وزن بالغ آنها کمتر از یک کیلو محافظت از مزارع در برابر م

گرم است، برای کشف مواد مختلفی مانند مواد مخدر در محیط های تنگ و کوچک و دور از دسترس یا محل هایی که سگ های 

در اینجا باید تأکید کرد در تعریف سگ . اشاره کرد...( مان ها و کانال های کولر، لوله در ساخت)بزرگ جثه نمی توانند به آنجا بروند 

های کار آنچه بیش از جثه و وزن آنها باید مورد توجه قرار گیرد، مشخصات فیزیکی، رفتاری و مهم تر از همه استعداد و آموزش 

 .است

حراست از گله های دام است که به راستی  یکی از قدیمی ترین، مهم ترین و پرکاربرد ترین رشته فعالیت سگ های کار، حفاظت و

این موجود دوست و همراه مهربان و با وفای چوپان است که بدون آن امکان حتی یک روز به چرا بردن گوسفندان برای چوپان 

گوشت قرمز ، اهمیت این مخلوق خداوند در تولید (گوسفند و بز)در اینجا با اشاره به تعداد دام های سبک کشور . میسر نخواهد بود

میلیون  04میلیون رأس گوسفند و حدود  94بر اساس آمارهای منتشره حدود . و نیازهای پروتئینی کشور بیشتر هویدا می گردد

یعنی )درصد آن به صورت مرتعی و یا پرورش در حاشیه روستا تعلیف می شوند،  59رأس بز در میهن مان پراکنده است که بالغ بر 

هزار گله  009اگر ما میانگین تعداد دام های موجود در هر گله را دویست رأس در نظر بگیریم، حدود ( میلیون رأس 89بالغ بر 

خواهیم داشت و اگر سهم هر گله تنها سه قالده سگ باشد، قریب یک میلیون سگ فقط در امر دامپروری به صورت چرای آزاد 

بخش های کشاورزی مانند دامداری های صنعتی، مرغداری ها، مزارع اگر به این عدد، تعداد سگ هایی را که در سایر . موجود است

پرورش ماهی، باغ ها و همینطور به منظور نگهبانی در کارخانه ها، گارگاه ها و منازل اضافه نماییم، تعداد آنها بسیار بیشتر خواهد 

 .بود

به واقع گره گشای خیلی از مسائل یاد شده هستند،  با عنایت به موارد پیش گفته و اشاره به کاربردهای جدید و امروزی سگ ها که

 ./لزوم برنامه ریزی جدی و دقیق تر بخش های مرتبط به این حوزه را در پرورش و آموزش سگ های کار می طلبد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http00580-1lhtm. 
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 متفرقه
 آیانا 1351مرداد  13, سه شنبه

 درصد شهر باغات است  00/ جهاد کشاورزی دور شهر شاهدیه یزد خط کشیده است
بافت تاریخی شاهدیه معرفی نشده و در حال زوال است که امیدواریم در سال جاری با همکاری شهرداری و میراث، 

 .غ ها اقدام شودقدم های خوبی برداشته شود و در جهت ایجاد خانه با

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از یزد، محمد جواد ابوالحسینی شهردار شاهدیه یزد در نشستی خبری با حضور نمایندگان 

خورشیدی متشکل از سه دهستان  1031رسانه های محلی و ملی در محل شهرداری شاهدیه، به سابقه تشکیل این شهر در سال 

پیش بینی  1014هزار نفر جمعیت دارد که در افق  15منطقه در حال حاضر : نصرت آباد اشاره کرد و گفتابرندآباد، گردفرامرز و 

 .هزار نفر برسد 30می شود به 

حریم شهر بر محدوده شهر منطبق است و این موجب مشکالت : وی، یکی از مشکالت شهر را نداشتن حریم عنوان کرد و گفت

 .بسیاری برای فعالیت ها شده است

درصد مساحت شهر را  00ابوالحسینی در عین حال، باقیماندن باغات این منطقه را نقطه مثبت شهر عنوان کرد و تصریح کرد که 

 .باغ تشکیل می دهد که نقش فیلتراسیون را برای دشت آالینده یزد اردکان دارد

ر و رونق گردشگری منطقه بهره الزم گرفته شود، شهردار شاهدیه با بیان اینکه باید از وجود باغات منطقه در جهت درآمدزایی شه

 .دو طرح مطالعاتی در این خصوص در حال انجام است: گفت

بافت تاریخی شاهدیه معرفی نشده و در حال زوال است که امیدواریم در سال جاری با همکاری شهرداری و : وی همچنین گفت

 .اغ ها اقدام شودمیراث، قدم های خوبی برداشته شود و در جهت ایجاد خانه ب

هزار تبعه خارجی در  0تا  0: محمد جواد ابوالحسینی، یکی از تهدیدات را مهاجرت پذیری پایین منطقه عنوان کرد و گفت

 .شهرستان سکنی گزیده اند

ورزی و این نهاد عمال دور شاهدیه را خط کشیده است، درحالی که بافت منطقه کشا: وی همچنین با انتقاد از جهاد کشاورزی گفت

 .دامداری است و مشارکت جهاد کشاورزی را می طلبد

 .ابوالحسینی در پایان خواستار تخصیص بیشتر پساب فاضالب از سوی آب منطقه ای به شهرداری شاهدیه شد

ل درصدی شهرداری یکسالی است در حا 04این میدان با مشارکت : او درباره راه اندازی میدان میوه و تره بار شاهدیه هم گفت

 .فعالیت است و خوشبختانه حادثه ترافیکی هم در مبادی ورودی آن نداشته ایم

میلیارد تومان از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به این نهاد عمومی غیردولتی داده شده  0شهردار گفت که سال گذشته 

 .است

 .شاهدیه شهری است در بخش مرکزی شهرستان یزد استان یزد ایران

ابرندآباد، بزرگ ترین بخش از این سه بخش است و مرکز . است از سه بخش ابرندآباد، گردفرامرز و نصرت آباد تشکیل شدهشاهدیه 

شغل اصلی مردم در ابرند . است گردفرامرز، بالفاصله بعد از ابرندآباد قرار دارد و نصرت آباد در کنار این دو قرار گرفته. شاهدیه است

گردفرامرز که به کویت یزد معروف است مردمش به کار تولید پارچه و روفرشی مشغول هستند و . ی استآباد و نصرت آباد کشاورز

 .شود های مبل و تقریباً تمام روفرشی در ایران در گردفرامرز تولید می درصد پارچه 54بیش از 

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http00508-1html. 
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 متفرقه
 آیانا 1351مرداد  12, دوشنبه

 شناسان دنیا را به وجد آورد  شده ایرانی، حشره داده نابغه فراری
شناسی  ، حسین آخانی، استاد زیست50یک سال پیش در شهریورماه سال : صدرا محقق -(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران

ها و عالقه یک دانشجو  او در این مقاله از تالش. «دادن مغزها فرار مغزها یا فراری»نوشت با تیتر « شرق»ای در  الهدانشگاه تهران، مق

های او با موانعی  شناس جوان ایرانی به نام حسین رجائی برای استخدام در دانشگاه تهران نوشت که همه تالش و دانشمند حشره

های خودش و دکتر آخانی به نتیجه نرسید و استخدام نشد تا اینکه در نهایت  مه پیگیریعجیب مواجه شد و در نهایت با وجود ه

آن « شرق»آخانی در مقاله خود برای . ها و آزمایشگاه تحقیقاتی سیستماتیک استخدام شد عنوان مدیر کلکسیون پروانه در آلمان به

ترین متخصص  هران ناامید از اینکه نتوانستم برجستهسال خدمت در دانشگاه ت19من بعد از »: باره نوشته بود روز دراین

ای دیگر است، با  شده در دانشکده شناسی و فیلوژنی کشور را به ایران بازگردانم، در اتاق کوچکم که دستشویی تغییرکاربری حشره

 .«ریزم یادآوری برخوردی که با او شد، فقط اشک می

شناسان دنیا  ده، همین دانشمند در رشته تخصصی خود کشفی کرده که حشرهحاال بر اساس خبری که خبرگزاری ایسنا منتشر کر

شناس جوان ایرانی سرپرستی آن را  المللی که این حشره ماجرا از این قرار است که در قالب یک پروژه بین. را به وجد آورده است

این کشف، همین ماه جاری در مجله علمی های تحقیقات منجر به  یافته. ها کشف شد برعهده داشت، خانواده جدیدی از پروانه

ها که  این کشف دودهه پس از کشف خانواده قبلی پروانه. منتشر شده است( zoologica scripta)« زولوجیکا اسکریپتا»معتبر 

 .المللی به سرپرستی موزه تاریخ طبیعی اشتوتگارت آلمان صورت گرفته، رخ داده است ای بین طی پروژه

با همکاری پژوهشگرانی از  0410، تحقیقات تیم دکتر رجایی از سال «زولوجیکا اسکریپتا»ندرج در مجله بر اساس اطالعات م

طبق این . آغاز شد( اتریش)و دانشگاه وین ( فنالند)های تورکو  های تاریخ طبیعی اشتوتگارت و بن آلمان و پاریس و دانشگاه موزه

حدودا به اندازه )ای بزرگ  پره ا که توسط این تیم تحقیقاتی کشف شده است، شبه گزارش، اولین عضو این خانواده جدید از پروانه

های شمال  بار در جنگل های نر آن برای نخستین نمونه 1555در سال . کند است که در شمال تایلند و ویتنام زندگی می( کف دست

 Pseudobiston)ای جدید  عنوان گونه ه، بهشناس سرشناس ژاپنی، هیروشی اینوئ ، پروانه1550تایلند یافت شدند و در سال 

pinratanai )شده، سبب شد تا محقق  های شناخته پره با خانواده اما عدم تطابق صفات تشخیصی این شب. آنها را توصیف کرد

پژوهش اخیر این در . بندی تعیین کنند گونه را در سیستم رده  های بعد، نتوانند بااطمینان جایگاه این ژاپنی و سایر محققان در سال

 .گذاری شده است نام Pseudobistonidaeخانواده 

های ژنتیکی، در کنار  نقطه قوت پژوهش اخیر استفاده از روش»: گوید دکتر رجائی در رابطه با جزئیات و اهمیت این کشف می

پره را استخراج کردیم  ی این شبها بندی بوده است؛ برای مثال در پژوهش اخیر، ما ژن ای برای رده شناسی مقایسه های ریخت روش

ایده ( فیلوژنی)ها مقایسه کردیم و با کمک آنالیزهای تبارشناسی  شده پروانه های شناخته هایی از تمام خانواده های نمونه و با ژن

 .ها به دست آوردیم بندی پروانه ای از جایگاه این گونه در سیستم طبقه اولیه

های خویشاوندش مقایسه  این گونه را با تمام خانواده( نظیر میکروسکوپ الکترونی)ی شناس های جدید ریخت سپس به مدد روش

همچنین از شکم یکی از . شوند ها پیدا کنیم که در هیچ خانواده دیگری دیده نمی کردیم و توانستیم صفاتی در سروسینه و نیز بال

ها با  این تخم. عدد تخم رسیده استخراج کنیم 84تیم حدود ای که در کلکسیون تحقیقاتی موزه بن یافتیم، توانس پره ماده سه شب

صفات جالبی . ای با میکروسکوپ الکترونی از آنها شدیم العاده های خاصی تمیز شدند و در نهایت موفق به ثبت تصاویر خارق روش

این صفات نیز . دهند به دست می شوند و مستندات تبارشناسانه جالبی ها پیدا کردیم که فقط در این خانواده پیدا می در این تخم

 .«در نهایت کمک مؤثری بود تا بتوانیم از فرضیه خانواده جدید دفاع کنیم
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کشف یک خانواده جدید »: طور توضیح داده است شود ، این انگیز دانسته می او همچنین در رابطه با دالیل اینکه این کشف شگفت

های  ها به دلیل رنگ پروانه. کند انگیز و جذاب می است و همین موضوع آن را شگفتها، کشفی نادر  هایی مثل پروانه آن هم در گروه

اند و به همین خاطر تحقیقات مربوط به  داران سراسر جهان بوده شناسان و نیز مجموعه شان از دیرباز مورد توجه حشره بدیل بی

کنند، بسیاری از این  ها از گیاهان تغذیه می ه الرو پروانهعالوه بر زیبایی، از آنجا ک. ای چندصد ساله دارد بندی آنها سابقه رده

شان در  گذشته از اهمیت اقتصادی، این حشرات به دلیل نقش حیاتی. روند حشرات آفت محصوالت کشاورزی به شمار می

ورد توجه محققان های بارز اکولوژیک، همواره م افشانی گیاهان، اهمیتشان در چرخه غذایی سایر جانوران و نیز دیگر نقش گرده

های  رسید بیشتر خانواده جثه گذشته و دیگر به نظر می های درشت پره سال از کشف آخرین خانواده شب 04بیش از . اند بوده

ای روی کره زمین  های ناشناخته در عین حال این پژوهش نشان داد هنوز در سطح خانواده، پروانه. ها شناخته شده باشند پره شب

 .«خبریم که ما از وجودشان بیکنند  زندگی می

هایی از یادداشت  شناس ایرانی، شاید بد نباشد دوباره قسمت حاال پس از این توضیحات و اهمیت این کشف جدید توسط حشره

این بخشی از نوشته . منتشر شد و درباره او بود، بازخوانی کنیم« شرق»در روزنامه  50دکتر حسین آخانی را که چهارم شهریور 

سال پیش که من تازه در دانشگاه تهران استخدام شده بودم، دانشجویی داشتیم که از همان 19، 10»: درباره رجائی است آخانی

فردی مؤدب و باعالقه و . های شرق کشور حسین، دانشجویی بود از یکی از شهرستان. کند شد فهمید با دیگران فرق می ابتدا می

ناپذیری همه  او با عالقه وصف. پای ثابت این سفرها حسین بود. لمی زیادی داشتیمشناسی سفرهای ع ما در رشته زیست. محکم

. بردم نوشت؛ مطالب بسیار بامزه با قلمی که من به آن رشک می وقتی در اتوبوس بودیم سفرنامه می. داد کارهای سفر را انجام می

کارشناسی را تمام کرد و برای کارشناسی ارشد به . تمامبه یک کالم همه چیز. نواخت های اردو می ای داشت که در شب دهنی  ساز

بعد هم تقاضای بورسیه به مرکز . ایم وقتی از دانشگاه ما رفت، تازه فهمیدم که چه کسی را از دست داده. دانشگاه شهیدبهشتی رفت

 .«تشناسی گرف ضرب بورس دکترای دانشگاه بن را در رشته حشره تبادالت دانشگاهی آلمان را داد و یک

او . از او خواهش کردم درخواست استخدام بدهد»: ها برای استخدام او در دانشگاه تهران بود بخش دیگری از مطلب هم درباره تالش

در آن . به ایران آمد، سخنرانی کرد. شناس، او هم درخواست داد بر اساس فراخوان دانشکده و اعالم نیاز به حشره. هم اطاعت کرد

او خودش فهمید . اش را به من داد که چگونه با او رفتار کردند گزارش سخنرانی. العاتی خارج از کشور بودمزمان من در فرصت مط

دیدم همه . به ایران آمدم و با همکاران صحبت کردم. سعی کردم به او دلداری بدهم. نیست Welcomeها  که به قول فرنگی

حتی برای آنکه جلویش را بگیرند فرد دیگری را با عجله . را تنگ کند ترسند که او جایشان دیدم از این می. کنند مِن می مِن

! اگرچه میان ماه من با ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان بود. استخدام کردند تا بهانه کنند که دیگر به تخصص او نیازی نیست

م به ایران آمد و با رئیس پردیس صحبت خودش ه. سعی کردم با مذاکره با رئیس پردیس پرونده استخدامی حسین را جلو ببرم

هرچه تالش کردم بیهوده بود و . شناخت، قول داد مشکل را حل کند رئیس پردیس که حسین را از دوران دانشجویی می. کرد

 .«...دست آخر رئیس پردیس آب سردی روی دستم ریخت که مشخص بود فشارجدی است

 ش را یافتا سال سرانجام خانواده 03ای که پس از  پره شب

به نقل از خبرگزاری های بین المللی از جمله بی بی سی، محقق ارشد این پروژه ( ایانا)یه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

تحقیقاتی، حشره شناس ایرانی، دکتر حسین رجایی، مدیر بخش تحقیقات پروانه شناسی در موزه تاریخ طبیعی اشتوتگارت آلمان 

 .است

و دانشگاه ( فرانسه)و پاریس ( آلمان)با همکاری پژوهشگرانی از موزه های تاریخ طبیعی اشتوتگارت، بُن  0410این پژوهش از سال 

آغاز شد و نتایج آن در ماه جاری در مجله علمی معتبر زولوجیکا اسکریپتا ( اتریش)و دانشگاه وین ( فنالند)های تورکو 

(Zoologica Scripta )منتشر شده است. 
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در سال . کند است که در شمال تایلند و ویتنام زندگی می( حدوداً به اندازه کف دست)ای بزرگ  خانواده، شپ پرهاولین عضو این 

، پروانه شناس سرشناس ژاپنی 1550های شمال تایلند یافت شدند و در سال  نمونه های نر آن برای نخستین بار در جنگل 1555

 .آنها را توصیف کرد( Pseudobiston pinratanai)ای جدید  هیروشی اینوئه به عنوان گونه

های  های شناخته شده، سبب شد تا محقق ژاپنی و سایر محققان در سال اما عدم تطابق صفات تشخیصی این شب پره با خانواده

در پژوهش اخیر این خانواده بنام . بعد، نتوانند با اطمینان جایگاه این گونه را در سیستم رده بندی تعیین کنند

Pseudobistonidae نامگذاری شده است. 

 چرا تا به حال این خانواده ناشناخته مانده بود؟

 .ای برای رده بندی بوده است شناسی مقایسه های ریخت های ژنتیکی، در کنار روش نقطه قوت پژوهش اخیر استفاده از روش

این مساله در برخی موارد محققان . ی تکیه دارنداساساً تحقیقات رده بندی سنتی تنها بر روی صفات ریخت": دکتر رجائی می گوید

های ترکیبی که اخیراً در علم رده بندی به راه  موج جدیدی از کاربرد روش. کند را از رسیدن به جواب های قانع کننده محروم می

 ".افتاده، کمک بزرگی برای حل مسائل بسیار پیچیده کرده است

 خانواده پروانه تا به حال  930شناخت 

های شناخته شده  هایی از تمام خانواده های نمونه های این شب پره را استخراج کردیم و با ژن ای مثال در پژوهش اخیر، ما ژنبر

ای از جایگاه این گونه در سیستم طبقه بندی پروانه  ایده اولیه( فیلوژنی)پروانه ها مقایسه کردیم و به کمک آنالیزهای تبارشناسی 

 ".ها به دست آوردیم

های خویشاوندش مقایسه  این گونه را با تمام خانواده( نظیر میکروسکوپ الکترونی)شناسی  سپس به مدد روش های جدید ریخت"

 ".شوند ها پیدا کنیم که در هیچ خانواده دیگری دیده نمی کردیم و توانستیم صفاتی در سر و سینه و نیز بال

لکسیون تحقیقاتی موزه بن یافتیم، توانستیم حدود شصت عدد تخم رسیده پره ماده ای که در ک همچنین از شکم یکی از سه شب"

ای با میکروسکوپ الکترونی  های خاصی تمیز شدند و در نهایت موفق به ثبت تصاویر خارق العاده ها با روش این تخم. استخراج کنیم

 ".از آنها شدیم

. دهند شوند و مستندات تبارشناسانه جالبی به دست می پیدا می صفات جالبی در این تخم ها پیدا کردیم که تنها در این خانواده"

 ".این صفات نیز در نهایت کمک موثری بود تا بتوانیم از فرضیه ی خانواده جدید دفاع کنیم

 چرا این کشف شگفت انگیز است؟

. کند گفت انگیز و جذاب میهایی مثل پروانه ها، کشفی نادر است و همین موضوع آنرا ش کشف یک خانواده جدید آن هم در گروه

اند و به همین  داران سراسر جهان بوده شان از دیرباز مورد توجه حشره شناسان و نیز مجموعه بدیل های بی پروانه ها به خاطر رنگ

 .ای چندصد ساله دارد خاطر تحقیقات مربوط به رده بندی آنها سابقه

کنند، بسیاری از این حشرات آفت محصوالت کشاورزی به شمار  ان تغذیه میعالوه بر زیبایی، از آنجا که الرو پروانه ها از گیاه

شان در گرده افشانی گیاهان، اهمیتشان در چرخه غذایی  گذشته از اهمیت اقتصادی، این حشرات به خاطر نقش حیاتی. روند می

 .اند سایر جانوران و نیز دیگر نقش های بارز اکولوژیک، همواره مورد توجه محققان بوده

رسید بیشتر خانواده های  بیش از بیست سال از کشف آخرین خانواده شب پره های درشت جثه گذشته و دیگر به نظر می

ای بر روی کره  های ناشناخته در عین حال این پژوهش نشان داد که هنوز در سطح خانواده، پروانه. ها شناخته شده باشند پره شب

 .خبریم بی کنند که ما از وجودشان زمین زندگی می

 ها مهم است؟ چرا شناسایی و رده بندی پروانه
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شاید برای بعضی عجیب به نظر برسد که چرا باید این همه انرژی صرف شود تا یک خانواده پروانه شناسایی شود که ممکن است 

 .در زندگی روزمره ما اصال نقشی نداشته باشد

 سطح خانواده چیست؟

همانطور که در . شباهت زیادی به سیستم های طبقه بندی کتاب ها در یک کتابخانه دارند های طبقه بندی موجودات زنده سیستم

یک کتابخانه، کتاب ها را در یک شبکه سلسله مراتب از نظر موضوعی طبقه بندی می کنند، متخصصان علم رده بندی نیز گونه 

. در واحدی بزرگ تر بنام خانواده طبقه بندی می کنندقرار داده و چندین جنس را ( یا سرده)های مشابه را در گروهی بنام جنس 

در . شوند اعضای یک خانواده محسوب می( اعم از شیر، پلنگ، پوزپلنگ، ببر و جگوار)برای مثال همه گربه های اهلی و وحشی 

 .شناخته شده است( پره و روزپره شب)خانواده پروانه  105مجموع 

هر خانواده ای از موجودات زنده در ": دکتر رجائی درباه این کشف می گوید. یگری داردبرای زیست شناسان اما، این کشف معنای د

ای تکامل یافته و  ها سال صفات ریختی و رفتاری پیچیده شود که در آنها طی میلیون واقع یک واحد تکاملی کالن محسوب می

 ".ل کننده پازل بزرگ حیاتنداند که کام هر کدام از این واحدهای تکاملی شبیه قطعاتی. تثبیت شده است

گیری صفات و  بی شک زمانی که بیشتر قطعات این پازل را در دست داشته باشیم، می توانیم تصویر دقیقتری از پیدایش و شکل"

ر این در حالیست که د. وجود ندارد( تیمپانال)برای مثال در گونه مورد مطالعه ما، اندام شنوایی . رفتارهای پیچیده داشته باشیم

 ".کنند، این اندام دیده می شود های خویشاوندش که در شب پرواز می بیشتر خانواده

دهد؟ در عین  ها را در شب تشخیص می شود که این حشره چگونه بدون اندام شنوایی وجود خفاش حاال این پرسش مطرح می"

های صدا و ارتعاشات ماوراء صوت در  گیرنده شود که ممکن است به نحوی با حال موهای بلندی بر روی بدن این شب پره دیده می

به این ترتیب کشف این خانواده جدید، شاید . های شنوایی را فقط به صورت خیلی ابتدایی داشته باشند ارتباط باشند و کارکرد اندام

 ".ها کمک کنند چنینی در شب پره به توضیح تکاملی صفاتی این

 .ز دانشی است که ما در زندگی روزمره نیاز داریمها بخشی ا اما حل کردن پازل تکامل پروانه

های  شود که بدانیم بسیاری از حشرات نقش کلیدی در سالمت اکوسیستم تر می هایی مثل حشره شناسی زمانی روشن اهمیت رشته

 .کنند طبیعی بازی می

ایی در سال، آبی را نیز که برای پرورش اما برخی از آنها هم آفت محصوالت کشاورزی هستند و با از بین بردن هزاران تن مواد غذ

 .دهند این محصوالت مصرف شده هدر می

نه اینکه با طبیعت بجنگیم و . ما بخشی از طبیعت هستیم و الجرم باید با طبیعت کنار بیایم": دکتر رجائی در این مورد می گوید

های سنتی هوا، خاک و آب را آلوده  با سموم شیمیایی به روشیا اینکه : مثالً در مواجهه با آفات ما دو راه داریم. آن را تخریب کنیم

کنیم و در نهایت بیماری های عجیبی ایجاد کنیم که گاهی خودمان هم از دلیلشان آگاه نیستیم یا اینکه صفات و جایگاه اکولوژیک 

ز بین ببریم، سعی کنیم فاصله مان را این موجودات را بشناسیم و با روش های علمی با آنها برخورد کنیم، به جای اینکه آنها را ا

 .طوری حفظ کنیم که به آنها هم اجازه زندگی در طبیعت داده شود

ها تخم  این زنبورها در بدن الرو پروانه. به عنوان مثال در طبیعت زنبورهایی به عنوان دشمنان طبیعی حشرات آفت وجود دارند"

 ".برد زنبور از بدن الرو پروانه تغذیه کرده و الرو پروانه را از بین میبعد از باز شدن تخم زنبور، الرو . کنند گذاری می

زند ولی آفت کشاورزی را به طرز  العاده تخصصی است و به هیچ یک از عناصر دیگر طبیعت آسیب نمی این مبارزه بیولوژیک، فوق"

رده بندی، زیست شناسی و بوم شناسی  اما برای استفاده از این روش به دانش تخصصی و عمیقی از. کند مطلوبی کنترل می

 ".حشرات نیاز داریم
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مثال دیگر همین . چنین دانشی یک شبه به دست نمی آید، بلکه نیازمند مطالعات پایدار و طوالنی مدت تاکسونومیک است"

، شاید بتوان نتایج دهند ها چطور بدون اندام شنوایی وجود خفاش را تشخیص می پره با فهمیدن اینکه این شب. پژوهش اخیر ماست

 ".های رادار و مخابرات کاربرد داشته باشد جالبی به دست آورد که در توسعه سیستم

 .شود که مثال به سابقه بیماری ابوال نگاه کنیم گوید، زمانی روشن می ها می آنچه که دکتر رجائی از اهمیت شناختن پروانه

 .گیری آن در امان نیست یقا گرفت و هنوز هم جهان بطور کامل از خطر همهموج دوم شیوع این بیماری جان هزاران نفر را در آفر

شاید وقت آن رسیده باشد که بار دیگر به سراغ زیست . دانشمندان دریافتند این بیماری از خفاش به انسان انتقال یافته است

 ./تر هموار کنند تر و امن برای زندگی سالم ها، راه را ها و غذای آنها یعنی شپ پره تر خفاش شناسان برویم تا با مطالعه دقیق

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http00540-1html. 
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 متفرقه
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 گامی برای توسعه گردشگری روستایی ساله میمند؛  90444ثبت جهانی روستای 
های  رویه حومه نشینی و افزایش بی واقعیت آن است که اگر اکنون با مشکالتی مثل حاشیه - (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

ورزی کاری و نیز تغییر کاربری اراضی کشا های بزه رو هستیم و انواع معضالت مربوطه مانند فراهم شدن محیط شهرهای بزرگ روبه

های تثبیت اشتغال و عمران  کنیم، همگی یک را ه پیشگیری مهم داشت و آن اینکه اگر بودجه های حاشیه شهرها را نظاره می و باغ

شد که این کار دشواری هم نبود، اکنون مشکالت خیلی  روستاها و شهرهای کوچک در سه یا چهار دهه پیش سه یا چهار برابر می

های عمرانی و خدماتی به شهرهای بزرگ و  یک یا دو دهه قبل به این طرف، این حجم سنگین بودجه کمتر بود و الزم نبود از

 044ششم اراضی کشاورزی کشور که در اطراف  شود که نزدیک به یک در حال حاضر گفته می. شهرهای اقماری آن تزریق شود

 .شهر کشور قرار دارد در معرض خطر تغییر کاربری و رهاشدگی است

 کوچ جمعیتی در فالت ایران خطر 

کننده اگر اوضاع به  رو بوده و طبق یک برآورد نگران ای مهمی روبه های دوره دانیم که در دو دهه قبل کشورمان با خشکسالی می

ترتیب بسیاری از  سال آینده خالی از سکنه خواهد شد و بدین 04های وسیعی از هفت استان کشور تا  همین منوال باشد بخش

ای در حال  های تغذیه کنید که غول مهیب بحران ترتیب مالحظه می شود؛ بدین های سنگین قبلی هم بالاستفاده می گذاری هسرمای

یافته بپردازند  بنابراین اگر مسئوالن ارشد، همه کارها را رها کنند و به کار تثبیت جمعیتی در نقاط کمتر توسعه. بیدار شدن است

 .شود کار غیرمعقولی محسوب نمی

 میلیارد دالری صنعت توریسم  9444سهم ناچیز ایران از گردش مالی 

جوار شاهد افزایش چشمگیر ورودی  پذیر هم های امنیتی در ممالک توریست دنبال بحران با تشکیل دولت تدبیر و امید و به

. وند افزایشی تداوم خواهد داشتهای فزاینده کشور هم این ر ایم و طبعاً بعد از خاتمه تحریم گردشگران خارجی به کشور بوده

های کشور ازجمله زیباترین  نظیر در جهان است و برخی جاده انداز طبیعی زیبا و کم دانیم که کشورمان دارای هزاران چشم می

های زیادی  شود و البته از حیث اکو توریسم، ژئوتوریسم و تنوع جانوری هم مزیت های منطقه آسیا و جهان محسوب می گذرگاه

رسد و ممالکی که تا  هزار میلیارد دالر می اکنون گردش مالی صنعت توریسم جهانی به باالی یک هم. ای کشورمان مترتب استبر

اند  دلیل توجه به صنعت گردشگری و نمایشگاهی خود توانسته همین دو دهه قبل حتی نامی از آنها در عرصه اقتصاد جهانی نبود به

و جالب است که ...( مانند امارات، تایلند، چین، مالزی و)و بند درآمدهای نفتی هم رها شوند کننده از قید  ضمن پیشرفت خیره

اند، اما به هر حال از خوان گسترده  رو شده اکنون با مشکل اتمام نسبی ذخایر نفتی خود روبه کشورهای مالزی و اندونزی هم

های ورودی معموالً  ضمن اینکه توریست( هزارم در حد یک)درآمدهای گردشگری، سهم کشور ما بسیار نامناسب و ناچیز بوده 

های مضاعفی  در حالی که کشورمان از حیث گردشگری شیعیان و نیز حالل دارای پتانسیل. اند پول بوده ازجمله گردشگران کم

درست )تومان رسیده  هزار میلیارد 944گذاری ایرانیان در امارات به باالی  طبق یک آمار دولتی قابل تعمق حجم سرمایه. است

 .گذاران است این در حالی است که بنادر زیبای ما در جنوب چشم به راه سرمایه( هزار میلیارد 944است 

 گردشگری روستایی، اکسیری برای توسعه توریسم کشور 

های کوچک  شهرک ها و دانید اساس برنامه گردشگری در کشوری مثل آلمان بر اساس توریسم روستایی و گردش در دهکده آیا می

؟ در آن کشور اصوالً چیزی به نام تغییر کاربری موضوعیت ندارد و هر واحد کشاورزی و دامی یا خانه متعلق به !استوار است

های پنیرسازی،  ای نقاط اروپایی واحدهایی مثل کارگاه در پاره. شود کشاورزان به نوعی جزو گردشگری و سیاحتی محسوب می

آیند، اگر در  ها و مزارع گل و گیاه زینتی خود یک واحد اگروتوریسم به حساب می شکالت و گلخانه های لبنیات و تولیدی
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کنیم که بخشی از مراکز توریستی آنها را اماکن روستایی  بروشورهای توریستی برخی کشورهای غربی کمی دقت کنیم مشاهده می

از . شود ها یک جاذبه مهم محسوب می م گردشگری در حوزه دهکدهدر ممالک شرق آسیا ه. دهد های آنها تشکیل می خانه و مهمان

کند گرفته تا روستاها و  ای فیلی را با چوبی هدایت می دار کارهای روستایی هستند و گاهی بچه ها عهده روستاهای هند که فیل

و زرافه و امثالهم متداول بود، اما  در منطقه آفریقا تا چند سال قبل شکار فیل. های چای سریالنکا که میزبان گردشگران است باغ

ها  ای توریست اکنون با کارهایی که انجام شده تماشای عبور یک گله فیل یا گورخر از قیمت خود آنها درآمد بیشتری دارد و پاره

 .های این حیوانات برپا کنند نیک خود را کنار گله های پیک دهند تا سفره ترجیح می

هفده جهان از حیث سطح زیر کشت گل وگیاه و رتبه دوم در زمینه سطح کاشت گیاهان دارویی  در کشور ما با اینکه در رتبه

هستیم، اما وضعیت درآمد صادراتی ما از این محصوالت اصال تعریفی ندارد، حال اگر بتوان مثالً بازدید از مزارع گل و گیاهان زینتی 

طور که مردم برای دیدن کارهای  ای جایگزین بهتری را مهیا کرد، همانرا متداول کرد، ممکن است از دریچه توریسم بتوان درآمده

 .های این کشور چهارفصل شناسایی کرد های زیادی را درباره پتانسیل توان مثال گیری مشتاق هستند و به هر حال می گالب

 (صد قرن تداوم زندگی)اقامت کوتاه با ارواح چندین هزار ساله 

دانند که در آنها تمدن بشری  را خواستگاه کشت و زرع در جهان و نیز یکی از نخستین اماکنی می برخی محققان، سرزمین ایران

هزار هم به وفور در کشور یافت شده  10های باستانی و اشیا مربوط به سه تا هفت و حتی باالی  شکل گرفته است و البته ساختمان

سورهای کوچک مربوط به دوره احتماالً خشایارشاه کشف شده که همه های باستانی در ایران از داینا حتی نقل شده نقاشی. است

 .هایی متصور است جای مملکت ما پتانسیل دهد در جای ها تذکری برای موضوع بحث ماست که نشان می این جاذبه

گی باستانی، به های مهم در این زمینه، روستای تاریخی میمند در استان کرمان است که قدمت این روستای سن یکی از این فرصت

هزار سال قبل از میالد در نظر بگیریم،  اگر ظهور زرتشت در ایران را شش. رسد هزار سال می 10عقیده برخی محققان، به حدود 

میمند . شود این محوطه باستانی حتی قبل از زرتشت خاستگاه تمدنی مردم بوده و مربوط به دوره میترایسم تخمین زده می

میمند در مجموع دارای دوهزار و . ال انسان ابتدایی با حداقل امکانات با طبیعت خشن کوهستان استدستاوردی شگرف از جد

طور مستمر در آن  اطاق کوهستانی است، این روستا شاید تنها روستای باستانی باشد که از هزاران سال قبل تاکنون زندگی به 844

 .ر تاریخ مستند این منطقه استدر واقع این دهکده به نوعی نمایانگ. جریان داشته است

در سی و هفتمین اجالس میراث . چند سال قبل مسوالن بر آن شدند که این مجموعه را فهرست جهانی یونسکو به ثبت برسانند

دلیل ابهاماتی مثل کوچ عشایر، برخی کشورها با آن مخالفت کردند، ولی  جهانی یونسکو ایران پرونده میمند را ارائه کرد، اما به

ونهمین اجالس میراث فرهنگی یونسکو در آلمان به اتفاق آراء محوطه باستانی شوش و منظر  سرانجام چند روز پیش در سی

مجموعه میمند . شده جهانی ایران به تصویب رسید عنوان هجدهمین و نوزدهمین آثار ثبت تاریخی روستای کوهستانی میمند به

شود  عنوان مجموعه پذیرایی استفاده می ی از آن هم توسط سازمان گردشگری بهدارای قسمتی برای مالکان خصوصی است و بخش

های اخیر هم  در این روستا تا سال. شود صورت اقامت چندروزه واگذار می با قیمت نازل به( اطاق)کندهای آن  و حتی تعدادی دست

متری که ظاهراً  104وز پابرجاست و نیز یک مسجد ای هم هست که هن این دهکده، دارای مدرسه. اند ای اقامت پراکنده داشته عده

 .مربوط به دوره صفویه است

قرن است با یک اقامت عادی متفاوت است، زیرا کسی که در  144دقت کنید که اقامت در این روستا که دارای قدمت بیش از 

 .../اند های مختلفی زندگی کرده و مرده داند که در این مکان نسل خوابد می میمند می

/item/majles/ir.iana.www://http00500-1html. 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 1351مرداد  11, یکشنبه

 کسن طیور در دست تولید وا 90واکسن آبزی و  93واکسن دامی،  91/ هر هیئت علمی، یک فناوری جدید
های تحقیقاتی مؤسسه واکسن و  رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، حمایت خود را از پروژه

 .سازی رازی و حضور محققان این مؤسسه در صندوق اعالم کرد سرم

سازی رازی کرج نشستی مشترک با  سرم، امروز در مؤسسه تحقیقات واکسن و (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سازی رازی و جمعی از اعضای هیئت  حضور رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، رئیس مؤسسه واکسن و سرم

مند شدن جامعه از دستاوردهای  علمی، محققان و نخبگان این مؤسسه در جهت حمایت از تحقیقات مؤسسه، کمک به بهره

 .بنیان برگزار شد گیری اقتصاد مقاومتی و دانش شده در داخل و خارج از کشور و کمک به شکل تحقیقاتی انجام

سازی رازی در حوزه اصالح ساختار و توسعه علمی و فناوری با اشاره  مقام رئیس مؤسسه واکسن و سرم در ابتدای این نشست، قائم

 134هکتاری،  104حوزه بیوتکنولوژی و واکسن با سطح ترین مؤسسه در  سازی رازی قدیمی به اینکه مؤسسه واکسن و سرم

های  های مصرفی در بخش های درمانی میزان تولید واکسن هکتار سایت دامپروری و تولید سرم 044ساختمان اداری و تحقیقاتی و 

 .میلیارد دز در سال اعالم کرد 079های بیولوژیکی را  مختلف پزشکی، دامی، طیور، آبزیان و سایر فرآورده

ها  سازی رازی همیشه در حوزه تحقیقات و تشخیص بیماری بهمن عابدی کیاسری با بیان اینکه مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

ها،  های درمانی، ساختمان واکسن های سرم های در دست اجرای مؤسسه، نوسازی ساختمان در حال حاضر پروژه: پیشگام بوده، گفت

بنیان  های دانش صنعتی شرکت باکتریایی انسانی، ساختمان بانک سلول، آزمایشگاه تولید نیمههای ویروسی انسانی، بیماری  بیماری

 .المللی است های بین برای اخذ تأییدیه

سازی  های بیولوژیک و تجهیزات واکسن های انسانی، دام، طیور، آبزیان، فرآورده وی از فعالیت مرکز رشد فناوری در حوزه واکسن

 .اند بنیان در این مرکز مستقر شده شرکت دانش 00کنون تا: خبر داد و افزود

: درصد بازار واکسن دام و طیور دنیا در اختیار کشورهای چین، هند، استرالیا و برزیل است، خاطرنشان کرد 34عابدی با اعالم اینکه 

 .خواهیم کردبنیان و فعالیتشان در این بخش، فصل جدیدی در حوزه واکسن را شروع  های دانش با حضور شرکت

 .عنوان دهنده و هم گیرنده خواهیم بود ها قادر به انتقال تکنولوژی هم به با لغو تحریم: وی ادامه داد

انداز  سازی رازی با اشاره به تدوین سیاست علم و فناوری واکسن کشور، اهداف سند چشم مقام رئیس مؤسسه واکسن و سرم قائم

کشور برتر سازنده واکسن جهان و دستیابی به سه درصد از  14قرار گرفتن در فهرست  واکسن کشور را در مؤسسه تحقیقات رازی،

 .سهم بازار جهانی واکسن عنوان کرد

اندازی مراکز رشد پارک علم و فناوری و  سازی رازی را تدوین برنامه جامع راهبردی مؤسسه، راه عابدی برنامه مؤسسه واکسن و سرم

های باکتریایی و  های درمانی، واکسن های سرم اندازی مرکز نوآموزی، تکمیل و اتمام پروژه راه بنیان، های دانش حمایت از شرکت

های تولیدی داخلی، تدوین بسته  گذاری واکسن های تحقیقات، اصالح قیمت ویروسی، بازسازی و نوسازی خطوط، توسعه زیرساخت

های  ی، توسعه بازارهای داخلی، خارجی و صادرات، جذب سرمایهها، انتقال تکنولوژی به بخش خصوص تکنولوژی برای کلیه فرآورده

 .خارجی، اصالح ساختار سازمانی مؤسسه رازی، اصالح هرم نیروهای مؤسسه و جذب نخبگان اعالم کرد

ر منظو از اهداف حائز اهمیت مؤسسه رازی عالوه بر ارتقاء کمی و کیفی محصوالت حال حاضر، توسعه دانش فنی به: وی تصریح کرد

 .جلوگیری از واردات و افزایش صادرات است
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 13واکسن آبزیان و  18واکسن دامی،  15: عابدی از توسعه محصوالت و تولید محصوالت جدید در مؤسسه خبر داد و یادآور شد

های نوترکیب،  ها، فرآورده ها، آنزیم واکسن طیور در دست تولید هستند و عالوه بر آن، اقداماتی نیز برای توسعه تولیدات هورمون

 .های غیرواگیردار نیز در حال اجرا هستند های بیماری واکسن

سازی رازی خواهد توانست  با حمایت دولت و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مؤسسه واکسن و سرم: وی تأکید کرد

ر قالب محقق یا واحد فناوری یا شرکت تواند د جامه عمل بپوشاند و هر فرد می "هر هیئت علمی، یک فناوری جدید"به شعار 

 .مؤسسه یا مرکز رشد یا مرکز نوآوری، مؤسسه را در عملی کردن این شعار یاری رساند R&Dبنیان و در ساختار  دانش

عابدی هدف اصلی مؤسسه را واگذاری دانش فنی به بخش خصوصی و در نتیجه آن تولید محصول و دستیابی به بازار جهانی عنوان 

 .رسان باشد تواند در تسریع تحقق این اهداف یاری همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور می کرد که

 سازی رازی فاصله صفر بین تحقیق و تولید در مؤسسه واکسن و سرم

خالف شناختی های ناشناخته مؤسسه در کشور، بر  سازی رازی با اشاره به ظرفیت در ادامه، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

دار نبود، مؤسسه رازی در این حوزه حضوری فعال داشته و  زمانی که در کشور تکنولوژی معنی: که دنیا از این مؤسسه دارد، گفت

 .ای است که میان تحقیق و تولید ایجاد کرده است در حال حاضر نیز ویژگی آن عدم فاصله

های بخش خصوصی  ترین مؤسسه تحقیقاتی کشور از حمایت های قدیمی باید بتوانیم برای توسعه فعالیت: حمید کهرام افزود

 .مند شویم بهره

برای افزایش : درصد واکسن طیور ما وارداتی هستند، خاطرنشان کرد 84وی با بیان اینکه با وجود توان تولیدی در حال حاضر 

 .ده هستیمش های تعریف ها و تخفیف بودجه تولید داخلی، نیازمند مدیریت، بهبود زیرساخت

باید بتوانیم در دو سال آینده با : بنیان در هشت ماه گذشته اظهار داشت کهرام با اشاره به اعطای مجوز به هشت شرکت دانش

 .حمایت بخش خصوصی شاهد شکوفایی جدی در مؤسسه باشیم

 پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از مؤسسه رازی

های  قانون اساسی که دولت را موظف به فعالیت 00مایت از پژوهشگران و فناوران کشور با اشاره به اصل در پایان رئیس صندوق ح

های  گری را به بخش خصوصی واگذار کرده است، این اصل را حرکتی برای استفاده بیشتر از ظرفیت حاکمیتی کرده و تصدی

ها و  تغییراتی را در ساختار خود بدهند و ما نیز باید بتوانیم سیاستمراکز علمی ما باید متناسب با این اصل : مردمی دانست و گفت

 .هایمان را تغییر دهیم برنامه

های راهبردی خود را تدوین کرده و برای رسیدن به  تمامی مراکز اجرایی، تولیدی و خدماتی باید برنامه: اهلل ضرغام ادامه داد نصرت

 .انداز مدونی را تهیه کنند آنها چشم

ریزی برای استفاده از استعدادهای  دنبال مواد خام و نفت نیست و عمدتاً در حال برنامه دنیای امروز، دیگر صرفاً به: یح کردوی تصر

کنند، عازم آمریکا شده  درصد از افرادی که در کشور خود تحصیل نمی 04دهد که  برجسته کشورهای مختلف است و آمار نشان می

 .شوند شور ماندگار میدرصد آنها نیز در همان ک 34و 

هزار دانشمند در تالش است که بتواند دانشمندان خود در سایر کشورها  85اکنون با  آکادمی علوم چین نیز هم: ضرغام یادآور شد

ر نفر جذب نخبه از سای 94نفر از آنها را به کشور بازگرداند و همچنین ساالنه  044را بازگردانده و تاکنون توانسته است دوهزار و 

 .کشورها دارد

ما نیز باید بتوانیم . های داخلی در هر کشور است دنبال پیدا کردن استعدادها و ظرفیت در حال حاضر دنیا به: وی تأکید کرد

 .های بلندتر و با شتاب و شیب بیشتری را در این زمینه برداریم گام
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های تحقیقاتی کشور و وجود  تمامی مؤسسه سازی رازی با اشاره به ظرفیت باالی رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

منظور رفاه محققان و ساماندهی مناسب برای  صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به: استعدادهای بیشمار داخلی افزود

فناوری به سازی بستر اجرایی در جهت سوق دادن منافع تحقیقاتی و  افزایی دانشگاه و صنعت و آماده تولید علم و فناوری و هم

 .نامه آن توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تأسیس شد با تصویب اساس 1050مردم و در نهایت توسعه پایدار کشور در سال 

مند شدن مردم از  سازی و بهره ضرغام هدف از تأسیس صندوق را شکوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید علم، فناوری، تجاری

ها و خدمات حمایتی، مادی و معنوی به پژوهشگران و فناوران حوزوی و دانشگاهی ایرانی اعم از  کمکنتایج آنها از طریق ارائه 

 .حقیقی و حقوقی عنوان کرد

های داخلی و خارجی کشور استفاده و صندوق را به اتاق فکر  ایم با کشف استعدادها از تمامی ظرفیت وی با بیان اینکه سعی کرده

 .صتی بزرگ برای شکوفایی استعدادهای کشور دانستها را فر نظام کنیم، تحریم

های  های تحقیقاتی، اعطای کرسی پژوهشی، حمایت از ثبت اختراعات و حمایت از اجرای طرح ضرغام کمک به اجرای طرح

هاد انعقاد سازی رازی، پیشن های مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم های این صندوق اعالم و با حمایت از فعالیت پسادکترا را از فعالیت

 .ای بین مؤسسه و صندوق را در راستای حمایت از مؤسسه مطرح کرد نامه تفاهم

نامه و رفع مشکالت زیرساختی مؤسسه رازی بتواند گام بلندی را در تأمین نیازهای  وی اظهار امیدواری کرد که با انعقاد تفاهم

 .داخلی و صادرات داشته باشد

های صندوق حمایت از  ازی رازی در پایان از حضور محققان مؤسسه در کارگروهس رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

های مؤسسه نیز  پژوهشگران و فناوران کشور و افزایش ارتباطات میان مؤسسه و این صندوق استقبال و حمایت خود را از پروژه

 ./اعالم کرد

/item/keshavarzi/ir.iana.www://tpht00553-1html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23897-1.html


 4931دوم مرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

226 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 51/59/15فارس

جای خالی حمایت نعمت زاده برای پیشگیری از زیان / درصدی قیمت تمام شده صنایع تبدیلی 94افزایش 

 انباشته
های تاثیرگذار بر قیمت  پنج ماه از سال و افزایش مولفهرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه با گذشت 

افزایش قیمت تمام شده صنایع :تمام شده باید پرسید وزیر صنعت چه حمایتی در این راستا انجام داده اند گفت

 .شود درصد برآورد می 94تا  0تبدیلی 

با انتقاد از تعلل وزیر صنعت،معدن و تجارت برای افزایش قیمت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  کاوه زرگران در گفت

درصدی حقوق و دستمزد روبرو بوده و از  13از ابتدای سال با تصویب دولت با افزایش : کاالهای اولویت یک از ابتدای امسال، گفت

 .درصد افزایش یافته است 0طرفی تعرفه واردات مواد اولیه خام 

همچنین مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش یافته ضمن اینکه در اسفندماه سال گذشته با اجرای فاز دوم : وی ادامه داد

درصد افزایش یافت که در مجموع اثرگذاری این عوامل بر قیمت تمام شده  04تا  04های انرژی  ها قیمت حامل هدفمندی یارانه

 .گیرد شود که در نهایت تاثیری در سود نداشته و فقط جلوی زیان انباشته را می رد میدرصد برآو 14تا  5صنایع تبدیلی 

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ابالغ دیرهنگام مجوز افزایش قیمت 

نیز با  0و  0صدی را اعالم کرد و برای کاالهای اولویت در 8ماه مجوز افزایش تا  9وزیر صنعت بعد از : کاالهای اساسی گفت

 .هماهنگی سازمان حمایت و براساس نظام عرضه و تقاضا اجازه افزایش قیمت داده است

 درخواست افزایش قیمت زیاده خواهی نیست

ها عاملی برای  یه قیمترو وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود شرایط اقتصادی خانوار و کوچک شدن سفره با افزایش بی

خواهی  خواهی و یا سهم درخواست افزایش قیمت زیاده: عدم تمایل مسئوالن دولتی برای افزایش قیمت است، خاطرنشان کرد

های  نیست بلکه راهی برای جلوگیری از زیان انباشته در بخش تولید و یا پیشگیری از ورشکستگی است چرا که اکنون کارخانه

درصد و  10تا  14کشی  های روغن کنند که این رقم در کارخانه درصد از ظرفیت خود کار می 05طور متوسط با صنایع تبدیلی به 

 .درصد است 94تا  04در صنایع آرد 

ماه از سال چه حمایتی برای پیشگیری از زیان انباشته این  9باید پرسید آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت با گذشت : وی گفت

هایمان را متعادل  های تولید توسط دولت قیمت ایم به میزان اثرگذاری افزایش قیمت، مؤلفه ه چرا که تازه توانستهبخش در نظر گرفت

 .کنیم
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 نرانی، بازدیدهامصاحبه، سخ
 - 51/59/11فارس

 تا شهریور کمبود گوشت نداریم/ سرد شده پیش   رغبتی مشتریان به گوشت بی
با توجه به عرضه فراوان دام تا شهریورماه کمبودی نبوده و نیازی به واردات : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

 .رسد تومان به فروش می هزار 00گوشت نیست و هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه اکنون 

در مورد آخرین وضعیت بازار گوشت گوسفندی در کشور اظهار   ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اصغر ملکی در گفت

یافته و به اندازه کافی گوشت گرم سالی که امسال در استان کردستان اتفاق افتاده، عرضه دام افزایش  با توجه به خشک: داشت

شود و اگر قرار است، کمبودی در بازار وجود داشته باشد که با واردات جبران شود، شاید این اتفاق در  گوسفندی در بازار عرضه می

 .نیمه دوم سال بیفتد

ر نکرده است و بعد از ماه قیمت گوشت گوسفندی تغیی: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در مورد قیمت این محصول در بازار گفت

هزار تومان عرضه  00هزار تومان و هر کیلو گرد ران  09مبارک رمضان نیز هر کیلو گوشت شقه بدون دنبه گوسفندی هر کیلو 

 .شود می

این طرح برای کاهش بار : سرد کردن گوشت هنگام عرضه به بازار گفت وی همچنین در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح پیش

های کشور به ویژه پایتخت اجرا شده، اما متاسفانه از  گوشت و یا پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو در اغلب استانمیکروبی 

 .گذارند شود، برخی آن کار را به حساب کهنگی و ماندگی گوشت می تر می آنجایی که ظاهر گوشت کمی خشک

سبت به خرید گوشت کاهش یافته و رکود در بازار حاکم شده این مساله تا حدی است که رغبت برخی مشتریان ن: وی ادامه داد

 .کنند است و حتی برخی مشتریان خود اقدام به ذبح گوسفند و استفاده از گوشت گرم می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 51/59/19فارس

 هزار هکتار از اراضی کشاورزی با سیستم مدرن 444آبیاری ساالنه 
گیری از سیستم آبیاری مدرن  هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور با بهره 444وزیر جهادکشاورزی از آبیاری ساالنه 

 .خبر داد

روزه به استان قزوین ظهر امروز ضمن بازدید از طرح  از قزوین، محمود حجتی در جریان سفر یک خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور با سیستم نوین  044ساالنه : آبیاری تحت فشار در روستای محمودآباد بویین زهرا اظهار کرد

 .شود آبیاری می

ای از آن در روستای محمودآباد شهرستان بویین زهرا به اجرا درآمده  ای و تحت فشار که نمونه استفاده از آبیاری قطره: زودوی اف

 .تواند تا حد زیادی به توسعه کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبی کمک کند است می

ساز بهبود و ارتقای سطح امنیت و تولیدات  های نوین زمینه به طور قطع استفاده از این گونه روش: وزیر جهادکشاورزی بیان کرد

 .شود غذایی است و ثمرات مثبت آن نصیب جامعه می

تر و بهتر آن  این امر بر تحقق اقتصاد مقاومتی نیز اثرگذار است و به منظور اجرای هر چه سریع: حجتی همچنین تصریح کرد

 .قرار گرفته است هایی در وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار برنامه

های خود از نحوه اجرای طرح آبیاری تحت فشار در روستای محمودآباد بویین زهرا بازدید به عمل  وی همچنین در ادامه برنامه

 .آورد

های تاکستان،  های بخش کشاورزی به قزوین سفر کرده، حضور در شهرستان وزیر جهاد کشاورزی امروز به منظور افتتاح طرح

هایی را افتتاح و از تعدادی دیگر نیز بازدید  های دیگر را در دستور کار خود قرار داده است که طی آن طرح بخش زهرا و بویین

 .کند می
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 ، سخنرانی، بازدیدهامصاحبه
 - 51/59/19فارس

  کشاورزی پیشوا  از توانمندهای بازدید وزیر کشاورزی عراق 

 .های کشاورزی و دامی این شهرستان بادید کرد از قابلیت پیشوا  فالح حسن زیدان وزیر کشاورزی عراق با حضور در 

از جنوب استان تهران، فالح حسن زیدان وزیر کشاورزی عراق، راجع صابر عبودالموسوی سفیر عراق در  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های کشاورزی و  ایران و رکنی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی ایران با حضور در شهرستان پیشوا با هدف بازدید از قابلیت

 .اندار شهرستان پیشوا قرار گرفتندخواه فرم دامی این شهرستان مورد استقبال عباس ملکوتی

های علمی و صنعتی شهرستان پیشوا در زمینه کشاورزی و  در این بازدیدها مسئوالن وزارت کشاورزی عراق از نزدیک با توانمندی

 .دامی از جمله مجتمع تولیدی صفاری آشنا شدند

دو کشور در زمینه توسعه صادرات و افزایش کمیت  های گیری از ظرفیت هدف سفر هیئت کشاورزی عراق به شهرستان پیشوا، بهره

های علمی  های استان تهران در زمینه تولید محصوالت کشاورزی و همکاری و کیفیت تولیدات کشاورزی، آشنایی با توانمندی

  .تحقیقاتی بین دو کشور اعالم شده است

ریزی و اداری مالی، احمد مالیری  جلیلوند معاون برنامه در این بازدیدها سیدجمال جلیلی معاون سیاسی ـ انتظامی فرماندار، صمد

بخشدار مرکزی پیشوا، رضا عرب رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان، کاکاوند قائم مقام ستاد فرماندهی انتظامی پیشوا، سایر 

 .مسئوالن و جمعی از کشاورزان و دامپروران نیز حضور داشتند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1351مرداد  13, سه شنبه

 شود  نخستین جشنواره ارقام محصوالت باغی و زراعی برگزار می
رقم در محصوالت گندم، چغندرقند، پنبه، حبوبات،  94زراعی با معرفی نخستین جشنواره ارقام محصوالت باغی و 

 .مردادماه سال جاری در مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال برگزار خواهد شد 01محمدی در  خربزه، کلزا و گل

از برگزاری نخستین ( ایانا)ران رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ای

مردادماه سال جاری با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر جهاد  09جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی در این مؤسسه در 

های تحقیقاتی، محققان و نخبگان  کشاورزی و معاونان وی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رؤسای مؤسسه

 .های خصوصی خبر داد شاورزان خبره و شرکتحوزه، ک

های مهم در تولیدات کشاورزی هستند، نخستین جشنواره  شده از نهاده با توجه به اینکه ارقام و بذور اصالح: گودرز نجفیان گفت

 .برداران با ارقام جدید برگزار خواهد شد منظور جلب توجه بیشتر به این موضوع و آشنایی بیشتر بهره رقم به

ترین شبکه تحقیقات کشاورزی کاربردی در کشور است، وظیفه  ی با بیان اینکه مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال بزرگو

 .های روغنی عنوان کرد شده و تولید بذر شامل بذور ذرت، علوفه، باغی، زراعی، غالت و دانه اصلی مؤسسه را معرفی ارقام اصالح

از آنجا که بیشترین دستاوردها متعلق به مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال است، این : مه داددبیر جشنواره معرفی ارقام ادا

های تحقیقاتی بر عهده  مؤسسه برگزاری جشنواره ارقام را با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سایر مؤسسه

 .گرفته است

شده در اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار و برگزاری  اندیشی با موضوع نقش ارقام اصالح نجفیان از معرفی ارقام جدید، برگزاری هم

شده در  متأسفانه تاکنون نقش بذور اصالح: های خصوصی در این جشنواره خبر داد و خاطرنشان کرد نمایشگاه با حضور شرکت

رسانی به اهداف  با برگزاری این جشنواره بتوانیم با اطالعهای تولید در اقتصاد کشور جدی گرفته نشده که امیدواریم  پاسخ به چالش

شده که ماحصل دانش ژنتیکی کشور و زحمات محققان کشور است، نمود پیدا  خود در این زمینه برسیم و پتانسیل ارقام اصالح

 .کند

آبی  قام زودرس و مقاوم به کمها معرفی ار های پیش رو، رویکرد مؤسسه با توجه به شرایط اقلیمی کشور و چالش: وی تصریح کرد

 .های تولید پاسخگو باشیم و کمیت و کیفیت محصوالت را بهبود بخشیم است تا بتوانیم به چالش

محمدی در نخستین جشنواره  رقم جدید در محصوالت گندم، چغندرقند، پنبه، حبوبات، خربزه، کلزا و گل 10نجفیان از معرفی 

شده در  رقم معرفی 10هشت رقم از : تهیه بذر و نهال برگزار خواهد شد خبر داد و تأکید کرد ارقام که در مؤسسه تحقیقات اصالح و

 ./این جشنواره به این مؤسسه اختصاص دارد
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 ، بازدیدهامصاحبه، سخنرانی
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 گیرد  های کشاورزی شتاب می توسعه استان گلستان با اجرای طرح
های آب و خاکی در  های مثمر را از دیگر طرح بخشی در تبدیل اراضی شیبدار به باغ وزیر جهاد کشاورزی، شتاب

 . شود تان اجرا میهزار هکتار از اراضی اس 994این طرح در : گلستان برشمرد و گفت

رسانی دولت، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای اداری  و به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها،  برداری از این طرح با بهره: گلستان از اجرای چند طرح بزرگ و زیرساختی در حوزه آب و خاک این استان خبر داد و افزود

 .گیرد تان شتاب میتوسعه گلس

ها که  این طرح: محمود حجتی در جلسه شورای اداری گلستان که با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، خاطرنشان کرد

 .زا بوده و برای توسعه گلستان مفید است های گذشته اجرای آن آغاز شده و نیاز به منابع مالی زیاد دارد، تحول از سال

با اجرای این طرح که : ها برشمرد و ادامه داد ترین این طرح هزار هکتار اراضی شمال گلستان را از مهم 054وی، طرح زهکشی 

ای به آن دارد، عالوه بر افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، از منابع خاک نیز  دولت نیز اهتمام ویژه

 .حفاظت خواهد شد

: های مورد توجه در استان گلستان اعالم کرد و یادآور شد آبخیزداری و آبخوان داری را از دیگر طرح های حجتی، توجه به طرح

های فصلی نیز  های زیرزمینی، از خسارات ناشی از سیالب بخشی به منابع آب و تقویت سفره ها عالوه بر ایمن انجام این طرح

 .کند جلوگیری می

ها و  آب ی برای سه استان گلستان، خراسان شمالی و مازندران تهیه شده که به کنترل رواندر این راستا طرح جامع: وی تصریح کرد

 .کند وری از منابع آب کمک می بهره

های آب و خاکی در گلستان برشمرد و  های مثمر را از دیگر طرح بخشی در تبدیل اراضی شیبدار به باغ وزیر جهاد کشاورزی، شتاب

هزار هکتار آن انجام  94تا  04های قبل حدود  شود که طی سال هزار هکتار از اراضی استان اجرا می 114این طرح در : تأکید کرد

 .شده است

های مثمر عالوه بر حفظ خاک، به ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای مردم استان  تبدیل این اراضی به باغ: حجتی اظهار داشت

 .کند کمک می

های مهم برای توسعه و ایجاد اشتغال در  اویاری و نیز توسعه پرورش میگو را از دیگر طرحوی، توجه به مباحث شیالت و ماهیان خ

 .ها دراین دو بخش داشته باشد ای به ایجاد زیرساخت دولت باید توجه ویژه: گلستان اعالم کرد و گفت

الت ازجمله پنبه را از دیگر های آبیاری نوین، تغییر الگوی کشت و احیای کشت برخی محصو حجتی توجه ویژه به اجرای طرح

ای نزدیک، پنج دستگاه ماشین کشت مکانیزه پنبه به این استان  در آینده: های این وزارتخانه برای گلستان برشمرد و افزود برنامه

 .اختصاص خواهد یافت

توان این محصول استراتژیک  های باالیی دارد و نیز ارقام قدیمی بذر، نمی های کشت سنتی پنبه که هزینه با شیوه: وی تصریح کرد

 ./را احیاء کرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 نشست روسای دامپزشکی ایران و عراق در تهران 
منظور گسترش تبادالت تجارب  ت مشترک مهدی خلج و صالح فاضل عباس روسای دامپزشکی ایران و عراق بهنشس

 .های خام دامی برگزار شد علمی و همچنین تسهیل در صادرات دام زنده و فرآورده

ین سازمان در این نشست و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، رئیس ا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

سازمان دامپزشکی خود را : های دولتی و خصوصی دامپزشکی در جمهوری اسالمی ایران پرداخت و گفت به تشریح توانمندی بخش

 .داند که سالمت دام و محصوالت دامی صادراتی را تضمین کند ملزم می

جامعه در بهداشت عمومی مطرح است، تضمین سالمت این  عنوان یکی از ارکان اصلی از آنجا که دامپزشکی به: مهدی خلج افزود

 .های اصلی سازمان دامپزشکی است کنندگان داخلی و خارجی از اولویت محصوالت برای مصرف

اقدامات : رئیس دامپزشکی عراق نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران خود در جمهوری اسالمی ایران، اظهار داشت

عنوان الگوهای  توانند به می GISهای یکپارچه قرنطینه و  های الکترونیکی سازمان دامپزشکی از قبیل سیستم نهپیشگیرانه و ساما

 .مناسبی برای دامپزشکی عراق مطرح باشد

های موجود سازمان  ها و سامانه صالح فاضل عباس اظهار امیدواری کرد که دامپزشکی عراق در آینده بتواند با الگوبرداری از روش

 .امپزشکی ایران وضعیت سرویس دامپزشکی عراق را متحول کندد

اللهیبی، وزیر کشاورزی عراق در رأس هیئتی بلندپایه ازجمله صالح فاضل عباس رئیس دامپزشکی  حسن زیدان گفتنی است، فالح

 .اند به دعوت محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی وارد تهران شده( مرداد 11)شنبه هفته جاری  عراق یک

ادامه خواهد داشت و رئیس دامپزشکی عراق در این مدت از وضعیت ( مرداد 10)شنبه  سفر هیئت عراقی در ایران تا روز پنج

های صنعتی طیور و همچنین آزمایشگاه مرکز تشخیص بازدید و با  مرغ، کشتارگاه پرورش طیور، تولید گوشت مرغ، تخم

 .صوالت طیور مالقات خواهد کردتولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامی و مح

بندی سفر رئیس سازمان دامپزشکی عراق به جمهوری اسالمی ایران بعد از ظهر روز چهارشنبه با  بر اساس این گزارش، جلسه جمع

 ./حضور دکتر خلج در سازمان دامپزشکی کشور برگزار خواهد شد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1351مرداد  16, جمعه

 کشاورزان از انجام عملیات سم پاشی خودداری کنند 
ونه عملیات سم مدیرکل مرکز بحران مازندران درباره آبگرفتگی معابر مناطق کوهستانی این استان و نیز انجام هر گ

 .پاشی و محلول پاشی، هشدار داد

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، احمدی با اشاره به اینکه استان مازندران تا روز یکشنبه در بعضی ساعات شاهد وزش باد، 

 .رگبار باران و رعد و برق خواهد بود، از مردم خواست از حضور در مناطق سیل گیر و مسیل ها خودداری کنند

مدیرکل مرکز بحران مازندران همچنین از کشاورزان خواست از هرگونه عملیات محلول پاشی و سم پاشی خودداری و محصوالت 

 .برداشت شده را به مراکز سرپوشیده انتقال دهند

 .سازمان هواشناسی استان خراسان جنوبی هم در خصوص افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک در این استان هشدار داد

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http00593 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1351مرداد  13, سه شنبه

 آمادگی چهار کشور اروپایی برای همکاری های زیست محیطی در ایران 
ر و رییس سازمان محیط زیست با اشاره به برنامه ها و سیاست های راهبردی این سازمان در دوران پساتحریم و معاون رییس جمهو

 .تاکنون چهار کشور اروپایی در زمینه همکاری های زیست محیطی اعالم آمادگی کرده اند: بهبود اوضاع و شرایط گفت

یروز در نشست خبری در یاسوج این چهار کشور را شامل ایتالیا، فرانسه، به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، معصومه ابتکار عصر د

با تعامل و گشایشی که با این چهار کشور و سایر کشورهابرقرار می شود بخش عمده ای از چالش : نروژ و لهستان دانست و گفت

 .های زیست محیطی نیز حل خواهد شد

دسترسی به فناوری های پیشرفته بویژه در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی و همکاری این چهار کشور اروپایی در زمینه : وی گفت

 .آب، تصفیه هوا، روش ها و طرح های نوین آبیاری کشاورزی و گلخانه ای خواهد بود

 با اجرای ضوابط و سیاست های اصولی طرح برجام چالش ها مرتفع خواهد شد

: ت محیطی در سال های گذشته محسوس و مشهود بوده است، گفتوی با بیان اینکه بی توجهی مطلق به حوزه مسایل زیس

 .تحریم ها نیز در بروز و افزایش معضالت زیست محیطی بی تاثیر نبود

وی به سخنان رییس جمهور در خصوص بروز چالش های زیست محیطی بویژه در حوزه منابع آبی اشاره کرد و با تاکید بر علمی 

بسیاری از این چالش ها ( برنامه جامع اقدام مشترک)ی ضوابط و سیاست های اصولی طرح برجامبا اجرا: بودن این اظهارات، گفت

 .مرتفع خواهد شد

 هیچ گونه مجوز شکاری چه داخلی و خارجی نداده است50و  50سازمان در سال های 

مجوز شکاری چه داخلی و هیچ گونه 50و  50رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه این سازمان در سال های 

 .تنها مجوز شکار پرندگان در جوامع محلی آن هم در سال گذشته صادر شده بود: خارجی نداده است، تصریح کرد

امسال نیز هنوز هیچ مجوزی صادر نشده ولی در صورت لزوم همانند سال گذشته تنها شکار پرندگان آن هم در جوامع : وی افزود

 .د شدمحلی و روستاها صادر خواه

بنزین وارداتی و یا صادراتی : ابتکار با اشاره به لزوم و بررسی و ارزیابی کیفیت بنزین در سطح جایگاه های عرضه سوخت ، گفت

 .مالک نیست بلکه شاخص های کیفی بنزین عرضه شده معیار و هدف مهم سازمان محیط زیست است

ن های موجود در پتروشیمی ها کیفیت الزم را برای عرضه ندارند از وی با بیان اینکه با توجه به شاخص های زیست محیطی بنزی

این مهم تاکنون در هشت کالن شهر کشور : حذف تدریجی این نوع بنزین و جایگزینی بنزین یورو چهار استاندارد خبر داد و گفت

 .اجرایی شده است

زیست  'سبز'حمایت از طرح های : د و گفتسال خبر دا 14وی از راه اندازی مجدد صندوق ملی محیط زیست پس از حدود 

 .محیطی در حوزه آب، خاک و هوا از جمله رویکردها و سیاست گذاری های اساسی این صندوق بشمار می رود

در دولت یازدهم برنامه ها : ابتکار با تاکید بر اینکه تقویت و حمایت از محیط بانان یکی از رویکردهای مهم این سازمان است، گفت

 .مات مهمی در جهت رفاه ، ایجاد امینت شغلی و آموزش محیط بانان انجام شده استو اقدا

نفر از آنها و تصویب سختی کار محیط بانی با سه هزار امتیاز را از جمله  094محیط بان، تبدیل وضعیت  594وی آموزش بیش از 

 .اقدامات عملی در دولت یازدهم در راستای حمایت از محیط بانان اعالم کرد

 تفاهم نامه همکاری سه جانبه برای مهار آتش سوزی جنگل ها
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هدف از اجرای این مانورها آمادگی، انسجام، : استان کشور نیز اشاره کرد و افزود 10وی به برگزاری مانور مشترک اطفای حریق در 

 .مهار آتش سوزی جنگل ها استهمکاری و هم افزایی بین دستگاه های مختلف اجرایی ، خدماتی و امدادی برای شتاب بخشی در 

ابتکار با بیان اینکه شتاب و حتی وسعت آتش سوزی ها در کشور نسبت به گذشته کاهش یافته از ایجاد تفاهم نامه همکاری سه 

جانبه بین سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و ستادکل نیروهای مسلح برای پشتیبانی هوایی 

 آتش سوزی جنگل ها خبر داد در مهار

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http00510-1html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1351مرداد  55, جمعه

 ت عملیات عمرانی هزار کیلومتر راه روستایی، در دس 91
درصد از جمعیت روستایی کشور از راه آسفالته، از  19معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخورداری 

 . هزار کیلومتر راه روستایی در سراسر کشور خبر داد 91در دست احداث و بهسازی و آسفالت بیش از 

هزار وسیله نقلیه برای شبکه حمل و نقل  19تا  14تامین : یدحسین میرشفیع گفت، س(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .روستایی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در دست اقدام است

ر از هزار کیلومت 100خانوار را شامل می شود که  04هزار کیلومتر در روستاهای باالی  198به گفته وی، راه های روستایی کشور 

 .این راه ها، آسفالته و شوسه است

 19:هزار کیلومتر راه روستایی در سراسر کشور خبر داد و گفت 19معاون وزیر راه و شهرسازی از در دست احداث بودن بیش از 

 .هزار کیلومتر راه روستایی، در مراحل اجرای زیرساخت، اجرای آسفالت اولیه و عملیات دیگر است

هزار وسیله نقلیه برای شبکه حمل و نقل روستایی از سوی  19تا  14راه و شهرسازی، میرشفیع از تامین براساس گزارش وزارت 

این اقدام به منظور اطمینان بخشی به روستاییان برای دسترسی : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور خبر داد و افزود

 .مطمئن و ایمن برای حمل و نقل است

بیشترین آسیب این سیالب ها به پل های : به جاری شدن سیل در برخی نقاط کشور در اواخر تیرماه امسال افزود میرشفیع با اشاره

 .متر دهنه وارد شده است 04بزرگ با 

هزار متر عنوان و خاطرنشان  50معاون وزیر راه و شهرسازی مجموع طول پل های بزرگ در راه های روستایی کشورمان را بیش از 

 .ریان سیل اخیر، زیرپایه برخی از این پل ها آسیب دیده استدر ج: کرد

میلیارد ریال برآورد شد که متاسفانه این رقم نیز  984اعتبار مورد نیاز برای مرمت این پل ها یک هزار و  50سال : وی گفت

 .تخصیص نیافت

: اختی راه های روستایی بوده است، ادامه دادمیرشفیع با بیان اینکه در سال های گذشته بیشتر سرمایه گذاری ها بر مسایل زیرس

 .توسعه و تقویت شبکه حمل و نقلی در راه های روستایی اکنون در دستور کار قرار گرفته است

این : درصد از جمعیت روستایی کشور از راه آسفالته، گفت 51معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برخورداری 

 .، در بین کشورهای منطقه که برخی از آنها مانند ترکیه، شبکه ارتباطی توسعه یافته دارند، کم نظیر استمیزان برخورداری

با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی صرف آسفالت راه های اصلی و  50هزار میلیارد ریال اعتبار در سال  5وی با بیان اینکه 

شهرسازی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز خود در حوزه راه های روستایی عالوه وزارت راه و : فرعی روستاهای کشور می شود، گفت

 .استانی نیز نیاز دارد تا بتواند راه های در دست ساخت روستایی کشور را تکمیل کند 00بر بودجه ملی به اعتبارات ماده 

میلیارد ریال از اعتبارات ملی جهت ساخت و  944معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اختصاص یافتن پنج هزار و 

تکمیل پنج هزار کیلومتر راه های روستایی در حال ساخت وزارت راه و شهر سازی را به : تکمیل راه های روستایی کشور، بیان کرد

 .اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه در این زمینه می رساند

درصد از تلفات حوادث رانندگی در محورهای برون شهری،  14بر اساس آمارها، کمتر از  :وی در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد

 .مربوط به راه های روستایی است

هزار نفر از آن مربوط به محورهای برون شهری بود و  10هزار نفر بود که  13سال گذشته تلفات حوادث رانندگی : میرشفیع افزود

 .ه های روستایی در حوادث جان باختندنفر در را 094از این میزان هزار و 
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درصد از تلفات حوادث در راه هایی روستایی کشور  14معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی بااشاره به اینکه ساالنه هفت تا 

، از نیز کاهش یافته است و آسفالته شدن راه های روستایی 50تعداد تلفات این حوادث در سال : کاسته می شود، تصریح کرد

 .میزان حوادث نیز می کاهد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1351مرداد  13, سه شنبه

تهدید مهاجرت روستاییان برای تولیدات / دفاع معاون اول رییس جمهوری از ایجاد موزه های روستایی

 کشاورزی 
روستاها به عنوان مراکز تولیدات : معاون اول رییس جمهور بر حمایت جدی تر دولت از روستاها تاکید کرد و گفت

 .شهرها به تولید آسیب وارد می کند اساسی و استراتژیک کشور بوده و مهاجرت روستاییان به

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، اسحاق جهانگیری عصر امروز سه شنبه در آیین شروع عملیات اجرائی دومین موزه روستائی 

به همین دلیل در نهاد ریاست جمهوری، معاونت روستائی به صورت مستقل تشکیل تا کارهای : کشور در گلستان اظهار داشت

 .وط به روستاها به صورت ویژه پیگیری شودمرب

اگر دولت در بخش روستایی هزینه کند، این هزینه هدررفت نمی باشد، بلکه در آینده بازگشت سرمایه بوده و در : وی ادامه داد

 .واقع اگر فکری به حال این مساله نشود، تولید کشور به شدت آسیب می بیند

مهاجرت روستاییان به : د موزه های روستایی را یک کار خوب و ارزشمند بیان کرد و افزودمعاون اول رییس جمهور در ادامه ایجا

 .شهرها یک دغدغه برای دولت محسوب می شود

اگر آثار و فرهنگ بومی روستاهای تخلیه شده، در چنین موزه هایی نگهداری شود، برای مردم و مسافرین جذابیت های : وی افزود

 .ن زمینه برنامه ریزی اصولی صورت گیردخاصی دارد و باید در ای

هر ایرانی زمانی که به : وی با اشاره به اینکه قدمت ایران اسالمی بیش از کشورهایی است که ادعای بزرگ بودن دارند، یادآور شد

خویش، کارهای آثار باستانی کشور خود در هر نقطه ای می رسد، به آن افتخار می کند و ما می توانیم با تکیه بر تمدن گذشته 

 .بزرگی را در جهان انجام دهیم

پیش از این روی : معاون اول رییس جمهور در ادامه به مساله دیوار دفاعی گرگان و اقدامات برای ثبت جهانی آن اشاره کرد و گفت

بعد از مطالعات باستان  این مساله تاکید نشده بود، اما پیگیری ثبت آن وظیفه میراث فرهنگی بوده و باید کار مرمت و احیاء آن را

 .شناسی زودتر به پایان رساند تا در معرض دید مردم و گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد

به گفته جهانگیری اگر عالقمندان به آثار تاریخی و باستانی بدانند چنین اثری در گرگان وجود دارد، بدون شک استقبال زیادی از 

دیوار دفاعی گرگان مرکزی برای فعالیت های گردشگری بوده و از آنجا که گلستان از : ر گفتمعاون اول رییس جمهو.آن خواهد شد

 .تنوع گردشگری طبیعی نیز برخوردار می باشد، یک نمونه کامل گردشگری کشور محسوب می شود

المان ها، نمادهای  باید از همه فرصت ها در جهت رشد و توسعه منطقه بهره گیری شود در این زمینه: جهانگیری تاکید کرد

 .تاریخی و موزه ها نقش موثری در جذب گردشگر دارد

معاون اول رییس جمهور صبح امروز سه شنبه به همراه وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

منظور بازدید و افتتاح  گردشگری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون روستایی و امور مناطق محروم رییس جمهور به

پایان بخش این سفر یک روزه شرکت .چند پروژه کشاورزی و صنعتی و بازدید از جزیره آشوراده به استان گلستان سفر کرده است

موزه روستایی استان گلستان در محوطه پارک جنگلی قرق از توابع شهرستان گرگان با اعتبار .در شورای اداری استان گلستان است

 -گرگان  -کیلومتری شرق گرگان و در حاشیه جاده اصلی تهران 04پارک جنگلی قرق در .یلیارد ریالی احداث می شودم044

شهر و افزون بر یکهزار روستا زندگی می  05هزار نفر جمعیت دارد که در  594استان گلستان یک میلیون و .مشهد واقع است

 .کنند

/item/majles/ir.iana.www://http00509-1html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 خبرنگاران جوان– 135۱مرداد  57: تاریخ

 باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود 44اصل 
دهد که دولت هرگز تاجر خوبی نبوده  تجارب جهانی نشان می: کردرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید 

 .نیز باید به سمت واگذاری همه تصدی های به بخش خصوصی هدایت شود 00است واجرای سیاست های کلی اصل 

: تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت، جالل پور رئیس اگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های  تحقق این هدف زمانی است که دولت به توانمندسازی بخش خصوصی هم اقدام کند و این فرصت و بستر ایجاد شود که بخش

 .های دولت را در حوزه کوچک و بزرگ جذب کنند غیردولتی بتوانند در شرایط مناسب تصدی

شود و با این بهانه که بخش خصوصی توان خرید آن را ندارد، به  ها به بخش خصوصی داده نمی ه برخی تصدیاینک: وی افزود

قانون اساسی را  00های کلی اصل  تواند اهداف سیاست شود منطق درستی ندارد و نمی های شبه دولتی یا خصولتی واگذار می بخش

 .تحقق بخشد

ها باید  المال نیست بلکه باید این واگذاری به معنی فروش و یا حراج اموال دولتی و بیت فقط 00اصل : رئیس اتاق ایران تصریح کرد

های کسب و کار  گیری ساختار هوشمند در نظام اقتصادی کشور، تولید ثروت و رشد بهره وری و توسعه کارآفرینی و مهارت به شکل

 .و در نهایت به بهبود فضای کامل کسب و کار منجر شود

در دوره جدید همه باید برای بهبود شاخص های فضای کسب و : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت رئیس جدید

های اتاق، توانمندسازی بخش خصوصی برای جذب  ها و برنامه کار، توسعه رقابت و شفافیت در اقتصاد بخش خصوصی و سیاست

 .های بازرگانی مشترک تالش کنیم چنین تقویت اتاقهای دولتی و توسعه مناسبات بین المللی و هم تصدی

باید ابتدا بند الف با رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی برای افزایش  00های کل اصل  در اجرای سیاست: محسن جالل پور افزود

درصد  14حدود گرفت اما بر عکس انجام شد و  ها در بند ج انجام می شد و سپس واگذاری توان جذب تصدی های دولتی اجرا می

 . ها شده شاست ها نصیب دولتی ها به بخش خصوصی واقعی بوده و عمده واگذاری واگذاری

 .توسعه تولید و ایجاد شفافیت در رفتارها و برنامه های اتاق بازرگانی ایران در اولویت است: جالل پور تصریح کرد

را با  00دولت انتظار داریم مسیر اجرای سیاست های اصل رساند و ما از روند گذشته ما را به این هدف نمی: جالل پور گفت

 .محوریت بخش خصوصی بازسازی وهموار کند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها 
 آیانا 1351مرداد  12, دوشنبه

 شناسان دنیا را به وجد آورد  ایرانی، حشره شده داده نابغه فراری
شناسی  ، حسین آخانی، استاد زیست50یک سال پیش در شهریورماه سال : صدرا محقق -(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران

قه یک دانشجو ها و عال او در این مقاله از تالش. «دادن مغزها فرار مغزها یا فراری»نوشت با تیتر « شرق»ای در  دانشگاه تهران، مقاله

های او با موانعی  شناس جوان ایرانی به نام حسین رجائی برای استخدام در دانشگاه تهران نوشت که همه تالش و دانشمند حشره

های خودش و دکتر آخانی به نتیجه نرسید و استخدام نشد تا اینکه در نهایت  عجیب مواجه شد و در نهایت با وجود همه پیگیری

آن « شرق»آخانی در مقاله خود برای . ها و آزمایشگاه تحقیقاتی سیستماتیک استخدام شد ان مدیر کلکسیون پروانهعنو در آلمان به

ترین متخصص  سال خدمت در دانشگاه تهران ناامید از اینکه نتوانستم برجسته19من بعد از »: باره نوشته بود روز دراین

ای دیگر است، با  شده در دانشکده م، در اتاق کوچکم که دستشویی تغییرکاربریشناسی و فیلوژنی کشور را به ایران بازگردان حشره

 .«ریزم یادآوری برخوردی که با او شد، فقط اشک می

شناسان دنیا  حاال بر اساس خبری که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، همین دانشمند در رشته تخصصی خود کشفی کرده که حشره

شناس جوان ایرانی سرپرستی آن را  المللی که این حشره این قرار است که در قالب یک پروژه بین ماجرا از. را به وجد آورده است

های تحقیقات منجر به این کشف، همین ماه جاری در مجله علمی  یافته. ها کشف شد برعهده داشت، خانواده جدیدی از پروانه

ها که  این کشف دودهه پس از کشف خانواده قبلی پروانه. تمنتشر شده اس( zoologica scripta)« زولوجیکا اسکریپتا»معتبر 

 .المللی به سرپرستی موزه تاریخ طبیعی اشتوتگارت آلمان صورت گرفته، رخ داده است ای بین طی پروژه

با همکاری پژوهشگرانی از  0410، تحقیقات تیم دکتر رجایی از سال «زولوجیکا اسکریپتا»بر اساس اطالعات مندرج در مجله 

طبق این . آغاز شد( اتریش)و دانشگاه وین ( فنالند)های تورکو  های تاریخ طبیعی اشتوتگارت و بن آلمان و پاریس و دانشگاه وزهم

حدودا به اندازه )ای بزرگ  پره ها که توسط این تیم تحقیقاتی کشف شده است، شب گزارش، اولین عضو این خانواده جدید از پروانه

های شمال  بار در جنگل های نر آن برای نخستین نمونه 1555در سال . کند تایلند و ویتنام زندگی می است که در شمال( کف دست

 Pseudobiston)ای جدید  عنوان گونه شناس سرشناس ژاپنی، هیروشی اینوئه، به ، پروانه1550تایلند یافت شدند و در سال 

pinratanai )شده، سبب شد تا محقق  های شناخته پره با خانواده ی این شباما عدم تطابق صفات تشخیص. آنها را توصیف کرد

در پژوهش اخیر این . بندی تعیین کنند گونه را در سیستم رده  های بعد، نتوانند بااطمینان جایگاه این ژاپنی و سایر محققان در سال

 .گذاری شده است نام Pseudobistonidaeخانواده 

های ژنتیکی، در کنار  نقطه قوت پژوهش اخیر استفاده از روش»: گوید یت این کشف میدکتر رجائی در رابطه با جزئیات و اهم

پره را استخراج کردیم  های این شب بندی بوده است؛ برای مثال در پژوهش اخیر، ما ژن ای برای رده شناسی مقایسه های ریخت روش

ایده ( فیلوژنی)مقایسه کردیم و با کمک آنالیزهای تبارشناسی ها  شده پروانه های شناخته هایی از تمام خانواده های نمونه و با ژن

 .ها به دست آوردیم بندی پروانه ای از جایگاه این گونه در سیستم طبقه اولیه

های خویشاوندش مقایسه  این گونه را با تمام خانواده( نظیر میکروسکوپ الکترونی)شناسی  های جدید ریخت سپس به مدد روش

همچنین از شکم یکی از . شوند ها پیدا کنیم که در هیچ خانواده دیگری دیده نمی صفاتی در سروسینه و نیز بالکردیم و توانستیم 

ها با  این تخم. عدد تخم رسیده استخراج کنیم 84ای که در کلکسیون تحقیقاتی موزه بن یافتیم، توانستیم حدود  پره ماده سه شب

صفات جالبی . ای با میکروسکوپ الکترونی از آنها شدیم العاده ه ثبت تصاویر خارقهای خاصی تمیز شدند و در نهایت موفق ب روش

این صفات نیز . دهند شوند و مستندات تبارشناسانه جالبی به دست می ها پیدا کردیم که فقط در این خانواده پیدا می در این تخم

 .«مدر نهایت کمک مؤثری بود تا بتوانیم از فرضیه خانواده جدید دفاع کنی
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کشف یک خانواده جدید »: طور توضیح داده است شود ، این انگیز دانسته می او همچنین در رابطه با دالیل اینکه این کشف شگفت

های  ها به دلیل رنگ پروانه. کند انگیز و جذاب می ها، کشفی نادر است و همین موضوع آن را شگفت هایی مثل پروانه آن هم در گروه

اند و به همین خاطر تحقیقات مربوط به  داران سراسر جهان بوده شناسان و نیز مجموعه از مورد توجه حشرهشان از دیرب بدیل بی

کنند، بسیاری از این  ها از گیاهان تغذیه می عالوه بر زیبایی، از آنجا که الرو پروانه. ای چندصد ساله دارد بندی آنها سابقه رده

شان در  گذشته از اهمیت اقتصادی، این حشرات به دلیل نقش حیاتی. وندر حشرات آفت محصوالت کشاورزی به شمار می

های بارز اکولوژیک، همواره مورد توجه محققان  افشانی گیاهان، اهمیتشان در چرخه غذایی سایر جانوران و نیز دیگر نقش گرده

های  رسید بیشتر خانواده به نظر میجثه گذشته و دیگر  های درشت پره سال از کشف آخرین خانواده شب 04بیش از . اند بوده

ای روی کره زمین  های ناشناخته در عین حال این پژوهش نشان داد هنوز در سطح خانواده، پروانه. ها شناخته شده باشند پره شب

 .«خبریم کنند که ما از وجودشان بی زندگی می

هایی از یادداشت  شاید بد نباشد دوباره قسمت شناس ایرانی، حاال پس از این توضیحات و اهمیت این کشف جدید توسط حشره

این بخشی از نوشته . منتشر شد و درباره او بود، بازخوانی کنیم« شرق»در روزنامه  50دکتر حسین آخانی را که چهارم شهریور 

م که از همان سال پیش که من تازه در دانشگاه تهران استخدام شده بودم، دانشجویی داشتی19، 10»: آخانی درباره رجائی است

فردی مؤدب و باعالقه و . های شرق کشور حسین، دانشجویی بود از یکی از شهرستان. کند شد فهمید با دیگران فرق می ابتدا می

ناپذیری همه  او با عالقه وصف. پای ثابت این سفرها حسین بود. شناسی سفرهای علمی زیادی داشتیم ما در رشته زیست. محکم

. بردم نوشت؛ مطالب بسیار بامزه با قلمی که من به آن رشک می وقتی در اتوبوس بودیم سفرنامه می. داد می کارهای سفر را انجام

کارشناسی را تمام کرد و برای کارشناسی ارشد به . به یک کالم همه چیزتمام. نواخت های اردو می ای داشت که در شب دهنی  ساز

بعد هم تقاضای بورسیه به مرکز . ایم فت، تازه فهمیدم که چه کسی را از دست دادهوقتی از دانشگاه ما ر. دانشگاه شهیدبهشتی رفت

 .«شناسی گرفت ضرب بورس دکترای دانشگاه بن را در رشته حشره تبادالت دانشگاهی آلمان را داد و یک

او . م درخواست استخدام بدهداز او خواهش کرد»: ها برای استخدام او در دانشگاه تهران بود بخش دیگری از مطلب هم درباره تالش

در آن . به ایران آمد، سخنرانی کرد. شناس، او هم درخواست داد بر اساس فراخوان دانشکده و اعالم نیاز به حشره. هم اطاعت کرد

مید او خودش فه. اش را به من داد که چگونه با او رفتار کردند گزارش سخنرانی. زمان من در فرصت مطالعاتی خارج از کشور بودم

دیدم همه . به ایران آمدم و با همکاران صحبت کردم. سعی کردم به او دلداری بدهم. نیست Welcomeها  که به قول فرنگی

حتی برای آنکه جلویش را بگیرند فرد دیگری را با عجله . ترسند که او جایشان را تنگ کند دیدم از این می. کنند مِن می مِن

! اگرچه میان ماه من با ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان بود. دیگر به تخصص او نیازی نیست استخدام کردند تا بهانه کنند که

خودش هم به ایران آمد و با رئیس پردیس صحبت . سعی کردم با مذاکره با رئیس پردیس پرونده استخدامی حسین را جلو ببرم

هرچه تالش کردم بیهوده بود و . داد مشکل را حل کند شناخت، قول رئیس پردیس که حسین را از دوران دانشجویی می. کرد

 .«...دست آخر رئیس پردیس آب سردی روی دستم ریخت که مشخص بود فشارجدی است

 اش را یافت سال سرانجام خانواده 03ای که پس از  پره شب

بی سی، محقق ارشد این پروژه به نقل از خبرگزاری های بین المللی از جمله بی ( ایانا)یه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

تحقیقاتی، حشره شناس ایرانی، دکتر حسین رجایی، مدیر بخش تحقیقات پروانه شناسی در موزه تاریخ طبیعی اشتوتگارت آلمان 

 .است

گاه و دانش( فرانسه)و پاریس ( آلمان)با همکاری پژوهشگرانی از موزه های تاریخ طبیعی اشتوتگارت، بُن  0410این پژوهش از سال 

آغاز شد و نتایج آن در ماه جاری در مجله علمی معتبر زولوجیکا اسکریپتا ( اتریش)و دانشگاه وین ( فنالند)های تورکو 

(Zoologica Scripta )منتشر شده است. 
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در سال  .کند است که در شمال تایلند و ویتنام زندگی می( حدوداً به اندازه کف دست)ای بزرگ  اولین عضو این خانواده، شپ پره

، پروانه شناس سرشناس ژاپنی 1550های شمال تایلند یافت شدند و در سال  نمونه های نر آن برای نخستین بار در جنگل 1555

 .آنها را توصیف کرد( Pseudobiston pinratanai)ای جدید  هیروشی اینوئه به عنوان گونه

های  ته شده، سبب شد تا محقق ژاپنی و سایر محققان در سالهای شناخ اما عدم تطابق صفات تشخیصی این شب پره با خانواده

در پژوهش اخیر این خانواده بنام . بعد، نتوانند با اطمینان جایگاه این گونه را در سیستم رده بندی تعیین کنند

Pseudobistonidae نامگذاری شده است. 

 چرا تا به حال این خانواده ناشناخته مانده بود؟

 .ای برای رده بندی بوده است شناسی مقایسه های ریخت های ژنتیکی، در کنار روش یر استفاده از روشنقطه قوت پژوهش اخ

این مساله در برخی موارد محققان . اساساً تحقیقات رده بندی سنتی تنها بر روی صفات ریختی تکیه دارند": دکتر رجائی می گوید

های ترکیبی که اخیراً در علم رده بندی به راه  موج جدیدی از کاربرد روش. کند را از رسیدن به جواب های قانع کننده محروم می

 ".افتاده، کمک بزرگی برای حل مسائل بسیار پیچیده کرده است

 خانواده پروانه تا به حال  930شناخت 

های شناخته شده  نوادههایی از تمام خا های نمونه های این شب پره را استخراج کردیم و با ژن برای مثال در پژوهش اخیر، ما ژن

ای از جایگاه این گونه در سیستم طبقه بندی پروانه  ایده اولیه( فیلوژنی)پروانه ها مقایسه کردیم و به کمک آنالیزهای تبارشناسی 

 ".ها به دست آوردیم

ویشاوندش مقایسه های خ این گونه را با تمام خانواده( نظیر میکروسکوپ الکترونی)شناسی  سپس به مدد روش های جدید ریخت"

 ".شوند ها پیدا کنیم که در هیچ خانواده دیگری دیده نمی کردیم و توانستیم صفاتی در سر و سینه و نیز بال

پره ماده ای که در کلکسیون تحقیقاتی موزه بن یافتیم، توانستیم حدود شصت عدد تخم رسیده  همچنین از شکم یکی از سه شب"

ای با میکروسکوپ الکترونی  های خاصی تمیز شدند و در نهایت موفق به ثبت تصاویر خارق العاده شها با رو این تخم. استخراج کنیم

 ".از آنها شدیم

. دهند شوند و مستندات تبارشناسانه جالبی به دست می صفات جالبی در این تخم ها پیدا کردیم که تنها در این خانواده پیدا می"

 ".تا بتوانیم از فرضیه ی خانواده جدید دفاع کنیماین صفات نیز در نهایت کمک موثری بود 

 چرا این کشف شگفت انگیز است؟

. کند هایی مثل پروانه ها، کشفی نادر است و همین موضوع آنرا شگفت انگیز و جذاب می کشف یک خانواده جدید آن هم در گروه

اند و به همین  داران سراسر جهان بوده و نیز مجموعه شان از دیرباز مورد توجه حشره شناسان بدیل های بی پروانه ها به خاطر رنگ

 .ای چندصد ساله دارد خاطر تحقیقات مربوط به رده بندی آنها سابقه

کنند، بسیاری از این حشرات آفت محصوالت کشاورزی به شمار  عالوه بر زیبایی، از آنجا که الرو پروانه ها از گیاهان تغذیه می

شان در گرده افشانی گیاهان، اهمیتشان در چرخه غذایی  ادی، این حشرات به خاطر نقش حیاتیگذشته از اهمیت اقتص. روند می

 .اند سایر جانوران و نیز دیگر نقش های بارز اکولوژیک، همواره مورد توجه محققان بوده

انواده های رسید بیشتر خ بیش از بیست سال از کشف آخرین خانواده شب پره های درشت جثه گذشته و دیگر به نظر می

ای بر روی کره  های ناشناخته در عین حال این پژوهش نشان داد که هنوز در سطح خانواده، پروانه. ها شناخته شده باشند پره شب

 .خبریم کنند که ما از وجودشان بی زمین زندگی می

 ها مهم است؟ چرا شناسایی و رده بندی پروانه
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ید این همه انرژی صرف شود تا یک خانواده پروانه شناسایی شود که ممکن است شاید برای بعضی عجیب به نظر برسد که چرا با

 .در زندگی روزمره ما اصال نقشی نداشته باشد

 سطح خانواده چیست؟

همانطور که در . های طبقه بندی موجودات زنده شباهت زیادی به سیستم های طبقه بندی کتاب ها در یک کتابخانه دارند سیستم

تاب ها را در یک شبکه سلسله مراتب از نظر موضوعی طبقه بندی می کنند، متخصصان علم رده بندی نیز گونه یک کتابخانه، ک

. قرار داده و چندین جنس را در واحدی بزرگ تر بنام خانواده طبقه بندی می کنند( یا سرده)های مشابه را در گروهی بنام جنس 

در . شوند اعضای یک خانواده محسوب می( ر، پلنگ، پوزپلنگ، ببر و جگواراعم از شی)برای مثال همه گربه های اهلی و وحشی 

 .شناخته شده است( پره و روزپره شب)خانواده پروانه  105مجموع 

هر خانواده ای از موجودات زنده در ": دکتر رجائی درباه این کشف می گوید. برای زیست شناسان اما، این کشف معنای دیگری دارد

ای تکامل یافته و  ها سال صفات ریختی و رفتاری پیچیده شود که در آنها طی میلیون املی کالن محسوب میواقع یک واحد تک

 ".اند که کامل کننده پازل بزرگ حیاتند هر کدام از این واحدهای تکاملی شبیه قطعاتی. تثبیت شده است

گیری صفات و  یم تصویر دقیقتری از پیدایش و شکلبی شک زمانی که بیشتر قطعات این پازل را در دست داشته باشیم، می توان"

این در حالیست که در . وجود ندارد( تیمپانال)برای مثال در گونه مورد مطالعه ما، اندام شنوایی . رفتارهای پیچیده داشته باشیم

 ".کنند، این اندام دیده می شود های خویشاوندش که در شب پرواز می بیشتر خانواده

دهد؟ در عین  ها را در شب تشخیص می شود که این حشره چگونه بدون اندام شنوایی وجود خفاش طرح میحاال این پرسش م"

های صدا و ارتعاشات ماوراء صوت در  شود که ممکن است به نحوی با گیرنده حال موهای بلندی بر روی بدن این شب پره دیده می

به این ترتیب کشف این خانواده جدید، شاید . خیلی ابتدایی داشته باشند های شنوایی را فقط به صورت ارتباط باشند و کارکرد اندام

 ".ها کمک کنند چنینی در شب پره به توضیح تکاملی صفاتی این

 .ها بخشی از دانشی است که ما در زندگی روزمره نیاز داریم اما حل کردن پازل تکامل پروانه

های  شود که بدانیم بسیاری از حشرات نقش کلیدی در سالمت اکوسیستم تر می هایی مثل حشره شناسی زمانی روشن اهمیت رشته

 .کنند طبیعی بازی می

اما برخی از آنها هم آفت محصوالت کشاورزی هستند و با از بین بردن هزاران تن مواد غذایی در سال، آبی را نیز که برای پرورش 

 .دهند این محصوالت مصرف شده هدر می

نه اینکه با طبیعت بجنگیم و . ما بخشی از طبیعت هستیم و الجرم باید با طبیعت کنار بیایم": می گویددکتر رجائی در این مورد 

های سنتی هوا، خاک و آب را آلوده  یا اینکه با سموم شیمیایی به روش: مثالً در مواجهه با آفات ما دو راه داریم. آن را تخریب کنیم

کنیم که گاهی خودمان هم از دلیلشان آگاه نیستیم یا اینکه صفات و جایگاه اکولوژیک کنیم و در نهایت بیماری های عجیبی ایجاد 

این موجودات را بشناسیم و با روش های علمی با آنها برخورد کنیم، به جای اینکه آنها را از بین ببریم، سعی کنیم فاصله مان را 

 .طوری حفظ کنیم که به آنها هم اجازه زندگی در طبیعت داده شود

ها تخم  این زنبورها در بدن الرو پروانه. به عنوان مثال در طبیعت زنبورهایی به عنوان دشمنان طبیعی حشرات آفت وجود دارند"

 ".برد بعد از باز شدن تخم زنبور، الرو زنبور از بدن الرو پروانه تغذیه کرده و الرو پروانه را از بین می. کنند گذاری می

زند ولی آفت کشاورزی را به طرز  العاده تخصصی است و به هیچ یک از عناصر دیگر طبیعت آسیب نمی این مبارزه بیولوژیک، فوق"

اما برای استفاده از این روش به دانش تخصصی و عمیقی از رده بندی، زیست شناسی و بوم شناسی . کند مطلوبی کنترل می

 ".حشرات نیاز داریم
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مثال دیگر همین . یازمند مطالعات پایدار و طوالنی مدت تاکسونومیک استچنین دانشی یک شبه به دست نمی آید، بلکه ن"

دهند، شاید بتوان نتایج  ها چطور بدون اندام شنوایی وجود خفاش را تشخیص می پره با فهمیدن اینکه این شب. پژوهش اخیر ماست

 ".های رادار و مخابرات کاربرد داشته باشد جالبی به دست آورد که در توسعه سیستم

 .شود که مثال به سابقه بیماری ابوال نگاه کنیم گوید، زمانی روشن می ها می آنچه که دکتر رجائی از اهمیت شناختن پروانه

 .گیری آن در امان نیست موج دوم شیوع این بیماری جان هزاران نفر را در آفریقا گرفت و هنوز هم جهان بطور کامل از خطر همه

شاید وقت آن رسیده باشد که بار دیگر به سراغ زیست . ری از خفاش به انسان انتقال یافته استدانشمندان دریافتند این بیما

 ./تر هموار کنند تر و امن ها، راه را برای زندگی سالم ها و غذای آنها یعنی شپ پره تر خفاش شناسان برویم تا با مطالعه دقیق
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1351مرداد  57, چهارشنبه

  "نکاشت"در دستور کار است، نه  "کاشت به"طرح / زمین از سایر کشورها برای کشاورزی اجاره کنیم
ای زمین از سایر کشورها اجاره کرده و سفارش تولید  ا استفاده از کشت فرامرزی و فرامنطقهآب ب اکنون کشورهای کم

 .دهند تا از منابع آبی خوب حمایت کنند محصول می

( ایانا)معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها  وری و استفاده حداکثری از آب و نهاده در صورتی که تولید ظرفیت افزایش داشته باشد و ضوابط بهره: ر گفتبا اعالم این خب

 .رعایت شود، با غنی کردن سبد تولید مشکلی نداریم

 های های زیرزمینی و آب رویه از سفره در حال حاضر تولید به قیمت تخریب محیط زیست، برداشت بی: معصومه ابتکار افزود

 .گیرد و حداکثر بازده آن صادرات هندوانه به قیمت بسیار پایین به کشورهای جنوب خلیج فارس است رودخانه صورت می

شوند، افزایش  های آن یکی پس از دیگری خشک می لزومی ندارد کشوری که مشکل تأمین آب دارد و تاالب: وی خاطرنشان کرد

 .سطح زیر کشت تولید برنج غرقابی را دنبال کند

 ای میانبر تولید و حفظ آب کشت فرامنطقه

عنوان ابزار تولید و حفظ منابع  ای و فرامرزی در بسیاری از کشورها به کانون کشت فرامنطقه: عضو هیئت دولت یازدهم ادامه داد

 .آبی داخلی مطرح است

تواند  دهند که از این الگو ایران می های کشاورزی خود را به کشورهای دیگر اجاره می برخی کشورها زمین: ابتکار تصریح کرد

 .بر دهد استفاده کرده و سفارش تولید محصوالت کشاورزی آب

ها وارد کرده است که بهترین مصداق آن دریاچه ارومیه  کشاورزی فشار زیادی به طبیعت و منابع زیرزمینی و تاالب: وی یادآور شد

 .ضرورت امروز کشور استالگوی کنونی مصرف آب بادی اصالح شود و این مهم . است

هرچند دولت یازدهم در حوزه کشاورزی و حفاظت از محیط زیست اقدام مؤثری داشته است، اما همچنان در : ابتکار تأکید کرد

 .ابتدای راهیم

 !کاشت، نه نکاشت به

کاشت مطرح است که  هطرح ب: کنید، اظهار داشت معاون رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که طرح نکاشت را چقدر تأیید می

کاشت  وری از آب را باید در چارچوب طرح به های نوین بهره های تحت فشار و روش اصالح الگوی کشت آبیاری حمایتی و آبیاری

 .جستجو کرد

شود، نخست حفاظت از آب و خاک مورد  ضرورت آن است که وقتی صحبت از قرارداد برای تولید بسته می: وی همچنین گفت

 .گیرد تأکید قرار

محیطی همراه شود، رسیدن به امنیت غذایی و  نگاه به بخش کشاورزی باید با در نظر گرفتن مسائل زیست: ابتکار در پایان افزود

 ./کیفیت محصوالت کشاورزی نیاز به تغییر نگرش در حوزه کالن کشاورزی دارد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها   
 آیانا 1351مرداد  16, جمعه

 بازدید وزیر جهاد کشاورزی از طرح توسعه دشت راین تاکستان 
جتمع شیر محمود حجتی عصر پنجشنبه در ادامه سفر یکروزه به استان قزوین از طرح توسعه پرورش گاو شیری در م

 .و گوشت دشت رادین بازدید کرد

میلیارد ریال  010تن شیر با  39راس گاو شیری و تولید روزانه  0344به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، این طرح با ظرفیت 

 .نفر شغل ایجاد خواهد کرد 194سرمایه گذاری در حال احداث است و در صورت تکمیل شدن برای 

: مل مجتمع بزرگ آوین دشت در هنگام بازدید وزیر جهاد کشاورزی از این مجتمع دامداری اظهارداشتمحمد علی دقیقی مدیرعا

با هدف تولید شیرخام در راستای تکمیل طرح شرکت کشت و صنعت آوین دشت با ظرفیت سه  50مجتمع دشت رادین از سال 

 .هکتار احداث می شود 94هزار راس کل گله در زمینی به مساحت 

هزار مترمربع سوله و هفت  15فاز اول این طرح به ظرفیت یک هزار راس دام در دست ساخت است و تاکنون : یان کرددقیقی ب

 .هزار مترمربع فونداسیون و بتن ریزی در آن صورت گرفته است

ه است و با راس دام شیری در این مجموعه نصب شد 50مدرنترین دستگاه شیردوشی روتاری با ظرفیت دوشش همزمان : وی افزود

 .تن شیرخام در روز تولید خواهد شد 044توجه به حجم تولید شیرخام در دو واحد آوین دشت و دشت رادین بالغ بر 

در صدد هستیم در آینده نزدیک کارخانه تولید شیرخشک و محصوالت لبنی را نیز در این زنجیزه : این کارآفرین برتر تصریح کرد

 .راه اندازی کنیم

میلیارد ریال از محل مشارکت  044میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بین شده که  010در فاز اول این طرح : شددقیقی یادآور

 .میلیارد ریال از محل سرمایه گذاری سهامداران تامین خواهد شد 110بانک کشاورزی و تسهیالت صندوق توسعه ملی و 

ینه شده و در صورت حمایت جدی این مجموعه می تواند در ایجاد میلیارد تومان برای اجرای این طرح هز 04تاکنون : وی گفت

 .اشتغال و افزایش میفی و کمی مصحوالت تولیدی و بهره وری مناسب در بخش کشاورزی نقش موثری ایفا کند

 .وزیر جهاد کشاورزی همچنین از مجتمع کشت و صنعت مافی در شهرستان قزوین هم بازدید کرد

 .نفر شغل ایجاد کرده است 09تن شیر تولید می کند و برای  04راس دام روزانه بیش از  084ار و این واحد با داشتن یک هز
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1351مرداد  13, سه شنبه

 خوش نیامد  "خانه کشاورز"مقدم به مذاق  اظهارنظر مصباحی
پس از ارائه طرح نکاشت توسط وزیر جهاد کشاورزی دولت سازندگی که با انتقاداتی از سوی اقتصاددانان داخلی 

ولت ای از اینکه وی وزیر کشاورزی د رو شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در مصاحبه روبه

 . ها خوش نیامد گیری به مذاق خانه کشاورزی یازدهم نیست، ابراز خوشحالی کرد که این موضع

سال سکان وزارت کشاورزی را  10، عیسی کالنتری که در دولت یازدهم بیش (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شهرت دارد، متوسط رشد بخش  "ضدکشاورزی و خودکفایی"نظرهای  بر عهده داشت و به اظهار 34تا پایان دهه  84از اواخر دهه 

درصد بوده است تا از این حیث ایران از کشورهای ضعیفی مانند افغانستان و  171ساله وزارت کالنتری  10کشاورزی در دوران 

 .تری قرار بگیرد سومالی هم در رتبه پایین

ی دولت اصالحات که محمود حجتی سکان این وزارتخانه را بر عهده داشت های پایان این در حالی است که کشاورزی کشور در سال

 .درصد رشد داشته است 075

منتقدان کالنتری حتی از طیف حامیان دولت اصالحات معتقدند بعد از کنار رفتن کالنتری از وزارت کشاورزی سابق، کشاورزی به 

زی و مرکز آمار، نقش قابل توجهی در مثبت شدن نرخ رشد قدری در اقتصاد کشور دارای اهمیت شد که به گواه بانک مرک

های بعد از وزارتش همواره ادعای افزایش آن را نسبت به دوران وزارت خودش را  واردات که کالنتری در سال. اقتصادی داشت

نتری واردات داشت هم پاشنه آشیل وزیر کشاورزی دولت سازندگی و اصالحات بود، به شکلی که در اواخر دولت هاشمی، کال

آقای وزیر در زمان تحویل . میلیون تن در سال رساند 3711به  075از ( 38به  39از سال )محصوالت کشاورزی را ظرف یک سال 

برساند تا با آمار باالی واردات وزارت  9710وزارت کشاورزی به حجتی هم تنها توانست حجم واردات محصوالت کشاورزی را 

 .شده جهاد کشاورزی تحویل محمود حجتی دهد وزارت ادغام کشاورزی سابق را در قالب

نکته قبل توجه در واردات محصوالت کشاورزی در زمان وزارت کالنتری، حجم باالی واردات محصوالت بخش غالت بود به شکلی 

میلیون تن  14، 34های پایانی دهه  که گندم، برنج و جو در مجموع در زمان وزارت این عضو حزب کارگزاران سازندگی، در سال

میلیون تن رسید؛ لذا او دارای کارنامه مشخصی است که  870در حالی که در ایام وزارت محمود حجتی این میزان واردات به . بود

 .بارها مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است

اسیون و تولید محصوالت آبزی و مرغ و عدم موفقیت در افزایش تولید محصوالت استراتژیک نظیر گندم، میزان ضریب مکانیز

رود که اکنون  شمار می کار به مشی این وزیر کهنه دهنده خط ها نشان مرغ و حجم باالی واردات محصوالت کشاورزی در این سال تخم

 .در قد و قامت مشاور معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفته است

گیری رئیس کمیسیون برنامه و  دنبال انتشار موضع ها به ای که به خبرگزاری خراسانی، مدیر روابط عمومی خانه کشاورز در جوابیه

 04در اوج پرآبی دریاچه ارومیه، خشکی آن را طی  1033کالنتری شخصیتی است که در سال : بودجه ارسال کرده، آورده است

ای به رئیس جمهور وقت، این مهم را  رنامهرسماً در ب 1050سال آینده در همایشی در استان آذربایجان شرقی اعالم کرد و در سال 

های افزایش تولید تغییر داد، چون در عمل احساس کرد  های خودکفایی را به طرح ها نام طرح کسی که در برنامه. یادآور شد

ت از آب خودکفایی در این منطقه از دنیا به صالح منافع ملی و نظام جمهوری اسالمی ایران نیست و آنچه مهم است استفاده درس

 .گذاری به یک تشکل صنفی نیز میسر است داند که خدمت به کشور نه در ردای وزارت، که خدمت می. برای منابع آبی است

 شود های نظام محسوب می کالنتری از سرمایه
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رنگی در  مترین تشکل صنفی بخش کشاورزی شناخته شده است، ردپای بسیار جزئی و ک عنوان بزرگ خانه کشاورز با وجود آنکه به

های توسعه،  های بزرگ نظیر تدوین برنامه گیری توان عملکرد این تشکل را در تصمیم چنانچه می. حوزه کشاورزی به شکل اجرا دارد

 .ها مشاهده کرد گیری در قبال هدفمندی یارانه های سنواتی و موضع برنامه

های خانه کشاورز بزرگ است که در کنار  ترین واکنش اخصویژه در دولت نهم و دهم از ش انتقاداتی تند به خودکفایی گندم به

رسانی به خود  ها و با ضریب پایین اثرگذاری در اطالع بار با کمترین تمهیدات ممکن برای رسانه ای که هر چهار سال یک کنگره

 .های این تشکل صنفی است ترین فعالیت اختصاص داده است، از شاخص

مقدم باید پاسخ دهند وقتی وزیر دولت نهم در مجلس از خودکفایی سه  اری، آقای مصباحیب": خراسانی در ادامه آورده است

میلیون  104محصول در سه سال آینده سخن گفت و در پایان وزارتش آمار واردات همان محصوالت زیاد شد و شعار آمار تولیدات 

داد، کجا بودند و چرا سکوت کردند؟ آیا ایشان که درصدی امنیت غذایی توسط وزیر کشاورزی دولت دهم را سر  50تنی و ضریب 

دکترای اقتصادی دارند و دسترسی کامل به آمارهای دقیق، هرگز آمار واردات و تولیدات در بخش کشاورزی که از وظایف اداری، 

 "اند؟ شرعی و قانونی ایشان هم بوده، بررسی کرده

حصیالت نوین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از وی خواسته است وی در پایان جوابیه خود با اشاره به لباس روحانیت و ت

های درست و سخنان درست پاس بدارند و با دلسوزان نظام و مدیرانی که جز با منافع ملی  احترام این ردای مقدس را با تصمیم

 ./شوند، مشوق باشند های این نظام محسوب می عملکردی نداشته و اینک از سرمایه

/item/tashakkol/ir.iana.www://http00518-1html. 
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 نهاده 

 - 51/59/11فارس

 ساله خودکفایی تولید کود شیمیایی در کشور تدوین شد 94برنامه 
میلیون تن کود در کشور مورد نیاز است،  1دود مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه ساالنه ح

میلیون تنی کود وارداتی  9.1هزار تن کود نیاز  914ساله تالش داریم تا با افزایش تولید ساالنه  94در یک برنامه : گفت

 .را به صفر برسانیم

ا ولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جریان بازدید از ، علیرضخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تأمین بخشی از : های مرکز جدید مدیریت مطالعات کاربردی و کنترل کیفی کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، گفت فعالیت

ونه و پیمانکارن واگذار گری امور به بخش خصوصی به کشاورزان نم های دولت در زمینه تصدی بذور کشاورزی با توجه به سیاست

 .شود شده و بذور اصالح شده با نظارت موسسات تحقیقاتی، کشت، برداشت بذر توزیع می

 .کند سه چهارم بذر مورد نیاز گندم و جو را بخش خصوصی و بقیه را شرکت خدمات کشاورزی تولید می: وی افزود

بر عهده شرکت خدمات حمایتی   ود مورد نیاز کشور کامالًمسئولیت تأمین ک: ولی همچنین در زمینه تولید کود اظهار داشت

میلیون تن انواع  9در بخش کشاورزی به  50-59کشاورزی است و بر اساس تحقیقات موسسه خاک و آب در برنامه زراعی سال 

 .کود نیاز داریم

ن و توزیع کود ما به کمک بخش با توجه به مسئولیت این شرکت در تأمی: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .کنیم خصوصی کود مورد نیاز را از داخل و خارج تهیه کرده و در بین کشاورزان توزیع می

باشد  کنندگان داخلی می اتکا بر تولیدات داخلی است و سیاست دولت تقویت تولید 50-59های ما در سال  برنامه  ویژگی: وی افزود

 .های صنفی برای تهیه کود منعقد شده است ما و تشکل ای بین و بر این اساس تفاهمنامه

 14ساله تالش داریم تا در تولید کود خودکفا شویم به این ترتیب که ساالنه میزان  14ای  همچنین طی برنامه: ولی تصریح کرد

 .درصد تولید داخلی را افزایش دهیم 14درصد واردات کود را کاهش داده و در مقابل آن به میزان 

درصد از تولیدات  39میلیون تن کود مورد نیاز کشور هم اکنون  9از   :امل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کردمدیرع

 .شود میلیون تن از واردات تأمین می 179درصد یعنی معادل  09داخلی تأمین و 

کرد ولی  کودها را از خارج وارد میدر زمینه کودهای شیمایی ازته کشور تا چند سال گذشته وابسته بود واین : ولی تصریح کرد

 .شود شرکت پتروشیمی داخلی در کشور تولید می 9میلیون تن از این کود توسط  079امروز 

هزار تن است اما در سال گذشته کمتر از یک  044میلیون  0برآورد موسسه خاک و آب از نیاز خاک به کود ازته حدود : وی افزود

 .مورد استفاده قرار گرفته است هزار تن کود ازته 944میلیون و 

هزار تن است که کمتر  544همچنین نیاز خاک کشور به کود فسفاته بر اساس برآورد موسسه خاک و آب حدود : ولی بیان داشت

 .شود هزار تن آن در داخل تولید و مابقی از خارج تأمین می 144از 

 .هزار تن مصرف شده است 044شته کود فسفاته کمتر از در سال گذ: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

هزار تن برآورد شده ولی در سال گذشته کمتر از  044نیاز خاک کشور به این کود ساالنه   :وی در مورد کودهای پتاسه اظهار داشت

 .هزار تن از این کود مصرف شده است 044

کنندگان  در زمینه تولید این کود با تولید: شود، تصریح کرد لید میهزار تن کود پتاسه در کشور تو 94وی با بیان اینکه حدود 

 .داخلی مذاکراتی انجام شده و امیدواریم تولید این کود در کشور افزایش یابد

http://www.farsnews.com/
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شود در مبدأ و مقصد پایش شده و بر اساس استانداردهای مؤسسه خاک و آب کود در  کودی که به کشور وارد می  :وی بیان داشت

شود بنابر این با توجه به اینکه بر تمام مراحل ورود و عرضه کود وارداتی  شور توزیع و بر اساس همان استانداردها وارد میخارج از ک

 .گیرد در این بخش کود تقلبی وجود ندارد مورد پایش قرار می

ن کشاورزان توزیع شده است، کیفیت و تقلبی برای مصرف بی ها دیده شده که کودهای بی ولی با بیان اینکه علیرغم تمام پایش

بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی دستورالعملی برای کنترل کیفی کود تهیه کرده و در اختیار موسسه خاک و آب : اظهار داشت

اشان را به  کنندگان و واردکنندگان محصول تولیدی مرداد سال جاری باید تولید 04گذاشت و این موسسه اعالم کرد تا تاریخ 

 .خاک و آب معرفی کنند و اگر کاالی تولیدی آنها از این تاریخ برچسب مشخصات نداشته باشد اجازه توزیع ندارندموسسه 

کنندگان و واردکنندگان کود از تاریخ مذکور بر روی محصوالتشان برچسب تطابق محتوا وجود نداشته باشد  اگر تولید: وی افزود

 .دشون مجرم شناخته شده و به دادگاه معرفی می

سیاست وزارت جهاد : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ادامه در مورد قیمت کود در سال زراعی جاری اظهار داشت

ای به  کشاورزی عدم افزایش قیمت کود است و همچنین مبنای وزارتخانه این است که در صورت افزایش قیمت کود یارانه

 .توان اظهار نظر قطعی کرد ایش نیافتن قیمت کود نمیکشاورزان پرداخت شود اما هنوز در مورد افز

 0گرانی کود بوده به طوری که طی  50تا  54های قبل و به خصوص بین سال  یکی از معضالت کشاورزان در سال  :وی بیان داشت

 .برابر گران شد و کشاورزان توان مالی تأمین آن را نداشتند 3سال قیمت کود 

ی قبل یکی از مشکالت وزارت جهاد کشاورزی تأمین کود بود به طوریکه با روی کار آمدن دولت جدید ها البته در سال: وی افزود

 .رئیس جمهور نیاز اصلی بخش کشاورزی را تهیه کود عنوان کرد

شود بلکه مشکل ما در این بخش  کود و سم در کشور زیاد مصرف نمی: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیان داشت

 .صرف نکردن استدرست م

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http10504910444545 
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 نهاده
 آیانا 1351مرداد  57, چهارشنبه

 نیکی اطالعات جامع خاک اندازی پایگاه الکترو راه/ ماده کودی ایرانی و خارجی 9444ثبت بیش از 
فرمول  -برند  000با رسیدن به روزهای پایانی مهلت مؤسسه تحقیقات خاک و آب برای ثبت مواد کودی، تاکنون 

 .فرمول برای تولیدات داخلی ثبت شده است -برند  101برای واردکنندگان و 

با اشاره به اینکه مؤسسه ( ایانا)کشاورزی ایران  رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری

مسائل و معضالت خاک فراتر از توان : های پژوهشی است، گفت سال است یک تنه پیگیر فعالیت 84تحقیقات خاک و آب بیش از 

 .یک مؤسسه است و دانشگاهیان و بخش اجرایی باید بیشتر از قبل وارد عرصه شوند

ها بوده است، از برگزاری  های تحقیقاتی و تعمیق هدفمند تالش ه تمرکز این مؤسسه روی تشدید فعالیتکامبیز بازرگان با بیان اینک

 .جشنواره خاک در آذرماه سال جاری با حضور مدیران اثرگذار کشور خبر داد

د و همکاری کش وی با اعالم اینکه در حال حاضر مؤسسه تحقیقات خاک و آب، بار تصویب الیحه خاک را یک تنه به دوش می

الیحه در کمیسیون کشاورزی بررسی شده است و با به  10تاکنون تا ماده : رنگ شده است، افزود معاونت و انجمن خاک کم

ها قانونی برای مدیریت و حفاظت خاک و نحوه برخورد با خاطیان  سرانجام رسیدن تصویب الیحه در این دوره مجلس بعد از سال

 .شود مشکالت زیادی میخواهیم داشت که نویدبخش حل 

ای از  های آینده نیز، غذا تأمین کند و هر کس که قطعه پهنه وسیع خاک حاصلخیز کشور باید بتواند برای نسل: بازرگان ادامه داد

مدارانه با آن برخورد کند، به نحوی که پتانسیل خاک  مدارانه و امانت این خاک را برای کاربری مشخص در دست دارد، باید اخالق

 .حفظ شود

 برابر خسارت واردشده در انتظار خاطیان ای معادل سه جریمه

ها  های آلودگی در قانون خاک و الزام کاربران به رعایت این شاخص رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور از تعریف شاخص

 .شود ر گرفته میجرایمی معادل یک تا سه برابر خسارت واردشده نیز برای خاطیان در نظ: خبر داد و تصریح کرد

هایی نیز برای برخورد با تغییر کاربری و خرد شدن اراضی وجود دارد، اما متأسفانه تاکنون  نامه قوانین و آیین: وی یادآور شد

نتوانستیم شرایط الزم برای حفاظت کمی از اراضی کشاورزی را فراهم کنیم و امیدواریم مقررات و شرایط الزم برای حفظ اراضی و 

 .بیعی کشور در برنامه ششم مهیا شودمنابع ط

با توجه به : رویه آنها اظهار داشت بازرگان با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حفظ اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری بی

ی شور ها شرایط اقلیمی، وضعیت بارش و کاربرد آب در اراضی کشاورزی و توسعه اراضی زیر کشت شاهد افزایش اراضی شور و آب

 .در کشور هستیم و برنامه مؤسسه برای مبارزه با این بحران، پایش اراضی است

 مرداد سال جاری، آخرین مهلت ثبت مواد کودی 09

های اخیر طرح پایش اراضی کشاورزی تصویب، اما به دلیل عدم  رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور با یادآوری اینکه در سال

شود نسبت به پایش مداوم اراضی  در الیحه خاک، وزارت جهاد کشاورزی موظف می: شد، تأکید کردتأمین اعتبار دچار وقفه 

 .کشاورزی با اولویت اراضی زراعی و باغی اقدام کند

در : وی با اشاره به اهمیت کاربرد ماده آلی خاک برای افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت و در نتیجه افزایش کارایی مصرف آب، گفت

 .های مثمر ثمری انجام خواهد پذیرفت ایش برای معضل تخلیه بنیه غذایی و کاهش ماده آلی خاک نیز فعالیتبرنامه پ

های رشد  مردادماه سال جاری برای ثبت مواد کودی، بهبوددهنده 01بازرگان از پایان مهلت تولیدکنندگان و واردکنندگان کود تا 

فرمول  -برند  503که دو هفته به پایان مهلت ثبت مواد کودی باقی مانده است، تاکنون : گیاه و بهسازهای خاک خبر داد و افزود
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زده شده موجود در بازار  فرمول تخمین -فرمول برای تولیدات داخلی از مجموع حدود دوهزار برند  -برند  955برای واردکنندگان و 

 .زودی نیز به آنها شماره ثبت اعطا خواهد شد اند و به ثبت شده

شده فاقد آلودگی است و مشخصات  با ثبت مواد کودی، کشاورز مطمئن خواهد بود که محتویات ماده خریداری: نشان کردوی خاطر

 .کند داخل بسته با برچسب روی آن برابری می

شماره  گیرد و اگر کودها واجد شرایط نباشند، به موازات ثبت مواد کودی، کنترل کیفی نیز در بازار صورت می: بازرگان ادامه داد

 .ثبت آنها باطل خواهد شد

از وظایف مؤسسه در بعد شناسایی، : کنند، تصریح کرد وی با بیان اینکه مؤسسه در دو بعد شناسایی و مدیریت خاک فعالیت می

 .شناسی است هزارم برای مدیریت بهتر منابع خاک و متناسب با نوع نیاز مطالعات خاک وپنج بیست های یک تهیه نقشه

شدند، در حالی که در  هزارم تهیه می پنج ها در سطح یک ا اعالم اینکه در کشورهای پیشرفته برای مدیریت بهتر نقشهبازرگان ب

ای نزدیک توسط بخش خصوصی و  هزارم در آینده وپنج بیست های یک هزارم هستند، از تهیه نقشه پنجاه ها یک کشور ما بیشتر نقشه

 .داد با نظارت مؤسسه تحقیقات خاک و آب خبر

 اندازی پایگاه الکترونیکی اطالعات خاک، در روز جهانی خاک راه

های خاک کشور از  در الیحه خاک پیشنهاد شده است نظارت بر تمامی نقشه: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور یادآور شد

جهاد کشاورزی و مؤسسه  های بزرگ ملی است، وزارت یک مرجع مشخص صورت گیرد و از آنجا که این مطالعات پایه پروژه

 .تحقیقات خاک و آب ناظران و تأکید کنندگان این مطالعات خواهند بود

اندازی  آوری هستند، از راه وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک جامع اطالعات خاک نداریم و مجموع اطالعات در حال جمع

 .پایگاه الکترونیکی اطالعات خاک تا روز جهانی خاک خبر داد

قرار بر این : آوری مستندات الزم برای تهیه الگوی کشت تأکید کرد بازرگان با اعالم همکاری مؤسسه با معاونت زراعت برای جمع

میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور  579است که مؤسسه، اطالعات تناسب اراضی برای کاشت محصوالت مختلف را در سطح 

 .ت قرار دهداستخراج کند و در اختیار معاونت زراع

در تمامی کشورهای متمدن دنیا، از آنجا که خاک بستر تولید است و تغذیه جامعه وابسته به خاک است، متولی : وی اظهار داشت

 .مشخصی دارد، اما در کشور ما مؤسسه تحقیقات خاک و آب بدون حکم اجرایی متولی تحقیقات خاک است

اندازی  ونت آب و خاک، سهم آب و خاک یکسان باشد و دفتر مستقلی برای خاک راهرود در معا بازرگان با بیان اینکه انتظار می

 .تری داشته باشد افزاری حضور پررنگ افزار، ساختار اجرایی و سخت عنوان نرم شود، اظهار امیدواری کرد که پس از تصویب قانون به

بیابان و زمین زراعی همگی باید متولی واحدی داشته وی با اشاره به اینکه خاک کشور یک مجموعه به هم پیوسته است و جنگل، 

 .باشند، تأسیس دفتر تخصصی خاک را راهکاری مناسب برای کاهش این معضالت عنوان کرد

 کشی کنیم کشی و برده برداری صحیح از خاک را جایگزین بهره بهره

عنوان یک ابزار همیشه در دسترس است  بهرویکرد جامعه از اینکه خاک : رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور همچنین گفت

کشی کنیم باید تغییر کند، خاک موجودیست که ممکن است از بین برود و استفاده مؤدبانه و  توانیم از آن بهره که به هر نحوی می

 .کشی از خاک شود کشی و برده برداری صحیح از خاک باید جایگزین بهره بهره

شود را حفظ کنند، چون آنها مالک زمین  هستند کیفیت خاکی که به آنها تحویل داده میبرداران موظف  بهره: بازرگان افزود

 .هستند، نه خاک و باید از خاک حفاظت کنند
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ها هستند، خاطرنشان  نامه وی با اظهار خرسندی از آنکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در الیحه خاک موظف به رعایت آیین

سازی با  برداران و فرهنگ ایط الزم برای تغییر رویکرد فراهم است و با رعایت اصول فنی توسط بهرهبا تالش مراجع اجرایی، شر: کرد

 .همکاری آموزش و پرورش خواهیم توانست به حفظ خاک کمک کنیم

 مجموعه اجرایی کشور، بیگانه با بخش تحقیقات

در : یی کشور با تحقیقات بیگانه است، ادامه دادرئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور با بیان اینکه متأسفانه مجموعه اجرا

 .رسد های تحقیقاتی در بسیاری از موارد به اجرا نمی ایم و یافته برداران ضعیف عمل کرده بخش انتقال دانش به بهره

ؤسسه را به بخش ترویج در این زمینه ضعیف عمل کرده و امیدواریم با بروز تحوالتی بتوانیم دستاوردهای م: بازرگان تصریح کرد

 .اجرا درآوریم

ایم،  وی در پایان با اعالم اینکه بر خالف عملکرد ضعیف در ترویج مسائل خاک و حفاظت از آن، در بخش تولید خوب عمل کرده

 ./محور نیست، بلکه تولیدمحور است این امر نیز ناشی از آن است که نگاهمان منابع: اظهار داشت
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 نهاده
 آیانا 1351مرداد  12, دوشنبه

 شوند  های سموم کشاورزی ساماندهی می فروشگاه
رزی توسط سازمان حفظ های سموم کشاو رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از ساماندهی و استانداردسازی فروشگاه

 .نباتات کشور خبر داد

نظارت : رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی باغستانی افزود به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

مجاز سم در کشور را های غیر های سموم کشاورزی بر عهده سازمان حفظ نباتات است و بنا داریم فروشگاه عالی بر فعالیت فروشگاه

 .ها ساماندهی و استانداردسازی کنیم با همکاری نظام مهندسی در استان

رغم شرایط اقلیمی مناسب برای شیوع بیماری زنگ زرد گندم به صورت اپیدمی نسبت به سال گذشته، برای  امسال علی: وی افزود

 .شکلی برای کشاورزان پیش نیامدآگاهی به موقع، بیماری کنترل و م حضور کارشناسان در صحنه و پیش

آگاهی،  خوشبختانه برای حضور فعال کارشناسان در صحنه و مدیریت و پیش: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت

هزار هکتار کاهش و از سموم کشاورزی که بحث ورود آنها به محیط زیست حایز اهمیت است، کمتر  04بیماری زنگ زرد به سطح 

 .استفاده شد

درصد آلودگی در بحث کنترل و مبارزه با سن گندم برای سازمان حفظ نباتات کشور  478ثبت رکورد : این مسوول تصریح کرد

 .نسبت به سنوات گذشته آمار خوبی است

در طی دو سال گذشته به دلیل حضور کارشناسان حفظ نباتات با وجود شرایط سخت اقلیمی هیچ مشکلی در کنترل : وی ادامه داد

 .مبارزه با این آفت به وجود نیامد و

 344هزار تن مصرف سم با  04 -09میلیون هکتار سطح زیر کشت محصوالت باغی و زراعی،  18باغستانی با اشاره به این که ما با 

 .گرم ماده موثر در مقایسه با میانگین مصرف جهانی جزو مصرف کنندگان متعادل سم هستیم 944 –

هایی که  بنا داریم کمپانی: دهند، گفت درصد سموم مصرفی کشور را تشکیل می 54قلم سم،  04ال حاضروی با بیان این که در ح

 ./برند، مورد تشویق قرار گیرند بحث کیفیت تولید سموم کشاورزی را باال می
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 نهاده
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 قیمت کود ثابت ماند 
شود که  درصد از پنج میلیون تن نیاز کودی کشور در داخل تولید شده و مابقی آن از کودهای وارداتی استفاده می 01

درصدی  94درصد تولید داخلی و کاهش  94ه ساله، با افزایش ساالن 94گرفته و طی یک برنامه  های صورت ریزی با برنامه

 . واردات به خودکفایی خواهیم رسید

، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در نشست خبری با (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود و مابقی آن از  قدار در کشور تولید میدرصد این م 39: خبرنگاران، میزان نیاز کودی کشور را پنج میلیون تن اعالم کرد و گفت

درصد تولید  14ساله، با افزایش ساالنه  14گرفته و طی یک برنامه  های صورت ریزی شود که با برنامه کودهای وارداتی استفاده می

 .درصدی واردات به خودکفایی خواهیم رسید 14داخلی و کاهش 

دار است،  های کشاورزی را عهده تی کشاورزی مسئولیت تأمین و توزیع نهادهعلیرضا ولی با اشاره به اینکه شرکت خدمات حمای

گری به بخش خصوصی، در حال حاضر تأمین و توزیع سموم  های دولت در زمینه واگذاری امور تصدی با توجه به سیاست: افزود

 .کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شده و نظارت آن بر عهده سازمان حفظ نباتات است

عنوان  در زمینه تأمین بذور نیز برخی وظایف به بخش خصوصی واگذار شده و امروزه از کشاورزان نمونه به: طرنشان کردوی خا

 .شود شده استفاده می پیمانکاران تولید و تأمین بذور اصالح

یزان نیز توسط شرکت مابقی این م: چهارم بذر مورد نیاز گندم و جو توسط بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد ولی از تأمین سه

شود که در صورت بروز هرگونه کمی و کاستی در تأمین بذور از سوی بخش خصوصی، شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی تأمین می

 .آید خدمات حمایتی به کمک بخش خصوصی می

در برنامه : و ادامه داد طور کامل بر عهده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم کرد وی مسئولیت تأمی کود مورد نیاز کشور را به

شده توسط مؤسسه آب و خاک، میزان کود مورد نیاز کشور پنج میلیون تن برآورد  بر اساس نقشه کودی تهیه 50 - 59زراعی سال 

شده است و با ابالغ این مقدار از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شرکت خدمات حمایتی، مسئولیت تأمین و توزیع کودهای 

 .یمیایی، زیستی، آلی و میکروبی داخلی و خارجی بر عهده این شرکت استشیمیایی و غیرش

های  را اتکای آن بر تولید داخلی در جهت سیاست 50 - 59مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ویژگی برنامه سال زراعی 

 .دولت برای تقویت تولیدکنندگان داخلی و کاهش واردات عنوان کرد

های صنفی کود منعقد شده تا طی  هایی بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و تشکل نامه ن اساس، تفاهمبر همی: ولی یادآور شد

درصدی واردات بتوانیم به خودکفایی در تولید  14درصد تولیدات داخلی و کاهش  14ساله با افزایش ساالنه  14یک برنامه 

 .کودهایی که زمینه تولید آن را در کشور داریم، برسیم

میلیون تن کود ازته توسط پنج  079ایم، از تولید  اشاره به اینکه در زمینه تولید کودهای ازته تا چند سال پیش وابسته بودهوی با 

بر اساس برآورد مؤسسه آب و خاک، نیاز خاک کشور به کود ازته سه : شرکت پتروشیمی در داخل کشور خبر داد و تأکید کرد

 .هزار تن کود ازته در کشور مصرف شده است 944ال گذشته تنها یک میلیون و هزار تن بوده که در س 044میلیون و 

بر اساس برآورد مؤسسه آب و خاک، کمتر : هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت 944های کشور به کودهای فسفاته را  ولی نیاز خاک

ه میزان مصرف کود فسفاته در کشور کمتر از هزار تن کود فسفاته در کشور تولید شده است و مابقی آن وارداتی بوده ک 144از 

 .هزار تن برآورد شده است 044
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ایم و  هزار تن مصرف داشته 044هزار تن اعالم کرد که در سال گذشته کمتر از  044وی میزان نیاز کشور به کود پتاسه را نیز 

 .هزار تن بوده است 94تولید داخلی آن نیز کمتر از 

ساله شرکت خدمات حمایت کشاورزی با همکاری وزارت جهاد  14در برنامه : کشاورزی گفت مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی

 .دنبال تولید و تأمین تمامی کودهای مورد نیاز در داخل کشور هستیم کشاورزی به

د بیان های آینده را کاهش دخالت دولت در زمینه تأمین و تولید کو های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال ولی از سیاست

گذاران داخلی و خارجی خواهیم توانست میزان تولید کود در داخل کشور را  گرفته با سرمایه های صورت با رایزنی: کرد و افزود

 .افزایش دهیم

کیفیت به کشور را غیرممکن دانست و خاطرنشان  شوند، ورود کود بی وی با اعالم اینکه کودهای وارداتی در مبداء و مقصد پایش می

گرفته در مؤسسه تحقیقات آب و خاک و اعطای شماره ثبت به کودهای تولیدی داخلی و  های صورت ریزی اکنون با برنامه هم :کرد

 .کیفیت در کشور خواهیم بود وارداتی شاهد عدم توزیع کودهای بی

ودهای آلی و زیستی، ولی رسالت مطالعات کاربردی و کنترل کیفی را تقویت و توسعه مراکز آزمایشگاهی در جهت مطالعه ک

های تولیدشده برای بررسی میزان  برداری از نمونه های تحقیقاتی، آنالیز کود، سم و بذر و عالوه بر آن نمونه همکاری با مؤسسه

 .باقیمانده کود و سم عنوان کرد

ها، کاهش تنوع کودی،  نهادهدلیل تحریم، محدودیت در تأمین  مصرف کود در کشور به 50تا  50های  وی با اشاره به اینکه در سال

های  سیر نزولی داشته است، یکی از ویژگی 50تا  54درصد بین سال  344کاهش نقدینگی کشاورزان و افزایش قیمت کود تا 

توزیع کود در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را رساندن تنوع کودی از سه گروه شامل پنج نوع کود به هفت گروه کودی 

 .و ایجاد سبد کاالیی متنوع اعالم کرد نوع کود 08مشتمل بر 

در تالش هستیم تا از افزایش قیمت کود جلوگیری کنیم و در صورت : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد

 .افزایش قیمت نیز یارانه آن به کشاورزان اعطا خواهد شد

میزان کود مصرفی مورد نیاز در : دانست و تصریح کردولی دلیل وجود باقیمانده سم و کود در محصوالت را عدم مصرف درست 

 ./شود کشور پنج میلیون تن است که در حال حاضر حدود دو میلیون تن کود در کشور مصرف می
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هنهاد  
 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 درصد از اعتبارات خط سه مکانیزاسیون  1.0جذب تنها / های کشور پس از سه دهه پاش استانداردسازی سم
پاشی کشور در کمتر از یک سال  بار در قالب طرحی مشخص، استانداردسازی ناوگان سم پس از سه دهه برای نخستین

 . به انجام رسید

از استانداردسازی ( ایانا)مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس مرکز توسعه

ها و  های کشور در مبارزه با آفات و بیماری پاش منظور ارتقاء کیفیت سم به: های کشور پس از سه دهه خبر داد و گفت پاش سم

ها و  های ناکارآمد در بکارگیری ماشین ها و تکنیک یطی ناشی از روشمح ناپذیر زیست های هرز و تأثیرات منفی جبران علف

 .تجهیزات غیراستاندارد به پیشنهاد این مرکز ستادی تشکیل و فرآیند استانداردسازی آغاز شد

 های حائز شرایط در این مرکز شناسایی و اعالم نکات فنی و پاش موجود در فهرست ماشین نوع سم 91: کامبیز عباسی افزود

 .نوع آن موفق به اصالح، رعایت استاندارد و نکات فنی شدیم 01های مورد انتظار برای آنها لحاظ شد و در  حداقل

گیرند تا  اصالحی قرار می -دستگاه باقیمانده نیز تحت عملیات فنی  04تا پایان شهریور و مهرماه سال جاری : وی خاطرنشان کرد

 .های الزم را به انجام برسانیم دست یافته و استانداردسازی ترتیب بتوانیم به اهداف مورد نظر بدین

رویه سموم کشاورزی و نقش مؤثری که استفاده از ادوات استاندارد در اثرگذاری عملیات  با توجه به مصرف بی: عباسی ادامه داد

های سم  یب محیط زیست و آلودگیپاشی دارد، این اقدامات اجرایی انجام شد و امیدواریم که کاهش مصرف سم، ممانعت از تخر سم

 .اتفاق بیفتد و نقش بسزایی نیز در تولید محصوالت سالم داشته باشیم

 میلیارد تومان تسهیالت معرفی به بانک جذب شده است 134میلیارد تومان از  43

اره سه مکانیزاسیون مردادماه سال جاری از محل خط اعتباری شم 10تا : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد

 .درصد اعتبارات خط است 31میلیارد تومان تسهیالت معرفی به بانک انجام گرفته که رقمی معادل  980بیش از 

 .درصد صورت گرفته است 975میلیارد تومان جذب یعنی معادل  08مبلغ : وی یادآور شد

های آذربایجان  ه و اصفهان بیشترین درصد معرفی و استانهای مرکزی، آذربایجان شرقی، فارس، کرمانشا استان: عباسی تأکید کرد

 .اند درصد جذب اعتبارات را به خود اختصاص داده 14و  10، 19، 04ترتیب  غربی، گیالن، کرمان و مرکزی به

 های الزم را داشته وی از بانک کشاورزی خواست تا نسبت به تخصیص اعتبارات حوزه مکانیزاسیون در خط شماره سه مساعدت

 ./باشد
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 نهاده
 ایسنا - 135۱مرداد  1۱چهارشنبه 

 روند کنندگان کودهای تقلبی به دادگاه می توزیع

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
سال  14ریزی برای رسیدن به خودکفایی در تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی طی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از برنامه مدیر عامل

کنندگان کودهای تقلبی و بدون  دار شوند و عرضه کودهای کشاورزی داخلی و وارداتی عرضه شده در بازار باید شناسنامه: آینده خبر داد و گفت

  .کنیم دگاه معرفی میرا به دا  شناسنامه

 : در حاشیه بازدید خبرنگاران از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار کرد -چهارشنبه  -به گزارش خبرنگار ایسنا، علیرضا ولی امروز 

پنج های موسسه تحقیقات آب و خاک میزان نیاز بخش کشاورزی به انواع کودهای شیمیایی عالی، زیستی و میکروبی حدود  راساس برآورد

 شود اما براساس  میلیون تن برآورد شده است که در حال حاضر بخشی از آن از تولید داخل تامین و بخشی دیگر به کشور وارد می

درصد از  14درصد به میزان تولید داخل اضافه کنیم و از سوی دیگر  14سال آینده، ساالنه  14های صورت گرفته در صددیم تا طی  ریزی رنامه

  .ع کود کاهش یابد تا در این بازه زمانی بتوانیم به خودکفایی در این زمینه برسیمواردات انوا

هزار  044شود که میزان نیاز برآورد شده به این کود سه میلیون و  میلیون تن کود ازوته در کشور تولید می 079در حال حاضر حدود : وی افزود

  .لیون تن از این کود در بخش کشاورزی مصرف شدمی 179تن برآورد شده است اما در سال گذشته کمتر از 

هزار تن برآورد شده است که در کشور  544نیاز بخش کشاورزی به کود فسفاته حدود : مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد

  همچنین در زمینه. زی مصرف شدهزار تن کود فسفاته در بخش کشاور 044شود و در سال گذشته کمتر از  هزار تن تولید می 144کمتر از 

هزار تن کود  044هزار تن بوده و سال گذشته کمتر از  94هزار تن نیاز داریم که میزان تولید داخل کمتر از  044کودهای پتاسته به حدود 

  .پتاسته در بخش کشاورزی مصرف شد

های کشاورزی  ی تامین و تولید نهاده دولت در زمینه های آینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کاهش دخالت از سیاست: ولی تصریح کرد

ای هدفمند بستر را برای رقابتی آزاد و  گذاران خارجی برگزار کردیم تا با برنامه کنندگان داخلی و سرمایه است؛ بنابراین جلسات مختلفی با تولید

نباتات وظیفه نظارت بر اجرای این وظایف واگذار شده به  سالم بین آنها فراهم کنیم که البته شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان حفظ

  .بخش خصوصی را دارد

 شوند دار می کودهای کشاورزی شناسنامه
کنندگان انواع کودهای کشاورزی موظفند محصوالت  کنندگان و وارد براساس اطالعیه موسسه تحقیقات خاک و آب همه تولید: وی اعالم کرد

روز  8)نند تا از نظر کیفی مورد ارزیابی، تایید قرار گیرد و پس از آن دارای شناسنامه شوند و از تاریخ اعالم شده خود را به این موسسه عرضه ک

  .شوند کنندگان کودهای تقلبی و بدون شناسنامه به دادگاه معرفی می عرضه( آینده

های تامین کود مورد نیاز در کشور، افزایش قیمت  ودیتمسائل مرتبط با تحریم و محد: مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار کرد

و غیره از عوامل کاهش مصرف کود در کشور بود اما در سال جاری ضمن  1050تا  1054های  های شیمیایی طی سال درصدی انواع کود 344

نیز قیمت انواع  1059 – 1050سال  نوع کود، در تالشیم تا طی 08های کشاورزی از نظر تنوع به هفت گروه کودی مشتمل بر  افزایش کود

  .کود در کشور مانند دو سال گذشته افزایش نیاید
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 نوغان داری

 آیانا 1351مرداد  11, چهارشنبه

 تدوین برنامه ششم توسعه نوغانداری کشور 
 . شود رنامه ششم توسعه نوغانداری کشور تدوین شده که پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی تقدیم دولت میب

، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از پیشنهاد برنامه ششم توسعه نوغانداری (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود، نمایندگان مجلس در این استان  ت نوغانداری در استان گیالن انجام میدرصد صنع 94از آنجایی که : کشور خبر داد و گفت

 .های این صنعت اعالم کردند همراهی خود را برای اجرای هرچه بیشتر برنامه

در نشست مشترک نمایندگان مجلس و معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره نوغانداری و صنایع جانبی : پور افزود اصغر داداش علی

ریزی  ریشم، اهمیت و جایگاه نوغانداری کشور در بخش کشاورزی و ضرورت شناسایی مسائل و مشکالت موجود بر برنامهکرم اب

 .ویژه در استان گیالن تأکید شد جامع با هدف احیای پرورش کرم ابریشم به

اده از دانش جهانی در تولید های پرورش کرم ابریشم و استف شناسایی وضع موجود نوسازی و بهسازی جایگاه: وی خاطرنشان کرد

های مربوط به واردات پیله و نخ ابریشم در جهت حمایت از تولید داخل  تخم نوغان پربازده و استفاده از تخم نوغان خارجی و تعرفه

ری و حمایت ویژه از وضع موجود نوغانداری با اعطای تسهیالت مناسب و کافی و پیگیری برنامه پیشنهادی ششم توسعه و برخوردا

 .هایی بود که مورد بحث و برسی قرار گرفت ترین موضوع از اعتبارات مناسب در بودجه ساالنه نوغانداری از مهم

معاون وزیر جهاد کشاورزی در این نشست خواستار همکاری بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسالمی : پور تصرحی کرد داداش

 .های مورد اشاره به خصوص برنامه ششم توسعه نوغانداری شدند نامهویژه نمایندگان استان گیالن در اجرایی شدن بر به

های تخصصی  الزم به ذکر است، معاون وزیر در امور تولیدات دامی در این نشست بر لزوم جلوگیری از واگذاری مزارع و کارگاه

پیله تر ابریشم و نزدیک شدن  شرکت ابریشم به بخش خصوصی، پیگیری تعرفه واردات نخ و پیله ابریشم، افزایش قیمت تضمینی

ها، اعطای تسهیالت  شده برای احیاء و ایجاد توتستان آن به قیمت توافقی، تشکیل صندوق ابریشم، تولید گسترده نهال توت اصالح

 ./بانکی به زنجیره تولید ابریشم تا محصول نهایی تأکید کرد
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 گزارشات جهانی

 - 51/59/57فارس

 0491درصدی تولید جهانی غالت در سال  9.1کاهش 

درصدی از میزان رکورد تولید سال  9.1اشاره به کاهش احتمالی  0491اولیه در مورد تولید جهانی غالت   بینی پیش

 .گذشته دارند

ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، بررسی عرضه و تقاضای غالت،  به نقل از موسسه برنامه خبرگزاری فارسگزارش  به

غالت  ارزیابی تفصیلی تولید و همچنین وضعیت عرضه و تقاضای. کند انداز جدیدی از بازار جهانی این محصوالت را فراهم می چشم

شود، مکمل خالصه  انداز محصوالت و وضعیت مواد غذایی منتشر می در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبار در گزارش چشم

انداز مواد  تر درباره بازارهای جهانی غالت و همچنین سایر مواد غذایی مهم در گزارش چشم های دقیق تحلیل. گزارش ماهانه است

 9های  در تاریخ 0419در سال ( فائو)های ماهانه سازمان جهانی خواربار و کشاورزی  گزارش. شود غذایی دوبار در سال منتشر می

در گزارش حاضر، . شود دسامبر منتشر می 0نوامبر و  9اکتبر،  5سپتامبر،  14ژوئیه،  5ژوئن،  0می،  3آوریل،  0مارس،  9فوریه، 

 3وجودی ذخایر غالت، ارائه و مورد بررسی قرار گرفته که در تاریخ های تولید، عرضه، تجارت، مصرف و م بینی شاخص خالصه پیش

 .منتشر شده است(  1050اردیبهشت  13) 0419می 

 (9314) 0491درصدی تولید جهانی غالت در سال  9.1کاهش حدود 

تولید سال گذشته  درصدی از میزان رکورد 179اشاره به کاهش احتمالی  0419های اولیه در مورد تولید جهانی غالت  بینی پیش

 .دارند

با توجه به شرایط محصوالتی که پیش از این به  0419در سال ( به انضمام برنج آسیاب شده)شود تولید جهانی غالت  بینی می پیش

اند و نیز شرایط محصوالتی که هنوز باید کاشته شوند و همچنین با فرض شرایط جوی طبیعی برای باقیمانده فصل  زیر کشت رفته

سال گذشته  9درصد بیشتر از میانگین  9است اما تقریبا  0410میلیون تن کمتر از میزان تولید  05میلیون تن برسد که  0945به 

 559باشد؛ چرا که انتظار بر آن است تولید ذرت به دلیل کاهش کشت به  دلیل اصلی کاهش تولید جهانی غالت، ذرت می. باشد می

 .متر از سال گذشته استمیلیون تن ک 04میلیون تن برسد که 

افزایش به ( میلیون تن 08)تقریبا با یک درصد  0419 - 18های مقدماتی حاکی از آن است که مصرف جهانی غالت  بینی پیش

نرخ رشد مصرف غالت )است  0410 -10و  0410 - 19های  میلیون تن برسد که بسیار کمتر از نرخ رشد ثبت شده در سال 0900

بینی  بازتابی از پیش 0419 - 18افزایش محدود مصرف غالت در ( درصد بود 075درصد و  078ه ترتیب های مذکور ب در سال

افزایش بسیار کم استفاده از غالت به عنوان خوراک دام و کاربرد صنعتی غالت دانه درشت به ویژه برای تولید اتانول سوختی است 

راستای  در مقابل انتظار بر آن است مصرف غذایی غالت هم. ردکه احتمال توقف آن پس از چندین سال رشد سریع وجود دا

کیلوگرم خواهد بود که در این میان،  190بر همین اساس میانگین مصرف سرانه غالت در سال حدود . جمعیت جهان افزایش یابد

 .باشد  کیلوگرم می 9379کیلوگرم و برنج،  83مصرف سرانه گندم حدود 

درصد از  0، تقریبا 0419 - 18و مصرف  0419های مقدماتی فائو برای تولید غالت در  بینی یشذخایر جهانی غالت بر اساس پ

ذخایر کمتر غالت . میلیون تن خواهد رسید 803به  0418ذخایر ابتدایی کاهش خواهد یافت و تا نزدیک فصول زراعی منتهی به 

آیند هر چند کاهش ذخایر غالت تنها منجر  به حساب می بینی شده ذخایر جهانی غالت دانه درشت و برنج دلیل اصلی کاهش پیش

 .به کاهش نسبتاً کم در نسبت ذخایر به مصرف جهانی غالت خواهد شد
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از میزان برآورد تجارت ( میلیون تن 0)درصد  478با کاهش  0419 -18ها حاکی از آن است که تجارت جهانی غالت در  بینی پیش

کمتر ( میلیون تن 5)درصد  0حدود  0419 - 18بر همین اساس میزان تجارت غالت در . میلیون تن برسد 00570به  0410 - 19

شود کاهش در حجم مبادالت تجاری گندم و جو بیشتر از افزایش  بینی می پیش. است0410 - 10از حجم باالی مبادالت تجاری 

ای از  با وجود پیشینه 0410 - 0419آتی  المللی غالت مهم در فصل های بین قیمت. اندک مبادالت تجاری ذرت و برنج باشد

 .های زیاد غالت و تقویت ارزش دالر آمریکا شدیداً کاهش یافته است عرضه

حاکی از آن است که تولید، ذخایر و تجارت جهانی غالت در  0419 - 18های اولیه برای وضعیت غالت جهان در سال  بینی پیش

افزایشی است اما نرخ رشد 0419 - 18بینی فائو برای مصرف جهانی غالت در  یشپ. کاهش خواهد یافت0410 - 19مقایسه با سال 

. است 0410 - 10و  0410 - 19های  بینی شده که بسیار کمتر از نرخ رشد ثبت شده در سال مصرف تقریبا یک درصد پیش

نه درشت به ویژه برای تولید اتانول بینی افزایش بسیار کم استفاده از غالت به عنوان خوراک دام و کاربرد صنعتی غالت دا پیش

 .شده است 0419 -18سوختی منجر به افزایش محدود و مصرف غالت در 

میلیون  05)درصد  179رسد که تقریباً  میلیون تن می 0945به  0419های اولیه، تولید جهانی غالت در سال  بینی بر اساس پیش

 .آید به حساب می 0419کاهش تولید جهانی غالت در سال ذرت،دلیل اصلی . است 0410کمتر از میزان تولید ( تن 

 803درصدی از ذخایر ابتدایی به  0با کاهش  0418ها، ذخایر جهانی غالت تا نزدیک فصول زراعی منتهی به  بینی بر اساس پیش

نی غالت به حساب بینی شده، ذخایر ج ها ذخایر کمتر غالت دانه درشت و برنج دلیل اصلی کاهش پیش. میلیون تن خواهد رسید

 .آیند می

از میزان برآورد تجارت ( میلیون تن 0)درصد  478با کاهش 0419 - 18ها حاکی از آن است که تجارت جهانی غالت در  بینی پیش

کاهش در حجم مبادالت تجاری گندم و جو دلیل اصلی کاهش تجارت غالت به حساب . میلیون تن برسد 00570به  0410 - 19

 .آیند می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http10504948444103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940506000127


 4931دوم مرداد  اهم اخبار کشاورزی  هفته      ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

262 
 

 گزارشات جهانی
 - 51/59/15فارس

 در کشاورزی افغانستان« فراه« »ای کشت گلخانه»جایگاه 

ای در رونق کشاورزی،  تواند نقش ویژه غانستان رونق گرفته، میهای اف ای که در بسیاری از والیت کشت گلخانه

 .اشتغالزایی و کاهش قیمت محصوالت ایفا کند

های  بر اساس گزارش. مهمترین منبع درآمد افغانستان است ، کشاورزیخبرگزاری فارس سایت افغانستانبه گزارش خبرنگار 

درصد از درآمد  04درصد مردم افغانستان به کشاروزی و دامدرای مشغول هستند، حدود  54منتشر شده و آمار وزارت کشاورزی، 

 .ملی از ناحیه محصوالت کشاورزی است

تا   المللی تالش کرده های بین ن کشور در کنار برخی سازماندر افغانستان هنوز کشاورزی سنتی رایج است و وزارت کشاورزی ای

های اخیر کشاورزی در این کشور با تحوالتی هر چند اندک همراه بوده  در سال. کشاورزان افغانستانی را با علوم روز آشنا سازند

 .ای است است که از آن جمله رواج کشت گلخانه

 ای در افغانستان اهمیت کشت گلخانه

های اجتماعی به اهمیت این کشت در افغانستان اشاره کرده  مهندس کشاورزی با انتشار یادداشتی در شبکه« ت علویسید حضر»

. یابد های طوالنی است که اغلب سبزیجات این کشور در فضای آزاد پرورش می افغانستان دارای زمستان: وی نوشته است. است

 .باشد ورزان مفید بوده و کمک بزرگی به اقتصاد کشاورزان میای در طول زمستان برای کشا کشت سبزیجات گلخانه

شود که رساندن این  در فصل پاییز و زمستان سبزیجات و میوه از کشور های همسایه وارد بازهای داخلی می: وی افزوده است

تا کشاورزان برای تولید العبور سبب افزایش قیمت آن شده، بنابراین الزم است  های صعب سبزیجات برای مناطق دوردست از راه

ای در افغانستان آموزش ببینند که در این صورت شاهد از بین رفتن فقر در بین کشاورزان و رسیدن محصوالت  محصوالت گلخانه

ای  در ایام فصل زمستان که هیچ کاری برای کشاورزان وجود ندارد، رواج کشت گلخانه. با قیمت پایین به دست مردم خواهیم بود

 .ار را برای آنان مهیا خواهد ساختزمینه ک

 .تواند سبب فقر زدایی از نقاط محروم شود مهندس علوی معتقد است که این نوع کشت می

 ای فراه قطب کشت گلخانه

ای  در غرب و شمال افغانستان کشت سبزیجات و میوه گلخانه. اند ای روی آورده های زیادی به کشت گلخانه کشاورزان در والیت

ها هکتار  ده. ویژه والیت فراه در این کشت پیشتاز است های منتشر شده، غرب افغانستان و به اما بر اساس گزارش. ه استرواج یافت

 .ای قرار گرفته است زمین در این والیت زیر کشت گلخانه

هزار تن انواع سبزیجات  برابر افزایش یافته و روزانه بیش از یک 14ای در والیت فراه نسبت به سال گذشته  کشت سبزیجات گلخانه

 .شود تولید و روانه بازار می

 .ای و گرایش مردم به آن، سطح زیر کشت مواد مخدر را در این والیت کاهش داده است به اعتقاد برخی، کشت گلخانه

د خیار، ای، این والیت از نظر تولی های منتشر شده از سوی بخش کشاورزی والیت فراه، به مدد کشت گلخانه بر اساس گزارش

این سبزیجات در تمام فصل های سال در این . خربزه، هندوانه، گوجه فرنگی،بادنجان و انواع سبزیجات به خودکفایی رسیده است

های سبز والیت فراه حاال تا بازارهای حوزه غرب و والیت مختلف و حتی خارج از کشور  محصوالت گلخانه. والیت برداشت می شود

 .رسیده است

 .ای در شکوفایی و رونق بخش کشاورزی افغانستان و همچنین ایجاد اشتغال داشته باشد تواند سهم ویژه شت میرونق این ک
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 گزارشات جهانی
 - 51/59/11فارس

 کشت برنج تراریخته در کشور آغاز شد/ دانشگاه آمریکایی بر سرطانزایی محصوالت تراریخته تاکید
 04داند که به گفته مسئوالن  های آینده تهدید جدی می در حالی دانشگاه آمریکا محصوالت تراریخته را برای نسل

ه زودی کشت برنج تراریخته نیز در میلیارد دالر تراریخته بوده و ب 1.1درصد محصوالت کشاورزی وارداتی به ارزش 

 .شود کشور آغاز می

،بعد از اینکه دنیا با انفجار جمعیت روبه رو شد بیش از یک میلیارد نفر در جهان خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

رین نسخه بشر برای افزایش تولید غذا و رفع بحران غذایی و سیر کردن شکم گذارند، آخ وجود دارد که شبها گرسنه سر بر بالش می

گویند این علم هنوز به پختگی الزم نرسیده و کشت و  گرسنگان استفاده از محصوالت تراریخته است، حال اینکه کارشناسان می

انسان و محیط زیست داشته باشد، تواند ضررهای جبران ناپذیری برای  کار این نوع محصوالت اقدام عجوالنه است که می

های زیست محیطی و غیره از هزاران نوع خطر استفاده از این  اختالالت گوارشی، نازایی، عقیمی، کودکان ناسالم، تخریب سرطان،

 .محصوالت است

 شوند شود که از طریق دستکاری ژنتیکی اصالح می به محصوالتی اطالق می  تراریخته،

کنند و پاپ  را در کشورهای خود منع می  روسیه و آرژانتین استفاده از محصوالت تراریخته کانادا، آمریکا،بسیاری کشورها از جمله 

 .های جهان نیز اخیرا به استفاده این نوع محصوالت هشدار داده است رهبر کاتولیک

 شود شور میمیلیارد دالر محصوالت تراریخته وارد ک 979اما در کشور ما ایران به گفته مسوالن ساالنه 

 .درصد محصوالت کشاورزی وارداتی کشور تراریخته است 54اخیرا خانه کشاورز هم اعالم کرده است، 

 044شود و  هزار مورد جدید سرطان در کشور شناسایی می 54ها در کشور خبر داده است که ساالنه  وزارت بهداشت ازآمار سرطان

 .هزار مبتال به سرطان در کشور وجود دارد

زا  ساز سرطان است و در صورت آلوده بودن مواد غذایی، خطر سرطان مواد غذایی ناسالم از عوامل زمینه  اعالم وزارت بهداشت، بنابه

 .بودن آنها وجود دارد

نگریستند اما به تازگی رئیس پژوهشکده  ها برای کشت این نوع محصوالت با نگاه تردید می در حالی که د رکشور سالهاست دولت

جمهور خبر داده و گفته است مجوز  نامه بازدارنده در مهندسی ژنتیک توسط معاون اول رئیس لوژی کشاورزی از لغو آئینبیوتکنو

 .رسد تولید پنبه تراریخته در سال جاری صادر و برنج تراریخته سال آینده به تولید می

اند  کده آمریکایی، به پزشکان این کشور هشدار دادهرسپانسیبل تکنولوژی به تازگی اعالم کرده است که دانش بر اساس این گزارش،

ها عالئمی از  اند که در مطالعه دام آنها اعالم کرده. ای استفاده کنند های محصوالت غیر تراریخته که برای مداوای بیماران از نسخه

شود و  تر می ها بیش ن این آسیباند که با افزایش س ای و نیز اختالالت سیستم ایمنی دیده ای و روده های معده اندام  خسارت

ها  تواند مواد زاید در درون انسان دهد که محصوالت تراریخته می مطالعات انسانی نشان می. دهد ها را افزایش می ناباروری در انسان

باکتری  DNAبه  تواند شود، می ژنی که به داخل سویای تراریخته تزریق می. وجود بیاورد مدت به به جای بگذارد و اختالالت طوالنی

شود در خون زنان باردار و نیز کودکان  کشی که توسط ذرت تراریخته تولید می همچنین سموم حشره. زنده داخل انسان وارد شود

 .متولدشده یافت شده است

ه خطر معرفی شد ب 1558مشکالت سالمت تعداد زیادی از افراد بعد از اینکه محصوالت تراریخته در سال  بر اساس این گزارش،

سال  5درصد طی  10درصد به  3هایی با بیماری مزمن بعد از استفاده از محصوالت تراریخته از  درصد آمریکایی. افتاده است

های غذایی سر به فلک کشید و اختالالت نظیر اوتیسم، اختالالت گوارشی و دیگر مسائل به شدت افزایش  حساسیت. افزایش یافت
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های کافی برای تأیید اینکه محصوالت تراریخته صد درصد در این موارد مؤثر بوده، وجود ندارد،  وهشیافت؛ اگرچه در این موارد پژ

ویژه این محافظت  تر از این منتظر بمانیم و برای محافظت از خود باید اقدام کنیم، به اند که نباید بیش گروه پزشکان اعالم کرده

 .یش یابدتر در معرض خطر هستند، افزا برای کودکان که بیش

های پزشکی هستند که استفاده از محصوالت تراریخته گاوی  اتحادیه سالمت عمومی آمریکا و اتحادیه پرستاران آمریکا در بین گروه

 (نوعی انسولین که مرتبط با ایجاد سرطان است) IGF-1کنند؛ چراکه شیر این گونه گاوها به مقدار زیادی هورمون  را محکوم می

های محصوالت تراریخته  گرده کند، که کشت و کار محصوالت تراریخته آلودگی زیست محیطی ایجاد می  کند، میاین گزارش تاکید 

های محصوالت  گرده. کند جا شود که این مسئله امکان تداخل ژنی را در محیط ایجاد می ها جابه توانند تا فرسخ هایشان می و دانه

 .افزایش و نیز مواد زاید ناسالم را افزایش دهد تواند بحث گرم شدن کره زمین را تراریخته می

تواند باعث تضعیف وضعیت اقتصادی کسانی که محصوالت  همچنین محصوالت تراریخته می. کند سالمتی نسل آینده را تهدید می

 .بشود کنند، ارگانیک و غیره تراریخته تولید می

کشها مقاوم  محصوالت تراریخته در مقابل برخی علف. دهد می ها را افزایش کش از سوی دیگر محصوالت تراریخته استفاده علف

 .دهد کش بیشتری مصرف کرد و این عمل باقیمانده سموم را افزایش می شوند که برای از بین بردن بیماری باید میزان علف می

های ناخواسته، عوارض  ها از گونه با مخلوط شدن ژن. این گزارش حاکی است، محصوالت تراریخته عوارض جانبی فراوانی دارد

شود، همان فرآیند ایجاد محصوالت  نظر از نوعی ژن که وارد گیاه می صرف. شود جانبی زیادی از مصرف محصوالت تولید می

 .آلرژی ایجاد کند، ایجاد سرطان کند و ارزش مواد غذایی را کاهش دهد. ّ جدیدی بشود تواند باعث ایجاد سم تراریخته می

ها به این محصوالت بسیار خطرناک است به طوری  شکالتی که استفاده از محصوالت تراریخته دارد، نگاه دولتدر میان این همه م

ها زدن برچسب  کنند، دولت های استفاده از محصوالت تراریخته را انکار می ها به دلیل مسائل سیاسی اکثر خطرات و زیان که دولت

کنند، برنامه مطالعه سالمت روی این محصوالت  حصوالت متمایز بشود را الزامی نمیبرروی محصوالت تراریخته را که از دیگر نوع م

ها جا خوش کند بدون اینکه مسائل  هند که محصوالت تراریخته همینطوری در فروشگاه د ها اجازه می دهند و دولت انجام نمی

 .هشداردهنده در باره آنها اعالم شود

های خاک مضر است، این محصوالت تنوع  ت، دوزیستان و کال اکوسیستم و اورگانیسمحشرا محصوالت تراریخته برای پرندگان،

تواند  سازد، به طور مثال کشت این نوع محصوالت می کند و تولید را ناپایدار می منابع خاک را آلوده می دهد، زیستی را کاهش می

 .درصد کاهش یافته است 94کا ها در آمری به طوری که جمعیت پروانه  ها را تغییر دهد، عادات پروانه
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 گزارشات جهانی
 - 51/59/11فارس

 استرالیا خواستار صادرات گوسفند به ایران شد

ر مالقات با سفیر ایران در کانبرا با ابراز تمایل برای سفر به این کشور، خواستار تقویت وزیر کشاورزی استرالیا د

 .صادرات گوسفند به ایران شد

الملل فارس، کن باستون وزیر مواد غذایی و کشاورزی استرالیا و سفیر ایران در کانبرا خواستار تقویت  به گزارش به گروه اقتصاد بین

 .تجارت گوشت و صادرات گوسفند استرالیا به ایران شدند همکاری دوجانبه در زمینه

طی گزارشی با اشاره به مالقات این دو مقام ایرانی و استرالیایی خاطرنشان کرد که تجارت میان ایران  ویکلی فارمسایت استرالیایی 

 .رات گوسفند تقویت خواهد شدو استرالیا در زمینه صاد

میلیون گوسفند از این کشور وارد  0پیش از این، ایران یکی از واردکنندگان عمده گوسفند به استرالیا بوده است و ساالنه حدود 

 .دهه پیش متوقف شد 0کرده است اما این تجارت حدود  می

ر، ظرفیت صادرات ساالنه یک میلیون گوسفند به ایران میلیونی ایران نوشت، در حال حاض 54این گزارش با اشاره به جمعیت 

 .وجود دارد

وزیر مواد غذایی و کشاورزی استرالیا با ابراز تمایل نسبت به سفر به ایران گفت، در صورت احیای دوباره بازار ایران، این کشور 

 .تواند به عنوان بازاری مهم برای استرالیا در نظر گرفته شود می

دهد و تالش می کند تا این رقم را بر اساس تقاضایی که دریافت  میلیون گوسفند پرورش می 10رالیا حدود در حال حاضر، است

 .کند، افزایش دهد می
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زارشات جهانیگ  
 آیانامرداد  57, چهارشنبه

 المللی محصوالت مهم کشاورزی در جهان  روند تغییرات قیمتی بین
ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با استناد به گزارش اخص قیمت غذایی فائو و  های برنامه مؤسسه پژوهش

 0491 - 0404مهم کشاورزی در سال به بررسی تغییرات قیمتی محصوالت  OECD-FAOانداز کشاورزی  چشم

 .پرداخت

المللی محصوالت مهم کشاورزی اشاره به کاهش اخیر آنها در مقایسه  ، بررسی قیمت بین(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

فائو، تغییرات ماهانه ای که شاخص قیمت غذایی  گونه ها بر ادامه روند کاهش قیمت تأکید دارد، به بینی با چند سال قبل دارد و پیش

غالت، )این شاخص از میانگین شاخص قیمت پنج گروه محصولی . دهد المللی سبد محصوالت غذایی را نشان می های بین قیمت

 0440-0440های  های صادراتی هر گروه برای سال تشکیل شده که با میانگین سهم( هی گیاهی، لبنیات و گوشت شکر، روغن

کمتر از میزان متناظر ( درصد 0473)واحد  0078طور میانگین  به 0419قیمت غذایی فائو در ماه می سال شاخص . اند دار شده وزن

 .غالت و محصوالت لبنی بیشترین نقش را در کاهش شاخص قیمت غذایی فائو در ماه می داشتند. سال گذشته بود

 .رسید 0445د پس از ماه سپتامبر سال به کمترین میزان خو 0419میانگین شاخص قیمت غذایی فائو در ماه می سال 

سال ( 50خرداد  -اردیبهشت )تا ماه می ( 50بهمن  -دی ) شاخص قیمت غذایی فائو از ماه ژانویه : در این بررسی آمده است

 .های قبل، میزان آن کمتر بوده است از روندی نزولی برخوردار بوده و در مقایسه با سال 0419

بررسی شد که نتایج  0419تا ماه می سال  0410اخص قیمت محصوالت غذایی فائو از ماه می سال در پژوهشی دیگر، تغییرات ش

 08واحد کمتر از ماه آوریل و  870بوده که  18475، میانگین شاخص قیمت غالت فائو 0419آن حاکی از آن است در ماه می سال 

به  0419انداز مساعد برای محصول سال  ت به همراه چشمذخایر فراوان غال. است 0410متر از ماه می سال ( درصد 0070)واحد 

اندازی خرید توسط بیسیاری از کشورهای واردکننده و نیز  همچنین به تعویق. حفظ روند کاهشی قیمت غالت کمک کرده است

 .بینی کاهش تجارت در کاهش قیمت غالت نقش داشته است پیش

بیشتر ( درصد 078)واحد  075بوده که  19071طور میانگین  به 0419ی سال های گیاهی فائو در ماه م همچنین شاخص قیمت روغن

های گیاهی در ماه می نسبت به ماه  افزایش قیمت روغن. کمتر از ماه متناظر سال گذشته بود( درصد 01)واحد  01از ماه آوریل اما 

نینوی احتمالی  دلیل نگرانی درباره پدیده ال اساً بهافزایش قیمت روغن پالم اس. خاطر افزایش قیمت روغن پالم و سویا بود گذشته به

دلیل ازسرگیری  این در حالی است که قیمت روغن سویا به. تواند بر تولید روغن پالم در جنوب شرق آسیا اثرگذار باشد است که می

بینی کاهش تولید و  ل پیشدلی قیمت روغن آفتابگردان و گلرنگ نیز به. ویژه توسط چین افزایش یافته است تقاضای وارداتی به

 .اند های صادراتی، افزایش یافته عرضه

 075)بود که پنج واحد  18379طور میانگین  به 0419شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه می سال : افزاید این گزارش می

کاهش شاخص قیمت در بیشترین . کمتر از ماه می سال گذشته بود( درصد 0575)واحد  3179کمتر از ماه آوریل و ( درصد

های صادراتی  وجود ذخایر زیاد در نیوزیلند و افزایش عرضه. پودرهای شیر و کره مشاهد شد، اما شاخص قیمت پنیر ثابت باقی ماند

کره شمالی به نقطه اوج  های لبنی در نیم همچنین تولید فرآورده. های لبنی است در اروپا، عامل مهمی در کاهش قیمت فرآورده

خاورمیانه و شمال ) MENAهای توسط کشورهای  های کمتر لبنیات به افزایش خرید این فرآورده قیمت. د خواهد رسیدفصلی خو

 .منجر شده است( آفریقا

 تأثیر شیوع آنفلوآنزای مرغی بر قیمت جهانی طیور
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واحد بود  13171، 0419ل میانگین شاخص قیمت گوشت در ماه می سا: افزاید فائو درباره میانگین شاخص قیمت گوشت فائو می

های صادراتی  قیم. بود 0410کمتر از ماه می سال ( درصد 1175)واحد  0071کمتر از ماه آوریل و ( یک درصد)واحد  173که 

های  طور کلی قیمت به. تر برای گوشت تولیدی در آمریکا از عوامل مهم تأثیرگذار بر کاهش شاخص مذکور بوده است پایین

در مورد گوشت طیور، . تری برخوردار بودند گاو و گوسفند در مقایسه با گوشت طیور و خوک از روند نزولیالمللی گوشت  بین

های آمریکا بر  زا در بعضی از ایالت دلیل شیوع آنفلوآنزای مرغی بسیار بیماری محدودیت وارداتی تحمیلی توسط بعضی از کشورها به

 .ها تأثیر گذاشته است قیمت

 34بیشت راز ماه آوریل و ( دو درصد)واحد  073واحد بود که  15570، 0419ت شکر فائو در ماه می سال میانگین شاخص قیم

 .بود 0410کمتر از ماه می سال ( درصد 03)واحد 

 0404بینی کاهش قیمت محصوالت کشاورزی تا سال  پیش

آورده شده  0400بینی آن تا سال  و پیش 0410تا سال  0444در این بررسی روند قیمت واقعی محصوالت مهم کشاورزی از سال 

سال آینده، قیمت واقعی  14طی  0419 - 0400های  برای سال OECD-FAOانداز کشاورزی  بر اساس گزارش چشم. است

کاهش خواهند یافت؛ اما همچنان باالتر از سطوح قیمتی پیش از سال  0410محصوالت مهم کشاورزی از سطوح قیمتی سال 

ها از روند  ، قیمت0443پایین بود، اما با شروع سال  0444قیمت محصوالت کشاورزی در اوایل دهه . ماندباقی خواهند  0443

 0400ها تا سال  روند کاهشی قمیت شروع شد و انتظار روند کاهشی قیمت 0410در سال . افزایشی و پرنوسان برخوردار شدند

های واقعی محصوالت کشاورزی به معنای عدم احتمال  د کاهشی قیمتنکته قابل ذکر در اینجا این است که وجود رون. وجود دارد

 .وجود نوسانات قیمتی برخی از محصوالت نیست

های محصوالت کشاورزی به عوامل چندی از  از آزمون حساسیت قیمت OECD-FAOانداز کشاورزی  همچنین در گزارش چشم

های تصادفی تفسیر  ای مختلف استفاده شده و در نهایت نتایج تحلیلدر کشوره... های نفت و های ارز، قیمت قبیل رشد درآمد، نرخ

. های زیستی اثرگذار است های مختلفی بر قیمت محصوالت کشاورزی و سوخت ازجمله آنکه قیمت نفت خام از طریق کانال. شدند

تأثیر این عامل با . شود نجر میهای انرژی و کود شیمیایی م تر نفت خام به کاهش هزینه درباره محصوالت کشاورزی، قیمت پایین

برای نمونه برآوردها حاکی از آن است که در آمریکا، . توجه به نسبت هزینه انرژی در کل هزینه تولید کشورها متفاوت خواهد بود

درشت را در کشور به خود اختصاص  درصد هزینه تولید غالت دانه 0475درصد و  14هزینه انرژی و کود شیمیایی به ترتیب 

های تولیدی در این کشورها کمتر  طور قابل توجهی در کشورهای در حال توسعه کمتر است، چرا که سیستم ها به این سهم. دهد می

 .های محصول و انرژی وجود دارد مکانیزه است و انتقال قیمتی پایینی میان قیمت

 شود تر نفت خام، باعث کاهش قیمت محصوالت کشاورزی می قیمت پایین

های زیستی، عمدتاً تحت تأثیر  تقاضا برای سوخت. های زیستی، وضعیت متفاوتی وجود دارد ر است، درباره سوختالزم به ذک

در زمان کاهش قمیت نفت خام، انگیزه تولید . های زیستی است های نفت خام و سوخت های دولتی و رابطه میان قیمت سیاست

گذاری کمتر  تر و سرمایه این موضوع به تقاضای بازاری پایین. شود ار میهای زیستی کاهش یافته و از رقابت کمتری برخورد سوخت

 .شود ها منجر می برای این نوع سوخت

های فراوان و رقابت قیمتی قوی میان تولیدکنندگان مهم است که در نهایت کاهش قیمت  همچنین مشخصه بازار انرژی، عرضه

دالر در هر بشکه  5571به  0400ه به انتظار آنکه قیمت اسمی نفت خام تا سال با توج. نفت خام را در آینده به همراه خواهد داشت

 .مدت منجر خواهد شد تر نفت خام به کاهش قیمت محصوالت کشاورزی در کوتاه های پایین برسد، بر اساس توضیحات فوق، قیمت
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ویژه درباره غالت  گین محصوالت مهم کشاورزی بهاز دیگر عوامل مؤثر بر کاهش قیمت، عملکرد باالتر از میان: افزاید این گزارش می

های ارز از سایر عوامل  ها، رشد اقتصادی، رشد جمعیت و نرخ شرایط آب و هوایی، سیاست. های روغنی در دو سال اخیر است و دانه

 .اثرگذار بر کاهش قیمت محصوالت کشاورزی هستند

 0491 - 0404بینی کاهش قیمت غالت در سال های  پیش

دلیل  مدت به ، قیمت غالت در کوتاه0419 - 0400های  برای سال OECD-FAOانداز کشاورزی  اس نتایج گزارش چشمبر اس

. تر نفت، کاهش خواهد یافت های پایین ، میزان ذخایر باال، رشد اقتصادی کندتر و قیمت0410و  0410های  تولید باال در سال

 .های تولید از روند نسبتاً صعودی برخوردار باشد ستا با افزایش هزینهرا مدت هم انتظار بر آن است قیمت غالت در میان

مدت و روند نسبتاً افزایشی در  روند کاهشی در کوتاه-های روغنی همانند غالت  شود تغییر قیمت دانه بینی می همچنین پیش

در کشورهای نوظهور و کاهش رشد تولید دلیل اشباع تقاضای سرانه  های گیاهی به رکود در تقاضای جهانی روغن. باشد -مدت میان

 .های گیاهی را کاهش خواهد داد بیودیزل، قیمت واقعی روغن

 بینی شد پرنوسان پیش 0491 - 0404های  قیمت شکر در سال

در چهار سال . های پایین چند سال گذشته افزایش یابد های اسمی آن نسبت به قیمت درباره شکر انتظار بر آن است که قیمت

. های جهانی شکر منجر شده بود ، مازاد جهانی شکر و کاهش ارزش پول رایج برزیل در مقایسه با دالر آمریکا به افت قیمتگذشته

کشورهای تولیدکننده شکر در حال تعدیل محصولشان هستند که این موضوع باعث خواهد شد تا بازار جهانی شکر وارد مرحله 

، پرنوسان باقی 0400تا  0419بینی  های شکر طی دوره پیش قیمت. خواهند کرد ها روند صعودی را تجربه کسری شود و قیمت

انتظار بر آن است که اثر حذف . دلیل سیکل تولیدی بعضی از کشورهای مهم آسیایی تولیدکننده شکر است خواهند ماند که به

ادیه اروپا شود، اما تأثیر آن بر بازارهای منجر به کاهش قیمت شکر در داخل اتح 0413های شکر در اتحادیه اروپا در سال  سهمیه

 .بازگردند 0445های واقعی شکر به سطوح پیش از اوج قیمتی سال  شود قیمت بینی می پیش. جهانی نامعلوم است

 های اسمی گوشت انتظار کاهش قیمت

تر خوراک دام، انتظار کاهش  نهای پایی وری و هزینه دلیل افزایش بهره به: این بررسی درباره نوسانات قیمت گوشت آورده است

دلیل  قیمت گوشت گوسفند به. میالدی وجود دارد 0400های اسمی گوشت به استثنای قیمت گوشت گوسفند تا سال  قیمت

دلیل بازسازی گله در چندین  مدت به های اسمی گوشت گاو در کوتاه قیمت. تقاضای وارداتی قوی در چین باال باقی خواهد ماند

دلیل افزایش میزان تولید، کاهش خواهند  مدت به ها در میان قیمت. ده گوشت در سطح باالیی باقی خواهند ماندکشور تولیدکنن

 .یافت

 بینی نرخ رشد قیمتی برای پنیر پیش

دلیل کاهش شدید تقاضای وارداتی در چین، افزایش تولید  به 0410های لبنی طی نیمه دوم سال  همچنین قیمت شیر و فرآورده

دلیل  سال آینده به 14های اسمی طی  انتظار افزایش قیمت. مهم صادرکننده و تحریم وارداتی در روسیه، اکهش یافت کشورهای

 .شود بینی می در میان محصوالت لبنی، نرخ رشد باالیی برای قیمت پنیر پیش. رشد تقاضای وارداتی وجود دارد

 بینی افزایش قیمت محصوالت آبزی در دهه آینده پیش

. های اسمی را تجربه کند های باالتر تولید افزایش قمیت دلیل هزینه بر آن است که بخش محصوالت آبزی در دهه آینده به انتظار

تری از ماهیان پرورشی افزایش خواهد یافت، چرا که تولید ماهیان حاصل از صید در  قیمت ماهیان حاصل از صید با نرخ سریع

 ./ها واقع خواهند شد معرض سهمیه
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1351مرداد  16, جمعه

 هزینه تولید مواد غذایی در جهان به پایین ترین حد خود رسید 
ماهانه خود اعالم کرد که میانگین هزینه تولید مواد غذایی درگزارش ( فائو)سازمان خواروبار وکشاورزی سازمان ملل 

دهم درصد کاهش نسبت به ماه پیش از آن به پایین ترین حد خود در شش سال  0و  0در جهان در ماه ژوئیه با 

 .گذشته رسید

ن و برخی از کشورهای فائو درگزارش ماهانه خود کاهش میانگین هزینه تولید مواد غذایی را نتیجه کاهش نیازهای وارداتی چی

 .خاورمیانه و شمال آفریقا و فراوانی تولیدات و محصوالت لبنی در کشورهای اروپایی ذکر کرد

درصد  0دراین گزارش اشاره شده است که با وجود کاهش کلی در شاخص هزینه های غذایی، میانگین هزینه غالت دراین ماه 

 .دهم درصد نسبت به ماه ژوئیه سال گذشته پایین تر بود است 1و 14نسبت به ماه ژوئن افزایش داشته اما هنوز 

گزارش یاد شده همچنین یاد آور شده است که به دلیل شرایط نامساعد جوی در بخش های عمده ای از مزارع نیشکر کشور برزیل 

 .دهم در صد افزایش داشته است 9و  0هزینه های مربوط به قندو شکر نیز در ماه گذشته به میزان 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1351مرداد  15, شنبه

 آغاز توزیع مواد غذایی بین مردم یمن 
هزار نفر از ساکنان شهر عدن در  344زیع مواد غذایی در بین حدود سازمان ملل متحد اعالم کرد برنامه جهانی غذا تو

 .جنوب این کشور را آغاز کرد

ما درحال تالش به منظور کمک به دهها هزار نفر از مردمی » :محمد هادی، مدیرمنطقه ای برنامه جهانی غذای سازمان ملل گفت 

 «. هستیم که بدون مواد غذایی در فقر به سر می برند

ما تالش می کنیم تا بر ناامنی و بسیاری از موانع در یمن غلبه کرده تا بتوانیم به افراد فقیر که نمی توانند کودکان » :ود وی افز

 «.خود را تغذیه کنند، کمک کنیم

 به گزارش خبرگزاری آناتولی از نیویورک، براساس آمار سازمان ملل متحد، براثر جنگ در یمن که در اواسط ماه مارس امسال

 .تشدید شد، حدود چهار هزار نفر کشته شده اند( میالدی 0419)

درصد از مردم این کشور به کمک های فوری نیاز  54میلیون نفری یمن،  01برنامه جهانی غذا نیز اعالم کرده است از جمعیت 

 .میلیون نفر نیز در ناامنی غذایی به سر می برند 10دارند و در بین این افراد 

غذا اعالم کرد سازمان های بشردوستانه قرار است مواد غذایی مورد مصرف دو ماه را در بین مردم یمن از جمله آرد برنامه جهانی 

 .گندم و روغن خوراکی را در مناطقی از این استان که از ماه آوریل تاکنون به دلیل درگیری ها دریافت نکرده اند، توزیع کنند

خود را علیه مردم یمن آغاز کرده است، روز شنبه اعالم کرد به منظور انتقال کمک ها  ائتالف سعودی که چهار ماه حمالت هوایی

 .به مردم این کشور، آتش بس پنج روزه برقرار می کند

 .به رغم این آتش بس، با این حال چندین بار دو طرف درگیر مواضع یکدیگر را هدف قرار داده اند

وی سازمان ملل نیز روز پنجشنبه از طرف های درگیر در جنگ یمن ، سخنگ(Stephane Dujarric)استفان دوجاریک 

 .خواست به این آتش بس که به امید انتقال کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان در این کشور برقرار شده است، پایبند باشند

تاکید می ( بحران یمن)ین بحران هر روز ما بر ضرورت گفتگوهای سیاسی به منظور حل ا» :وی در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد 

کنیم و همه طرف های درگیر و کسانی که سالح در اختیار دارند را به آرامش دعوت می کنیم تا بتوانیم کمک های بشردوستانه 

 «.خود را به مناطقی که مورد نیاز است، ارسال کنیم

 .ت گرفتند، درگیریها تشدید شدزمانی که مبارزان گروه انصاراهلل در یمن کنترل صنعا، پایتخت را به دس

 .این موضوع باعث شد تا ائتالف سعودی تهاجم نظامی خود را در اواخر ماه مارس به یمن آغاز کند
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	برنامه 10 ساله خودکفایی تولید کود شیمیایی در کشور تدوین شد
	اخذ مابهالتفاوت ۱۵۰ تومانی واردات جو و گندم لغو شد
	انجمن ارگانیک ایران درباره واردات و تولید محصولات تراریخته در کشور هشدار داد
	تنظیم بازار شکر کشور با توزیع 250 هزار تن به نرخ مصوب
	اجرایی شدن مشوقهای صادراتی تا یک هفته آینده
	برنامه توقف کشت هندوانه در دستور کار
	طرح"تعادلبخشی کشاورزی" در گفتوگوی ایسنا با یک نماینده مجلس
	ابلاغ یک آییننامه اجرایی مرتبط با قانون بودجه 94

	برنج
	ضد و نقیضگویی مسئولان درباره واردات برنج/ واردات ۳۰۲ میلیون دلاری به رغم ممنوعیت
	هیچ مجوزی در 11 ماه اخیر برای واردات برنج صادر نشده است
	تاکید دانشگاه آمریکایی بر سرطانزایی محصولات تراریخته/ کشت برنج تراریخته در کشور آغاز شد
	روغن وارداتی از محصولات تراریخته است/ برنج تراریخته تولید داخل سال آینده به بازار میآید
	طرح کاهش 15 درصدی مصرف آب در تولید برنج تدوین شد/ سامانه عرضه برنج خالص راهاندازی شود
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	خرید تضمینی
	خرید تضمینی گندم از کشاورزان به 6.8 میلیون تن رسید
	رکورد خرید تضمینی گندم شکسته شد/ پیشبینی خرید ۸ میلیون تن در سال جاری
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	حذف آفت کش ها از آب با استفاده از فرآیند نانوفیلتراسیون
	نشست روسای دامپزشکی ایران و عراق در تهران
	اعلام پاکی ایران از هرگونه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به OIE
	شیوع تب مالت در لبنیات سنتی/ دولت راهکاری برای حمایت از صنایع لبنی اتخاذ کند

	سیب درختی
	سیب زمینی
	صادرکنندگان سیبزمینی، سردرگم مشوقهای صادراتی/ گردش مالی 7000 میلیارد ریالی در عمدهفروشیها

	شیلات
	تعرفه صادرات میگوی بوشهر به چین کاهش می یابد
	همکاریهای شیلاتی ایران و عراق گسترش می یابد
	ماهیهای خاویاری، بیغذا ماندهاند/ واردات بچهماهی خاویاری آزاد شود
	محموله 411 تنی آبزیان به روسیه آماده بارگیری شد

	شکر (چغندر / نیشکر)
	پیشبینی تولید 5 میلیون تن چغندر در سال جاری/ رکورد 20 ساله تولید شکر در کشور شکسته شد
	رکورد 20 ساله تولید شکر در کشور شکسته شد
	تنظیم بازار شکر کشور با توزیع 250 هزار تن به نرخ مصوب

	شیر و فراوردهها
	مصوبه خرید شیر خام به قیمت ۱۴۴۰ تومان ابلاغ شد/ پایان انتظار یک ساله دامداران
	پیامدهای داخلی و خارجی مصوبه افزایش قیمت شیر خام/ صنایع لبنی نشست اضطراری برگزار میکنند
	صادرات محصولات لبنی به عراق قوت گرفت

	صادرات و واردات
	اخذ مجوز برای صادرات دام عشایر/ صدور 700 هزار راس دام
	صادرات تخم مرغ به عراق و افغانستان انجام نمیشود
	احتمال کاهش تعرفه واردات گندم پس از فصل برداشت
	هیچ مجوزی در 11 ماه اخیر برای واردات برنج صادر نشده است
	استرالیا خواستار صادرات گوسفند به ایران شد
	اخذ مابهالتفاوت ۱۵۰ تومانی واردات جو و گندم لغو شد
	صادرات تخممرغ به عراق و افغانستان از سر گرفته میشود/ ارتقاء صادرات پس از رکورد سال گذشته
	صادرکنندگان سیبزمینی، سردرگم مشوقهای صادراتی/ گردش مالی 7000 میلیارد ریالی در عمدهفروشیها
	اجرایی شدن مشوقهای صادراتی تا یک هفته آینده
	صادرات محصولات لبنی به عراق قوت گرفت
	جزئیات منفی شدن تورم کالاهای صادراتی ایران/ جدول
	جدول تغییر تعرفه واردات ۴۰ قلم کالا ابلاغ شد
	واردات برنج از طریق مبادی غیررسمی / ممنوعیت واردات تا پایان دی ماه
	محدودیتی در صادرات تخممرغ و مرغ نداریم
	صادرات تخم مرغ به عراق و افغانستان انجام نمیشود
	احتمال از دست رفتن بازار صادرات لبنیات/ دپوی 40 هزار تن شیرخشک
	صادرات گوسفند به عربستان و کویت متوقف شد

	صنایع غذایی
	ارتقای کیفیت نان در گرو تقسیم کار ملی است
	صنایع آبمیوه، چشمانتظار افزایش تولید میوههای صنعتی و باغهای بزرگ میوه/ راه طولانی آبمیوههای ایران تا استاندارد MFC
	استاندارد ملی باقلوای سنتی قزوین تدوین شد
	تخلف "امگا3"یی لبنیاتیها ادامه دارد
	کمبود پرتقال صنعتی برای تولید آبمیوه و کنسانتره

	عسل
	جهاد کشاورزی به داد صنعت زنبورداری برسد
	برداشت عسل تا اواخر آبان ادامه دارد

	علوفه
	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی تا 500 هزار هکتار/ تدوین استانداردهای تولید بذر گیاهان دارویی، گل محمدی و زعفران

	گندم
	خرید تضمینی گندم از کشاورزان به 6.8 میلیون تن رسید
	احتمال کاهش تعرفه واردات گندم پس از فصل برداشت
	رکورد خرید تضمینی گندم شکسته شد/ پیشبینی خرید ۸ میلیون تن در سال جاری
	مابه التفاوت واردات گندم بعد از فصل خرید حذف می شود/ تعیین مقدار تعرفه، بعد از فصل برداشت و خرید دولتی
	شکسته شدن رکورد تولید گندم در مازندران/ ورود هیئت تجاری مانگیستائوی قزاقستان در دو هفته آینده
	رونمایی از ارقام جدید گندم، نخود و خردل/ استقرار بخشی از برنامه بینالمللی گندم و جوی زمستانه در ایران
	نرخ خرید تضمینی گندم داخل پایینتر از قیمت جهانی است
	حمایت از گندمکاران در گرو افزایش تعرفه واردات گندم

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز.
	بیرغبتی مشتریان به گوشت پیش سرد شده/ تا شهریور کمبود گوشت نداریم

	گوشت مرغ
	احتمال افزایش قیمت مرغ در دو ماه آینده وجود ندارد
	مهلت ثبت سفارش محصولات کشاورزی 3 ماه میشود/ شرایط صادرات گوشت مرغ فراهم است

	ماشین آلات
	استانداردسازی سمپاشهای کشور پس از سه دهه/ جذب تنها 5.8 درصد از اعتبارات خط سه مکانیزاسیون

	متفرقه
	کیفیت زمین برای برنجکاری مناسب بود، نه فوتبال!/ ایرانی ها عاشق برنج هستند
	تنها بانوی نعلبند ایران!
	کلاهبرداری اینترنتی از علاقهمندان پرورش زالو
	یک میلیون سگ؛ نگهبان 235 هزار گله دام در حال چرا/ دامداری ایران، نیازمند پرورش اصولی سگ های کار
	جهاد کشاورزی دور شهر شاهدیه یزد خط کشیده است/ 22 درصد شهر باغات است
	نابغه فراریدادهشده ایرانی، حشرهشناسان دنیا را به وجد آورد
	ثبت جهانی روستای ۱۲۰۰۰ ساله میمند؛ گامی برای توسعه گردشگری روستایی

	مرکبات
	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	هر هیئت علمی، یک فناوری جدید/ 19 واکسن دامی، 16 واکسن آبزی و 17 واکسن طیور در دست تولید
	افزایش ۱۰ درصدی قیمت تمام شده صنایع تبدیلی/ جای خالی حمایت نعمت زاده برای پیشگیری از زیان انباشته
	بیرغبتی مشتریان به گوشت پیش سرد شده/ تا شهریور کمبود گوشت نداریم
	آبیاری سالانه 400 هزار هکتار از اراضی کشاورزی با سیستم مدرن
	بازدید وزیر کشاورزی عراق از توانمندهای کشاورزی پیشوا
	نخستین جشنواره ارقام محصولات باغی و زراعی برگزار میشود
	توسعه استان گلستان با اجرای طرحهای کشاورزی شتاب میگیرد
	نشست روسای دامپزشکی ایران و عراق در تهران
	کشاورزان از انجام عملیات سم پاشی خودداری کنند
	آمادگی چهار کشور اروپایی برای همکاری های زیست محیطی در ایران
	15 هزار کیلومتر راه روستایی، در دست عملیات عمرانی
	دفاع معاون اول رییس جمهوری از ایجاد موزه های روستایی/ تهدید مهاجرت روستاییان برای تولیدات کشاورزی
	اصل 44 باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود
	نابغه فراریدادهشده ایرانی، حشرهشناسان دنیا را به وجد آورد
	زمین از سایر کشورها برای کشاورزی اجاره کنیم/ طرح "بهکاشت" در دستور کار است، نه "نکاشت"
	بازدید وزیر جهاد کشاورزی از طرح توسعه دشت راین تاکستان
	اظهارنظر مصباحیمقدم به مذاق "خانه کشاورز" خوش نیامد

	نهاده
	برنامه 10 ساله خودکفایی تولید کود شیمیایی در کشور تدوین شد
	ثبت بیش از 1400 ماده کودی ایرانی و خارجی/ راهاندازی پایگاه الکترونیکی اطلاعات جامع خاک
	فروشگاههای سموم کشاورزی ساماندهی میشوند
	قیمت کود ثابت ماند
	استانداردسازی سمپاشهای کشور پس از سه دهه/ جذب تنها 5.8 درصد از اعتبارات خط سه مکانیزاسیون
	توزیعکنندگان کودهای تقلبی به دادگاه میروند

	نوغان داری
	تدوین برنامه ششم توسعه نوغانداری کشور

	گزارشات جهانی
	کاهش 1.5 درصدی تولید جهانی غلات در سال 2015
	جایگاه «کشت گلخانهای» «فراه» در کشاورزی افغانستان
	تاکید دانشگاه آمریکایی بر سرطانزایی محصولات تراریخته/ کشت برنج تراریخته در کشور آغاز شد
	استرالیا خواستار صادرات گوسفند به ایران شد
	روند تغییرات قیمتی بینالمللی محصولات مهم کشاورزی در جهان
	هزینه تولید مواد غذایی در جهان به پایین ترین حد خود رسید
	آغاز توزیع مواد غذایی بین مردم یمن


