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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 

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

.ئیدبهره مند فرما  

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

 آیانا- 1931مرداد  22, پنجشنبه

 یابد  برابر کاهش می 41صنعتی،مصرف آب  های نیمه با ایجاد و توسعه گلخانه
هکتار گلخانه در کشور احداث شد اما ما عقیده داریم که ساالنه  4111در سال گذشته با همه تالشی که انجام شد، تنها 

 . هزار هکتار افزایش یابد5های کشور اضافه شود و در مرحله بعدی به سالی  هزار هکتار به سطح گلخانه9باید حداقل 

سنتیدرهایسنتیبهنیمهیامروزدرحاشیهبازدیدازطرحتبدیلگلخانهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران،محمودحجتبه

هاومسائلهایماباتوجهبهظرفیتوقابلیتسطحزیرکشتگلخانه:شهرستانورامیندرجمعخبرنگارانبااعالماینخبرافزود

.هکتاراستهزار9آببایدافزایشیابدکهدرحالحاضراینرقمتنهاپیرامونبحران

امیدواریمبهسطح:ابرازکرد"هایزیادشانخیلیموردتوجهمانیستنددلیلهزینههایمدرنبهگلخانه"وزیرجهادکشاورزیبابیان

ایازمحصوالتسبزیوصیفیمادرفضایبازتولیدصنعتیدستیابیمچراکههنوزبخشعمدهصورتنیمهزیرکشتموردنظربه

.کهمصرفآبفراوانیدارندشودمی

.شودمیلیونمترمکعبآبدرصورتانتقالتنهاخیاروگوجهبهگلخانهحاصلمی3بیشاز:حجتیتصریحکرد

صنعتیتغییریابدمیزانهاینیمهدرصورتیکهگلخانه:ویدرخصوصمیزانافزایشعملکرداینمحصوالتدرفضایگلخانه،گفت

.یابداهشمیبرابرک21مصرفآب

سازیزمین،استفادهازبذرمناسبومقاومبهخشکیوزودرسدرافزایشعملکردچگونگیآماده:وزیرجهادکشاورزیخاطرنشانکرد

.محصوالتکشاورزیتأثیرداردکههمهاینعواملکنارتوجهبهمصرفآبدردستورکاروزارتجهادکشاورزیقراردارد

هاافزایشکشاورزانوپشتیبانیوزارتجهادکشاورزیامیدواریمسطحزیرکشتمحصوالتکشاورزیدرگلخانهباکمک:حجتیگفت

یابدکهاینامرتأثیرقابلقبولیدرکاهشمصرفآبواستفادهمناسبازآندارد؛درمناطقیازپیشوا،ورامین،پاکدشتکهقطب

.امعسرزمینیدرحالانجامبودهودرسایرمناطقنیزدرحالتوسعهاستایهستند،مطالعاتجتولیدمحصوالتگلخانه

پزشکی،آموزشارائهتسهیالتیمانندخدماتبهگیاه:شود،اظهارکردداراندادهمیویدرخصوصسایرخدماتیکهبهگلخانه

.شوددارانانجاممیازگلخانههاییاستکهقیمتازجملهپشتیبانیچگونگیتولیدمحصولسالموتسهیالتارزان

ایبایدبازارهایبرایصادراتمحصوالتکشاورزیازجملهگلخانه:ایگفتوزیرجهادکشاورزیدرخصوصصادراتمحصوالتگلخانه

.هاییباروسیهوعراقمنعقدشدهاستهدفموردبررسیومطالعهقرارگیردکهدرحالحاضرموافقتنامه

هایصادراتیایجادشودتامحصوالتکشاورزیامکانهایلجستیکینیزبایددرمناطقیادشدهمانندپایانهشتیبانیپ:حجتیافزود

.ترابریهواییداشتهباشند

دربرخیمحصوالت:برمانندهندوانهگفتهایوزارتجهادکشاورزیبرایسطحزیرکشتمحصوالتآبویدرخصوصفعالیت

تأکیدوجودداردکهبایدتولیدمدیریتشدهوسطحزیرکشتکاهشیابد؛زیراماآباضافهبرایکشتهندوانهمانندهندوانهاین

.دلیلقیمتباالخودموجبنگرانیخواهدشدنداریمامادرصورتیکهبخواهیمهندوانهراواردکنیمنیز،به

اندازهنیازتولیدکردکهبرایتحققاینهایآبیتنهابهتوجهبهمحدودیتبرایناساسبایدمحصولهندوانهرابا:حجتیاعتقاددارد

.رسانیبهکشاورزانهستیمتاازسطحزیرکشتمازادخودبکاهندهایترویجیواطالعامر،نیازمندفعالیت

هباهمکاریمردمومسئوالنهزارهکتارهندوانهکشتشدک21ویمتذکرشدکهدربرخیمناطقماننداورزویه،درسالگذشته

.هزارهکتارکاهشیافت1محلیاینرقمبه
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درکشتبهارهامسالقیمتهندوانهنرخمتعادلیداشتامادرحالحاضرباتولیدشدناینمحصول:وزیرجهادکشاورزیتصریحکرد

نفعخودتولیدکنندهاستکهاینبه.هشدادهاستشدتکادرمناطقمختلفحجمزیادیازهندوانهبهبازارآمدهکهقیمتآنرابه

هاییوجودداردکهماامکاناعمالقانونبرایجلوگیریلحاظقانونیمحدودیتبه.محصولرابامحدودیتسطحزیرکشتتولیدکند

.کنیمازافزایشسطحزیرکشتنداریموتنهابهتوصیهبسندهمی

مدتثبتسفارشمحصوالتکشاورزیتوسطوزارتمربوطهوجلوگیریازتمدیدطوالنیحجتیدرخصوصلزومپذیرشمسئولیت

ایدردولتباتوجهبهشرایطتحریمتصویبشدهاستکهثبتنامهدرگذشته،آیین:ثبتسفارشمحصوالتیمانندبرنجوشکرگفت

ماهه21یتوارداتومیزانعرضهوتقاضارادرفرآیندیاینامرمدیر.کندماهقابلتمدیدمی21سفارشمحصوالتکشاورزیراتا

.ایجزاینکاروجودنداشتدلیلشرایطتحریمیدرگذشتهچارهکندامابهبرایماغیرممکنمی

پسازتوافقدیگرمشکالتتحریمپیشرویمحصوالتکشاورزیوجودنداردکهامیدواریمکهدرسایرمحصوالتنیز:ویادامهداد

نامهیادشدهاصالحشودتابتوانیممدیریتکنترلوارداتینمحدودیتبرداشتهشود؛برایتنظیمبازارمحصوالتکشاورزیبایدآیینا

.محصوالتکشاورزیراداشتهباشیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11144-4.html 
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 آب
 آیانا- 1931مرداد  13, دوشنبه

 انگیز مدیریت آب به شیوه سنتی در تاریخ ایران  نظام شگفت
خشکوخشکفراگرفتهاست،تأمینآبازدیرباز،یکدغدغهمهمدرسرزمینیمانندایرانکهبخشبزرگیازآنرامناطقنیمه

ویژهآیینزردتشتیونیزدرکتابدینیوندیداد،تأمینآبرودرتعالیمدینیایرانیانپیشازاسالمبههمیناز.ساکنانآنبودهاست

همچنینرویاندن.آمدهاستشمارمیهایجاریوزیرزمینی،کاریمهموپسندیدهبههایخشکبهکمکآببردنزمینوزیرکشت

.آبدرایرانهموارهنمادروشناییوپاکیبودهاست.سفارششدهاستگیاه،کاشتندرختوآبادکردنسرزمیننیز

هایسطحی،کاریسترگبودهزیراباساماندهیمنابعهایپیرامون،بهدلیلکمبودآبهاودشتدستیابیبهآبوانتقالآنبهزمین

هاونهرهایهایرودخانهمراکزتمدنیاساسادرکناره.نندهایزراعیوباغیتولیدکاندفرآوردهتوانستهیاریمیآبوایجادنظامآب

.شوداینمسألهدربارهسرزمینایرانبهخوبیدرتاریخدیدهمی.اندهاوکاریزهاقرارداشتهجداشدهازآنهایادرهمسایگیچشمه

.اندهایمصنوعیبرایمدیریتآبرویآوردهروشاند،بهآبیودربرخیمناطقنبودآب،رویارویشدهجاکهباکمایرانیاناماآن

استادجواد.کندهایزیرزمینیدرتاریخایراناستکهآبرابهسطحزمینهدایتمیهایدیرینهوباصرفهاستخراجآبقناتازروش

این.العه،پژوهشوتالیفکردهاستهادرزمینهمنابعآبومدیریتآنهادرتاریخایرانمطشناس،دههنژاد،جغرافیدانومردمصفی

کهتحصیالتخودرادردانشگاهتهران2331سالخورشیدیپسازورودبهعرصهجغرافیاوتاریخبه2311پژوهشگربرجسته،زاده

هایپژوهشیوها،طرحنژادتاکنونمقالهصفی.شناسیدانشگاهمونیخپرداختآغازکرد،مدتیرابههمکاریپژوهشیدرموسسهشرق

هاییاوهمچنینکتاب.اندازآنجمله«بنه»و«هایسنتیآبیاریدرایراننظام».هاییگوناگوندراینحوزهمنتشرساختهاستکتاب

درنژاد،مطالعاتیگستردهجوادصفی.رانیزدرکارنامهخوددارد«حدودالعالممنالمشرقالیالمغرب»و«المسالکوالممالک»چون

هادرمیانایالت،عشایروروستاییانهایمیدانیوبررسیقناتهایآبیاریدرایرانانجامدادهکهبخشیمهمازآنهاازپژوهشنظام

داندکهنامگرفتهاست،مقنیانرامهندسانیمی«پدرقناتایران»ایغیررسمیگونهاینپژوهشگربرجستهکهبه.بهدستآمدهاست

«آورآب»بههمیندلیلپیشنهادکردهاستکهواژه.اندهایکهنایرانیازدلزمینبیرونکشیدهزیباترینوبهتریندانشآبرابا

.نژادنظاممدیریتآبدرایرانرابهبحثوبررسیگذاشتهاستشهرونددرگفتوگوبااستادصفی.شود«مقنی»جایگزینواژه

ضعنامناسبجویایرانازلحاظبارشونیزمشکلکمبودآب،ایرانیاندرجریانتاریخ،چگونهبااینبهوباتوجه!نژادجنابصفی

اند؟اند؟همچنینچهتدابیریبرایاینوضعداشتهوپنجهنرمکردهمشکلدست

امنقشهبارانتهیهایبهنکهمرحومدکترحسنگنجیمسئولبخشهواشناسیبود،نقشهخورشیدی،زمانی23٣1سالدرحدود

هایآماریآنزمانمتوسطبارانبراساسداده.ازرویایننقشه،متوجهچگونگیپراکندگیبارشباراندرایرانشدم.شدمی

«بنه»جابانظامجمعیآباددرپیرامونتهرانمونوگرافیانجامدادمودرآنکمیپیشازآنرویروستایطالب.متربودمیلی311

توانهادرروستاهاارتباطیوجودداردکهبراساسآنمیباتطبیقایندوفهمیدممیانمیزانبارندگیباایجاداینبنه.شدمآشنا

اینمسألهجالببودزیرابنه،خطبارانو.مترمطابقتداشتمیلی311هاباخطبارانمرزاینبنه.دارراتعیینکردمناطقبنه

بهشرایطآبمنطقهخود،چگونهامورخودرامدیریتدهدمردمایرانباتوجهایننشانمی.شناسدهواشناسینمیبندیسازمانتقسیم

بنهیعنیواحد.کردندشناسد،آبرامدیریتمیهایبارانرامیدهقانانهوشمندمابااعتقاداتیمثلفرشتهبارانکهدانه.کردندمی

.اندازداینپنجعاملکشترابهراهمی.هنامپنجعاملآب،بذر،زمین،گاوشخمونیرویانسانیزراعیکهدارایزیربناییاستب

.هاهزارسالپیشینهدارندرسدکهاینبنهبهنظرمی.ترینمسألهدراینمیانهچگونگیتقسیمآببودمهم

است؟ها وجود داشته  ای مستقیم میان بارش باران و نظام بنه در واقع رابطه
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داریونظامآبیاریآنانتربودهنظامبنهبارانهامتوجهشدم،بهنسبتتراکمباراندرجاهاییکهکمبامطالعهدرونبنه!بله،دقیقا

یاردرمناطقخشکوجودنظامیدقیقباسرآب.بندیآنسختودقیقبودهاستشدهودرنتیجهقوانینآبوجیرهترمیپیچیده

هادرطولتاریخزندگیآدم.شودایدقتدارندکهحتییکدقیقههمپسوپیشنمیاندرتقسیمآبمیانساکنانبهاندازهدارد؛آن

تعدادساکنانیکمنطقهبا.آمدهاستبهآببستگیداشتهوبهتناسبحجمآبیکهدرمنطقهبوده،جمعیتپیرامونآنگردمی

کهباهدفثبتهنگامی.آبیقناتراابداعکردندویژهدریزدوطبسبراثربیایرانیانبه.تهاستایمستقیمداشمیزانآب،رابطه

شناسبهدیوهادستوردادزمینراگفتندیکیازسالطینمحلیخراسانبهنامطاهرآبکردم،میوگومیهاگفتتاریخشفاهیبامقنی

.آببرسانندکمسوراخکنندوآبراازمناطقپرآببهمناطق

را داد؟« قنی»شناس درواقع همان عبداهلل طاهر، از حکمرانان طاهریان است که دستور تالیف کتاب  این طاهر آب

اینشخصمقنیانرا.هاینخستیناسالمیاستدانیمپادشاهیکهدستوردادیکیازملوکسدهالبتهاینافسانهاست؛می!بله،دقیقا

.آنکتابدرحوزهقواعدتقسیمآببود.ادکتابیتالیفکنندکهقنینامگرفتگردآوردودستورد

ها، شیوه تقسیم آب در میان مردم روستاها چگونه بوده است؟ به این محدودیت باتوجه

مدارمثال.گفتنددهیرامدارگردشآبمیبود؛فاصلهمیاندونوبتآب«مدارگردشآب»بندیآبدرروستاهابراساستقسیم

شد،اینآمدکهمدارگردشآبچندینروستایاطرافهممتفاوتمیالبتهگاهپیشمی.روزبودگردشآبیکروستاهفتشبانه

روستاییکهنسبتجمعیتاولیهباحجمآبآنکمتربودهمدارگردشآبآن.بندیازجمعیتاولیهیکروستابرگرفتهبودتقسیم

دربرخیروستاهاکهجمعیتاولیهآننسبتبهمیزانآبموجودبیشتربودامامدارگردشآبتا.روزشششبانهشد،مثالترمیکوتاه

روزبود،یکروزشبانه21اگرفرضکنیممدارگردشآب.گرفتندبرایمصرفخانگینیزیکروزرادرنظرمی.رسیدروزمیشبانه2٣

روستاییان،آبرادرآنروزبراینظافت،حمام،آبیاریباغچهوشستنلباسبه.کردندعیینمیعنوانروزاستفادههمگانیتاضافهبه

انبارعمومیبرایمردممالکروستاهموارهیکآب.شدهایعمومیونیزحمامروستادراینروزبایدپرمیانبارآب.گرفتندکارمی

روزبودبازهمهریکازاینیعنیاگرمدارگردشآبهفتشبانه.بود«الکیمخرده»شکلدیگریازتقسیمآب،.ساختروستامی

بهاینشیوه.توانستمثالسهساعتدرروزآبداشتهباشدهریکازخانوارهامی.ترداشتندروزها،درونخودتقسیماتیجزیی

.کردیارهانظارتمییاربرمجموعهآبسرآب.یارنامداشتکردآببندینظارتمیکهبرجیرهکسی.گفتندمالکیمیخرده

.پس در روستاها عمال آب در دست مالک بود، اما نیروی اجرایی آن مردم بودند

درروستاهاعمالآبدردستمالک.شدترینبخشکارکهاجرابودبهدستمردمروستاامازیرنظرمالکانجاممیدرواقعمهم!بله

گونهکهگفتمقواعدتوزیعآنهمان.کردانبارهایهمگانی،مصرفخانگیروستاییانراتأمینمیساختنآباوبا.روستاقرارداشت

هایکشاورزیهدایتگفتند،بهسمتزمینجمعیمردمکهبهآنبنهمیآبکشاورزینیزباکاردسته.برایهرمکانمتفاوتبود

پرهزینهبود،تنهاازعهدهمالکانوجاکهزمانبرحفرقناتازآن.رونقداشتبخشکشاورزیبدینترتیبباوجودآبکم.شدمی

کردندعمالزیرنظرمالکانبودندکهآناننیزکهدرحفرقناتفعالیتمیدارهاوهمهکسانیها،سرآببنابراینمقنیان،میرآب.آمدبرمی

.دادندبهحکومتمرکزیبایدپاسخمی

ویژه که مردم شهر، تنها برای مصرف خانگی به آب نیاز داشتند، نه  وزیع آب، در شهرها متفاوت بود؟ بهوضعیت تقسیم و ت

.کشاورزی

آب،هرشببهیکمحلتعلقداشتکهبراساسروزهایهفته،آبمنطقه.کردوضعیتتوزیعآبدرشهرها،محلهبهمحلهفرقمی

انبارهاریختهونگهداریشامیدنیدرشهرها،ازآبیکهمصرفخانگیداشتودرآبعرضهآبآ.شدهاسرازیرمیبهیکیازمحله

آشامیدنیدرتهرانآب.گفتندشدآبریختنمیانبارذخیرهمیخوردنوآبیراکهدرآبآبآشامیدنیراآب.شد،متفاوتبودمی
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درپشتمحلهتوپخانهقرارداشت؛مدیریتآندردستدرباربودبهشاه،آبقناتیبودکهآب.هممشهوربود«شاهآب»البتهگاهیبه

آوردندوبههامیداد،آنهابهمحلههامیدولتاینآبرابهمیرآب.گفتندوآبیبسیارتمیزوزاللداشتشاهمیهمیندلیلبهآنآب

.رسیدانبارهامیکشیدندبهآباییکهدروسطکوچهمیهریختند،ازراهجویانبارمیآبیکهبهآب.فروختندشاهیمی31قیمت

هاروانکردندکهبدانندآبدرجویزدندوهمهراخبرمیهاشبانهصدامیمیرآب.گفتندکردندمیرآبمیکهآبراتوزیعمیکسانیبه

.کردندانبارهاراپرمیهاآبماشبروکهتمیزتربودبیشترطرفدارداشتبههمیندلیلعموهایشبانهازآنآب.شودمی

داد؟ شد چه رخ می انباری خراب می اگر آب. انبارها نقشی حیاتی در زندگی شهرنشینان برعهده داشتند پس آب

.رفتشدیعنیبهاعماقزمینفرومیکردندزیراآبهدرمیشدوتعمیرنیازداشت،آنراپرنمیانباراگرگاهیخرابیاسوراخمیآب

هایگرفتندیاباسطلوکوزهازجاهاومحلهانبارهایهمسایهبهرهمیانبارشخراببود،درآنمدتازآبایکهآبساکنانخانه

.اینانالبتهکاریبسیارسختداشتند.آوردنددیگرآببهخانهمی

کردند؟ انبارها سرد بود؟ چگونه آن را خنک می در فصل تابستان آب آب

ریختندکهدرهادرزمستاندرزمینگودیآبمیفروشیخ!زدندیخبلوریفروختند؛آنهادادمیهادرفصلتابستانیخمیفروشیخ

«هاجگن»هاراباایزیادازحجمیخاندازه.ریختندشکستندودرزیرزمینمییخآنراسپسمی.بستهایسردزمستانیخمیشب

توانستدویاسهماهیخآنهریخچالمی.کردهاجلوگیریمیشدنوریختنیخهانوعیپوشالبودکهازآبنجگ.کردندجدامی

گذاشتندکهبانظمیویژهوبههاباهمقرارمیفروشهاباهمازبیننرود،یخکههمهیخبرایآن.محلهرادرتابستانتأمینکند

برگیرینیزافزوننظامیخ.کردندایهماهنگینیازداشتکهمردم،خود،آنراادارهمیکارهمگونههارابازکنند؛اینترتیبیخچال

هادربرخیاکنونهمحتیخودمکانیخچال.خورشیدیوجودداشت23٣1سالهمهاینتشکیالتتا.ادارهخودآباهمیتداشت

.ودشهاهنوزهستولیدیگرازآنهااستفادهنمیمنطقه

کشی در شهرها چه زمانی رواج یافت؟ این کار ابتدا از طریق حکومت صورت گرفت؟ آب لوله

کشیلوله.وضعاینگونهبود233٣سالتا.حکومتپسازگسترشتهرانوالبتهطرحمسائلبهداشتی،بهاینمسألهتوجهکرد!بله

درایندورانابتدایک.انبارهاخشکوبهانباریتبدیلشدندخورد،آبعمومیآبکهدرعصرپهلویدومانجامشد،ایننظامبرهم

کهبهپیشازآن.بردندرفتندوآبموردنیازخودرابهخانهمیجامیهمهباسطلبهآن.هاکشیدهشدلولهعمومیبهسرکوچه

کشیآب،کارالبتهباشروعلوله.شدآنگرفتهنمیایدربرنداشت،یعنیپولیبابتکشیشود،اینآبهزینههالولهتکخانهتک

شدنکارهاایناعتراضفروختندکسادشدواینهاناراضیشدندولیبعدباآسانهاکهآبویخمیشکنهاوسقاهایایخمیرآب

دولتو.کردندیافتمیحسابدرانبارهارابرعهدهگرفتندوحقبدینترتیبکارهاییدیگرمثلپرکردنآبآب.گسترشنیافت

.کردندهانظارتمیپسبرتقسیمآببرمحلهشهرداریازاین

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/11119-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/24003-1.html
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 آب
 آیانا- 1931مرداد  22, سه شنبه

 کمپین آب با حضور مسعود جعفری جوزانی، سعید معروف و احسان روزبهانی تشکیل شد 
قهرمان بوکس ایران و آسیا به عنوان « احسان روزبهانی»نویسنده و کارگردان سینمای ایران و « مسعود جعفری جوزانی»

 .ا شدبه آنان اهد« آب»ایران انتخاب شدند و از طرف وزیر نیرو، لوح سفیر « آب»سفیران 

مسعودجعفری»کاپیتانتیمملیوالیبالبهعنوانسفیرآب،«سعیدمعروف»بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران،بعدازانتخاب

وزیرنیروو«چیانحمیدچیت»قهرمانبوکسایرانوآسیا،ازطرف«احسانروزبهانی»نویسندهوکارگردانسینمایایرانو«جوزانی

مدیرعاملشرکتتوسعهمنابعآبونیرو،«محمدرضارضازاده»ای،مشاوروزیرنیرودرامورفرهنگیورسانه«فقناصرش»باحضور

هایمختلف،بهعنوانسفیرانآبایرانانتخابشدندوهایکشور،مسئوالنوزارتنیرووخبرنگارانرسانهتعدادیازمسئوالنرسانه

.رنیرودریافتکردندراازدستوزی«آب»هایسفیرانلوح

آبمایهحیاتاستوبقای:کشوردادهشد،ذکرشدهاست«آب»وزیرنیروبهسفیران«چیانحمیدچیت»درلوحیکهازطرف

درحالحاضرمناطقیازجهانوازجمله.انسان،ارتقایرفاهوتوسعهاقتصادی،درگرودسترسیبهمنابعآبکافیوسالماست

هایجدیانایران،بهدلیلموقعیتجغرافیایی،شرایطخشکسالیوتغییراقلیم،ازنظرمنابعآبدچارمحدودیتمیهنعزیزم

هایصنعتیوکشاورزیوهایناشیازفعالیتازطرفدیگربهدلیلعدماستفادهکاراازمنابعآبونیزورودآالینده.باشدمی

نجاتزمیندرگروآگاهیوعزموارادههمهساکنینکرهخاکی.شودیجدچارآلودگیمیفاضالبهایشهریبهمحیط،منابعبهتدر

بههمینجهتشایستهاستجنابعالیبهعنوانسفیرآب،پیامایرانـمهدکهنتمدنـ.برایحفاظتکمیوکیفیازمنابعآباست

زیآحادجامعهبهوضعیتمنابعآبـترویجفرهنگمصرفساـآگاه:رادرخصوصضرورتتالشیکپارچههمهمردمجهانبرای

بهینهآبـانعکاساهمیتوجایگاهراهبردیآبدرآیندهجوامعبشریوهمچنینجلوگیریازآلودگیمنابعآببهمردمکشور

.عزیزمانوهمچنینمردمدیگرکشورهاییکهحضورخواهیدداشت،ابالغنمایید

«.نمایمامیشماراازدرگاهخداوندبزرگمسألتمیموفقیت،پیروزیوشادک

مسئله آب، تنها مختص به ایران نیست

افتخاربزرگیاستکهدرکنارشما:فیلمنامهنویسوکارگردانسینمادراینمراسمگفت«مسعودجعفریجوزانی»بنابراینگزارش،

توانندبهخوبیبسترسازیفرهنگیرادرجامعهفراهمکنند؛قدینمینگاران،نویسندگانومنتهستم؛امروزهخبرنگاران،روزنامه

مسئلهآب،تنهامختصبهایراننیستوشاملکشورهایدیگر.امیدوارمکهبااینانتخاب،بتوانیمکارهاییدرزمینهآبانجامبدهیم

درزمینهآب،ایننوعمدیریترادرکشورجاکنیمکهازدولتتشکرمی.ایاستشودودرواقعزنجیرهبههمپیوستههممی

.اندازندکهبامردمصادقانهبرخوردبکنندمی

رسانهحرفاول.تواندبرتریداشتهباشددرحقیقتارزشرسانهازهرموشک،سالحوارتشیدرامنیتکشورمی:ویهمچنینگفت

هایجهانباشگردهایخاصیاینحرفراکهتادیروزکسیند،تمامرسانهخواهندحرفیراجابینداززندوامروزهوقتیکهمیرامی

.توانندبهخوبیآنرادرافکارعمومیمردمجهانجابیندازندازآنخبرنداشتوحتیبهدروغمی

هارم؛امیدوارمکهازاینرسانهباصداقتیکهازاصحابرسانهایرانسراغدا:ایننویسندهوکارگردانسینمایایراندرپایانتأکیدکرد

.بهخوبیودرستیاستفادهبشود

آب هست، ولی کم هست

روزخبرنگاررابههمهخبرنگارهایعزیزتبریک:قهرمانبوکسایرانوآسیادرادامهاینمراسمگفت«همچنیناحسانروزبهانی

.راداشتهباشیمهایمان،هوایدوستانوهمسایه«آبهست،ولیکمهست»گویم؛می
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تشکیل کمپین آب با حضور جعفری جوزانی، معروف و روزبهانی

درراستایاقداماتیکهوزارتنیرو:اینیزگفتمشاوروزیرنیرودرامورفرهنگیورسانه«ناصرشفق»درادامهاینمراسم،مهندس

کاپیتانتیمملی«سعیدمعروف»هحدودسهماهپیشایرانرامطرحکردیمودراینزمین«آب»انجامدادهاست؛بحثسفیران

والیبالکشورمانوهماکنونهمدوچهرهبسیاربزرگواروشایستهکشورعزیزمانایرانبه

.انتخابشدند«آب»عنوانسفیر

نانارزشمندایراندوستانایرانیاست؛ایشانجزوکارگردانامیآشنابرایهمهفرهنگ«مسعودجعفریجوزانی»:ویهمچنینگفت

راکارگردانی«درچشمباد»هایماندگاریدرتاریخسینمایایرانوهمچنینسریالموفقوتاریخیروندکهفیلمبهشمارمی

.اندکرده

هپرچمپسردوستداشتنیهستندک«احسانروزبهانی»دیگرسفیرآبما:ایدرادامهافزودمشاوروزیرنیرودرامورفرهنگیورسانه

خواهددربرزیلرابگیردومی«ریو»آوردوبهمنقولدادهکهمدالطالیالمپیکپرافتخارایراناسالمیرادرجهانبهاهتزاردرمی

.سفیرخوبآبمانشود

هاییکهدارندگیامیدوارماینعزیزانکهسفیرانشایستهآبماهستند؛واقعاًباتوجهبهشایست:درپایانتأکیدکرد«ناصرشفق»

باحضوراینعزیزان،کمپینآبدرکشورتشکیلشدهو.بتوانیمازنفوذکالموجایگاهشاندرزمینهمصرفبهینهآببرخوردارباشیم

آبیآغازشدهاستواینحرکتدلنشینوافتخاریسرآغازیکجامعهمطلوبدرکشوررانویدحرکتجدیدیبراینجاتایرانازبی

.آبیاینعنصرحیاتینجاتبدهیمامیدواریمدراینزمینهوباحمایتوهمراهیمردم،کشورعزیزمانراازبحرانبی.دهدمی

http://www.iana.ir/majles/item/11114-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/24027-1.html
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 آب
 خبرنگاران جوان

 ترین تونل آبی کشور مشکل کم آبی کرمان با افتتاح بزرگحل 

هاوبخشخصوصیهایاستانکرمانباحضورادارات،سازمانهاوظرفیتجشنوارهفرهنگیاقتصادیکرمانبرایمعرفیتوانمندی

.سراسراستانبرپاشدهاست

علیرضارزمحسینیدرمراسمافتتاحیهجشنوارهاقتصادیفرهنگیاستانکرماندراقتصادیباشگاهخبرنگاران؛خبرنگاربهگزارش

.امشب،شبخاطرهانگیزیبرایکرمانوکرمانیاناست:هایبرجمیالداظهارداشتسالنهمایش

هزار001هزارمعلم،01هزاروانشجو،27٣دانشگاه،221استانکرمان:هایاستانکرمانبیانکرداستاندارکرماندرمعرفیسرمایه

.حوزهیعلمیهدارد٣٣دانشآموزو

باشدوپیشینهکرماناستانیزرخیزاستوبرخالفتصوربقیهکویرینمی:هایاستانکرمانبیانکردحسینیبااشارهبهظرفیترزم

هزارسالخواهدرسیدوالزماست21دنکرمانبهبیشازدهدکهتمتاریخیوکشفیاتجدیددرتمدنهلیل،نشانمی

.توانندتاریخرامتحولکندنویساندراینزمینهتجدیدنظرکنندواینکشفیاتجدیددرهلیل،میتاریخ

.شودمیکنیمباهمکاریشهرداریتهرانوسایرمدیراندریکهفتهبرگزاراینجشنوارهکهافتتاحیهآنراشروعمی:ویگفت

نوععنصر01استانکرمانرتبهاولمعدنکشورراداردو:ویبااشارهبهاینکهسهاثرثبتجهانیاستانکرمان،خاطرنشانکرد

ایمکشفکنیموبزرگتریندرصداستانرادرحوزهیمعدنتوانسته21معدنیدرکشورکشفشدهکهبراساسنظرکارشناسانتنها

.یوریلیدرایناستاناستحملونقلهوای

باشدورتبهاولخلقپولتوسطاستانکرماندرزمینهمالیاتدرتولیدناخالصداخلیجزسهاستانبرتردرکشورمی:ویافزود

صنعتگران،کشاورزانومعدنکارانرابهخوداختصاصدادهاست

درصدباغاتکشوردراین10گیردویدراستانکرمانصورتمینوعمحصوالتباغ71درحوزهکشاورزیتولید:حسینیگفترزم

.باشداستانمی

22بهدنبالآنهستیمکه:هایمس،تیتانیوم،کرومیتوغیرهدراستانکرمانخاطرنشانکردترینظرفیتویبااشارهبهبزرگ

.دراستانتولیدکنیم99میلیونتنذوبآهنوفوالددرسال

جادهمدلیوهماهنگیبسیارضروریوحائزاهمیتاستوایدهمثلثاقتصادیبرمبنایهمکاریارکانحکومتدرجهتای:ویافزود

.توسعهاست

هایاستاناستاماامیدواریمباترینچالشآبیوبحرانآبازمهمبحثکم:هایاستانکرمانبیانکردرزمحسینیدربیانچالش

.سالآیندهاینمشکلحلشود٣_3یکشورظرفترینتونلآبساختبزرگ

یارانآبازیکونیمسالگذشتهدراستانکرماناجراشدهورتبهاولجذباعتباراتآبیاریتحتفشاررادرطرحهم:ویبیانکرد

.رادرنظرداریمهایبزرگیهمچونطرحانتقالآببهاستانکشورجذبکردیموبرایتامینآبآشامیدنیمردماستانطرح

وریباالمبتنیبراقتصادمقاومتیاستانکرمانآمادگیدارددولتکوچکاقتصادیبااستانداریکوچکوبهره:استاندارکرمانافزود

.ایجادکند

سرمایه انسانی و اقتصادی مهمترین سرمایه کرمان****

:ترینسرمایهاستانیادکردوگفتانیواقتصادیبهعنوانمهمموحدیکرمانینیزدرافتتاحیهیاینجشنوارهازسرمایهانس

هاگرفتندولیامروزشاهدشکوفاییاینهااستفادهنشدبلکهفرصترشدراهمازآنمتاسفانهدررژیممنحوسطاغوتنهتنهاازآن

.هاهستیمسرمایه

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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باشدواقتصادبهعنوانیکیازارکاناساسینظاماسالمیجامعهمیثروتعمومیموجوددرکشورمتعلقبه:ویدرادامهاظهارداشت

.درجامعهیاسالمیاست

اقتصادابعادمختلفداردویکبعدآنایناستکهثروتعمومیعادالنهبههمهبرسدوصحیحنیستکهیک:موحدیکرمانیگفت

امیننیازهایاولیهباوجودتالشوفعالیت،ناتواناستضمنآنکهبایدنفرثروتفراوانیبهعنوانحقوقبهدستآوردهودیگریازت

.هاتعادلایجادشودهاوحقوقدرثروت

ترشود،قدرتمندترخواهدشدواگردچارتفرقهگردد،ضعفبیشتریدرآنپدیدارهرچهجامعهبهوحدتنزدیک:ویبیانکرد

.شودمی

هایبلوکهشدهبایدگویدثروترئیسجمهورمی:بهاموراقتصادیرابسیارمهمدانستوگفتموحدیکرمانیرویآوردنمسئوالن

.آزادشوندودرمسیرتقویتتولیدقراربگیرد

استانکرمانبایدالگوییبرایسایراستانهادرزمینههایمختلفباشدوبدانیمآنچه:نمایندهمردمکرماندرمجلسخبرگانگفت

.زهمتوتالشواستقامتمردموهدایترهبریمیباشدداریما

استان کرمان رتبه اول را در پهناورترین ذخیره معادن دارد*** 

ایاستبرگزاریاینجشنوارهبعدازتوافقهسته:االسالممجیدانصاریمعاونپارلمانیرئیسجمهوردرادامهبرنامهبیانکردحجت

دوتدبیردولتتدبیروامیدوپایمردیسردارانعرصهدیپلماسیومردانسیاستمدارایرانیاستکهکهخوشبختانهبالطفخداون

.ماهدردشوارترینمصافدیپلماسیجهانرقمخوردهاست11نزدیکبه

ناورترینذخیرهمعادنایناستانرتبهاولرادرپه:هااشارهوعنوانکردهایبسیارزیاداستانکرماندرهمهعرصهویبهظرفیت

باشدکهقدرآبرغمکویریبودنشیکچهارمباغاتایرانرابهخوداختصاصدادهکهنشانازهمتمردمایناستانمیداردوعلی

.دانندواینمردمشایستهالگوشدندراقتصادرادارندرامی

بایدبخشخصوصیبهکارگرفتهشوددولتنیزدر:دوداستعنوانکردمعاونپارلمانیرئیسجمهوربااشارهبهاینکهمنابعدولتیمح

.هابرایاینامرهموارشدهاستهاییبرداشتهاستوزمینهاینعرصهگام

امیدواریمافرادتحتحمایتکمیتهوبهزیستیدراین:ویباتاکیدبراینکهنبایددرکرماننیازمندوفقیروجودداشتهباشدگفت

.نروزبهروزباتکیهبرهمکاریوتدبیرجمعیکمترشوداستا

هایموجودنهایتاستفادهشودچراکهبرایبازارموقعیتخوبیفراهمشدهاستواستاندارکرماندراینبایدازاینفرصت:ویگفت

همگامباشماباشدوهیچقصوریدربیننباشدهایبلندیبرداشتهوایناطمینانرامیدهمکههمکاریدولتتدبیروامیدامرگام

.وامیدواریمدرسالجاریبتوانیمایرانرادرجایگاهیشایستهببینیمودراینامرسهمیداشتهباشیم

مردادماهباحضورمقاماتکشوریازجملهآیتاهللموحدیکرمانیامام29جشنوارهفرهنگیاقتصادیکرمانشبگذشتهجمعه

االسالمدعایی،رستمیابوسعیدیمعاونوزیرعلوموموقتتهران،محمدرضاباهنرنایبرییسمجلسشورایاسالمی،حجتجمعه

هایاستانکرماندرمحلبرجمیالدتهرانافتتاحشدومسئوالناستانکرمانجشنوارهفرهنگیاقتصادیکرمانبرایمعرفیظرفیت

.مردادادامهخواهدداشت13تا

http://www.yjc.ir/fa/news/5191343 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5284979
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 آب
 ایسنا - 193۱مرداد  21چهارشنبه 

  های کشاورزی ضرورت نصب کنتور هوشمند برای چاه

.تفاوتقیمتراتقبلکندهایکشاورزیوزارتنفتدارکردنچاهبابرق:عضوکمیسیونکشاورزی،آبومنابعطبیعیمجلسگفت

هایکشاورزیمیزاندارکردنچاهبابرق:منطقهلرستان،اظهارکرد(ایسنا)وگوباخبرنگارخبرگزاریدانشجویانایرانمحمدتقیتوکلیدرگفت

.موثرباشدتواندبرداشتآبمشخصاستودراینشرایطکهمشکالتزیادیدربرداشتوتامینحجمیآبداریمکهاینامرمی

هایکشاورزیبهکنتورهوشمندتجهیزشودکهقراراستدولتاینکارراانجامدهدوسپسبهصورتایازچاهبایدبخشعمده:ویادامهداد

.اقساطیازکشاورزهزینهرابگیرد

هایدولتیوحاسبهخواهدشدوبرایدستگاهشودمهایکشاورزیمیزانوساعتیکهآبپمپاژمیدارکردنچاهبابرق:توکلیاضافهکرد

.شودایمیزانمصرفوبرداشتمشخصمیهایآبمنطقهشرکت

(گازوئیل)هایفسیلیهایکشاورزیکاهشاستفادهازسوختدارکردنچاهنمایندهمردمالیگودرزدرمجلسباتاکیدبراینکهدرابتداهدفازبرق

التفاوتترازگازوئیلاستوبهجایوارداتآنمابهنمسئولینبهایننتیجهرسیدندکهبرقارزا:د،اظهارکردکربودکهکشورآنراواردمی

.دارشوندهایکشاورزیتخصیصدادهوآنهابرقسوختبهصورتیارانهبهچاه

 .وهزینهوارداتصادراتگازوئیلرامدیریتکندهایکشاورزیوزارتنفتتفاوتقیمتراتقبلکنددارکردنچاهبابرق:ویتصریحکرد

.هایکشاورزیبهکنترلهوشمندمجهزشوندبابحرانآبیکهوجودداردنیازاستچاه:توکلیبیانکرد

http://www.isna.ir/fa/news/31151444495 
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 آب

 ایسنا - 193۱مرداد  29جمعه 

 نژاد میلیارد مترمکعبی آب در دولت احمدی 45اضافه برداشت 

.میلیاردمترمکعباضافهبرداشتآبازسفرههایزیرزمینیداشتیم70نژاددردولتاحمدی:دبیرکلخانهکشاورزگفت

سال)یاستانکرمانبابیاناینکهدرزمانتاسیسوزارتنیروبهگزارشخبرنگارایسنادرمنطقهکویر،عیسیکالنتریدرهمایشکشاورز

تازمانیکهمدیریتآبدستمردم:میلیاردمترمکعبدرسالبود،اظهارکرد239،میزانبرآوردآبهایتجدیدپذیرکشوردرحدود(23٣0

میلیاردمترمکعبودر22بازمنابعزیرزمینیدرکشوربودبیالنمنفینداشتیم؛بهگونهایکهدردولتهاشمیرفسنجانیجمعبرداشتآ

.میلیاردمترمکعباضافهبرداشتآبازسفرههایزیرزمینیداشتیم70میلیاردمترمکعببودامادردولتاحمدینژاد31دولتخاتمی

میلیاردمتر1٣1ازاینمقدار،تاکنون:ست،تصریحکردمیلیاردمترمکعبازآبهایکشورشیرینوبقیهآنهاشورا111ویبابیاناینکهحدود

.مکعبمصرفشدهاستومابهگونهایباآببرخوردکردهایمکهگویافرزندانمامتعلقبهاینسرزمیننیستند

هایدرصدبارندگی21توسطسالگذشتهم11در:هایآیندهخودراازآبمحرومخواهیمکرد،گفتدبیرکلخانهکشاورزبابیاناینکهنسل

درصدظرفیت01روانکشورنیزکاهشیافتهوهیچکدامازسدهایکشوردرحدوددرصدآبهای91ضمنآنکه.کشورکاهشیافتهاست

.خودشاننیزآبندارند

ینیکشوربدترازوضعیتآبپشتوضعیتآبهایزیرزم:کالنتریبابیاناینکهسدسیمرهوزایندهروداکنونخالیازآبهستند،افزود

میلیاردمترمکعبرسیده33میلیاردمترمکعببودکهاکنونبه٣7سدهایمانهستند،ضمنآنکهآبهایتجدیدپذیرزیرزمینیکشوردرحدود

.میلیاردمترمکعباست01استامابرداشتماازآبهایزیرمینیحدود

10هماکنون:حقنداردازآبهایزیرزمینیخودبیشازمقدارتزریقشدهآنبرداشتکند،تصریحکردویبابیاناینکههیچکشوریدردنیا

ضمنآنکه.میلیاردمترمکعباضافهبرداشتآبدرکشورداریموهمینبرداشتبیرویهدرمصرفآبباعثشدهاستکهدشتمشهدبسوزد

.نیزشرایطبدآبیدارنددشتهایکرمان،آذربایجاناصفهان،یزدوشیراز

حدکشاورزیرابایدباآبتعیین:دبیرکلخانهکشاورزبابیاناینکهوقتیصحبتازکشاورزیمیشودمسئلهآبفراموشمیشود،تاکیدکرد

سالقدمت7111ددرطولکندنهاینکهحدآبراکشاورزیتعیینکندومعتقدیممانسلیبودیمکهبیشترینخیانترابهنسلهایآیندهخو

.ایماینسرزمینکرده

متوسطتبخیرآبدراستانکرمانباالترازمیانگینکشوریاستو:میلیمترآبدراستانکرمانگفت1111کالنتریبااشارهبهتبخیرباالی

میلیاردمترمکعبآببرداشت9.0مااکنوندرحدودمیلیاردمترمکعبآببرداشتکندا0تا٣.0استانکرمانبااینتبخیر،حقنداردبیشاز

.میشودکهنشانمیدهدآیندهامیدوارکنندهایندارد

طرحهایوزاتنیروودولتنمیتواندهیچکاریبرایحلاینبحران:ویبابیاناینکهبایدکشاورزیپایداررادراستانهاپیگیریکنیمافزود

.دستبهدستهمبدهندتااینسرزمینرانجاتدهندصورتدهد،بلکههمهباید

.نبایدباتعارفرفتارکنیم:وزیراسبقکشاورزیبابیاناینکهسوءاستفادهنسلموجودازآبموجبسوزاندهشدناینسرزمینخواهدشد،افزود

نمیتوانبههرشکلیکهدوستداریمآبرامصرفکنیمبایدکشاورزیاستانکرمانبرمبنایاقتصادیومحیطزیستباشدو:کالنتریافزود

.بلکهمصرفبرخیمحصوالتتولیدیبسیارباالستکهبایدفکریاساسیبرایآنشود

خوشبختانهاستاندار.کرمانیهابایددرموردکشاورزیبهترفکرکنندوخودتانبایدبهفکرخودتانباشید:ویخطاببهمسئوالناستانیگفت

.کرمان،مفهومتوسعهپایداروتولیدهمیشگیرادرککردهاست

http://www.isna.ir/fa/news/31151941013 
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 اقتصاد کالن

 آیانا- 1931مرداد  18, یکشنبه

 درصدی حجم معامالت بخش کشاورزی  1311افزایش / توجه به محصوالت کشاورزی پربازیگر در بورس کاال
 .کنیم به محصوالت کشاورزی که گردش مالی و بازیگران بیشتری در بازار معامالت داشته باشند، بیشتر توجه می

هاییایراندرنخستینجلسهمطبوعاتیخوددربارهبرنامه،مدیرعاملبورسکاال(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

تمرکزدردورهجدیدبرمحصوالتاستراتژیککشاورزیومحصوالتیاستکهگردشمالیبیشتری:پیشرودربخشکشاورزیگفت

.داشتهباشد

گندمنیزاگرازشمولکاالهایتعزیراتیخارجمعاملهذرت،جووکنجالهسویادردنیابسیارمرسومبودهو:نژادافزودحامدسلطانی

.شود،محملمناسبیبرایمعامالتبورسکاالخواهدبود

کنیمبازارهایمشتقهراتوسعهدهیموتمرکزخاصرویمحصوالتیداریمکهپربازیگرودراینبخشتالشمی:ویخاطرنشانکرد

.پرگردشباشند

ویژهبازارارزداشتهباشیموایوبازارآرامیدربخشمعامالتبهشودکهباحصولتوافقهستهمیبینیپیش:نژادادامهدادسلطانی

.نرخیشدندالرباشیماندازیبورسارزبتوانیمشاهدتکامیدواریمباراه

درصدی معامالت کاالهای کشاورزی در چهارماهه نخست امسال نسبت به گذشته 4311افزایش ارزشی 

هایرسیده،عملکردمعاملهمحصوالتکشاورزیدرچهارماههنخستسالبراساسگزارش:بورسکاالیایرانتصریحکردمدیرعامل

هزارمیلیاردریالاستکهاینارقامدرمقایسهبامدتمشابهسالگذشتهکهمیلیونتنبودهکهازلحاظارزشیشش1.9جاری

دهدازلحاظهزارمیلیاردریالاست،دچارتغییراتیاستکهنشانمی1.3ازلحاظارزشمیلیونتنو1.11میزانمقدارمحصوالت

.درصدروبهرشداست911هزارودرصدوازلحاظارزشیک911مقداردوهزارو

عامالتگواهیایخاصیرامدنظرداریمکهامیدواریمدربخشکشاورزیتوسعهمهایتوسعهدرسالجاریبرنامه:وییادآورشد

.وریبخشکشاورزیومنابعطبیعیراشاهدباشیمقانونافزایشبهره33ویژهدرچارچوبمادهسپردهکاالییبه

شودوامیدواریمبتوانیمقانونهایاینبخشمحسوبمیگسترشمعامالتتاالرهایصادراتیازدیگربرنامه:نژادتأکیدکردسلطانی

.سازیکنیمشاورزیرابهبهتریننحوپیادهوریبخشکافزایشبهره

هاومحصوالتتولیدیبایدازطریقبورسکاالیایرانانجامشودبراساسمادهششاینقانون،خریدوفروشنهاده:ویاظهارداشت

بهجایخریدتضمینیتأکیدشدهاستکهجایگزینیسازوکارقیمتتضمینیازطریقبورسکاالیایران33وعالوهبرآندرماده

.انجامشود

امیدواری برای گسترش معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال

هایگسترش،فراهمکردنزمینه29براساسماده:مدیرعاملبورسکاالیایرانبهقانوننظامجامعدامپروریاشارهکردوگفت

دامیتوسطدولتمدنظراستوامیدواریمکهبتوانیممطابقمعامالتمحصوالتکشاورزیدربورسکاالیایرانبهمحصوالت

هایاجراییرابهپذیرشومعاملهکاالهایموردمعاملهخودانجامشدودستگاه93مردادماهسال10وزیرانکهدرنامههیئتتصویب

.دربورسکاالیایرانالزامکردهاستراعملیاتیکنیم

المللدربرنامهداریمکهپوششریسک،عرضهمحصوالتکشورهایهمسایهدربازارایران،ربخشبیند:نژادهمچنینافزودسلطانی

کنندگانعنوانفرصتطالییبرایاقتصادایرانوبازارسرمایه،افزایشعرضههایمبادالتی،استفادهازبازارعراقبهکاهشهزینه
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وبرقراریهمکاریباکشورهای(IEU)بااعضایاتحادیهالکترونیکیبینبورسیاندازیمعامالتخارجیدربورسکاالیایران،راه

.عضواکوراتوسعهدهیم

هایفعالیچونهایاینبخشبیشترآشناکنندوبخشالزماستبورسکاالفعاالناقتصادیومردمرابافعالیت:ویخاطرنشانکرد

هاوتسهیالتوتکریمفرهنگشفافیتهاینفتیرامعرفیکنندوعالوهبرآن،مشوقصنعتومعدن،کشاورزی،پتروشیمیوفرآورده

.اقتصادیراگسترشدهد

./دربرنامهداریمکهقبضانباردرکاالهایقابلمعاملهراتوسعهدهیم:نژاددرپایانتصریحکردسلطانی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19390-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23986-1.html
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 اقتصاد کالن
 آیانا- 1931مرداد  17, شنبه

 تولیدکننده کشور در بورس کاالی ایران  49معامله محصوالت 
میلیارد ریال در  145هزار تن انواع کاال را به ارزش بیش از  14تولیدکننده کشور، حدود  49مردادماه،  44روز شنبه 

 . تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران دادوستد کردند

درتاالرمحصوالتالمللبورسکاالیایران،دراینروزوبهگزارشخبرگزاریکشاورزیایرانبهنقلازروابطعمومیواموربین

.هزارریالمعاملهشد12تنشکرسفیدکارخانهقندنیشابوربهقیمت11تنشکرسفیدکارخانهقندشیرینو011کشاورزی،

تنسبدمیلگردمخلوطتولیدیفوالدسپیدفراب011هزارو29شایانذکراست،دراینروزودرتاالرمحصوالتصنعتیومعدنی،

.ریالبهفروشرسید311هزارو23تکویربهقیم

تنوکیومباتومشرکت٣21هزارتنوکیومباتومشرکتپاالیشنفتبندرعباسوچهارهزارو21اینگزارشهمچنینحاکیاست،

تن٣09دوهزاروعالوهبراین،دوهزارتنلوبکات،.هاینفتیوپتروشیمیموردمعاملهقرارگرفتپاالیشنفتتبریزدرتاالرفرآورده

.تنانواعمادهپلیمریمورددادوستدقرارگرفت920تنگوگردو911تنانواعمادهشیمیایی،39هزاروانواعقیر،پنج

شرکتعایقبام9171تنقیر311شرکتقیرانپخشستارهایرانیانو71هزاروتاالرصادراتینیزشاهدمعاملهیکهزارتنقیرشش

./تنعایقرطوبتیشرکتشهربامعایقبود211ههمراهگلستانب

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19340-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23976-1.html


 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

16 
 

 اقتصاد کالن

2 فودپرس239٣مردادماه12چهارشنبه

 <فرود مواد خوراکیمواد غذاییگزارش بانک مرکزی از فراز و ;
ثباتقیمتچهارگروهکاالیی،ارزانیسهقلموگرانیحداکثرششدرصدیچهارکاالنتیجهتغییراتقیمتیکاالهایاساسیدر 

مردادماهدرمقایسهبا29گزارشبانکمرکزیازمتوسطقیمتکاالهایخردهفروشیدرهفتهمنتهیبه.هفتهگذشتهبودهاست

دهدکهدراینهفتهقیمتلبنیاتباثباتقیمتهمراهبودهودرمقایسهباهفتهمشابهسالگذشتهنیزفتهقبلازآننشانمیه

تومان9011تا7111ایدرصدکاهشقیمتداشتهوشانه1.2همچنینتخممرغحدود.درصدداشتهاست1.2افزایشیدرحدود

.درصدداشتوقیمتسایراقالماینگروهثابتبود1.2یکدرهفتهدوممردادماهافزایشحدودبرنجداخلهدرجه.فروشرفتهاست

1.1درگروهحبوباتنیزکهرشددودرصدیدرطولیکهفتهثبتشدهاست،قیمتلوبیایسفیدبدونتغییربودهولوبیاچیتی

دهدآنطورکهآمارهایبانکمرکزینشانمی.انددرصدافزایشقیمتداشته1.3تا1.0بقیهاقالماینگروهبین.درصدارزانشدهاست

در.درصدکاهشقیمتدارد10درصدودرمقایسهباهفتهمشابهسالقبل٣.3مردادماه29هایتازهدرطولهفتهمنتهیبهمیوه

درصددرمقایسهباهمینهفتهدرسالقبل1.2درصدنسبتبههفتهقبلو0.7هایتازهدرهفتهموردبررسیعینحالکهسبزی

بر.درصدنداشتهاست1.0گوشتقرمزکاالیدیگرگرانشدهدرهفتهدوممرداداستهرچندکهافزایشقیمتیبیشاز.افزایشیافت

گزارشبانکقیمتمرغهمدرهفتهمورد.هزارتومانفروشرفتهاست3٣ایناساسهرکیلوگوشتقرمزدرسطحشهرحدود

همچنین.توماندرسطحشهرفروختهشد9111هرکیلومرغکیلوییحدود.درصدارزانشد1.0مرکزی،کاهشداشتوحدود

درصدافزایشیافتوقند،شکروچایخارجیثباتقیمتداش1.2قیمتروغننباتیجامدحدود

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 - 31/25/18فارس

 بازار کشش افزایش قیمت لبنیات ندارد/ دهیم افزایش قیمت نمی: صنایع لبنی
: نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با تأکید بر اینکه بازار کشش افزایش قیمت محصوالت لبنی را ندارد، گفت

گونه افزایش قیمتی در محصوالت لبنی اعمال  تصمیمات اتخاذ شده در جلسه اضطراری صنایع لبنی، هیچبراساس آخرین 

 .شود نمی

درموردنتیجهجلسهخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیمحمدفربدنایبرئیسهیئتمدیرهانجمنصنایعلبنیدرگفت

گرفتهشدکهفعالصنایعلبنیدراینجلسهتصمیم:گیریدربارهقیمتمحصوالتلبنی،گفتصنایعلبنیدرموردتصمیماضطراری

.افزایشقیمتیبررویمحصولاعمالنکنند

ییریقاعدتادرقیمتخریدشیرخامهمتغ:شود،گفتویدرپاسخبهاینسؤالکهبااینتصمیمتکلیفقیمتخریدشیرخامچهمی

.شود،زیرابازارکششافزایشقیمتراندارداعمالنمی

کنیموشرایطرابهباسازمانحمایتدرموردتصمیماتخاذشدهمذاکرهمی:نایبرئیسهیئتمدیرهانجمنصنایعلبنیتصریحکرد

.رسانیمصورتمکتوببهاطالعمقاماتذیربطمی

خواهیمدامدارانمتضررشوند،امامانمی:یحفظکارخانجاتتولیدمحصوالتلبنیاست،گفتفربدبابیاناینکهحفظدامداربهمعنا

.ایهمنداریمباشرایطاقتصادیجامعهچاره

دوگزینهدرموردقیمتشیروجودداردیااینکهکارخانجاتشیرراگرانبخرندیااینکهدولتبهتولیدکنندگانیارانه:ویافزود

.بپردازد

درخواستصنعتازدولتایناستکهبههرطریقیکهشدهتاپایانسال:نایبرئیسهیئتمدیرهانجمنصنایعلبنیبیانداشت

.دامدارانراحمایتکند9٣

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣1027112193



























http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940517001263
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا- 1931مرداد  13, دوشنبه

 محصول کشاورزی  15غییرات قیمتی تجزئیات 
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از مرکز آمار ایران ، نتایج بررسی قیمت محصوالت و هزینه خدمات و نیروی انسانی 

 .اعالم شد 4931کشاورزی در بهار 

گندم -غالت

قیمتفروشاینمحصولنسبتبه.ریالبودهاست22031.9قیمتفروشآزادیککیلوگرمگندمدرکلکشور239٣درفصلبهار

.درصدداشتهاست21.09،افزایشیبرابر93بهار

نخود -جو 

درصدنسبتبه1اینمحصولقیمتفروش.ریالبودهاست19٣1.0قیمتفروشیککیلوگرمجودربهارامسالدرکلکشوربه

.ریالبودهاست29112.0درکلکشور239٣قیمتفروشیککیلوگرمنخوددرفصلبهار.افزایشداشتهاست93فصلمشابهسال

.درصدداشتهاست232.0افزایشیبرابربا93قیمتفروشاینمحصولنسبتبهفصلمشابه

هندوانه -عدس 

قیمتفروشاینمحصولنسبتبه.ریالرسید19311.2شیککیلوگرمعدسدرکلکشوربهرقمقیمتفرو239٣درفصلبهار

ریالبوده99٣1.9درکلکشور9٣قیمتفروشیککیلوگرمهندوانهدربهار.درصدروبروبودهاست3.0باافزایشیمعادل93بهار

.درصدداشتهاست17رابربا،افزایشیب93قیمتفروشاینمحصولنسبتبهفصلمشابه.است

خیار -خربزه 

قیمتفروشاینمحصولنسبتبهبه.ریالبودهاست7113.٣درفصلموردبررسیقیمتفروشیککیلوگرمخربزهدرکلکشور

9٣93قمقیمتفروشیککیلوگرمخیاردرکلکشوربهر239٣دربهارسال.درصدروبروبودهاست0٣باافزایشیمعادل93بهار

.درصدروبروبودهاست92.7باافزایشیمعادل93قیمتفروشخیارنسبتبهبهار.ریالرسید

گوجه فرنگی -سیب زمینی 

قیمتفروشاینمحصولدربهار.ریالبودهاست٣070.2قیمتفروشیککیلوگرمسیبزمینیدربهارسالجاریدرکلکشور

قیمتفروشیککیلوگرمگوجهفرنگیدرکلکشور239٣دربهار.کاهشیداشتهاستدرصد11معادل93نسبتبهسال9٣

.درصدافزایشداشتهاست27.9معادل93نسبتبهبهار9٣قیمتفروشاینمحصولدربهار.ریالبودهاست9127.0

پیاز -بادمجان 

93قیمتفروشاینمحصولنسبتبهبهار.لبودهاستریا7123.9قیمتفروشیککیلوگرمبادمجاندرکلکشوردربهارامسال

.ریالبودهاست1312.9درفصلموردبررسیقیمتفروشیککیلوگرمپیازدرکلکشور.درصدافزایشداشتهاست221.3معادل

.درصدکاهشداشتهاست29.0معادل93نسبتبهبهار239٣قیمتفروشاینمحصولدرفصلبهار

کاه -یونجه 

قیمتفروشاینمحصولنسبتبهبهار.ریالبودهاست7799.0قیمتفروشیککیلوگرمیونجهدرکلکشور239٣درفصلبهار

قیمت.ریالبودهاست1191.1قیمتفروشیککیلوگرمکاهدربهارامسالدرکلکشور.درصدافزایشداشتهاست19.9معادل93

.درصدافزایشداشتهاست9.9معادل93نسبتبهبهار239٣فروشاینمحصولدرفصلبهار
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هلو -زردآلو 

با93قیمتفروشزردآلونسبتبهبهار.ریالبودهاست٣1017.9قیمتفروشیککیلوگرمزردآلودرکلکشور239٣درفصلبهار

ریالبوده1٣191.7رمهلودرکلکشورقیمتفروشیککیلوگ239٣درفصلبهار.درصدروبروبودهاست22.9افزایشیمعادلبا

.درصدافزایشداشتهاست09.1معادل93قیمتفروشاینمحصولنسبتبهبهار.است

آلبالو -سیب درختی 

قیمتفروشاینمحصولدر.ریالبودهاست10100.0درکلکشور239٣قیمتفروشیککیلوگرمسیبدرختیدرفصلبهار

قیمتفروشیککیلوگرمآلبالودر239٣درفصلبهار.درصدافزایشداشتهاست31.1معادل93هبهارنسبتب239٣فصلبهار

درصدافزایش1.9٣برابربا93نسبتبهبهار239٣قیمتفروشاینمحصولدرفصلبهار.ریالبودهاست٣2117.3کلکشور

.داشتهاست

گوسفند و بره زنده پرواری -گیالس 

قیمتفروشاینمحصولدرفصلبهار.ریالبودهاست٣031٣.1قیمتفروشیککیلوگرمگیالسدرکلکشور239٣دربهار

درفصلموردبررسیقیمتفروشیککیلوگرمگوسفندوبرهبهصورتزنده.درصدروبروبودهاست٣.1معادل93نسبتبهار239٣

.درصدافزایشداشتهاست93،2.9ننسبتبهبهارقیمتفروشآ.ریالبودهاست217112.9درکلکشور

(شسته نشده)پشم گوسفند  -گاو کمتر از دو سال پرواری 

قیمت.ریالبودهاست221221.9قیمتفروشیککیلوگرمگاوکمترازدوسالپرواریبهصورتزندهدرکلکشور239٣دربهار

قیمتفروشیککیلوگرم239٣دربهار.درصدافزایشداشتهاست93،0.9نسبتبهبهار239٣فروشاینمحصولدرفصلبهار

باکاهشی93نسبتبهبهار239٣قیمتفروشآندرفصلبهار.ریالبودهاست2٣119.7درکلکشور(شستهنشده)پشمگوسفند

.درصدروبروبودهاست9معادلبا

(چرخ نکرده)شیر گاو  -( چرخ نکرده)شیر گوسفند 

ریالبودهاستکهنسبتبه31111.3تفروشیککیلوگرمشیرگوسفنددربهارسالجاریبهصورتچرخنکردهدرکلکشورقیم

ریال2122٣.1قیمتفروشیککیلوگرمشیرگاودرکلکشور239٣دربهار.درصدروبروبودهاست20.2باافزایشبرابربا93بهار

.درصدروبروبودهاست21.1اافزایشیبرابرباب93بودهاستکهنسبتبهبهار

شخم زمین زراعی دیم با تراکتور -شخم زمین زراعی آبی با تراکتور 

متوسطهزینه.ریالبودهاست2197377.2هزینهیکبارشخمیکهکتارزمینزراعیآبیباتراکتوردرکلکشور239٣دربهار

هزینهیکبارشخمیکهکتارزمینزراعیدیمباتراکتور.درصدافزایشداشتهاست11.3معادل93انجاماینخدمتنسبتبهبهار

درصدافزایش211.7معادل93ریالبودهومتوسطهزینهانجاماینخدمتنسبتبهبهار2131921.3درکلکشور9٣طیبهار

.داشتهاست

دیسک زمین دیم با تراکتور -دیسک زمین آبی با تراکتور 

متوسطهزینه.ریالبودهاست9٣1710.3هزینهیکباردیسکیکهکتارزمینزراعیآبیباتراکتوردرکلکشور239٣ربهارد

هزینهیکباردیسکیکهکتارزمینزراعیدیمباتراکتور.درصدکاهشداشتهاست٣.3معادل93انجاماینخدمتنسبتبهبهار

درصدافزایش32.9معادل93متوسطهزینهانجاماینخدمتنسبتبهبهار.ریالبودهاست0727٣2.1دربهارامسالدرکلکشور

.داشتهاست

(مرد)درودگر غالت  -( مرد)کارگر میوه چین  -خدمات نیروی انسانی
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دستمزدنسبتبهبهارسطحاین.ریالبودهاست179711.9دستمزدروزانهیکنفرکارگرمیوهچینزندرکلکشور239٣دربهار

02٣27٣.2دستمزدروزانهیکنفرکارگردرودگرغالتمرددربهارامسالدرکلکشور.درصدکاهشداشتهاست7.9معادل93

.درصدافزایشداشتهاست1.٣معادل93بهطورمتوسطسطحایندستمزدنسبتبهبهار.ریالبودهاست

(زن)کارگر وجین کار و تنک کار  -( مرد)کارگر وجین کار و تنک کار 

متوسطسطحاین.ریالبودهاست٣091٣9.1دستمزدروزانهیکنفرکارگروجینکاروتنککارمرددرکلکشور239٣دربهار

درصدافزایش21.7معادل93درصدافزایشداشتهکهاینرقمبهطورمتوسطنسبتبهار39.1معادل93دستمزدنسبتبهبهار

.شتهاستدا

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11111-4.html 


















































 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24022-1.html


 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

21 
 

 اقتصاد محصوالت
 آیانا- 1931مرداد  21, چهارشنبه

 ! ها روز ارزانی مرغ ها روز گرانی و شنبه چهارشنبه/ کاهش تولید مرغ گوشتی در راستای تنظیم بازار
در راستای تنظیم بازار گوشت مرغ و جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران با هماهنگی معاونت امور دام تولید اندکی کاهش 

 .دیافته است که البته این امر باعث کمبود در بازار نخواهد ش

بااعالماین(ایانا)دهندگانمرغگوشتیامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانمدیرهانجمنصنفیپرورشرئیسهیئت

.شدهاندکیکاهشیافتهاستتابازاربتواندخودراپیداکندهایگرفتهوضعیتتولیدمرغدرحالحاضرباتصمیم:خبرگفت

هایسازماندامپزشکیکشورباکشورهایمختلفمنطقهتربامساعدتامیدواریممجوزصادراتمرغهرچهسریع:محمدیوسفیافزود

.ازسرگرفتهشودتااندکیازمشکالتمرغدارانمرتفعشود

وسپسبهترتیببااندکیافزایشوکاهشپیشرودماهسالجاریبدینشودقیمتمرغتاآبانبینیمیپیش:ویخاطرنشانکرد

.حالتثباتبرسد

یابدودوبارهازشویم،قیمتمرغاندکیافزایشمیهاکهبهروزهایپایانیهفتهنزدیکمیدرحالحاضرچهارشنبه:یوسفیادامهداد

.روهستیمهاروبهروزشنبهباکاهشقیمت

شدهبیشترازوماندرنوساناستوقیمتمرغکشتهت311قیمتهرکیلوگرممرغزندهچهارهزارتاچهارهزارو:ویتصریحکرد

.هزارتوماننبودهاستشش

دهند نهاده ارزان شد، دیگر مرغداران ضرر نمی

هاییهمچونذرتوسویاوقیمتمرغمتأثرازقیمتنهاده:دهندگانمرغگوشتییادآورشدمدیرهانجمنصنفیپرورشرئیسهیئت

هادربازاربودیم؛بنابراینتولیدکنندگانمرغگوشتیباتوجهبهخیرنیزشاهدکاهشقیمتنهادهحتیجوجهاستودرروزهایا

شودکهتومانبفروشندبرایآنهااقتصادیخواهدبودوباعثمی311کرداگرمرغزندهخودراهرکیلوگرمچهارهزاروهزینه

.واحدهایآنهاروبهتعطیلینرود

رایآنکهمرغدارانبتواننددرصحنهبازاردوامبیاورند،بایدازضرروزیانآنهاجلوگیریشودودراینراستاب:یوسفیتأکیدکرد

هاداشتهاستوتصمیمبرآنشدهکهتولیداندکیکاهشهایمناسبیرابااتحادیهمعاونتامورداموزارتجهادکشاورزیمساعدت

.یستکهباعثکمبوددربازارشوداینیابد،امااینکاهشبهاندازه

تواندتمامیدلیلافزایشتولیدبودهوازآنجاکهشرکتپشتیبانیاموردامنمیآمدهدربازارمرغبهمشکالتپیش:ویاظهارداشت

.وجودآیدمحصوالتبازارراخریداریکند،الزمبوددرمیزانتولیدتغییراتیبه

شوند،درحالیانجامدکمترمتضررمیدلیلآنکهتنهادوماهدورهپرورشآنهابهطولمیگوشتیبهمرغداران:یوسفیهمچنینگفت

.شوندروزهودارندگانواحدهایمرغمادردرایننوساناتقیمتیبیشترمتضررمیکهتولیدکنندگانجوجهیک

تومان رسید 511به  1111روزه از  قیمت جوجه یک

111روزهبهدوهزاروقیمتجوجهیک2391درسال:دهندگانمرغگوشتیدرادامهافزودنصنفیپرورشمدیرهانجمرئیسهیئت

روکردهتومانرسیدهاستکهاینمقدارکاهشقیمتبرخیواحدهارابامشکلروبه011تومانرسید،درحالیکهامسالقیمتبه

.است

کنندگاناصلیراتشکیلیباشدکهپاسخگویسهبخشاساسیکشورکهمصرفاتولیمرغبایدبهاندازه:ویخاطرنشانکرد

.دهند،باشدمی
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هاییچونارتشوسپاهاستوبیشترینمیزانمصرفمرغرادربردارد،مصرفروزانهمردمکهشاملنهادهاوارگان:یوسفیادامهداد

شرکتپشتیانیاموردامبخشیازتولیدمرغرابرایذخیرهدرگردشدهدوعالوهبرآن،بخشکوچکیازاینبازارراتشکیلمی

.روشدهاستدلیلمشکالتآنفلوآنزا،اندکیباوقفهروبهدهدکهاینروزهابهکندوبخشسومصادراتراتشکیلمیخریدمی

./ایازعرصهخارجنشدهومتضررنشودیدکنندهتربازارمتعادلشودودراینراستاهیچتولامیدواریمکههرچهسریع:ویتصریحکرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11114-4.html 



















































 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/24047-1.html
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 31/25/18فارس

 4.4/ مهار پدیده گرد و غبار در اطراف دریاچه ارومیه/ میلیارد تومانی برای اطفا حریق منابع طبیعی 9اعتبار 

 زا است میلیون هکتار اراضی کشور بیابان
میلیون هکتار از بخش مهم آن  9زا است،  هکتار از اراضی کشور جزو مناطق بیابان 4.4: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

زایی دارد شناسایی شده و امیدواریم در برنامه ششم امکان اجرایی شدن راهکارهای مقابله با  ر بیابانکه تأثیر بیشتری د

 .زایی فراهم شود بیابان

امروزدرنشستها،مراتعوآبخیزداریکشور،خداکرمجاللیرئیسسازمانجنگلخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

هاچهاقداماتیبرایخروجدریاچهارومیهازبحرانکنونیانجامخبریدرپاسخبهسوالخبرنگارفارسمبنیبراینکهسازمانجنگل

هاکنترلطرحبرایاحیاءایندریاچهدرنظرگرفتهکهیکیازآنطرح20ستادبحراندریاچهارومیهدرمجموع:دادهاست،گفت

.گردوغبارمناطقاطرافدریاچهارومیهاستپدیده

:هااست،افزودویبابیاناینکهبخشیازوظایفکنترلپدیدهگردوغباردرمناطقاطرافدریاچهارومیهبرعهدهسازمانجنگل

توانندازلحتیمردمنمیماهازسا٣پدیدهگردوغباربرایسکونتمردمدراینمنطقهمشکالتزیادیایجادکردهبهطوریکهدر

.هایشانخارجشوندخانه

هزارهکتارعملیاتمربوطبه1بنابراینبرایحلبخشیازمشکالتمردمسالگذشتهکارراشروعکردیمودرسطح:ویافزود

.مدهایسطحیوآبخیزداریوهمچنینمدیریتچرایدامدرمنطقهبهاجرادرآکاریوعملیاتکنترلآبنهال

تاکنوننتایجخوبیحاصلشدهوبهگفته93اززماناقداماتانجامشدهیعنیاواخرسال:معاونوزیرجهادکشاورزیاظهارداشت

هایموثرکهاقداماتخودرابهموقعدرحفاظتازدریاچهارومیهانجامدادهسازمانرئیسستادمدیریتبحرانیکیازدستگاه

.هابودهاستجنگل

ایازحفاظتازدریاچهارومیهوجلوگیریازبحرانیشدنوضعیتآنبرعهدهسازمانمحیطزیستجاللیبابیاناینکهبخشعمده

گیرد،بنابرایناقداماتآبخیزداریمتناسبباتعادلمیلیونهکتارراشرایطبحرانیدریاچهارومیهدربرمی0حدود:است،اظهارداشت

.حوزهبسیارموثراستاکوسیستمدراین

هزارهکتارعملیاتغُرقوکنترلچرایدامرادراطرافمنطقهدریاچهارومیهبرایجلوگیریاز911درسطح:ویتصریحکرد

.ایمافزایشپدیدهگردوغبارداشته

سرزمینموجبفقروفقرهمباعثتخریبها،مراتعوآبخیزداریکشوربابیاناینکهتخریبدرادامهایننشسترئیسسازمانجنگل

ایبهحفظمنابعطبیعیداشتندوبههمیندلیلمقاممعظمرهبریدراسفندماهسالگذشتهتأکیدویژه:شوداظهارداشتزمینمی

.ماکارگروهیراتشکیلدادیمتااهدافموردنظرایشانوهمچنیننحوهرسیدنبهایناهدافرامشخصکنیم

درنشستسراسریکهبامدیرانکلمناطقداشتیمباهدفبررسیراهکارهادرراستایرسیدنبهاهدافموردنظرانجام:فزودویا

.شد

.هایمنابعطبیعیمالقاتیبارئیسقوهقضائیهانجامشدهمچنیندرراستایرسیدگیبهپرونده:ویافزود

خواریوقاچاقجلساتیداشتیمرهبریوحفظمنابعطبیعیباستادمبارزهبازمیندرراستایبیاناتمقاممعظم:جاللیبیانداشت

.تراقداماتانجامشودتادراینزمینهبهصورتفعال

http://www.farsnews.com/
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درراستایآموزشبهکودکاندبستانیو:ایباوزارتآموزشوپرورشاشارهکردوافزودمعاونوزیرجهادکشاورزیبهتفاهمنامه

.ایبااینسازمانبهامضاءرسیدهاستآموزانبهعنوانهمیارانطبیعتتفاهمنامهزدانشگیریابهره

ویهمچنینبهالیحهسالگذشتهدولتکهتوسطوزیرجهادکشاورزیدرخصوصاعتبارحفاظتازساختاروفرهنگمنابعطبیعی

هایگیریاینالیحهتأکیدداشتندوامیدواریمکاردرکمیسیوندرمالقاتباآقایجهانگیریایشانبهپی:بهدولتارسالشد،گفت

.دولتنهاییشدهوبهمجلسفرستادهشود

دارییکیدیگرازمسائلمهماستکهدراینراستادرزمینهاجرایبیاناتمقاممعظمرهبریتوجهبهآبخیزداریوآبخوان:ویافزود

.موامیدواریمدربرنامهششمتوسعهطرحموردتصویبقرارگیردمیلیونهکتارداری2٣یکبرنامهدرسطح

میلیون3زااستکهبخشفعالومهمآنکهحدودهایبحرانیبیابانمیلیونهکتارازاراضیکشورجزوکانون7.7حدود:ویافزود

ویلشدهوامیدواریمدربرنامهششمامکانزداییبهدولتووزارتخانهتحهکتاراستشناساییشدهواینطرحدرراستایبیابان

.اجراییشدنآنفراهمشود

هابهخاطرسوزیدرصدازآتش90حدود:هااظهارداشتدرادامهایننشستجاللیدرموردپیشگیریواطفاءحریقجنگل

.درصدمربوطبهعواملطبیعیاست0افتدوهاوعاملانسانیاتفاقمیاحتیاطیبی

هاتوسطنیرویدرصداطفاءحریقدرجنگل91شودبهطوریکههابهکمکعاملانسانیودستکنترلمیبیشترحریق:زودویاف

.شودانسانیمهاروکنترلمی

العبوربودنمناطق،مشکالتیزیادیدرباتوجهبهکوهستانیبودنوصعب:ها،مراتعوآبخیزداریتصریحکردرئیسسازمانجنگل

دستگاهخودرویمجهزبهاطفاءحریقباکمکدولتخریداریشد219هاوجودداردودراینراستاسالگذشتهفاءحریقجنگلاط

.شودکهازشهریورماهسالجاریبهناوگانفعلیاضافهمی

هااطفاءحریقهواییاستازدستگاهازآنجاکهسازمانفاقد:ویبابیاناینکهدرمورداطفاءحریقزمینیمشکلچندانینداریم،گفت

.گیریماحمروستادکلنیروهایمسلحدرصورتبروزحادثهبهرهمیهایدیگرمثلهاللوسازمان

.العبوربهماکمککنندایباستادکلنیروهایمسلحداشتیمتادرصورتبروزحادثهدرمناطقصعبامثالتفاهمنامه:ویافزود

دهیبهموقعحریقمستقرشدهتابانیتوسطادارهکلمنابعطبیعیبرایمشاهدهوگزارشهمچنینشبکهدیده:تجاللیبیانداش

.درمواردیکهنیازباشدبابالگردبهکمکآنهابشتابیم

.یریتبحرانقرارگیردمیلیاردتومانبرایتجهیزناوگاناطفاءحریقمصوبکردهتااینمبلغدراختیارسازمانمد1دولت:ویافزود

هادچارحریقشدههکتارازجنگل٣31هزارو9ماهابتدایامسال٣در:ها،مراتعوآبخیزداریاظهارداشترئیسسازمانجنگل

.است

استفقرهبودهکهازلحاظتعدادنسبتبهسالگذشتهکاهشداشته719هاتعداداینحریق:معاونوزیرجهادکشاورزیبیانداشت

.فقرهبودهاست931سوزیدرجنگلماههاولسالگذشتهتعدادآتش٣زیرادر

ماهابتدایامسالو٣سوزیداشتیمکهمقایسهآمارهکتارجنگلآتش7٣7ماهابتدایسالگذشتهدرسطح٣در:ویتصریحکرد

.دهدهارانشانمیهادرسطحجنگلدرصدحریق13سالگذشتهرشد

هکتارراتخریب1هاسوزیهکتارازاراضیراتخریبکردهاماامسالاینآتش22هادرسالگذشتهسوزیآتش:بیانداشتجاللی

.کردهاست،بنابراین،اینآمارهانشاندهندهانجامعملیاتبهموقعاست

درصد17هایهیرکانیودرصددرجنگل3هایزاگرس،هادرجنگلدرصدحریق71حدود:معاونوزیرجهادکشاورزیبیانداشت

.هایجنگلیاتفاقافتادهاستدرسایررویشگاه
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201٣توانندطیتماسرایگانباسامانهشویمومردممیاراضیمیهزارهکتار31باکمکیگانحفاظتساالنهمانعتصرف:ویافزود

.ماناطالعدهندهارابهسازسوزیهاوآتشخبرهایمربوطبهتصرفاتجنگل

هزارو22فقرهبامساحت21هزارو0ماهاولامسالازتصرفحدود٣در:اراضیاشارهکردوگفتویدرادامهباآمارهایتصرف

.ایمدرصدکاهشداشته39هکتاربودهبنابراین029هزارو93،21هکتارجلوگیریکردیمدرحالیکهاینمیزاندرسال1٣1
هکتار کاهش  261هزار و  8ها  ، جنگل1916تا  1991از سال : ها، مراتع و آبخیزداری همچنین اظهار داشت سازمان جنگلرئیس 

هکتار  12هزار و  8ساالنه  89تا  79هکتار بود؛ اما از سال  219هزار و  5ها  ، آمار ساالنه جنگل1979تا  1916داشتند و از سال 
 .هکتار افزایش بوده است 861هزار و  3، رقم 31، تا پایان سال 89ل ها افزایش و این آمار از سا جنگل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣1021111017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940518000527


 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

26 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 - 31/25/13فارس

 شود برداری هوایی می میلیون هکتار اراضی کشاورزی عکس 11
میلیون هکتار از  11برداری و به منظور تفکیک اراضی ملی  های امور اراضی کشور و نقشه نامه سازمان بر اساس تفاهم

 .شود برداری هوایی می اراضی کشاورزی عکس

نامهمعاونوزیرجهادکشاورزیورئیسسازماناموراراضیکشورتفاهمبهگزارشفارسبهنقلازسازماننقشهبرداری،قبادافشار

.همکاریمنعقدکردند

درایننشستگزارشمراحلانجامپروژهعکسبرداریهواییرقومیوتهیهارتوفتوازاراضیکشاورزیکشور،ازسویسازماننقشه

ریباروبهاتماماستوپسازآنعکسبرداریازاستانهایگلستان،البرز،برداریارائهشدبرایناساسعکسبرداریاستانمازندرانتق

همچنیندرحالحاضر.گیردصورتمی...تهران،خراسانرضوی،آذربایجانشرقی،اردبیلوکالنشهرهاییمثلاصفهان،شیرازو

.سازماننقشهبرداریکشورپروازهایپوششیازاستانگیالنراآغازکردهاست

حقوقمردمدراراضیتحتتملکشانبهنتایجپروژههمکاریسازماننقشهبرداریوسازمان:معاونوزیرجهادکشاورزیبیانکرد

.اموراراضیبستگیدارد

ویژهعالوهبراستانهایمذکوراطالعاتمربوطبهاراضیسواحلمرزینیزبرایسازماناموراراضیازاهمیت:افشاردراینجلسهگفت

.ایبرخورداراست

عکسبرداریازکلکشورتوسطسازماننقشهبرداریکشوروتحتنظارتونیزمسئولیتاینسازمانانجاممیگیرد،تا:ویافزود

.برایایجادوحدتویکپارچگیاطالعاتمکانیدرکشورازفعالیتهایپراکندهوجزیرهایازسویبخشهایدیگرجلوگیریبعملآید

پروژهکاداستروتعییناراضیکشوریکطرحملی،ماندگاروعظیماستکهظرفیتوتوانمندیکل:ئیسسازماناموراراضیگفتر

باتوجهبهاینکهسازماننقشهبرداریکشورازیکنظامحاکمیتیبرخورداراست،.کشوررادرحوزهتولیداطالعاتمکانیمیطلبد

تاطبقدستور.یرنهادهایمرتبط،تحتنظارتومسئولیتاینسازماندراینطرحملیمشارکتنمایندبایدبخشهایخصوصیوسا

.مقاممعظمرهبریهرچهسریعترهمهاراضیکشاورزیبراساسضوابطمشخصشوند

شهبرداریکشوروبابهرهمیلیونهکتارازاراضیکشاورزیکلکشوربایدبانظارتسازماننق11تهیهنقشه:ویخاطرنشانکرد

.گیریازتمامظرفیتوامکاناتموجوددرکلکشوروباسرعتباالصورتبگیرد

:اردالنضمناشارهبهکمبودهواپیماهایسازماننقشهبرداریکشوروهزینههایباالیپروازبرایعکسبرداریهوایی،تصریحکرد

بنابراینباوجودحجمباالی.شاورزیکشوردرراستایانجاممأموریتشنیازداردسازماناموراراضیبهارتوفتویکلاراضیک

عکسبرداریازاستانهایکشور،همکاریوتوافقاتایندوسازمانبیشازپیشخواهدشدتاباهمکاریسازماناموراراضیبسیاریاز

.اینکمبودهابرطرفشود

،شورایهماهنگیباحضوراساتیددانشگاهی،رؤساینهادهاوبخشهاییکهدراینپروژه،بنابرپیشنهادمعاونوزیرجهادکشاورزی

همچنینتوافقاتنهاییوتعییندقیقشرحخدماتنیزطیدوهفتهآتیتوسطدو.ظرفیتوتوانهمکاریدارند،تشکیلخواهدشد

همکاریسازماننقشهبرداریکشوروسازمانامور93هسالازبهمنما.سازماننقشهبرداریواموراراضیکشورصورتمیگیرد

.اراضیکشوردرراستایعکسبرداریهواییرقومیوتهیهارتوفتوازاراضیکشاورزیکشور،بهصورتمستمرآغازشدهاست

یزانملک،وضعیتهایکشاورزیازنظروضعیتکاربری،نوعمالکیت،مهمچنینایجادوامکانساماندهیومدیریتبرزمین

سازیوتثبیتمالکیتتربهکشاورزانورفعتعارضاتوتداخالتبیندولتومردموشفافبرداریوارائهتسهیالتبهتروسریعبهره

.شوداراضیازدیگرمزایایاجرایاینطرحشمردهمی
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 31/25/29فارس

 های راهمالی یاسوج مهار شد هکتار جنگل 51سوزی  آتش
های  هکتار جنگل 51سوزی  با همکاری نیروهای مردمی و مأموران منابع طبیعی، آتش: رئیس منابع طبیعی بویراحمد گفت

 .راهمالی یاسوج مهار شد

هایراهمالییاسوجازروزسوزیگستردهکهدرجنگلآتش:وگوباخبرنگارفارسدریاسوجاظهارکردسعیدنظریامروزدرگفت

بعطبیعیگذشتهشروعشدهبودامروزظهربههمتهمهنیروهایپرتالشمنابعطبیعیشهرستانبویراحمد،یگانحفاظتازمنا

.استانونیروهایمردمیمهارشد

ایشودباکمترینجرقههاپیوارگفتهمیهاییبهنامبهمنکهدراصطالحمحلیبهآنعلف:سوزیگفتاینمسئولبابیانعلتآتش

درشهرستانبویراحمدهایاستانکهگیلویهوبویراحمدوبهویژهسوزیگستردهتاکنوندرجنگلگیرندوهمینموجبآتشآتشمی

.شدهاست

اگراجازهدهندکهدامدرفصلبهارواردمراتعشودو:شود،افزودویباانتقادازاینکهدرفصلبهاراجازهچرادراینمناطقدادهنمی

.نخواهیمداشتسوزیگستردهرادرمراتعهاکهبهواقعانبارباروتهستنداستفادهکننداکنونمشکالتآتشازاینعلف

آتشظهرامروزبا:گلیوفیروزآبادگستردهاست،اشارهکردوگفتسوزیدراینمنطقهکهسطحآنتاتولگهیودرهنظریبهآتش

تالشگستردهخاموششد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣1013111٣09
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 31/25/21فارس

 تشکیل پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد/ «گردنه حیران»های میلیاردی در  خواری زمین
« گردنه حیران»وساز غیرمجاز میلیاردی برخی مسئوالن در  خواری و ساخت عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمین

 .خبر داد

،نشستستادمبارزهبامفاسداقتصادیدوشنبههفتهجاریدردفترمعاوناولخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگارپارلمانی

.جمهوربرگزارشدرئیس

گرفتوقرارشددرنشستبعدیستادموردبحثوتبادلنظراعضاقرار«گردنهحیران»خواریدردرایننشستپروندهزمین

.گیریشودپیراموناینپروندهتصمیم

وگوباخبرنگارپارلمانیفارس،مالنمایندهمردمآملوعضوستادمبارزهبامفاسداقتصادیدرگفتاهللیوسفیاندرهمینزمینه،عزت

بهاینمنطقهرفتهبودندکهاینگزارشبهستادارائه«رانگردنهحی»تیمیبرایبررسیوضعیتپرونده:ضمنتأییداینخبرگفت

.شدهاست

.گیریشودقراراستدرنشستبعدیستادمبارزهبامفاسداقتصادیگزارشمذکورقرائتوپیرامونپروندهتصمیم:ویاضافهکرد

درپرونده:هادرکشورگفتخواریافتنبرخیزمینعضوناظرمجلسدرستادمبارزهبامفاسداقتصادیباابرازتأسفنسبتبهادامهی

خواریشودکهاینجایتأسفدارد؛درزمینپیشرویستادنامبرخیازنمایندگانقبلیوهمچنینمقاماتارشددولتیدیدهمی

.گردنهحیراندرابتدااراضیملیتصرفشدهوسپسساختوسازهایمیلیاردیدرآنانجامشدهاست

مالباابرازتأسفنسبتبهاینکهبرخیمقاماتمناطقخوشآبوهوایکشورراشناساییکردهوبرایتصرفآنهااقدامیانیوسف

.روندهابهسمتکالردشتبوداماامروزگویاهمهبهسمتگردنهحیرانمیهایینگاهدردوره:کنند،اظهارداشتمی

خواریدرگردنهوریازجملهدولتمردانونمایندگانمجلسومسئوالناجراییبهزمینویبابیانمجدداینکهبرخیمقاماتکش

هاوتصرفاراضیملیانتقادداشتهوطیخواریبرخیازمقاماتمحلینسبتبهاینزمین:اند،اظهارداشتحیرانمبادرتکرده

.ایبهمقاماتارشدکشورنسبتبهاینموضوعاعتراضکردندنامه

عضوناظرمجلسدرستادمبارزهبامفاسداقتصادیتأکیدکردکهدرجلسهبعدیستاداینپروندهمطرحشدهوستادتمامتالشخود

.رابرایبازگرداندناراضیملیبهمردمبهکارخواهدگرفت

کلیومتری31اینروستادرفاصله.استنامروستاییییالقیدرشهرستانآستاراواقعدراستانگیالن«حیران»براساساینگزارش،

.آستاراقراردارد

هایگردشگریاینروستاگردنهازمهمترینجاذبه.حیرانازسهروستایحیرانسفلی،حیرانوسطیوحیرانعلیاتشکیلشدهاست

.استاردبیلقرارگرفته-استکهدرمسیرراهارتباطیآستارا

بین،حاجیامیرباالوحاجیامیرپایینازمناطقحفاظتیسیاسیوجغرافیاییاستانگیالناست،ونهاینگردنهکهبههمراهروستای

اینهچندانعمیقکهازمیانآناستوازسوییمشرفبهدرههایانبوههاییاستکهپوشیدهازجنگلازیکطرفمشرفبهکوه

.استانگیالنایرانوجمهوریآذربایجاناستاینرودتعیینکنندهمرز.کندآستاراچایعبورمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=49311514111514 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1931مرداد  17, شنبه

 تصویب فوری قانون حفاظت از خاک / تعیین متولی جدی برای حفاظت از منابع خاک
عنوان سال جهانی  ای به وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سال جاری میالدی به رئیس انجمن علوم خاک ایران در نامه

گذاری شده، خواستار تعیین متولی جدی و تشکیالت اجرایی مناسب برای حفاظت و مدیریت کیفیت منابع خاک  خاک نام

 . ویژه در اراضی کشاورزی شد به

گارخبرگزاریکشاورزیایران،منوچهرگرجیدرایننامهخواستارتعیینمتولیجدیوتشکیالتاجراییمناسببرایبهگزارشخبرن

ویژهدراراضیکشاورزی،پیگیریجدیواهتمامدرتصویبفوریقانونحفاظتازخاکدرمدتحفاظتومدیریتمنابعخاکبه

سالهکشوروتصویبهایپنجتوجهبهموضوعخاکوتقویتجایگاهآندربرنامهباقیماندهازدورهفعلیمجلسشورایاسالمی،

اجتماعیشدوآمادگیانجمنعلومخاکایرانرا-هایمناسبدربارهحفاظتومدیریتمنابعخاکدربرنامهششماقتصادیبرنامه

هاگونههمکاریباوزارتجهادکشاورزیوتحققدیدگاههایمتخلفکشوررابرایهرنفرعضومتخصصخوددراستان711بابیشاز

.ونظراتعنوانکرد

:متنکاملنامهرئیسانجمنعلومخاکایرانبهوزیرجهادکشاورزیدرذیلاینخبرمنتشرشدهاست

جنابآقایمهندسحجتی

وزیرمحترمجهادکشاورزی

هستید،منابعخاکهرکشورعالوهبراینکهبستراصلیکشاورزی،تولیدگونهکهمستحضرباسالمواحتراموعرضخداقوت،همان

محصوالتغذایی،جنگلومرتعوفضاهایسبزهستند،ازاهمیتزیادیدرتوزیع،ذخیرهوحفاظتکمیوکیفیآب،حفاظتمحیط

سال211ویژهدرکشورمادراطجهانوبهمتأسفانهدربسیاریازنق.هایعمرانی،صنعتیواقتصادیبرخوردارندزیستوفعالیت

.هایزیادیرابهجامعتحملنمودهاستمهریوغفلتواقعشدهوازاینبابتخسارتگذشتهاینسرمایهباارزشخدادادیموردبی

هاومخازن،خانههایمخرب،رسوباترودهایشن،سیلهایخطرزیادیبهصدادرآمدهکهبروزریزگردهاوطوفاناکنونزنگهم

کاهشحاصلخیزیاراضی،نابودی،تخریبوتبدیلاراضیکشاورزی،تهدیدبهداشتوسالمتجامعهوسایرحوادثروزافزون

خصوصباتوجهگذاریشدهوبهعنوانسالجهانیخاکناماینککهسالجاریمیالدیبه.باشندهاییازانمیمحیطی،گوشهزیست

معظمرهبریوفرمایشاترئیسجمهورمحترمدرمورداهمیتولزومتوجهبهحفاظتومدیریتخاک،استدعابهتأکیداتمقام

:هایآیندهاقداماتالزمصورتگیردداریمدستورفرماییددرموردپیگیریواجرایمواردزیردرسالجاریوتداومآنهادرسال

ویژهدراراضیکشاورزیکهفقدانبرایحفاظتومدیریتکیفیتمنابعخاک،بهتعیینمتولیجدیوتشکیالتاجراییمناسب-2

توانداینکارمی.باشدهایکشورمطرحمیبرداریبهینهازخاکترینخالءوچالشبرایحفظوبهرهعنوانبزرگآندرحالحاضربه

نهازنیروهایمتخصصموجوددربدنهوزارتکشاورزیصورتکلمدیریتخاکدرمعاونتآبوخاک،بااستفادهبهیباایجاداداره

.گیردکهدرصورتصالحدید،پیشنهاداجراییآنتوسطاینانجمنارائهخواهدشد

پیگیریجدیواهتمامدرتصویبفوریقانونحفاظتازخاکدرمدتباقیماندهازدورهفعلیمجلسشورایاسالمیکهدر-1

هایفعلیراشاهدروخواهدشدوتداوموافزایشخسارتوضوع،تصویباینقانونباتأخیرچندسالهروبهصورتعدمتحققاینم

.خواهیمبود

هایمناسبدرموردحفاظتومدیریتسالهکشوروتصویببرنامههایپنجتوجهبهموضوعخاکوتقویتجایگاهآندربرنامه-3

:اجتماعی،ازجمله-صادیمنابعخاکدربرنامهششمتوسعهاقت
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منظورفراهمهایاطالعاتیبهویژهدراراضیکشاورزیوایجادبانک،به2:11111برداریمنابعخاککشوربامقیاسشناساییونقشه-

.هایمدیریتپایداروحفاظتمنابعخاکوتأمیننیازهایاطالعاتیکاربرانمختلفنمودنبسترالزمبرایاجرایبرنامه

ها،افزایشمادیآلیوهایکالنملیدرراستایحفاظتومدیریتمنابعخاکازقبیلپایشمستمرکیفیتخاکتدوینبرنامه-

ورزیحفاظتی،باساماندهیحاصلخیزیخاک،حفاظتخکوکنترلفرسایشوتخریب،گسترشکشاورزیحفاظتییاحداقلخاک

هایهایمناسبوکافیبرایاجرایبرنامههایدولتیوخصوصیوتخصیصبودجهربخشربطداستفادهازتواناییمتخصصانذی

.مدتوبلندمدتفوری،میان

بذلتوجهحضرتعالیوصدوراوامرمقتضی،موجبپیشگیری،کاهشیارفعبسیاریازمشکالتموجودوبروزتحولمناسبدر

نفراعضایمتخصصخوددر711منعلومخاکایراننیزبابیشازانج.وضعیتکشاورزیومحیطزیستکشورخواهدبود

./باشدهایمختلفکشورآمادههرگونههمکاریالزممیاستان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19344-4.html 
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طبیعی اقلیم و منابع  
 آیانا- 1931مرداد  18, یکشنبه

 ای در کشور  کاهش انتشار گازهای گلخانه
کربن در وزارت جهاد  عصر امروز نشست مشترک درباره فرآیند مذاکرات تغییرات آب و هوا و ضرورت نیل به اقتصاد کم

 . کشاورزی برگزار شد

تمشترکدربارهفرآیندمذاکراتتغییراتآبوهواوضرورتنیلبه،امروزنشس(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

کربن،دروزارتجهادکشاورزیباحضورمدیرکلمحیطزیستوتوسعهپایدارازوزارتامورخارجه،رئیسسازماناقتصادکم

.نهبرگزارشدتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزیونمایندگان،مدیرانوتعدادیازکارشناساندووزارتخا

نامهجدیدیباقابلیتمتعهدکردنکلیهکشورهایعضوکنوانسیونتغییراتآبوهواآوریاموافقتفرآیندمذاکراتیسندحقوقیالزام

ویکمیناجالسکنفرانسمتعاهدیندراکنوندرجریاناستواینسندقراراستدرجریانبیستبهجایگزینیپروتکلکیوتوهم

اجراییشود،نشستمشترکدربارهفرآیندمذاکراتتغییراتآبوهواوضرورت1111سالجاریبهتصویبرسیدهودرسالآذرماه

.نیلبهاقتصادتشکیلشد

باتوجهبهاینکهموضوعدردستورکارفائونیزقراردارد،ادارهکلمحیطزیستوتوسعهپایداروزارتامورخارجهدرایننشست،به

شریحجوانبفرآیندمذاکراتی،ابعادسیاسیمهمموضوعوتبعاتتصویبسندجدیدبرایکشورهایدرحالتوسعهازجملهجمهوریت

./اسالمیایرانبراینمایندگانوزارتجهادکشاورزیپرداخت

http://www.iana.ir/majles/item/19335-4.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1931مرداد  13, دوشنبه

 خواهد  ها برای رفتن اعتبار می میهمان ناخوانده تهرانی
های سابق خود برگردند،  اند، برای آنکه مهاجرت کرده و به مکان سفیدبالکان که مدتی است میهمان ناخوانده پایتخت شده

 .دارندبه اعتبار نیاز 

،درحالیکهازشهریورماهگذشتهشاهدهجومسفیدبالکانبهاستانتهرانبودیم،(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

ایدیگربرداشتزودهنگامایآنرابهتغییراتآبوهواییوعدهربطصادرشدکهعدههایذیهایمختلفیازسویدستگاهفرضیه

هاییچونشهرداریووزارتجهادکشاورزیوبزیوصیفیکهخاستگاهاینگروهازحشراتبودند،ربطدادندوسازمانمحصوالتس

.بخشحفظنباتاتدرگیرحلمعضلفوقشدند

هارسانههایسازمانحفظنباتاتکشوردرروزهایابتداییپدیدآمدنچنینمعضلیدرجمعمعاونکنترلومبارزهباآفاتوبیماری

هایفرمونیدرسطحهایشهریتوصیهکردوعالوهبرآن،نصبتلهحاضرشدوترکیباتگیاهیهمچونآبوصابونرادرمحیط

.هایکنترلیمعرفیشدشهرکههمچونکمربندزردیدرختانشهررامزینکردهبود،ازدیگرروش

.کنندشودبروزمیترمیهندداشتوتنهادرشرایطیکههواگرمسفیدبالکاندرفصلسردوجودنخوا:یحییابطالیگفت

هایگذشتهباعثشدهاستمیزباناناینحشراتکهگیاهانجالیزیهستند،زودتراززمانممکنسابقهدرسالگرمایبی:ویافزود

.برداشتشوندوبادوسایرعواملاینجاندارانرابهسطحشهرهاکشاندهاست

آورند،امااثراتروانیوجودنمینظرانومسئوالنبهداشتیکشورهیچمشکلیبرایمردمبهحالیکهسفیدبالکانازلحاظصاحبدر

.ویژهدرمرکزشهرشکایتکنندآنباعثشدهکهمردمپایتختدچارسردرگمیشوندوهمهازوجوداینجاندارانبه

ادکشاورزیوشهرداریتهران،مقررشدکهمنشاءاینحشراتتوسطمؤسسهتحقیقاتبراساسجلساتبرگزارشدهبینوزارتجه

پزشکیکشورردیابیشودواینمؤسسهنیزطرحیرابرایآغازتحقیقاتخودتدوینکردهکهقراراستپسازاختصاصاعتبارگیاه

هانیزروزشنبهتشکیلسعهپایدارسازمانشهرداریهااجراییکندودراینبینستادمحیطزیستوتوتوسطسازمانشهرداری

بربودهوبهدهدتاتکلیفسفیدبالکانروشنشود،اماتعیینتکلیفنهاییوآغازعملیاتبرایمبارزهاینحشراتزمانجلسهمی

.شوداحتمالقویبهسالآیندهموکولمی

هایشهریدلیلقرارگرفتندرمحیطیبرایمقابلهبااینآفترابهمدیرکلمحیطزیستاستانتهراننیزهرگونهتصمیمشیمیای

حلمناسبیاتخاذشودتاهانیستوبایدراهامکانمبارزهشیمیاییدرپایتختبهاینصادگی:گویددارایحساسیتبرشمردهومی

.پاشینیزباعثازبینرفتناکوسیستمطبیعینکنیمهایسابقخودداشتهباشند،باسمعالوهبرآنکهاینجاندارانمهاجرتبهمکان

مصرفبیشازحدسمومباعثشدهکهشکارگرهایطبیعیسفیدبالکانازبینبرودو:کندمحمدهادیحیدرزادهخاطرنشانمی

.ترتیبشاهدتکثیرتصاعدیآنهادرسطحشهرباشیمبدین

هایزندگیسابقخودباشیمتامردمتهرانکهانانناخواندهبهسمتمکانترشاهدبازگشتاینمیهمرودکههرچهسریعامیدمی

کنند،شاهدتنفساینسفیدبالکاننباشندوحداقلدرهواییبهدورازهاوترافیکسنگیناینشهرراباسختیسپریمیآلودگی

./آفترفتوآمدکنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11149-4.html 
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 کشمش/ انگور
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 بازار و قیمت ها

 آیانا- 1931مرداد  17, شنبه

 تورم روستایی ثابت ماند 
چهارمین ماه امسال نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل دهد که در  گزارش مرکز آمار از نرخ تورم روستایی نشان می

 .است درصد کاهش داشته و این در حالیست که نرخ تورم دوازده ماهه نسبت به خرداد ماه ثابت مانده 4.4

هبراینرسیدک110.2درصدافزایشنسبتبهماهقبلبهعدد2.1بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران،شاخصکلدرتیرماهبا

.دهددرصدرانشانمی21.9درصدکاهشنسبتبهماهپیشازآن2.2اساسنرختورمنقطهبهنقطهدراینماهبا

.درصداعالمشد23.2همچنیننرختورمدرچهارمینماهسالجاریبدونهیچتغییرینسبتبههمیننرخدرماهقبل

درصدافزایشبهعدد2.٣دراینماهبا«هاودخانیاتها،آشامیدنیخوراکی»همچنینبراساساینگزارش،شاخصگروهعمده

.دهدرانشانمی1٣0درصدافزایشعدد2.0درماهموردبررسیبا«هاخوراکی»رسید،کهبرایناساسشاخصگروهاصلی1٣7.9

همچینینتورمنقطهبه.است21.٣تورمدرآنمعادلدرصدو2٣.7هادرتیرماه،معادلنرختورمنقطهبهنقطهدرگروهخوراکی

درصدرا21درصدافزایش1.9ماههدرآنبادرصدوتورمدوازده23.9«هاودخانیاتها،آشامیدنیخوراکی»نقظهدرگروهعمده

.دهدنشانمی

استکهرسیده121کدرصدافزایشبهعدددرتیرماهبای«کاالهایغیرخوراکیوخدمات»براساساینگزارش،شاخصگروهعمده

درصد20.9درصدکاهشبه1.7درصدوتورمدوازدهماههدرآنبا22.9بهاینترتیبنرختورمنقطهبهنقطهدراینگروهبرابر

.استرسیده

http://www.iana.ir/majles/item/19341 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1931مرداد  21, چهارشنبه

 گروه مواد غذایی کاهش یافت  5قیمت / گزارش جدید بانک مرکزی از قیمت کاالهای اساسی
 .مردادماه جاری را منتشر کرد 40قلم کاالی اساسی در هفته منتهی به  11بانک مرکزی گزارش جدید قیمت 

خردهفروشیبرخیازموادخوراکیدرتهرانبهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران،بانکمرکزیگزارشجدیدهفتگیمتوسطقیمت

رامنتشرکردکهبراساسآننرخچهارگروهموادخوراکینسبتبههفتهقبلازآنافزایشونرخسه29/0/9٣درهفتهمنتهیبه

.گروهدیگرکاهشداشتهاستونرخچهارگروهدیگربدونتغییراست

درصدافزایشودرمقابل1.٣درصدوگوشتقرمز0.7درصد،حبوبدودرصد،سبزیهایتازه1.2درهفتهایکهگذشتنرخبرنج

البتهدراینمدتنرخلبنیات،قندو.درصدکاهشیافتهاست1.0درصدوگوشتمرغ٣.3درصد،میوههایتازه1.2نرختخممرغ

.شکر،چایوروغننباتیثابتماندهاست

لبنیات و تخم مرغ

درصد1.2قیمتتخممرغمعادل.هفتهموردگزارش،درگروهلبنیاتبهایتماماقالماینگروهنسبتبههفتهقبلبدونتغییربوددر

.هزارریالفروشمیرفت90هزارتا71کاهشیافتوشانهای

برنج و حبوب

در.ایشداشتوقیمتسایراقالماینگروهثابتبوددرصدافز1.2دراینهفتهدرگروهبرنج،بهایبرنجداخلهدرجهیکمعادل

درصدولوبیاقرمزیکدرصدکاهشولیبهایسایراقالم1.1گروهحبوب،بهایلوبیاسفیدبدونتغییربودوقیمتلوبیاچیتیمعادل

.درصدافزایشیافت1.3تا1.0اینگروهبین

میوه ها و سبزی های تازه

درمیادینزیرنظرشهرداریاقالممیوهوسبزیتازهکهتعدادیازآنهاازنظرکیفیدرمقایسهباسایرمیوهدرهفتهموردبررسی،

میوهفروشیهایسطحشهراقالممیوهو.فروشیهامتفاوتبودند،بهنرخمصوبسازمانمیادینمیوهوترهبارعرضهمیگردید

1.1درصدافزایشولیبهایسایراقالماینگروهبین3.3میوههایتازهقیمتهلومعادلسبزیتازهراعرضهمینمودندکهدرگروه

درصدکاهشولیبهای1.1درصدوسبزیهایبرگی2.3درگروهسبزیهایتازهقیمتپیازمعادل.درصدکاهشداشت22.1تا

.درصدافزایشیافت1٣سایراقالماینگروهبینیکتا

گوشت مرغگوشت قرمز و 

درصدوگوشتمرغ1.1درهفتهموردگزارشقیمتگوشتتازهگاووگوسالهمعادلیکدرصدافزایشولیبهایگوشتگوسفند

.درصدکاهشداشت1.0

قند، شکر، چای و روغن نباتی

.غننباتیمایعثابتبوددرصدافزایشیافتوبهایقند،شکر،چایخارجیورو1.2دراینهفتهقیمتروغننباتیجامدمعادل

تغییرات یکساله قیمت خوارکی ها

درصد،0.3دهدکهنرخلبنیاتدراینمدتبررسیهایبانکمرکزیازتغییراتقیمتکاالهایاساسیدریکسالگذشتهنشانمی

0درصد،قندوشکر7.9زدرصد،گوشتقرم23.3درصد،سبزیهایتازه1.1درصد،میوههایتازه11.0درصد،حبوب9.2برنج

درصدکاهشیافته1.9درصدوروغننباتی9.2درصدافزایشودرمقابلنرختخممرغ1.9درصدوروغنباتی3.0درصد،چای

.است
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان

 گرانی شیر راهکار جبران هزینه های تولید نیست/ کلید کنترل تورم در دست دولت است 

افزایشقیمتشیرولبنیاتراهحلجبرانهزینههایتمامشدهتولیدشیرخامنیستچراکهباکاهشقدرتخریدازسویمصرف

شودکننده،دامدارمتضررمی

درصدیشیرخامموجبشدتابازهم21،ناتوانیدولتدرتامینیارانهگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانجوانبهگزارشخبرنگار

ندهپرداختشوددرصدینرخشیرولبنیاتازجیبمصرفکن21هزینههایاجراییمصوبهستادتنظیمبازارباگرانی

هایدرصدنسبتبهسال11هاوحذفیارانهشیرازتولیدومصرف،مصرفسرانهشیردرکشورپسازاجرایطرحهدفمندییارانه

وازآنجاییکهافزایشقیمتشیربهضرردامدارانوکارخانجاتاستباافزایشقیمت،قدرتخریدکمترمیپیشازآنکاهشیافت

شودوباکاهشانگیزهخرید،شیردامداربهفروشنمیرسدوکارخانجاتهمتمایلیبهتولیدندارند

21تومانمصوباز2٣٣1زمبهخریدشیرخامبهنرخبراساساینگزارش،باتصویبستادتنظیمبازارگرچهکارخانجاتلبنیمل

درصدیلبنیاتشدندامااینامرکاهشمصرفشیررابهشدتتشدیدمیکند21خردادماهامسالوگرانی

درصدقیمتتمامشدهشیرافزایشخواهدیافتو27الی20تومانبخرند،2٣٣1برایناساسچنانچهکارخانجاتشیررابهقیمت

بهدلیلمخالفتولیدکنندگانوکاهشمیزانمصرفاینمصوبههنوزاجرایینشدهاست

برایتنظیمرابطهقیمتومیزانمصرفشیرولبنیاتدرنظرگرفتهگرچهدولتازنظردرآمدهابامشکلمواجهاستامااگرتدبیری

هایناشیازکمبودمصرفشیرپرداختشودهایچندبرابریبایدبابتدرمانبیماریهایآیندههزینهنشودطیسال

:تولیدکنندهفرآوردهایلبنیپاستوریزهدرگفتگوباخبرنگارباشگاهخبرنگارانافزودادیهتعاونیمحمدرضااسماعیلیمدیرعاملاتح

درصدافزایشقیمتعرضهشودمنصفانهنیست21درصدیازسویکارخانجاتخریداریشودوبا21چنانچهشیرباافزایش

ایشقیمترادرراستایحمایتازتولیدومصرفخنثیشودچرامصرفدولتبایدبهدنبالراهکاریباشدکهاینافز:ویتاکییدکرد

کنندهقدرتخریدندارد

،چنانچهدامدارشیرراگرانتهیهکندو:اسماعیلیبابیاناینکهگرانیشیرنهبهنفعدامداراستونهمصرفکنندهخاطرنشانکرد

وپایینبودنقدرتخرید،کارخانجاتوصنایعتبدیلیمتضررخواهندشدگرانهمبهدستمصرفکنندهبرسدوباکاهشتقاضا

افزایشقیمتشیرصرفهاقتصادینداردوماباهرگونهافزایشقیمتمخالفهستیمچراکهدرسودیعایدتولید:ویتصریحکرد

کنندهومصرفکنندهنمیشود

تومانبهکارخانجاتبفروشندودولتمجبورشداین2٣٣1انستندشیررابهقیمتازآنجاییکهدامداراننتو:اسماعیلیاظهارداشت

درصدرارویقیمتهاافزایشدهد21

باتوجهبهکاهشسرانهمصرفشیردرایراننسبتبهدیگرکشورهایاروپاییگرانیشیرکاهشسرانهمصرفشیررا:ویافزود

دوسویهازتولیدومصرفدرراستایقیمتگذاریمناسبالزموضروریاستکهبایدبهتشدیدمیکندکهدراینزمینهحمایت

توجهکرد

باتوجهبهکاهشسرانهمصرفشیر،تخصیصبودجهدرزمینهحمایتوازارتقاءسطحسالمتجامعهالزماست:اسماعیلییادآورشد

المیدرگفتگوباباشگاهخبرنگارانبابیاناینکهباافزایشقیمتعباسپاپیزادهسخنگویکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاس

قیمتهایفعلیلبنیاتکفافهزینههایتولیدیرانمیدهدچراکههزینههای:تقاضابرایخریدکاالکاهشمییابدافزود

تولیدیباالستوسودیبرایدامپرورندارد

نقشدالالندرافزایشقیمتشیر

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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بادخالتبرخیواسطههابعدازتولید،شیربهقیمتدلخواهبهبازارعرضهمیشود:هتصریحکردپاپیزاد

تومانزیرقیمتمصوبشیررابهکارخانجاتمیفروشندامابهواسطهبرخیداللبازیها311الی111دامداران:ویاذعانداشت

شیرگرانبهدستمصرفکنندهمیرسد

قیمتشیرو:کشاورزیمجلسشورایاسالمیباتاکیدبرنظارتدربازاروحذفواسطههاخاطرنشانکردسخنگویکمیسیون

لبنیاتبعدازتولیدبایستیکنترلشودتاقیمتهابیشازنیازتولیدکنندهافزایشپیدانکندواینیعنیحمایتازمصرفکننده

است

.ندهودامدار،میزانتولیدوعرضههرسالهکاهشخواهدیافتباعدمحمایتازتولیدکن:ویافزود

باافزایشتورمهرساله،دولتبایستیدرحمایتازدامدارنیارانهبهعنوان:سخنگویکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیگفت

دوشیربهقیمتمنصفانهبهدستمصرفیارانهتولیدبهتولیدکنندگاناختصاصدهدکهدراینراستاهزینههایتولیدکاهشیاب

کنندهبرسد

بااستفادهازتکنولوژیبرتربایدتالشکردتاباافزایشمیزانتولیدوبهروریوکاهشقیمتتمامشده،مصرفشیر:پاپیزادهافزود

.افزایشیابد

فزایشقدرتخریدالزموضروریستچراکهباکاهشوییادآورشدازآنجاییکهمصرفشیرباسالمتجامعهارتباطتنگاتنگیداردا

تقاضا،چرخهتولیدازسویمصرفکنندهایرانیحمایتنخواهدشد

تومانهیچ2٣٣1خردادماهامسالبهنرخمصوب21درتفسیراینگزارشبایدافزودالزامکارخانههالبنیبهخریدشیرخاماز

رنشیرخامرابهنرخپایینترازقیمتتعیینشدهخریداریمیکردندکهمتاسفانهراهکاریضمانتاجرایینداشتوبرخیازدامدا

برایجبرانزیاندامدارندرحدودیکماهگذشتهنبودوهزینههاازجیبدامدارانپرداختشد

زسالیارانهبهدامدارپرداختشدکهدرچنینماها3ازآنجاییکهدولتتوانپرداختیارانهبهدامداررانداردودرسالگذشتهتنها

شرایطیدامدارانهمنمیتوانستندشیرخامرابهقیمتمدنظربخرندبنابرینباعدمتوانپرداختیارانهازسویدولتبرایخرید

عمولیوپنیرفتابهدرصدیقیمتلبنیاتدرسهقلممحصولازجملهشیرووماستم21شیرخامبهقیمتمصوب،مجوزافزایش

صنایعلبنیدادهشدتادامدارنوکارخانجاتپاسخگویافزایشهزینههایخودباشندوایندرحالیرقمخوردکهتولیدکنندگان

بااینامرمخالفاند

ندگانداخلیجلوگیریازافزایشقیمتوحمایتازتولیدومصرفالزموضروریستواینازوظایفدولتاستکهازتولیدکن

حمایتکندتاکارخانجاتورشکستهنشوندوباحمایتازمصرفکنندهسرانهمصرفیشیردرجامعهازآنچهکههستکمترنشود

بنابرینتوپدرزمیندولتپسدادهمیشودکهکلیدکنترلتورمدردستدولتاستحمایتدوسویهازتولیدومصرفشاید

.کمترینانتظارباشد

گزارشیازمریمجلیلیپور

http://www.yjc.ir/fa/news/5194949 
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 بازار و قیمت ها
 - 31/25/22فارس

 جدول+تومان 011هندوانه / قیمت میوه و سبزی
های تابستانی ثابت مانده  انواع میوهقیمت انواع میوه و سبزی در بازار نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته و قیمت 

 .است

قیمتانواعمیوهوسبزیدربازارنسبتبههفتهگذشتهتغییرینداشتهوانواعخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

.شودتقریبابدونتغییرنسبتبههفتهگذشتهعرضهمی...محصوالتتابستانیمثلشلیل،آلو،هلو،انجیرو

تهران(ع)قیمتمیوهوسبزیدربازارشهرستانیمیدانامامحسین

 برحسبتومانقیمت انواعمیوهوسبزی

 ٣111 شلیل

 3011 آلوقطرهطال

 ٣111 آلوسیاه

 9111 آلبالو

 ٣111 انگورعسگری

 0111 انگورقرمز

 3011 سیبگالب

 0111 هلوانجیری

 0111 هلوهستهجدا

 9111 انجیرزرد

 0111 انجیرسیاه

 ٣111 موز

 2011 خربزه

 911 هندوانه

 2111 طالبی

 2311 زمینیسیب

 2311 پیاز

 2711 خیار

 2111 گوجهفرنگی

 2711 هویج

http://www.farsnews.com/
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 1111 کدو

 1111 بادمجان

 1011 لوبیایسبز

تومانوقیمتهرکیلوسبزیآش،کوکووقرمهدراینبازار1011براساساینگزارشقیمتهرکیلوسبزیخوردندرمیدانمذکور

.توماناست1111

لیترآببرایهر101حداقل)شود،کهاینمحصولبامصرفباالیآبتومانارائهمی911درحالیهرکیلوگرمهندوانهدرتهران

شودودرشرایطخشکسالیبهگفتهدووزیرنیرووجهادکشاورزیدربرخیمناطقکمآبنبایدهندوانهتولیدمی(کیلوهندوانه

نیحیفومیلکردنانرژیبرایاستخراجآبوتاراجمنابعزیرزمینیآباست،درنهایتپولیکهازکشتشود،چوناینکاریع

.رسد،ازپولهزینهگازوئیلبرایاستخراجآبوپولواقعیحقآبکمتراستفروشهندوانهبهکشاورزمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣1029112139
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 برنامه و سیاست ها

 - 31/25/29فارس

 ها گذاری دولت در زیرساخت سرمایه/ محصوالت وارداتی کشاورزی را جایگزین تولید داخل نکنیم
پساتحریم محصوالت وارداتی کشاورزی جایگزین باید مراقب بود تا در دوران : مشاور وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت

تولید داخلی نشود و در عوض بتوانیم با تسهیالت حمایتی در راستای افزایش تولید، خودکفایی و خوداتکایی و افزایش 

 .صادرات گام برداریم

وخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیعبدالمجیدشیخیمشاوروزیراسبقجهادکشاورزیوعضوهیأتعلمیدانشگاهدرگفت

مترینمیزانبخشکشاورزیک:درپاسخبهاینسؤالکهراهبرددولتدرزمینهکشاورزیدردورهپساتحریمچگونهبایدباشد،گفت

.کندوابستگیرابهخارجداردودرواقعاینبخشقبلوبعدازتحریممسیرخودشراطیمی

گذاریبیشتردرزیربناهایبخشکشاورزیاماچگونگیپیمودنمسیربستگیداردبهاینکهدولتچقدربهسمتسرمایه:ویافزود

.توجهکند

ازآنجاکهاین:اند،اظهارداشتقانوناساسیداشته٣٣هایاصلتلقیاشتباهیازسیاستبعضیایناستاددانشگاهبااشارهبهاینکه

گریدولتتأکیدداردتصوربرخیایناستکهحتیدولتنبایددرسازیوکاهشتصدیاصلازقانوناساسیبهخصوصی

.گذاریداشتهباشدهاوزیربناهاهمسرمایههایبخشزیرساخت

بایدالگویآب:رساند،گفتبابیاناینکهبارهاتأکیدشدهکهبخشکشاورزیبااینحالترهاشدهمارابهمرزخودکفایینمیشیخی

والگویکشتدرکشاورزیاجراییشود،تغییرکاربریممنوعوتکلیفجایجایاراضیکشاورزیرامعینکردهورویتوسعهتولید

.شویموریمتمرکزوافزایشبهره

اگرچهکمبودآبکشوریکواقعیتاستو:ویبااشارهبهاستداللغلطبرخیدرموردکاهشتولیدبهدلیلمنابعمحدودآبی،گفت

.کنیمبرابربیشازنیازضروریآبمصرفمی٣همهبهآناذعانداریمولیاینتوجهراندارندکهما

دهد آب را به یک چهارم کاهش می های نوین آبیاری مصرف گیری از روش بهره

توانیممصرفآبرابهیکچهارمکاهشوتولیدراهاینوینوبومیآبیاریمیبااجرایروش:اینکارشناساقتصادیبیانداشت

.برابربرسانیم9وریآبرابهدستکمبهدوبرابرافزایشدهیموبهاینترتیببهره

هایزیادیرادرزمینههاایناستعدادوجودداردکهسرمایهبابرداشتهشدنتحریم:تصریحکردمشاوروزیراسبقجهادکشاورزی

هایبخشکشاورزیفراهمکنیمولیاینمشروطاستبهاینکهدولتازخودسانسوریکهبرایخودشدرتوسعهزیرساخت

.گذاریدربخشکشاورزیفراهمآوردهرهاشودسرمایه

کشاورزی در فصل برداشت به مصلحت تولید نیست واردات محصوالت

سیاستدولتدردورانپساتحریمچگونهبایدباشد،(وارداتوصادرات)ویدرپاسخبهاینسؤالکهدرحوزهتنظیمبازاروتجارت

.ورزاننیستوارداتمحصوالتنهاییکشاورزیوورودآنبهبازاربهخصوصدرفصلبرداشتبهمصلحتتولیدوکشا:گفت

متأسفانههیچجدولزمانبندیتکلیفیبرایتنظیمبازارمحصوالتکشاورزیوجود:مشاوروزیراسبقجهادکشاورزیبیانداشت

.هادربازاررنجبردهاستهاونهادهسازیستادهنداشتهوهموارهاینبخشازفقدانبرنامهبرایتوزیعوذخیره

لسمسئولیتتنظیمبازارمحصوالتکشاورزیراپسازبرداشتبهعهدهوزارتجهادکشاورزیسپرداگرچهمج:شیخیتصریحکرد

.هانیستیمهاوستادههاییکپارچهدرتنظیمبازارنهادهاماهنوزشاهداعمالسیاست

http://www.farsnews.com/
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ینشودودرعوضبتوانیمبابایدمراقببودتادردورانپساتحریممحصوالتوارداتیکشاورزیجایگزینتولیدداخل:ویافزود

.تسهیالتحمایتیدرراستایافزایشتولید،خودکفاییوخوداتکاییوافزایشصادراتگامبرداریم

شود ها می سود تولید محصوالت کشاورزی نصیب دالالن و واسطه

برندعمدهافرادیکهازبازارهایمیهابیشترینسودراازبخشکشاورزیمانندبازارداخلی،کهواسطه:ایناستاددانشگاهگفت

هایتولیدیکشاورزیبهخصوصتعاونیمجوزوارداتبایدبهتشکل.هاهستندبرندواسطهصادراتمحصوالتکشاورزیهمسودمی

ودکهتوقعیشهایکشاورزیوصادراتمازادمحصوالتدادهشودتاارزشافزودهتجارتنصیبتولیدکنندگانزحمتکشوکمنهاده

مندبایدزمینهرابرایبهره.برندایاستکهفعاالنبخشتجاریودالالنمیدرصدسودهایبادآورده21سهمسودعمدهآنهاکمتراز

.شدنبیشترتولیدکنندگانفراهمکرد

بایدعملکرد،وآیادولتدرمشاوروزیراسبقجهادکشاورزیدرپاسخبهاینسؤالکهدرزمینهتولیدوتنظیمبازارداخلیچگونه

هاکشاورزیاگرچهدرکشورهایتوسعهیافتهبهدلیلبکارگیریبرخیسیاست:اینبخشبایدبهکمکتولیدکنندهبیاید،اظهارداشت

مختلفتجاریهایهاندکهازپشتیبانیوحمایتکشاورزیکناربکشندولذادردورسوددهاستامابااینوجودهنوزهمحاضرنشده

هایمختلفحمایتوبهخصوصوبعددرسازمانتجارتجهانیهرگزحاضرنشدندروش(گات)موافقتنامهعمومیتعرفهوتجارت

.هایحمایتیخودراازکشاورزیبردارندتعرفه

هایاقتصادیدررعه،ایجادتشکلانتقالفناوریجدیدبهسرمز:جانبهباشد،افزودویبابیاناینکهحمایتازکشاورزیبایدهمه

.هایموجودازجملهمواردیاستکهدربخشکشاورزیبایدموردحمایتدولتقرارگیردهایکشاورزی،تقویتتشکلبخش

هایفعالیت:حلقهعاملمؤثردربخشکشاورزیهستند،گفت0بردارانشیخیبابیاناینکهتحقیق،آموزش،اجرا،ترویجوبهره

.بردارانبرسدیقاتیازطریقآموزشبایدبهبخشاجراییمنتقلشدهوازطریقترویجبایدبهدستبهرهتحق

متأسفانهحوزه:تریباهمداشتهباشند،بیانداشتحلقهمذکوربایدارتباطمنسجم0مشاوروزیراسبقجهادکشاورزیبابیاناینکه

هممجزاکارخودشانرا«بردارانبهره»دهدوکارشرامجزاانجاممی«گذاریسیاست-سازیسازی،سیاستتصمیم-گیریتصمیم»

هابهعبارتیدیگرحتیاگربهترینتصمیماتوسیاست.کنندوارتباطایندوجبههبسیارضعیفودربسیاریجهادمقطوعاستمی

.رسداتخاذشوددرمزرعهبهمنصهظهوروعملنمی

گترینضربهبهبخشکشاورزیبراثرنبودترویجاستوتااینحلقهمفقودهتکمیلنشودکشاورزیچهبعدوچهقبلازبزر:ویافزود

بهخصوص.بزرگترینکاستی،بخشفرهنگومدیریتجهادیاست.تحریمهمچناندرشرایطسکونورکودفعلیباقیخواهدماند

.نظامباروحیهجهادیجهادگرانجهادسازندگیداریمیادهبرایتحولدراینبخشنیازبهیکترویجپ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=49311519111411 
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 برنامه  و سیاست ها
 آیانا- 1931مرداد  13, دوشنبه

تأسیس دادگاه عدالت آب و هوا جهت اعمال / تصویب نهایی پروتکل جدید کنوانسیون تغییر آب و هوا

 های عدم پایبندی  تحریم
آور خواهد  الزام 1145ای برای تمامی کشورهای عضو کنوانسیون تغییر آب و هوا از دسامبر  کاهش انتشار گازهای گلخانه

 .شد

،درنشستمشترکوزارتخارجهووزارتجهادکشاورزیدربارهفرآیندمذاکرات(ایانا)ایرانبهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزی

کربن،مدیرکلمحیطزیستوتوسعهپایداروزارتخارجهبااشارهبهاینکهدردسامبرتغییرآبوهواوضرورتنیلبهاقتصادکم

ایرانباکسبرتبهدوازدهمجهانوبامشارکت:شود،گفتیوتومیالمللیکدرپاریسیکسندحقوقیجایگزینپیمانبین1120

ترینتولیدکنندگانبودهوهمچنیندررتبههشتمبزرگ112٣اکسیدکربنتاسالترینانتشاردهندگاندیدرصدیازبزرگ2.07

.رافزایشدمایکرهزمینباشدتواندتأییدیبرمشارکتکشورماندسوختفسیلیجهاننیزبودهاستوکسبایندورتبهمی

2991المللیازسالالمللیبرایمقابلهباگرمشدنزمینواجراییکرژیمحقوقیبینپیمانسعادتبابیاناینکههمکاریبین

زمیندارایدنبالگرمشدنالمللیبهبرایناساسهمهجامعهبین:هایمشترک،امامتفاوتشروعشد،افزودمبنیبراصلمسئولیت

آورودرصدیملزمبهکاهشانتشارالزام7٣یافتهبامشارکتسهمهستند،امابرخیکشورهاسهمبیشتریدارند،کشورهایتوسعه

.درصدمشارکتملزمبهکاهشانتشارداوطلبانهشدند19کشورهایدرحالتوسعهبا

یافتهخواستارمشارکتکشورهایتوسعه1122ردورباندرسالامادراجالسهفدهمکنفرانسمتعاهدیند:ویخاطرنشانکرد

انتشاردهندگانبزرگدرحالتوسعهدرکاهشانتشارشدندوپذیرشتعهداتدوردومذیلپروتکلکیوتومنوطبهتوافقتدوینسند

.جایگزینپروتکلکیوتوشدومصالحهصورتگرفت

ازمواردیکهدر:آورشد،ادامهدادالمللیفراگیرتهیهوبرایهمهکشورهاالزامینسعادتباعنواناینکهرژیمجایگزینحقوقب

توانبهاعمالتحریمدرقبالتکرارعدمپایبندی،تأسیسدادگاهعدالتآبوهواجهتنظارتپایشونویسپروتکلآمده،میپیش

،اعمالمالیاتبرصادراتنفتازکشورهایدرحالتوسعهبههایمرتبطبااجراوپایبندیبهتعهداتمتعاهدیناعمالتحریم

انتشارجهانیGHGsآنهابیشازمتوسطسرانهGHGsیافتهودرجاسامیکشورهاییکهمتوسطانتشارسرانهکشورهایتوسعه

.واشارهکردجهانیاستبهترتیبدرضمایمیکودGDPآنهابیشازمتوسطسرانهGDPاستوکشورهاییکهسرانه

درOCO1وهمچنینماهوارهناسا1119درسالGOSATویابزارسنجشبرایاحرازمواردعدمپایبندیراپرتابماهوارهژاپنی

.باجزئیاتمقدار،زمانومکانانتشاراعالمکردCO1گیریسطحبرایاندازه112٣سال

درمقایسهبا1131اتحادیهاروپااعالمکردکهتاسال112٣دراکتبر:حکردمدیرکلمحیطزیستوتوسعهپایداروزارتخارجهتصری

درصدیانتشارگازهای11تا19ایخواهندداشتوهمچنینآمریکاکاهشدرصدکاهشانتشارگازهایگلخانه2991،٣1سالپایه

.بعدازاعالمتوافقچینوآمریکااعالمکرد1110ایراتاسالگلخانه

باتوجهبهمیزانقابلتوجهتولید1111واجراییشدنآنازسال1120باتصویبسندحقوقیدردسامبر:عادتیادآورشدس

هایهنگفتیراناشیازعدمای،معضالتماشروعخواهدشدومجبورخواهیمبودجریمههایفسیلیوانتشارگازهایگلخانهسوخت

.کنیمحصولپایبندیاحتمالیپرداخت
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هاداریم،تأکیدویبااشارهبهاینکهتازمانتصویبسندحقوقی،باشرکتدرمذاکراتفرصتیدوماههبرایکاهشصدماتوآسیب

کربنپیشسالهبرایارائهواکنشمناسبومحققکردناقتصادکم21وشروعسنجشپایبندیفرصتی1110تارسیدنسال:کرد

.روداریم

وزارتجهادکشاورزیبااجرای:هایتجدیدپذیرراافزایشدهیم،اظهارداشتبیاناینکهبایدبتوانیمسهماستفادهازانرژیسعادتبا

استانکشورانجامشدهوموردتأییدوزیرجهادکشاورزینیز21اکنوندرویژهطرحترسیبکربنکههمهایحائزاهمیتبهطرح

هایبلندمدتتولیدریزیهاوبرنامهتعدیلاینتغییراتداشتهباشدوبایدبتوانیمباافزایشهمکاریهست،توانستهسهممؤثریدر

.ایدرکشوررابهحداقلبرسانیمگازهایگلخانه

تکربن،عصرروزگذشتهدروزارگفتنیاست،نشستمشترکدربارهفرآیندمذاکراتتغییراتآبوهواوضرورتنیلبهاقتصادکم

جهادکشاورزیباحضورمدیرکلمحیطزیستوتوسعهپایدارازوزارتامورخارجه،رئیسسازمانتحقیقات،آموزشوترویج

./کشاورزیونمایندگان،مدیرانوتعدادیازکارشناساندووزارتخانهبرگزارشد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11141-4.html 
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 برنامه وسیاست ها
 آیانا- 1931مرداد  13, دوشنبه

درصد کشاورزی در افزایش انتشار گازهای  41سهم / ای ساله ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه 41فرصت 

 ای  گلخانه
ای، موجبات کاهش انتشار گازهای  ها به گازهای گلخانه المللی و باال بردن حساسیت بینباید بتوانیم افزایش ارتباطات 

 .ای را فراهم کنیم گلخانه

،بابیاناینکهتغییر(ایانا)رئیسسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزیامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

طیدودههگذشتهشاهدافزایش:هایحائزاهمیتدروزارتجهادکشاورزیاست،گفتضوعاقلیموشرایطآبوهواییازمو

شودتمامیکشورهابایددرحلآنایموازآنجاکهمعضلجهانیمحسوبمیاکسیدکربندرکرهزمینبودهسابقهغلظتگازدیبی

.مثمرثمرباشند

بایدبتوانیمباباالبردن:هایقابلتوجهیصورتگرفتهاست،افزودورزیفعالیتاسکندرزندبااشارهبهاینکهدروزارتجهادکشا

.ایرافراهمکنیمالمللیموجباتکاهشانتشارگازهایگلخانههابهاینموضوعوافزایشارتباطاتبینحساسیت

یاست،سهمکشاورزیدرانتشارساالنهگازهایایناشیازمداخالتانسانوتغییراتطبیعویبابیاناینکهافزایشگازهایگلخانه

.درصداعالمکرد2٣هاکمتروحدودایرانسبتبهسایربخشگلخانه

تواندباآمادهشدنبرایرویاروییباتغییراتاقلیمی،تولیدارقاممتحملبهخشکیوگرماوبخشکشاورزیمی:زندخاطرنشانکرد

.هانقشمهمیدرکاهشکربنایفاکندایباتوسعهجنگلداریوباغایگلخانهارقامزودرسوکاهشتولیدگازه

1120ایبرایتمامیکشورهایعضوکنوانسیونتغییرآبوهواازدسامبرآورشدنکاهشانتشارگازهایگلخانهویبااشارهبهالزام

هایمناسبیرابرایکاهشانتشارسالهآیندهواکنش21مطیپسازتصویبنهاییپروتکلجدیدکنوانسیون،بایدبتوانی:ادامهداد

./ایومحققکردناقتصادکربنکمدرپیشبگیریمگازهایگلخانه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11140-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/25/29فارس

 واردات هندوانه غیراقتصادی است/ ماهه به دولت رفت 49نامه ثبت سفارش  اصالحیه آیین
باید به :ایم، گفت ماهه را به دولت داده 49وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه درخواست اصالح آیین نامه ثبت سفارش 

 .بر مانند هندوانه را کشت کنیم اندازه نیازمان محصوالت آب

هایسنتیبهنیمهصنعتیشهرستان،محمودحجتیدربازدیدازطرحتبدیلگلخانهخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

معخبرنگاراندرپاسخبهسوالخبرنگارفارسمبنیبراینکهچراباوجودمشکلآبسطحزیرکشتبرخیمحصوالتورامیندرج

مابایدبه:یابدوهمچنانوفورتولیداینمحصوالتوعرضهآنراباقیمتپایینشاهد،هستیم،اظهارداشتمانندهندوانهکاهشنمی

.دهندوانهراکشتکنیمبرمانناندازهنیازمانمحصوالتآب

آبی برای تولید هندوانه و صادرات آن نداریم

قدرقیمتآنقطعاًاگریکروزبخواهیمهندوانهواردکنیمآن:ویباتاکیدبراینکهآبیبرایتولیدهندوانهوصادراتآننداریم،گفت

بهاندازهنیازمانتولیدشودودرتولیدآنمحدودیتمنابعآبیشودکهموجبنگرانیخواهدشد،بنابراینبایداینمحصوالتزیادمی

.نیزدرنظرگرفتهشود

توانیمکشاورزانراازکشتهندوانهبازداریمامابایدازطریقآموزشوتوصیهبهازنظرقانونیمانمی:وزیرجهادکشاورزیتصریحکرد

راکاهشدهیموکشاورزانبپذیرندکهبهلحاظاقتصادینیزکاهشسطحبرازجملههندوانهآنهاسطحزیرکشتمحصوالتآب

.کشتاینگونهمحصوالتبهنفعشاناست

هزار هکتار 1هزار هکتار به  41کاهش کشت هندوانه از 

شداماامسالسطحزیرکشتاینمحصولباهزارهکتارهندوانهکشتمی21سالگذشتهدرمنطقهای:حجتیبیانداشت

.هزارهکتارکاهشیافت1هایالزمبهکشاورزانبهصیهتو

رسانیبهآنهادرتعادلتولیدومصرفبسیارمهماستوامیدواریممقدماتکاربرایبنابراینمشارکتمردمواطالع:ویبیانداشت

.رسانیفراهمشودبربااطالعکاهشسطحزیرکشتمحصوالتآب

باتوجهبهشرایطیکه:بهسوالدیگریمبنیبرثبتسفارشوارداتمحصوالتیمانندشکر،اظهارداشتوزیرجهادکشاورزیدرپاسخ

ایتصویبکردهبودومطابقآنثبتسفارشوارداتمحصوالتکشاورزیمانندشکروبرنجدردورهتحریمحاکمبود،دولتآییننامه

.ماهقابلتمدیدبود21تا

کردولیشرایطگذشتهدولتماههغیرممکنمی21دیریتوکنترلوارداتومیزانعرضهوتقاضارادرفراینداینامرم:حجتیافزود

.راناچاربهاجرایچنینتصمیمیکردهبود

سالپیشبرایوارداتمحصوالتغذاییمشکلخاصیوجودندارد،همچنینباتوجهبه1امروزباتوجهتوافقاتمانند:ویادامهداد

.ماههاصالحشود21نامهثبتسفارشوارداتتوافقنامهبرجامامیدواریمسایرمشکالتهممرتفعشودبایدآئین

ایموامیدواریمبتوانیممدیریتکنترلوارداتراپیشنهادمانرادرارتباطبااصالحآییننامهتقدیمدولتکرده:حجتیبیانداشت

.داشتهباشیم

زند هزار تن شکر به تولید داخل لطمه می 011واردات بیش از 

هزارتنازاین٣11میلیونتناستکهسالگذشتهیکمیلیونو1میزاننیازساالنهکشوربهشکرحدود:حجتیبیانداشت

.هزارتنوارداتنیازاست911محصولدرکشورتولیدشدبنابراینحدود

http://www.farsnews.com/
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هزارتنشکرقطعاًمشکالتیرابرایتولیدکنندگانداخلی911دنیا،وارداتبیشازباتوجهبهکاهشقیمتکاالهادر:ویافزود

.کندفراهممی

میلیارد متر مکعبی مصرف آب با انتقال کشت گوجه و خیار به گلخانه 9کاهش 

هباتوجهبههزارهکتارگلخانهدرکشورموجوداستک9:هایکشوراظهارداشتحجتیدرادامهدرخصوصسطحکشتگلخانه

.بحرانمنابعآبی،اینرقمبسیارکماست

هکتارازاراضیکشاورزیبهگلخانهتبدیلشددرحالیکهباید2111هایانجامشده،سالگذشتهفقطباتمامتالش:ویاظهارداشت

.هایکشورافزودهشودهزارهکتاربهگلخانه3ساالنه

اگرتنهامحصول:هایکشورراافزایشدهیم،گفتهزارهکتارگلخانه0بایدتالشکردتاساالنهوزیرجهادکشاورزیبابیاناینکه

.شودجوییمیمیلیاردمترمکعبدرمصرفآبصرفه3ایکشتشودساالنهفرنگیوخیاربهصورتگلخانهگوجه

.دهندرابرکاهشمیب21هاینیمهصنعتینسبتبهفضایبازمصرفآبراگلخانه:ویبیانداشت

عوامل.جوییدرمصرفآبفقطبهکشتمحصوالتکشاورزیدرگلخانهبستگینداردالبتهصرفه:وزیرجهادکشاورزیاظهارداشت

سازیزمین،چگونگیبذرهایمقاومبهخشکیوبکارگیریبذرهایزودرسوجودداردکهامیدواریمدیگرینیزازجملهچگونگیآماده

.هایدولتبهمرحلهاجرابرسداتفاقاتباکمککشاورزانوکمکهمهاین

مطالعاتجامعسرزمینیازجملهاقداماتیاستکهوزارتخانهدراینراستا:ایاظهارداشتویدرموردتسهیالتبرایکشتگلخانه

.دهدانجاممی

ایدرمناطقایاستوروزبهروزکشتمحصوالتگلخانهمناطقورامین،پاکدشت،پیشواقطبتولیدمحصوالتگلخانه:حجتیافزود

.مذکوردرحالتوسعهوگسترشاست

بابرخیکشورهامثل:هادرنظرگرفتهشود،اظهارداشتویباتاکیدبراینکهبایدبازارهدفبرایصادراتمحصوالتتولیدیگلخانه

هایلجستیکبینیهاپیشایم،البتهبایددرکناراینموافقتنامهایداشتهانههاییبرایصادراتمحصوالتگلخروسیهوعراقموافقتنامه

.همداشتهباشیم

ایضروریاستکهامیدواریمتأسیسیکپایانهصادراتیدرمنطقهورامینبرایصادراتمحصوالتگلخانه:وزیرجهادکشاورزیافزود

.موضوعرامحققکنیماندرکارانمحلیدرآیندهاینباحمایتدولتودست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=49311519111115 
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/25/21فارس

 هیات دولت قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی را تعیین کرد
را با توجه به نرخ تورم، حمایت از تولید کننده و مالحظات  4931دولت قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی برای سال 

 .تنظیم بازار، تعیین کرد

ایبهزچهارشنبهدرجلسهبهنقلازپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری،هیاتدولتامروخبرگزاریفارسبهگزارشحوزهدولت

راباتوجهبهنرختورم،239٣ریاستحسنروحانیرییسجمهوریکشورمان،قیمتخریدتضمینیمحصوالتباغیبرایسال

.حمایتازتولیدکنندهومالحظاتتنظیمبازار،تعیینکرد

تختخوابیالمرددراستانفارسبه99جایگزینمیلیاردریالاعتباربرایتکمیلبیمارستان٣1همچنینباتصویبدولت،مبلغ

.دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیودرمانیایناستاناختصاصیافت

هاواقداماتانجامها،برنامهدرادامهجلسه،استاندارزنجانگزارشیدرخصوصوضعیتفرهنگیواجتماعی،امورتولیدیونیزاولویت

.تدایکاردولتیازدهمتاکنونبههیأتوزیرانارایهدادشدهدرایناستانازاب

11تشکیلنهادهایصنفیمؤثردرحوزهفرهنگیواجتماعیازجملهخانهمطبوعاتوخانههنرمندانوانتشارمطبوعاتجدیدبا

نیدرحلمشکالتاقتصادیهایاجراییوبخشخصوصیوتعاودرصدافزایشعنوان،برقراریتعاملمؤثروکارآمدبیندستگاه

استانوپیگیری

ریزیوتالشدرجهتکنترلتورماستانوبرابرکردنآنبانرخمتوسطتورمکشور،تالشبرایهایاقتصادمقاومتی،برنامهسیاست

طکشوری،پیگیری،ترآنازمتوسترآمدنهرچهسریعکنترلوکاهشنرخبیکاری،بهویژهنقاطشهریوجواناناستانوپایین

هایمهماستانازقبیلاحداثسهنیروگاهحرارتیباظرفیتدوهزارمگاوات،پروژهاورهآمونیاکتعیینتکلیفوفعالنمودنپروژه

درآهنوپروژهسبزهمیدانزنجان،ازجملهاقداماتذکرشدههایعمرانیبزرگ،منطقهویژهاقتصادی،دوخطهکردنراهزنجان،طرح

.اینگزارشاست

،تبدیلاستانبهیکقطبصنایعبرق،9٣هزارهکتارازاراضیاستانتاپایانسال10اختصاصمنابعالزمبرایآبیاریتحتفشار

رروستاد31)روستاکهبااتمامآنهاتاپایانآبانماه91الکترونیکوفناوریاطالعاتدرکشور،شروععملیاتاجراییگازرسانی

درصدخواهدرسید،ازدیگراقداماتصورتگرفتهدر9٣نسبتجمعیتتحتپوششگازرسانیروستاهایاستانبه(هفتهدولت

.استانزنجانعنوانشدهاست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=49311514111453 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931مرداد  17, شنبه

 های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  نامه همکاری مشترک بین معاونت هماانعقاد تف
این وزارتخانه و معاونت  نامه همکاری مشترکی بین معاونت امور تعاون امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم

 . امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در راستای تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی منعقد شد

نامههمکاریمشترکبینمعاونتاموربهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران،امروزدروزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیتفاهم

منظورگسترشافزایشهمکاری،تقویتمشارکتواستفادهبهینهمعاونتامورباغبانیوزارتجهادکشاورزیبهتعاوناینوزارتخانهو

هایباغبانی،مشارکتمؤثردربهبودفرآیندچرخهتولیدتاهایاجراییطرفینباهدفتوسعهوگسترشتعاونیهاوتواناییازظرفیت

بردارانحوزهباغبانیآموختگانبخشکشاورزیوبهرهاشتغالپایدارومولدبرایدانشهایغیرضروروایجادمصرفوحذفواسطه

.منعقدشد

درنشستبرگزارشدهباحضورمحمدعلیطهماسبی،معاونامورباغبانیوزارتجهادکشاورزیوسیدحمیدکالنتری،معاونامورتعاون

هایتأمینمنظورتشکیلاتحادیهوتعاونینامههمکاریدودستگاهاجراییبهوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیاهدافاینتفاهم

هایاعالمیمعاونتباغبانیدرهراستانباتأکیدبرهایکشاورزیدربخشباغبانیمتناسببامزیتتولیدکنندگانمحصول،خوشه

قانوناصالحی(71)ماده(1)،اجراییکردنتبصرههایتعاونیایدرقالبشرکتهایگلخانههاوشهرکطرحملیتوسعهگلخانه

هایدوجانبهبینمعاونتامورتعاون،هایباغبانی،توسعههمکاریبخشتعاونیمبنیبرحمایتیکساندودستگاهاجراییازتعاونی

ی،تقویت،توسعهوسازماندهیمنظورتواناسازوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیومعاونتامورباغبانیوزارتجهادکشاورزیبه

.هایباغبانیعنوانشدتعاونی

نامه بین دو معاونت، گامی رو به جلو در تقویت سیستم توزیع محصوالت تفاهم

باتوجهبه:درایننشست،معاونامورباغبانیوزارتجهادکشاورزیبااشارهبهسیستمضعیفتوزیعمحصوالتدرکشورگفت

درصددهستیمباهمکاریوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیبارفعمشکالتوموانع،وفنیموجوددرکشور،سیستمتولیدعلمی

.کنندگانقراردهیممحصوالتتولیدشدهرابدونواسطهدردسترسمصرف

باغبانیوزارتجهادمحمدعلیطهماسبیهمکاریمشترکمعاونتامورتعاونوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیومعاونتامور

منظوراینتفاهمنامهبه:کنندگانبهمحصوالتباغیعنوانکردوافزودترمصرفکشاورزیراگامیروبهجلوبرایدسترسیراحت

هایغیرضروری،باالبردناستانداردهاوهاباهدفپیوندبازاروتولید،هدفمندکردنشبکهتوزیع،حذفچرخهتوسعهتعاونی

.شودسازیمنعقدمیبرند

هایتعاونیتأمیننیازنامهبهتشکیلشرکتگفتنیاست،اقداماتمعاونتامورتعاون،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیدراینتفاهم

محصوالتباغیمتناسببانوعمحصولوظرفیتوپتانسیلهرمنطقهباتجمیعتولیدکنندگانهمگن؛تشکیلوحمایتاز

مندکردنونظارتبرحسناتحادیهدرسهسطحشهرستانی،استانیوملیباعضویتواحدهایتولیدیباغبانی؛قانونگیریشکل

گیریازامکاناتونامهبااستفادهازظرفیتقانونیطرفمقابل؛بهرههایموضوعتفاهماجرایقوانینومقرراتمترتببرتعاونی

هایباغبانی؛کمکبهتوسعهبازارواقتصادیکردنفعالیتویجیدرجهتتوانمندسازیتشکلهایتحقیقاتی،آموزشیوترظرفیت

هادربازارمحصوالتباغبانیوهایالزمجهتایجادفضایرقابتیسالمتعاونیهایباغبانی؛بازاررسانیوفراهمکردنزمینهتشکل

.هااشارهشدهاستگراتوسطتعاونیانیوتوسعهتجارتصادراتایجادنشاطوترویجالگوهایموفقونمونهدرحوزهباغب

هابراساسقابلیتنوعیابیتشکیلتعاونیهمچنیناقداماتمعاونتامورباغبانیوزارتجهادکشاورزیدراینتفاهمنامهپتانسیل

منظورسازماندهیآنهابردارانبهتفکیکنوعمحصولبهکشتمحصوالتباغی،مساحتزیرکشت،میزانتولیداتساالنهوتعدادبهره



 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

52 
 

سنجیروستاهاازنظرمیزانتولیداتمحصوالتباغیوسازماندهیآنهادرأمیننیازمحصولی؛شناساییوامکانهایتدرقالبتشکل

هایهایباغبانیدربرگزارینمایشگاههایتعاونیتوسعهروستاییباهمکاریطرفمقابل؛بازاررسانیوحمایتازتعاونیقالبشرکت

صوالتتولیدیوتقویتزنجیرهتأمینوتولیدمحصوالتباغی؛مساعدتوتسهیلدراعطایمنظورشناساندنمحداخلیوخارجیبه

هایفعالگریواگذاریآنهابهاتحادیهوتعاونیهایتصدیهایباغبانی؛شناساییفعالیتهایفنیواعتباریتسهیالتیبهتعاونیکمک

هایتحقیقاتی،آموزشیوترویجیبرایارتقاءسطحعلمینیرویظرفیتکارگیریامکاناتووتوانمند؛ایجادبسترمناسبجهتبه

.گذاریملیمحصولیدربخشباغبانیاستهایحمایتازتوسعهسرمایههاوتشکیلصندوقانسانیتعاونی

تعدممخالفتیکیازبرایمدتچهارسالمعتبرخواهدبودودرصور9٣مردادماه27نامهازتاریخالزمبهذکراست،اینتفاهم

./طرفین،مجدداًقابلتمدیداست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19303-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931مرداد  13, دوشنبه

 کشت فراسرزمینی برنج و گندم در کشورهای آسیایی و آفریقایی کلید خورد 
صورت فراسرزمینی در کشورهای آسیایی و آفریقایی به معاون اول رئیس جمهوری داده شده و  کشت برنج و گندم به

 . مذاکراتی برای اجرایی شدن کشت این دو محصول با هدف حفظ منابع آبی نیز صورت گرفته است

،رئیسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیکشورامروزدرنخستین(ایانا)ارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانبهگز

ایکهکشتگندموگونهپیشنهادکشتفراسرزمینیبه:کنفرانسخبریاینسازماندرپاسخبهخبرنگارایانابااعالماینخبرگفت

ییوآفریقاییدردستورکارقرارگیرد،بهمعاوناولرئیسجمهوریدادهشدهومقدماتیبرایشروعاینبرنجدرسایرکشورهایاروپا

.کارنیزانجامشدهاست

روهستیموالزماستبرایحفظمنابعآبی،ازکشتفراسرزمینیدرحوزهکشاورزیباکمبودمنابعآبروبه:احمدکبیریافزود

.ولیداتکشاورزیموردنیازاستفادهکردهوبادانشونیرویمتخصصبهتأمینموادموردنیازکشوربپردازیمعنوانمؤلفهتأمینتبه

ویژهدرکشورهایگذاریالزمبرایتولیدگندموبرنجخارجازمرزهایکشوربهشده،سرمایههایانجامدربررسی:ویخاطرنشانکرد

گذاریالزمدرکشورهایمذکورنیازکشورتأمینشدهومنابعآبیاعزامکارشناسانوسرمایهآفریقاییوآسیاییصورتگرفتهتابا

.برایتأمینسایرمحصوالتمورداستفادهقرارگیرد

تواندصدورخدماتفنیومهندسیباشدکهتریننقشسازماننظاممهندسیمیدرشرایطپساتحریممهم:کبیریادامهداد

.اخلسازمانتدوینوبهوزیرجهادکشاورزیارائهشدهاستسناریوهایآند

سازماننظاممهندسیبا:هایتولیدکشاورزیخبردادوتصریحکردترینمؤلفهعنوانیکیازمهموریآبوخاکبهویازافزایشبهره

دانشکشاورزانحجمتولیدوکیفیتتولیداتداخلیتواندتولیدکشاورزیراافزایشدادهوباارتقاءمهارتوانتقالدانشبهمزارعمی

.راافزایشدهد

استاندارد کشاورزی 51تدوین 

سازماننظاممهندسیباهمکاریسازمانملیاستاندارداقدام:رئیسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیکشوریادآورشد

هایینظیرمحیطکشت،تغذیهگیاهوکردهاستکهمؤلفه"بکشاورزیعملیاتخو"استانداردکشاورزیباعنوان01بهتدوین

.گیردبردارموردتوجهقرارمیچگونگیعملکردبهره

وریدرهزارنفرکارشناسمتخصص،مسئولیتانتقالدانشوافزایشبهره111سازماننظاممهندسیباداشتن:کبیریتأکیدکرد

هایجدیدتولید،میزانعملکردکشاورزیراکارگیریتکنیکهایروزبهمزارعوبهندباورودتکنولوژیتواحوزهتولیدرادارااستومی

.افزایشدهد

افزاری نیازمند بودجه توسعه نرم

منظورارتقاءخدماتفنیومهندسیبخشیازاعتباراتدربرنامهششمتوسعههمچنینپیشنهاددادهشدهاستبه:ویاظهارداشت

.افزاریحوزهکشاورزیاختصاصپیداکندهایردیفیموردنیازنرمعنوانبودجهزهکشاورزیبهحو

ایندرحالیاستکهبااختصاصدرصد.شودهایآبیاریتحتفشارتوسطدولتتقبلمیدرصدهزینه10:کبیریهمچنینگفت

هایکارگیریونحوهاستفادهازدستگاهءدانشکشاورزانبرایبهتواندزمینهارتقاپوششیازایناعتبار،سازماننظاممهندسیمی

.جدیدراداخلمزارعببرد

تکلیف دولت برای استفاده از نیروهای متخصص
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وری،دولتنهادهایاجراییرامکلفبهاستفادهازنیرویمتخصصکردهقانونافزایشبهره(2)ماده(3)دربند:ویدرادامهافزود

کنند،دراولویتبرخورداریتازگیبهتصویبرسیده،نهادهاییکهازنیروهایمتخصصاستفادهمیایکهبهنامهاساسآییناستوبر

.گیرندازتسهیالتقرارمی

ها و حفظ نباتات های جنگل نامه سازمان نظام مهندسی با سازمان تفاهم

دردورجدیدفعالیتسازمان،مذاکراتیباسایر:خاطرنشانکردرئیسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیکشور

هاومراتعوهمچنینایبینسازمانجنگلنامههایتابعوزارتجهادکشاورزیصورتگرفتهاستکهبرایناساس،تفاهمسازمان

.سازمانحفظنباتاتصورتگرفتهاست

تواندگواهیبذرونهالانجامنشدهاستکهدرصورتیکهبهنتیجهبرسد،میهمچنینمذاکراتیبامؤسسهثبتو:کبیریادامهداد

.شدهدرداخلکشورصورتدادهایعرضهنظارتبیشتریبرکودوسم

مدیریت چرای مراتع به سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار شد

هامنعقدشد،مقررگردیدمدیریتمراتعوچراسازمانجنگلایکهبینسازماننظاممهندسیبانامهدرجریانتفاهم:ویتصریحکرد

.آموختگانبخشکشاورزیواگذارشودبهدانش

صورتقانونیوعرفیبهمردمواگذارشده،امانظارتیبرنحوهعملکردوجودندارد؛ازسویهرچندبرخیمراتعبه:کبیرییادآورشد

مبهمرتعشدهودامدارانبایددرقبالچرایدامبهدولتعوارضیپرداختکنند،تاکنوندیگر،مدیریتچراکهشاملورودوخروجدا

./آموختگانبرایمدیریتچرایدامونظارتبرعملکرددامداراناستفادهخواهدشدمغفولماندهاست؛لذاازدانش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11114-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931مرداد  13, دوشنبه

 های آبرسانی به شهرها و روستاها  نامه برای تأمین مالی طرح امضاء تفاهم
هایی میان دولت و دو بانک  منظور تامین منابع مالی اجرای طرح های آبرسانی به شهرها و روستاهای کشور، تفاهم نامه به

 . عامل به امضاء رسید

رسانیدولت،درحاشیهجلسهشورایعالیآبکهظهربهنقلازپایگاهاطالع(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

هریاستمعاوناولرییسجمهوربرگزارشد،تفاهمنامهتامینمنابعمالیطرحهایآبرسانیبهشهرهاوروستاهایب(دوشنبه)امروز

.کشورمیانوزارتنیرو،سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشوروبانکهایپارسیانوسپهامضاءشد

یتوبرنامهریزیومدیرانعاملبانکهایپارسیانوسپه،معاونهاتوسطوزیرنیرو،رییسسازمانمدیرپیشازامضاءاینتفاهمنامه

سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور،گزارشیازاهداف،اهمیتوضرورتتکمیلطرحهایآبرسانیارائهکردوضمناشارهبه

.هاراتشریحکردالیاینپروژهداردراینحوزهونحوهتامینمهایاولویتمحدودیتهایپیشرویطرحهایآبرسانی،پروژه

هایآبرسانی،استفادهازقابلیتنظامبانکیدرتامینمالیپروژههایدولتی،فعالسازیدراینگزارش،تسریعدراجرایطرح

طرحکارخانجاتلولهسازی،فعالسازیکارخانجاتتولیدورقفوالدیوتقویتبازارفروشمعادنسنگآهنازجملهاهدافاین

.عنوانشد

گفتنیاستبانکپارسیانقراراستدراینطرحنسبتبهتأمینمنابعمالیجهتتدارکلولههایفوالدیبرایآبرسانیبهمسافت

.شهرکشورمشارکتکند٣0هایخوزستان،تهران،مازندرانوآذربایجانغربیدرکیلومترلولهدراستان997

هایفارس،کیلومترلولهدراستان1٣9لیجهتتدارکلولههایفوالدیبرایآبرسانیبهمسافتبانکسپهنیزتأمینمنابعما

شهرکشوررابرعهده٣9همدان،کرمانشاه،مرکزی،آذربایجانشرقی،کرمان،چهارمحالبختیاری،کهکیلویهوبویراحمدوایالمدر

./خواهدداشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11149-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
  آیانا- 1931مرداد  17, شنبه

تومانی شیرخام بر عهده سازمان  4111اجرای قیمت / خورد ساله رقم می توازن تولید و صادرات در افقی پنج

 حمایت 
در گذشته واردات گوشت قرمز سهم بزرگی از اقالم وارداتی را به خود اختصاص داده بود که در برنامه داریم با توازنی 

 . منطقی، صادرکننده گوشت قرمز باشیم

ریمازاندیشیباخبرنگارانضمنتکبهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران،معاونامورداموزارتجهادکشاورزیامروزدرهم

درصدتولیدگوشتقرمزدرداخلکشورو91درگذشته:زحماتصاحبانقلمبهآمارمربوطبهتولیددرحوزهخودپرداختوگفت

سالهبتوانیمتوازنیمنطقیبینتولیدشدوامیدواریمدرافقیپنجتریناهدافاینمعاونتمحسوبمیشدکهازمهمدرصدواردمی21

.رارکنیموصادراتبرق

هزارتنرسیدو91هزارتنگوشتقرمزبهکشورواردشدواینرقمدرسالگذشتهبه211حدود2391تاسال:حسنرکنیافزود

.امیدواریمکهبرایسالجاریمیزانوارداتکاهشپیداکند

هایمرتعیومنابعدرراستایتوازنبیندامصادراتگوشتقرمزبهشکلدامزندهدرسالجاریوجودداشتهکه:ویخاطرنشانکرد

.داخلیانجامشدهاست

ها در مراتع ادامه دارد کاهش دام

ترتیبمراتعسبکهزاررأسدامازمرتعکاهشیافتتابدین911سالگذشتهحدود:معاونامورداموزارتجهادکشاورزیادامهداد

هزاررأس٣01ایکهبراساسآماررسیدهتاکنونحذفبیشازگونهیشترکاهشدهیم؛بهشودوامسالنیزدربرنامهداریمکهآنراب

.دامازمراتعصادرشدهاست

هایموجودبیشتریناستفادهکنیمتابتوانیمبهخودکفاییبرسیموازدامبهسمتصفرشدنتوازنفوقحرکتمی:رکنیتصریحکرد

.راداشتهباشیم

ماهجاریعنواننخستینپروژهدرفروردینهایاینسازماناستکهبههایسنگیندومنظورهازاولویتستفادهازداما:وییادآورشد

ازاتریشبه(سمینتال)هزاررأسیگاوهایدومنظورهشودکهدرمهرماهنخستینمحمولهیکبینیمیایراآغازکردیموپیشپروژه

.یرواصالحنژادبهانجامبرسدشودتاعملیاتتکثکشورواردمی

.ایستگاهاصالحنژادفوقکهباهمکاریبخشخصوصیایجادشدهاست،درمنطقهآملقراردارد:رکنیتأکیدکرد

ایکهگونههایکوچکمدنظراست،بههایکوچکنیزدرراستایافزایشبازدهتولیددرداماصالحنژادژنتیکیدام:ویاظهارداشت

.رأسدامکوچکتوسطبخشخصوصیتاکنونبهکشورواردشدهاست911حدود

رأسودر211رأسنژادرومانوفقوچومیشنیزبهکشورواردشدهودرمرحلهدومقراراست11حدود:رکنیهمچنینگفت

.رأسواردشود701مرحلهسوم

.ضریبزایشراداشتهباشند1.3شودکهافزایشبینیمیاندوپیشهاینژادفوقزایشکردهرأسازمیش91:ویدرادامهافزود

نژادآواسیحدود:اند،خاطرنشانکردمعاونامورداموزارتجهادکشاورزیدربارهبرخینژادهایدیگریکهدرحوزهشیرمغفولمانده

رایهفتدرصدچربیاستوازنظرقیمتینیزحدودکنندوازآنجاکهشیرمیشداکیلوگرمبهازایهررأسدامشیرتولیدمی2.0

بنابراینوجودنژادهایفوقدرایستگاهجنوبکشورجایگذاریشدهوامیدواریمبتوانیمآنرابهسایرنقاط.هزارتومانارزشداردپنج

.گسترشدهیم
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درراستایافزایشتولیدیکی:،خبردادوتصریحکردشوندهاییکهتوسطمردمنگهداریمیرکنیازپشتیبانیمعاونتاموردامازگله

هایاینمعاونت،وارداتنژادهایبزساننوآلپاالیناستکهمیزانتولیدسهکیلوگرمدرروزشیرراداشتهودرصنعتدیگرازبرنامه

.پنیرسازیقابلیتتولیدباالییدارند

.رأسدامبومیبانژادرومانوفتلقیحشدهاست111هزارویکدراستانمازندرانبیشاز:ویادامهداد

شرکت تولید طیور در زنجیره تولید پذیرفته شدند 41

ایجاافتادهکههرروزهشاهدافتتاحگونهزنجیرهتولیدبه:معاونامورداموزارتجهادکشاورزیدربارهطرحزنجیرهتولیدیادآورشد

کنندهتاحدودزیادیکاهشتواندقیمترابرایمصرفاندازیآندرسراسرکشورمیایکهراهگونهتیم؛بههایمربوطبهآنهسپروژه

.دهد

هایگلستان،مازندران،تهران،زنجان،کردستان،آذربایجانشرقیوغربیزنجیرهتولیددرحالحاضردراستان:رکنیتأکیدکرد

شرکتطیورنیزاعالمآمادگیبرایشرکتدرطرحزنجیرهتولیدرادارندکهازاینتعداد٣1گوشتطیوروجودداردوعالوهبرآن،

.شرکتتوانستندازسازماننظاممهندسیکشاورزیمجوزبگیرند21

.کندها،کاهشسنکشتاربودهوشرایطتولیدومصرفرابهینهمیطرحزنجیرهتولیدیعنیکاهشهزینه:ویاظهارداشت

.درصدبرسد2.9درصداستکهبایددراینزنجیرهبه2.9زنجیرهتبدیلگوشتدرحالحاضردرکشور:نیهمچنینگفترک

دراینراستا،یکیاز:شود،افزودهایتولیددربخشداموطیورمربوطبهخوراکمیدرصدهزینه71ویبااعالماینکهحدود

هاوجودداشت،امابااقداماتایکهدرگذشتهانحصاردرزمینهنهادهگونهشدهاست؛بهتمامهایاینوزارتخانه،کاهشقیمتسیاست

.شدهدردوتتدبیروامید،اینمسئلهتاحدودیحلشدهاستانجام

واینامرکمککنندگیرندودوماهبعدپولآنراپرداختمیهاراتحویلمیدرحالحاضردامداراننهاده:رکنیخاطرنشانکرد

.ایبهتولیدواردنکندکندلطمهمی

شده بندی تن مرغ قطعه 5111سازی  خریداری و ذخیره

بهترینزمانمصرف:شدهتوسطشرکتپشتیبانیاموردامادامهدادبندیمعاونامورداموزارتجهادکشاورزیدربارهخریدمرغقطه

رسدکهدراینراستاباسازماندامپزشکیکشورماهمی9ترشدهوبهکوتاهبندیزمانمرغکاملیکسالاستکهباقطعه

.هاییدراینزمینهشدهاستصحبت

سازیشدهوازآنجاکههزارتنذخیرهشودوتاکنونحدودپنجصورتمقطعیانجاممیشدهبهبندیخریدمرغقطعه:ویتصریحکرد

.هابودهوبرایمردمکمترکاربرددارددتوجهرستورانکیلوگرمیاست،مور21بندیآنهابسته

21هانسبتبهسالقبلازآندراقالمپرمصرفنهاده93درسال:رکنیازکاهشقیمتذرتطیسالجاریخبردادویادآورشد

.روبودیمدرصدکاهشقیمتراشاهدبودیم،ضمنآنکهباوفورعرضهدراینبخشروبه

.روهستیمهاروبهدلیلرقابتیفشردهباکاهشمیزانقیمتنهادهدرحالحاضربه:ردویتأکیدک

مرغ در سال جاری هزار تن مرغ و تخم 051قابلیت صادراتی 

هزارتنصادراتدراینبخش201درسالجاریحدود:مرغاظهارداشتمعاونامورداموزارتجهادکشاورزیدرزمینهمرغوتخم

91هزارتنصادراتداشتیم؛درحالیکهدرسال12مرغتنوتخم911هزارو20ماههنخستامسالدرمرغشتکهدرسهوجوددا

.هزارتنبود001مرغمیزانصادراتمرغوتخم

.هزارتنصادراترادرسالجاریدراینبخشخواهیمداشت901قابلیتبیشاز:رکنیهمچنینگفت

.تنرسید37هزاروحدودچهارهزارتنصادراتداشتیمکهسالگذشتهمیزانصادراتبهپنج91درسال:افزودویدربارهعسل
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.رابشکنیم93درسالجارینیزامیدواریمرکوردسال:رکنیخاطرنشانکرد

تنگوشتقرمزبه٣1ایکهگونهدربخشگوشتقرمزصادراتنداشتیم،امادرسالقبلاتفاقخوبیوجودداشت؛به:ویادامهداد

.کشورعربستانصادرشدوبهدنبالآنهستیمکهبتوانیمنیازغذاییحجاجراپوششدهیم

هزاررأسصادرکردیمودرسال11شدهسنگیننیزدرصادراتدامپرواربندی:معاونامورداموزارتجهادکشاورزیتصریحکرد

.ایمصادراتراداشتهرأس111هزارو9جاریتاکنون

هزارتنتولید112شودامسالنیزبینیمیهزارتنبودوپیش710درسالگذشتهتولیدگوشتقرمزدرکشور:رکنییادآورشد

.داشتهباشیم

بینیهزارتنبودوامسالپیش911تولیددرسالگذشتههشتمیلیونو:ویبهتولیددربخششیراشارهکردواظهارداشت

.هزارتنبرسد211میلیونو9شودتولیدشیرخامدرکشوربهمی

هزارتن211هزارتنتولیدشدوامسالاینرقمبهدومیلیونو٣1دربخشمرغطیسالگذشتهدومیلیونو:رکنیتأکیدکرد

بینیجهبهشرایطبازارهایصادراتیپیشهزارتنبود،باتو910مرغنیزکهدرسالگذشتهخواهدرسیدومیزانصادراتتخم

.هزارتنآنصادرشود211شودمی

.هزارتنخواهدرسید901ایکهبهگونهمرغنیزپتانسیلمناسبیدارد؛بهتولیدتخم:ویهمچنینگفت

وهشتمینرتبهازلحاظتولیدعسلایراندارایچهارمینرتبهدنیاازلحاظتعدادکندوها:معاونامورداموزارتجهادکشاورزیافزود

.هزارتنعسلدرکشورکهاینعددنسبتبهسالگذشتهچهارهزارتنرشدداشتهاست71ایکهدرسالگذشتهگونهاست؛به

.یمشودبهاندازهسالگذشتهتولیدداشتهباشبینیمیتوانقضاوتکرد،اماپیشبرایسالجارینیزنمی:رکنیخاطرنشانکرد

کیلوگرماستومتوسطتولید22میزانمصرفگوشتقرمزدرکلکشور:ویدربارهمیزانتولیدومصرفگوشتقرمزنیزادامهداد

کیلوگرمشیر21میلیونتنیعنیهرفردخارجی1٣کیلوگرمبرآوردشدهاست؛درحالیکهمیزانتولیددردنیا221شیرنیز

.کیلوگرماست10درکشورمامیانگینتولیدکند،درحالیکهمصرفمی

.توانصادراتموفقیرادراینبخشداشتهباشیمایاستکهمیمیزانتولیدشیردرایرانبهاندازه:رکنیتصریحکرد

مصوبهکنندگانوتولیدکنندگانموظفاستدربارهاجراییشدنسازمانحمایتازمصرف:ویدربارهموضوعقیمتشیریادآورشد

اند،بایدبرایحمایتبیشترازاینقشرفکریگیریکندوازآنجاکهدامدارانمظلومواقعشدهتومانیشیرتصمیم٣٣1هزارویک

.اساسشوید

دولتدرراستایحمایتازاینقشرپیشنهادکردهاستکهدرکنارهردامداری،:معاونامورداموزارتجهادکشاورزیتأکیدکرد

.ترتیبانحصارازاینبخشخارجشودوجودآیدتابدیننایعتبدیلینیزبهص

هزارتنشیرخام10تاکنونسازمانتعاونروستاییکشوردرراستایحمایتازدامداران:رکنیدربارهخریدشیرخامنیزاظهارداشت

.ختهاستدرصدآنرابرایصادراتفرو11صورتحمایتیخریداریکردهاستکهرابه

شدهراکاهشدهدتاهایتماموزارتجهادکشاورزینیزباانجامعملیاتاصالحنژادیدربرنامهداردکههزینه:ویدرپایانگفت

.ترتیبقیمتشیرداراینوساناتزیادینباشدبدین

./حوزهتقدیرکردگفتنیاست،معاونوزیرجهادکشاورزیدرروزخبرنگاربااهدایلوحازخبرنگاراناین

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19341-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931مرداد  17, شنبه

 بیانیه انجمن علمی فرش درباره صادرات فرش ایران به آمریکا 
 .در خصوص برجام و صدور مجوز صادرات فرش ایرانی به آمریکا بیانیه صادر کرد انجمن علمی فرش ایران

درجلغوتحریمصدورفرشایرانبهآمرکیادربرنامهجامعاقدام:بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران،دراینبیانیهآمدهاست

.نهنرصناعیدارداجتماعیای-اهمیتزیادیدروضعیتاقتصادی0+2مشترکایرانوکشورهای

میالدیکهصادراتفرش1121سپتامبر19شود،وضعیتاقتصادینظامفرشکشورازبخشعمدهفرشتولیدیایرانصادرمی

روشد،تحتتأثیرقرارگرفتوبانوساناتیمواجهشدکهسمتوایرانبهآمریکاوبهتبعآنبهکشورهایتحتنفوذآنبامشکلروبه

.اتیوتولیدفرشراتغییردادسویصادر

نامهبرجامدرخصوصفرش،باتوجهبهاینکهبخشیازبازارهایصادراتیاینمحصولارزشمندراکهاجرایتوافق:افزایداینبیانیهمی

کند،رونقیکردند،بازگشایمدرصدفرشموردنیازخودراازایرانتأمینمی٣1شمسیحدود11پیشازاینودراوایلدهه

.توانددرروندصادراتودرنتیجهتولیدفرشدرپیداشتهباشدمناسبیرامی

:دراینرابطهچهارفعالیتضروریاست

کنندگانفرشتاتغییراتقوانینومقرراتوروندبازرگانیواقتضائاتبایدوضعیتفعلیبازارفرشآمریکاراازسلیقهفعلیمصرف-

.ونحوهفعالیترقبایایراندرآنجابررسیکردجدیدانکشور

هاتاحملونقل،ثبتازبیمه،مالیات،مسائلبانکیوتعرفه-موانعایجادقانونیوغیرقانونیدرمسیرصدورفرشایرانبهآمریکارا-

پیشگیریازبرگشتوجهحاصلازهایحقیقیوحقوقیمقیمیارقباوهایایرانیبهنامشخصیتبرخیبرندهایمعروفوطرح

.برایبرداشتنازسرراهصادراتشناساییوراهکارمقابلهباآنراپیداکرد-فروشفرش

گیریازسازوکارهاینوینهایاینامررابابهرهترینراههایعملیاتیومخارجمبادالتیونیزآسانترینهزینهترینوارزانباصرفه-

ها،بتوانووسایلپیشرفتهارتباطیوسایردستاوردهایتکنولوژیبررسیوشناساییکردتاباکاهشاینقبیلهزینهبازاریابیخارجی

.تربودنفرشرقباتاحدزیادیمقابلهکردباپدیدهارزان

خلیوخارجیدرتولیدکیفیوبرایتداوماینحرکتواستمرارحضوردربازارآمریکاوکشورهایتحتنفوذوی،برنامهبلندمدتدا-

.هایمناسبقانونیفروشفرشدربازارغربایجادکردریزیکردوهمزمانپایگاهنسبتاًارزانفرشبابآمریکاوصدورآنطرح

ربط؛هایذیسهبخشخصوصی،تعاونیودولتیفعالکشوردرمسائلفرشدستبافوتشکل:افزایداینبیانیهدربارهاینصنعتمی

هایتجاروتولیدکنندگانفرشایرانکهمقیمآمریکایااروپابودهودرفروشفرشایرانیدرآمریکانقشدارند؛نهادهاوشخصیت

.حقیقیوحقوقیداخلیوخارجیکهدرتسهیلیارفعموانعدرمسیرصادراتفرشبهآمریکامؤثرهستند

وشتابزدهبهعرصهجدیدصادراتفرشبهغربوآمریکاالزماستستادیمتمرکززیرنظربرنامههمچنینبرایپیشگیریازورودبی

ریزیوعملیاتالزمرادنبالمتولیحاکمیتیفرشکشوردروزارتصنعت،معدنوتجارتدراسرعوقتتشکیلوساماندهیبرنامه

.قیمیاغیرمستقیماستفادهشودطورمستشدهبهآفرینانمطرحدراینستادبایدازهمهنقش.کند

ریزیبرایصادراتفرشبهآمریکاوایجادتوانبهتشکیلهمایشبرنامهاینبیانیهراهکارهاییراپیشنهاددادهاستکهازجملهآنمی

.تشکیالتوزیرساختالزمبرایصادراتپایدارفرشایرانبهآمریکاوسایرنقاطجهاناشارهکرد

مدتممکناستتاحدودیپاسخگوباشد،امابرایتداومبرنامهوپایداریآنالزماست،تشکیلستادمتمرکزبرایکوتاهالزمبهذکر

ترازتشکیالتیکمعاونتدروزارتخانهگزاریفرشدستبافکهدرقالبمرکزملیفرشوپاییناستنهادحاکمیتیومتولیسیاست

حایگاهیابدتابتواندهمبهلحاظحقوقیوهمبهلحاظاجتماعیوسیاسیتعاملمستقیمالزمباپرمأموریترادارااست،ارتقاء
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آفرینواثربخشدررفعآفرینانرادرراستایتعالیهنرصناعیفرشوتولیدوصادراتوعرضهاینمحصولارزآورواشتغالنقش

هدافاقتصادمقاومتیوتوسعهپایدارروستاییداشتهباشدوهرجاالزمشدراستابااهایمناطقروستاییوعشایریوهممحرومیت

./بتواندتأثیرنوساناتبازارجهانییاتغییراتروابطسیاسیباجهانراکاهشدادهوتمهیدالزمبیندیشد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/19345-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931مرداد  18, یکشنبه

 نامه نظام صنفی کشاورزی در انتظار ورود به کمیسیون اصلی دولت  آیین
زودی مصوب و  رود به دولت است و انتظار میاکنون در انتظار ورود به کمیسیون اصلی  نامه نظام صنفی کشاورزی هم آیین

 .ابالغ شود

مادهآخر:بااعالماینخبرگفت(ایانا)هایکشاورزیامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانمدیرکلدفترامورتشکل

نظامصنفیرااستقراردهدوتکلیفکردهنامهاجرایینظامصنفیکشاورزی،وزارتجهادکشاورزیرامکلفکردهاستکهآیین(٣1)

اصالحیهجدیددریک.نامهرااعمالکنداشبرآییننامهراموردبازبینیقراردادهوتجاربعملیاتیبودپسازسهسالاینآیین

اورزیانجامشدهاستهایصنفیکلکشور،کارگزاراندولتی،نهادهاومجامعبخشکشفکریوهماهنگینظامپروسهمشارکتیباهم

.واینموضوعطیهشتجلسهمؤثردرکمیتهفرعیکمیسیوناجتماعیدولتموردبحثقرارگرفتهاست

نامهاصالحاتعمیقیرابهخودشدیدهاینآیین:نامهنظامصنفیکشاورزیافزودیافتهدرآیینعبدالرضامسلمیدربارهاصالحاتانجام

هایشهرستانهایصنفیموضوعیدرهشترشتهودرذیلنظامراستکهعالوهبرنظامشهرستان،اتحادیهاستوازاینبهبعدقرا

.دهدتریرابهنظامصنفیمیهایصنفیتخصصیاینامرفرصتانجامفعالیت.داشتهباشیم

هاطیفاستکهباکمکسایردستگاهنامهنظامصنفیکشاورزی،وزارتجهادکشاورزیمکلپسازابالغآیین:ویخاطرنشانکرد

.هاینظارتیتغییردهدهاراباهماهنگیدستگاهششماه،آنرااجراییکندواساسنامه

بخشی به تولید و تنظیم بازار کشاورزی نظم

اشایناستکهوظیفهنظامصنفیکشاورزیازنظراقتصادیمثلسایراصناف:هایکشاورزیادامهدادمدیرکلدفترامورتشکل

ایکهاخیراًوزیرجهادکشاورزیابالغکردهاستنظامصنفیبایدبراساسابالغیه.فرآیندهایتولیدراباکمکدانشفنیاصالحکند

زیراتواندبازارمحصوالتکشاوربخشیبهتولیدمیبخشیبهتولیدهمبدهدوایننظمبتواندازطریقاصالحالگویکشت،یکنظم

هایواقعیمحصوالتکشاورزیهایفعالیتنظامصنفی،کمکبهدولتبرایتعیینقیمتدرکناراین،یکیازحوزه.همتنظیمکند

کنندهوهمبهگیرندهوهمبهمصرفاستتابتوانددرزنجیرهبازارمداخلهکندومثلسایراصنافکشوربتواندهمبهخدمات

.بردرادنبالکنند-کهدریکتعادلدوسویهبتوانندیکفرآینداقتصادیبردتولیدکنندهکمککند

بازوی اجرایی برای جهاد کشاورزی

محیطی،زیستنظامصنفی،همهکارکردهایتعریفشدهدربخشکشاورزیاعمازکارکردهایاقتصادی،:مسلمیتصریحکرد

هایدورکشاورزانبهدنبالاینبودندبههرحالازسال.دنبالداشتهباشددبهتواناجتماعی،فرهنگیوحتیسیاسیوسیاستیرامی

اندرکارانوزارتجهاددست.بتواننددنبالکنند-تنهاوزارتجهادکشاورزینه-هایمختلفدولتیکهچگونهمطالباتشانرابابخش

عنوانیکبازویاجراییونظامصنفیبه.استونهدرمقابلشانکشاورزیالزماستبهایناعتقادبرسندکهنظامصنفیدرکنارشان

باحضور.گرددرادنبالکندهابرمیتواندهمهمطالباتیکهبسیاریازپاسخگوییآنهابهسایردستگاهکمکیبرایجهادکشاورزیمی

./هاصدایصنفیکشاورزانشنیدهشدهاستنظامصنفی،بعدازسال

http://www.iana.ir/majles/item/19339-4.html 

 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/majles/item/23993-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931مرداد  18, یکشنبه

 گذاری در ایران  های مالزی برای سرمایه دعوت از اتحادیه ملی تعاونی
گذاری  های همکاری و افزایش سرمایه های مالزی و بررسی زمینه تعاونیسازمان تعاون روستایی با دعوت از اتحادیه ملی 

 .در بخش کشاورزی را آغاز کرد

گذاریدرحوزهمنظورافزایشسرمایهبهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران،سازمانتعاونروستاییوزارتجهادکشاورزیبه

.ذاکرهشدهایمالزیواردمکشاورزیبااتحادیهملیتعاونی

درسازمانتعاونروستاییحضورپیداکردندتاANGKASAهایمالزیبانامبراساساینگزارش،هیئتاعزامیاتحادیهملیتعاونی

.هایتحتپوششاینسازمانراموردارزیابیقراردهندهایمشارکتبااتحادیهزمینه

میلیوناراضیکشاورزیدرایرانوجودداردکهنیازمند21:اینجلسهگفتمعاونفنیواجراییسازمانتعاونروستاییهمچنیندر

.گذاریاستسرمایه

صورتدولتیوخصوصینقدینگیرابهبخشتولیدتزریقهایمتعددیدرکشورداریمکهبههرچندبانک:غالمحسینطباطباییافزود

.شودهاتأمیننمیبانککنند،اماسرمایهموردنیازبخشکشاورزیتنهاازسویمی

هایتعاونروستاییوعشایریدرایرانفعالهستندکهوظیفهتزریقنقدینگیبهبخشازسویدیگر،صندوق:ویخاطرنشانکرد

.ترباشدکشاورزیرادارند،امابرایتوسعهبخشکشاورزیبایدگردشنقدینگیسریع

فازجملهکشاورزیمنوطبهتأمینسرمایهدرگردشوبلندمدتاست،امابهلحاظهایمختلفعالیتدربخش:طباطباییادامهداد

گذاریدراینهایدولتیوخصوصی،سرمایهرغموجودبانکها،بهپایینبودنبازدهاقتصادیدربخشکشاورزینسبتبهسایربخش

.حوزهقابلتوجهنیست

.هانیزدرتناسبنیستریدربخشکشاورزیبامنابعهمهبانکگذاازسویدیگر،نیازبهسرمایه:ویتصریحکرد

ازطرفی،کشاورزانوروستاییاندرهمهدنیااقدامبهایجادواحدهایاعتباری:معاونفنیواجراییسازمانتعاونروستایییادآورشد

اینشبکهدارایاهمیتزیادیدرتولیدثروتدرحوزهاندکههابااستفادهازتجاربسایرکشورهاکردهویژهوبروزرسانیاینفعالیت

.کشاورزیبودهاست

ترینسبتواتحادیهمالزیاییکهدراینزمینهسابقهطوالنیICAالمللیتعاون،لحاظ،ازطریقاتحادیهبینبدین:طباطباییتأکیدکرد

هایمشترکادامهپیدادارند،بهکشوردعوتشدندتافعالیتبهایرانداشتهوبهلحاظفرهنگوموقعیتکاریشباهتزیادیباما

.کند

ترینتجاربطرفمالزیاییاستهایتعاونروستاییازمهمهایتعاونیوصندوقتشکیلواحدهایاعتباریوشرکت:ویاظهارداشت

.دربخشکشاورزیاستفادهکردتوانازتجارباینهیئتبرایچرخشنقدینگیکهدرایرانچندانجاافتادهنیستومی

:هادرکشوراعالمکردمقامسازمانتعاونروستاییبااشارهبهسهبخشازتعاونیرحمانیقائمدرادامهاینجلسههمچنینکالته

اعتبارهنوزشکلهایگذرد،اماتعاونیهااستازفعالیتآنهامیهایبازرگانی،نظارتوهماهنگیدرایرانشکلگرفتهوسالتعاونی

هایاعتباروتزریقنقدینگیدرحوزهتولید،ازگذاریدربخشکشاورزیبایدنسبتبهتشکیلتعاونینگرفتهوبرایتوسعهسرمایه

.تجاربوالگوهایموفقموجوددردنیابهرهگرفت

های تولید، وظیفه آنکاسا هدایت تعاونی



 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

69 
 

کند،بههایتولیددرمالزیراایفامیآنکاساوظیفهپشتیبانیتعاونی:زیدراینجلسهگفتهایمالمدیراجراییاتحادیهملیتعاونی

گذاریدولتدرآنمیلیوندالرسرمایه10هایاعتباریکهاندازیکمپینوایجادصندوقاینمعناکهباتوسعهکمیوکیفی،راه

.رودشمارمیترینکارکردهایایناتحادیهبهشود،ازمهماساتأمینمیهزارتعاونیتحتپوششآنکوجودداردومابقیتوسطهفت

وسیلههایباالدستیحوزهتعاوندرکشورمالزیاستکهبههایمالزییکیازسازماناتحادیهملیتعاونی:وفاافزودسیدمحمدغزالی

ساالنهآنراتعیینکردهوسیاستکاریآنرامشخصونظامانتخاباتنمایندهادارهشدهوهرسالنمایندهمجمععمومیبودجه

.کندتغییراتآنرادراساسنامهاعمالمی

سالتجربهتحتقوانینومقرراتوزارتتجارتداخلی،تعاونومصرفتشکیلشدهوبابرخورداری201اینجنبشبا:ویادامهداد

هایهایبانکی،واحدهایاعتباری،کشاورزی،مسکن،صنعت،فروشگاهزیربخشمؤسسه21نفردارای7٣1شعبهاستانیو29از

.مصرف،مدارستعاون،ساختمان،حملونقلوخدماتاست

آفریندراقتصاداینکشورسهمقابلتوجهیدرتوسعهوتعالیاینعنوانسومینبخشنقشتعاونمالزیبه:وفاخاطرنشانکردغزالی

توجهوتمرکزبرکاهشهزینهزندگیاعضاء،بهبودوضعیتتوسعهدرجوامعروستایی،ارتقاءسطحاستانداردهایکشورایفاکردهوبا

هایدرآمدزابرایاعضاءومردمنقشمحوریدراقتصاداینکشورایفادرآمدوایجادمشاغلمولدوزمینههایکمزندگیبرایخانواده

./کندمی

http://www.iana.ir/majles/item/19391-4.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/majles/item/23980-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931مرداد  21, چهارشنبه

 یافته  در مناطق روستایی و کمترتوسعه ICTنخستین همایش ملی خدمات عمومی الزامی 
یافته، با اهداف  نخسین همایش ملی خدمات عمومی الزامی ارتباطات و فناوری اطالعات در مناطق محروم و کمترتوسعه

شده و در  های انجام نفعان اصلی طرح و جلب مشارکت آنها، معرفی فعالیت ، تعامل با ذیUSOمعرفی ابعاد مختلف طرح 

 .شود مردادماه سال جاری برگزار می 10الکترونیکی روستایی در و خدمات  USOهای مرتبط با طرح حال انجام در حوزه

،نخستینهمایشملیخدماتعمومیالزامیارتباطاتوفناوریاطالعاتدرمناطقمحروم(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

هایحوجلبمشارکتآنها،معرفیفعالیتنفعاناصلیطر،تعاملباذیUSOیافته،بااهدافمعرفیابعادمختلفطرحوکمترتوسعه

.شودوخدماتالکترونیکیروستاییدرمردادماهسالجاریبرگزارمیUSOهایمرتبطباطرحشدهودرحالانجامدرحوزهانجام

برعهده(UPU)واتحادیهجهانیپست(ITU)المللیمخابراتالزامیاستکهازسویاتحادیهبینUSOبنابراینگزارش،خدمات

هایپایهمخابراتی،فناوریاطالعاتوخدماتپستیبرایتمامیمردمجامعهفراهمهاگذاشتهشدهتاامکاناستفادهازسرویسدولت

.شود

هایزندگیروستاییانومردممناطقودرراستایبهبودشاخصUSOنامهوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتدرقالبنظام

درواقعاینالزام.یافته،ملزماستامکاناستفادهازخدماتمخابراتی،پستیوفناوریاطالعاترادراینمناطقفراهمکندسعهکمترتو

ویژهروستاهاونواحیدورافتادهشودتادسترسیبهخدماتمبتنیبرارتباطاتوفناوریاطالعاتبرایتمامیمناطقکشوربهباعثمی

هایموجوددرفناوریارتباطاتواطالعات،باتوجهبهظرفیت.بهآنهاصرفهاقتصادیکمتریدارد،تضمینشودکهارائهخدمات

.یافتههمچونسایراقشارجامعهباشدتواندرویکردیدرجهتبهبودزندگیمناطقمحروموکمترتوسعهتوسعهخدماتالکترونیکیمی

منظوراستفادهبهینهازاینیافتهوهمچنینبههایپرسرعتدرمناطقمحروموکمترتوسعهپورتازاینرو،همزمانباطرحتوسعه

شده،طرحمشترکیتوسطسازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییوپژوهشگاههایانجامگذاریهایارتباطیوسرمایهزیرساخت

هایراهبردیبرایتوسعهخدماتالکترونیکیدراینمناطق،ینبرنامهریزیشدهتاضمنتبیارتباطاتوفناوریاطالعاتبرنامه

.هانیزدردستورکارقرارگیردسازیاینبرنامهعملیاتی

هایگوناگونازقبیلآموزشیوفرهنگی،بهداشتیودرمانی،گردشگری،محوراصلیاینطرح،توسعهخدماتالکترونیکیدرحوزه

ایکهابعادبسیارمتنوعیهایگستردهبدیهیاستدرچنینطرح.هایکالنتوسعهکشوراستایربرنامهدرچارچوبس...کشاورزیو

.نفعاناستنفعانمختلفوهمچنینتبادلدانشمیاناینذینواسازیذیهایاصلی،هماهنگیوهمدرآنوجوددارد،یکیازدغدغه

عنواننخستینگردهمایییافته،بهدرمناطقمحروموکمترتوسعهICTالزامیدرهمینراستانخستینهمایشملیخدماتعمومی

نفعانطرحدردوبخشاصلیشاملسخنرانیومیزگردتخصصیدرمردادماهسالجاری،درپژوهشگاهارتباطاتوفناوریاصلیذی

.شودبرگزارمی(مرکزتحقیقاتمخابراتایران)اطالعات

هایبخشنفعاناصلیطرحوجلبمشارکتآنان،برگزارینمایشگاهجنبیازفعالیت،تعاملباذیUSOمعرفیابعادمختلفطرح

یافته،انتخاببرترینهایبخشخصوصیونیازهایبازارخدماتدرمناطقمحروموکمترتوسعهدولتیوهمچنینظرفیت

هایاجراشدهدرحوزهخدماترفیوانتخابوتجلیلازبهترینطرحهایکاربردیوعملیاتیمرتبطبامحورهایهمایش،معنامهپایان

هایاصلینخستینهمایشملیخدماتعمومیالزامیارتباطاتویافتهازجملهبخشالکترونیکیدرمناطقمحروموکمترتوسعه

.فناوریاطالعاتاست
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ها،رویکردهاوتوانندبرایارائهدیدگاهمندانمیمرتبطوعالقههایهاوسازمانمتخصصاندانشگاهی،مراکزپژوهشی،اپراتورها،شرکت

USO-Hamayesh.itrc.ac.irخدماتومحصوالتمرتبطبااینحوزهواطالعازآخریناخباربهپورتالهمایشباآدرس

./مراجعهکنند

http://www.iana.ir/majles/item/11119-4.html 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1931مرداد  21, چهارشنبه

 مستندات بهبود ضریب امنیت غذایی کشور در دولت یازدهم منتشر شد 
در پی انتشار مطالبی در زمینه کاهش ضریب امنیت غذایی در برخی رسانه ها، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 

 . جهاد کشاورزی توضیحاتی را منتشر کرد

روابطبهگزارشخبرگزاریکشاورزیایرانبهنقلازپایگاهاطالعرسانیوزارتجهادکشاورزی،متناینتوضیحاتکهبراساساعالم

:عمومیآنوزارتخانهباهدفروشنگریصورتمیگیرد،بهشرحزیراست

دراجرایرسالتهایوزارتجهادکشاورزیمنطبقبرمبنایاسنادباالدستیکشورازابتدایاستقراردولتیازدهم،تامینامنیت

.غذاییازمحلتولیدداخلیودرراستایتحققامنیتملیموردتوجهبودهاست

دولتتدبیروامیدبرایدستیابیبهاینهدف،ابتداسیاستهایاقتصادیموثربرروندومیزانتولیدمحصوالتکشاورزیراباوضع

سال1نظاماتتعرفهایوغیرتعرفهایاصالحکردوازاینطریقازوارداتبیرویهولجامگسیختهمحصوالتکشاورزیکهطی

.کشاورزانوتولیداتکشاورزیرادرچنبرهخودگرفتارکردهبود،جلوگیریکردپیشازدولتیازدهم،

دوکاالی(درصدیبرایبرنج٣1ووضعتعرفه)دراینزمینه،بااعالمواجرایسیاستممنوعیتوارداتبیشازنیازشکروبرنج

میلیون131بهارزش)هزارتن071شازیکمیلیونودرصدکاه٣7.9عمدهموثربرامنیتغذاییازسویدولت،وارداتشکربا

درصدکاهشازیکمیلیونو39.9وواردتبرنجنیزبا93درسال(میلیوندالر377بهارزش)هزارتن111به91درسال(دالر

درسالگذشته(لیوندالرمی2.139بهارزش)هزارتن210بهیکمیلیونو91درسال(میلیوندالر1.319بهارزش)هزارتن993

.ایندرحالیاستکههمینمیزانوارداتنیزبراساسثبتسفارشهایقبلیوبیشازنیازکشورصورتگرفتهاست.رسید

ساله تولید شکر در داخل11دستیابی به رکورد 

یدتضمینیمحصوالتکشاورزیواعالمبهعالوهبراین،دولتیازدهمازهمانروزهایآغازکارباتعیینقیمتهایمنصفانهبرایخر

کود،بذر،ادواتمکانیزه،کاهش)موقعآن،شورونشاطوامیدرادرکشاورزانایجادوبااقدامبرایتامیننهادههایموردنیازکشاورزان

.لرافراهمکردهلستزمینههایافزایشتولیدمحصوالتکشاورزیوتامینامنیتغذاییازمحلتولیدداخ...(سودتسهیالتو

09با2392-2391ریالبهازایهرکیلودرسالزراعی2301بهعنواننمونه،دولتیازدهمقیمتخریدتضمینیچغندرقندرااز

درصد19اینقیمترابا2393-239٣رساندوهمچنینبرایسالزراعی2391-2393ریالدرسالزراعی1211درصدرشدبه

ریالتعیینکردکهایناقدامدولتموجباشتیاقکشاورزانبهتولیدوتامینیکیازمحصوالتاساسیکشورشدکه1711افزایش

.سالهتولیداینمحصولدرکشورشکستهشد11رکورد93هزارتنشکرداخلیدرسال301درنتیجهآنباتولیدیکمیلیونو

میلیون تن برنج در کشور 4.9تولید حدود 

کشاورزاناز(ارقامخزر،شیرودی،فجروگوهر)درصدیقیمتخریدتضمینیبرنج19درزمینهتولیدبرنجنیزدولتیازدهمبارشد

29افزایش)93-9٣توماندرسال3111و91-93توماندرسال1711رابه92-91تومانبهازایهرکیلوگرمدرسال1211

تومانبه2001خریدتضمینیارقامبرنجسازندگی،درودزن،عنبر،کوهرنگ،نجفیوسپیدرودراازهمچنین،قیمت.تعیینکرد(درصدی

درصدرشدبهقیمتهرکیلوگرم29رساندوبا91-93توماندرسال1٣11درصدافزایشبه00با92-91ازایهرکیلوگرمدرسال

هرکیلوگرمبهقیمت92-91برنجندا،نعمت،آذروصالحکهدرسالعالوهبراین،ارقام.افزایشداد93-9٣توماندرسال1101

1011درصدیبهقیمت29تومانوبارشد1211بههرکیلوکرم91-93درصدیدرسال3٣تومانتعیینشدهبودبارشد2091

میلیون2.1ورزانوتولیدحدودازسویدولتتعیینشدکهایناقداماتموجبافزایشاشتیاقوانگیزهکشا93-9٣توماندرسال
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درراستای)تنبرنجدرداخلکشورعلیرغمسیاستمحدودیتوکاهشسطحزیرکشتاینمحصولدراستانهایغیرشمالی

.شدهودرتامینامنیتغذاییبااتکابهتولیدداخلیموثربودهاست(بهرهبرداریبهینهازمنابعآبکشور

یون تن گندم از کشاورزانمیل 4.5خرید بیش از 

سیاستهاوحمایتهایدولتدرتولیدوخریدتضمینیگندمبهعنواناصلیترینکاالدرتامینامنیتغذاییکشورنیزموثرواقع

ومیلیونتنازکشاورزانخریداری٣.1هزارتنگندمتولیدیکشورفقط311میلیونو9ازحدود91شدهاست؛درحالیکهدرسال

.میلیونتنگندمتامینکند9.9دولتمجبورشدبرایٌپرکردنسیلوهایخالیگندمنیازوامنیتغذاییکشورراازطریقواردات

تومانبهازایهرکیلوگرمدرسال001درصدی،قیمتخریدتضمینیگندمرااز92برایرفعاینمعضل،دولتیازدهمباافزایش

تومانبرایسال2200درصدی،21افزایشدادوقیمتاینمحصولرابافزایش91-93وماندرسالت2101به92-91زراعی

علیرغمتشدید...(کود،بذرهایمناسب،توسعهمکانیزاسیونو)تعیینکردکهدراثرتدابیردولتوتامیننهادهها93-9٣زراعی

1یدتضمینیگندممازادبرنیازکشاورزاندرسالگذشتهباحدودمحدودیتهایآبی،میزانتولیدگندمافزایشوهمچنینخر

درسالجارینیزباتداوماجرایسیاستهایحمایتیدولت،.میلیونتنرسید9.7میلیونتنافزایشنسبتبهسالقبلازآنبه

.میلیونتنگندمازکشاورزانخریداریشدهاست7.0تاکنونبیشاز

غذایی کشوربهبود تراز تجاری 

درهمینراستا،اتخاذسیاستهایقیمتگذاریووارداتیوتعرفهایمناسبازسویدولتوحاکمیتآرامشبرفضایکسبوکار

درپایان«مثبت»وتولید،موجببهبودتولیدوصادراتمحصوالتکشاورزیشدهبهطوریکهترازتجاریغذاییکشورازوضعیت

رسیدکهبااتخاذسیاستهایمناسبازسوی91میلیارددالردرسال1لپیشازدولتیازدهمبهمنفیسا1دولتهشتم،در

0.٣درصدکاهشترازمنفیحرکتبهجهتمثبتراآغازکردهوبهمنفی31.0دولتتدبیروامید،ترازتجاریغذاییکشوربا

.میلیارددالربهبودیافتهاست

خردادماهامسالدرسیونهمین(فائو)یایننکتهضروریاستکهسازمانخوارباروکشاورزیمللمتحددراینزمینه،یادآور

بهوزیرجهادکشاورزی،رسماازاقداماتودستاوردهایجمهوریاسالمی«لوحافتخار»اجالسوزرایکشاورزیفائودررمبااعطای

.زیرپنجدرصددرسالگذشتهتقدیرکردایراندرکاهشتعدادافراددچارسوتغذیهبه

عالوهبراین،دراثرسیاستهاینامناسباقتصادیووارداتمحوروعدمحمایتمناسبازتولیدکنندگانواتکابهتامینامنیتغذایی

درصد11بهحدودسالپیشازدولتیازدهم،ضریبانرژیغذاییجامعهدرحالیکهدرپایاندولتهشتم1ازطریقوارداتطی

درصدبهعنوانضریبیقابلقبول11کاهشیافتکهارتقایضریبانرژیغذاییمردمبه91درصددرسال01رسیدهبودبهحدود

برایکشورباتدابیرورویهاصالحیوحمایتیجزواولویتهایدولتبرایتامینامنیتغذاییکشوربااتکابهتولیدداخلیمحسوب

.میشود

http://www.iana.ir/majles/item/11111-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان

 امکان صاردات دانش کشاورزی در دوران پساتحریم

هایدانشبنیاندربخشکشاورزیدرشرایطشرکتجایگاه:رئیسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیکشورگفت

.پساتحریمضروریاستوامکانصدورخدماتفنیمهندسیبخشکشاورزیرابهکشورهایدیگرداریم

دسیکشاورزیومنابعطبیعیکشوردر،احمدکبیری،رئیسسازماننظاممهناقتصادیباشگاهخبرنگارانجوانبهگزارشخبرنگار

رسانههایدیداری،شنیداریومجازیابزاراصلیگسترشارتباطاتدر:نشستخبریکهبهمناسبتروزخبرنگارصورتگرفت،گفت

.جامعهوآگاهیبخشیبهافرادهستند

برگزاری:هایسازمانبرشمردوگفتاولویتبرنامهکبیری،ارتقایآموزشوتوانمندسازیاعضاءجهتورودبهفضایکسبوکاررااز

شوداعضابهدانشوتکنولوزیروزمجهزشوندوباکسبمهارتالزمآمادهورودبهعرصهتولیدهایآموزشیباعثمیمرتبدوره

.شوند



کردنفاصلهبینبهرهبردارودولتبرایکم:ویباتاکیدبرکمکردنفاصلهبینبهرهبردارومهندسینکشاورزی،تصریحکرد

هایآب،کشاورزیومحیطزیستپیوستآموزشیونرمافزاریتهیهوخدماتموردهایبخشهاوپروژهمهندسینجوانبرایطرح

ینیازبهرهبرداراندرزمینهآموزشوآشناییبافنونجدیدراازتولیدکنندگاناینخدماتبااولویتسازمانهاینظاممهندس

کشاورزیومنابعطبیعیونظامدامپزشکیخریدارینمایدودرصدیازبودجهیارانهبخشکشاورزیراتحتعنوانیارانهخریددانش

.کشاورزیهزینهکند

درحال:هایخدماتفنیمهندسیکشاورزیرافرصتیبرایافزایشبهرهوریدربخشکشاورزیدانستوافزودکبیری،شرکت

شرکتدرسراسرکشوردرحالارائهخدماتبهبهرهبردارانهستندومهندسینکشاورزینیزباتخصصهای1111ازحاضربیش

.هامشغولفعالیتهستندمختلفدراینشرکت

باتوجهبهنیرویانسانی:هایدانشبنیاندربخشکشاورزیرادرشرایطپساتحریمضروریدانستوگفتویجایگاهشرکت

.وقابلتوجهیکهداریمحتیصدورخدماتفنیمهندسیبخشکشاورزیرابهکشورهایدیگرداشتهباشیممتخصص

هاازمحلدریافتتعرفهانجاممیشود،رئیسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیکشوربابیاناینکهوظیفهصدورپروانه

درحالیکهمااینامکاناترادر.مسوولیتدولتبود،برایآنردیفاعتباریبوداینخدماتتاآنزمانیکهدرحوزه:تصریحکرد

هاراپاییناختیارنداریمکهراهحلاینموضوعتعیینودریافتتعرفهدانستهشدکهبدلیلتنگناهایمالیبخشناچاریمتعرفه

.هایواقعیبیشازتعرفهپرداختیاستبگیریمدرحالیکههزینه

برایناساسمقرراستواحدهایتولیدیو:قانونافزایشبهرهوریدرآیندهنزدیکخبردادوگفت3بیریازابالغآییننامهمادهک

خدماتیبخشکشاورزیکهازمهندسینکشاورزیموردتاییدسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیاستفادهنماینددر

.هیالتدولتیقرارمیگیرنداولویتپرداختمشوقهاوتس

http://www.yjc.ir/fa/news/5194419 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5287128
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 193۱مرداد  17شنبه 

  ای نامه دو وزیر برای پرورش ماهی و کشت گلخانه تفاهم

 کشاورزیودامپروری-اقتصادی : سرویس
نامهمشترکبینوزرایجهادکشاورزی،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیورییسسازمانمدیریتوسازمانشیالتازامضایتفاهمرییس

 .ایمحصوالتکشاورزیخبردادریزیبرایتوسعهپرورشماهیدرقفسوکشتگلخانهبرنامه

نامهمشترکیبیناخیرشورایعالیاشتغالتفاهمدرجلسه:خبرنگارایسنا،اظهارکردوگوبادرگفت-معاونوزیرجهادکشاورزی-حسنصالحی

توسعهپرورشماهیدرقفسوکشتوریزیدرزمینهوزرایجهادکشاورزی،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیورییسسازمانمدیریتوبرنامه

 .گلخانهمحصوالتکشاورزیبهامضاءرسید

توانداشتغالایمکهمیبینیکردهدرقفسرادردستورکارقراردادهوپیشهزارتنپرورشماهی111دربرنامهششمتوسعهتولید:ویافزود

 .مناسبیدرکشورایجادکند

هایشمالیکشوروشانک،ومیآبهایبماهیان،خاویاری،سفید،کپوروغیرهبهعنوانگونههاییمانندآزادگونه:رییسسازمانشیالتادامهداد

 .تواندقرارگیردهایبومیجنوبکشوردرطرحپرورشماهیدرقفسمیکوبیاوغیرهبهعنوانگونه

هایبخشتواننددرقالبشرکتمندانمیهاعمدتاجزوآبزیانباظرفیتصادراتیودرآمدزاییارزیهستندوهمهعالقهاینگونه:صالحیگفت

 .هایعاملحامیاینطرحبرخوردارباشنددراینطرحمشارکتکنندوازحمایتبانکخصوصی

http://www.isna.ir/fa/news/31154413515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.isna.ir/fa/news/94051709545
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1931مرداد ماه  18یک شنبه 

کمیسیون تخصصی در اتاق  43تشکیل :/نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به تصویب رسیددر جلسه هیات ;

 بازرگانی ایران
گیریکمیسیونتخصصیورای29هیاتنمایندگاناتاقبازرگانیایرانپیشازظهرامروزدرمشهدپسازبحثوبررسیباتشکیل

اتاقبازرگانیایرانکهاینمرتبهدرمشهدبرگزارشد،تشکیلسرفصلدستورجلسههیاتنمایندگان.نهاییموافقتکردند

کمیسیونبهتصویبرسیدالبتهروسایاین29هایتخصصیاتاقبودکهپیشنهادهایمختلفیارایهشدهبودودرنهایتکمیسیون

عناویننهایی.دشدکمیسیونهاهنوزمشخصنشدهوتایکماهآیندهودرجلسهبعدیهیاتنمایندگانمشخصخواه

احداثوخدمات.1آب،محیطزیستواقتصادسبز.2:هایتخصصیهشتمیندورهاتاقبازرگانیایرانبهشرحزیراستکمیسیون

کارآفرینیوجوانان،.7توسعهصادرات.9بازرگانیداخلی.0بازارپولوسرمایه.٣انرژی،صنایعپاالیشیوپتروشیمی.3فنیومهندسی

حملونقل،.21حمایتقضاییومالکیتفکری.9هاحاکمیتشرکتیومسئولیتاجتماعیبنگاه.1بنیانکارهاینویندانشکسبو

فناوریاطالعات،ارتباطاتواقتصاد.2٣صنایع.23گذاریسرمایه.21سازیوسالمتاداریرقابت،خصوصی.22لجستیکوگمرک

مدیریت.21مالیات،کاروتامیناجتماعی.27شگری،اقتصادورزشواقتصادهنرگرد.29کشاورزیوصنایعغذایی.20رسانه

معادنوصنایعمعدنی.29واردات

 http://www.foodpress.ir/Post.
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1931مرداد ماه  18یک شنبه 

 برنامه حجتی برای وزارت جهادکشاورزی در دولت یازدهمجزئیات 

محمودحجتیبهماننداغلبوزاریپیشنهادیدکترحسنروحانیرییسجمهوریاسامیایرانبهمجلس-اقتصادغذا <کشاورزی

پیشنهادیویمیتواندمالکشورایاسالمیبرایاخذرایاعتماد،چهرهایشناختهشدهبهحسابمیآمدکهنگاهیبهبرنامههای

 .مناسبیبرایقضاوتدرخصوصعملکردوزارتجهادکشاورزیدردوسالاخیرباشد

 :برنامهکاریحجتیبرایوزارتجهادکشاورزیبهشرحذیلاست

تولیدمحصوالتباتوجهبهوضعیتموجودوچالشهایفرارویبخشکشاورزی،تامینوارتقاءامنیتغذاییونیلبهخودکفاییدر

 .اساسیوحذفواردات،حفاظتوصیانتپایدارازمنابعپایهباتاکیدبرمهاربحرانآبدردشتها،توسعهپایداراست

وریعواملتولید،توسعهصادراتباهدفبرقراریترازمثبتبازرگانیدربخش،ارتقاءکارآمدینظاماصالحالگویکشتوارتقایبهره

ریوارتقاءنقشوسطحمشارکتکشاورزانوتوسعهظرفیتوارتقاءکارایینظامتوسعهفنآوریوسازگارباساختارمنابعگذاسیاست

 .ومناطقنیزازدیگراهدافوبرنامههایآتیدربخشکشاورزیاست

 راهبردها

 :گرفتهخواهدشدرپیمسیررسیدنبهاهداففوقمبتنیبربررسیهایانجامشدهبراساسراهبردهایزی

هاینوینوبهوریعواملومنابعتولیدواستفادهازفناوریافزایشضریبخودکفاییدرمحصوالتاساسیازطریقافزایشبهره -

 هایجدیدتولیدکارگیریروش

 وجهبهمحدودیتمنابعآبوریوافزایشعملکرددرواحدسطحباتجلوگیریازتوسعهبیرویهکشتوتمرکزبرارتقاءبهره -

 پذیریناشیازوارداتکاالهایاساسی،تشویقوتوسعهصادراتکاهشآسیب -

 هاوریعواملومنابعتولید،تامینبهاندازهکافیوبهموقعنهادهارتقاءوافزایشبهره -

 بهبودشاخصتغذیهوافزایشمصرفسرانهپروتئینحیوانی -

 هایغذاییارتقاءنظامپایشومراقبتوسالمتوبهداشتتولیدیوفرآوردهبهبودکیفیتمحصوالت -

 وریباالدرافزایشتولیدوکاهشمصرفآبایباتوجهبهمزیتوبهرههایمتراکمگلخانهتوسعهکشت -

 تولیدوگسترشتولیدمحصوالتسالموارگانیگ -

 هایآبیهاومقابلهباتنشهایآبزیرزمینیوآبخوانبخشیسفرهارتقاءمدیریتآببراساسمدیریتتقاضاوتعادل 

 هایبرداشت،حملونقلوکاهشهزینهتولیدتوسعهمکانیزاسیونوبهبودسیستم -

هایمکمل،توسعهفناوریهاینویندرفرآیندتولیدصنایعتبدیلیوفرآوری،بستهبندیونگهداریتنوعبخشیوگسترشفعالیت 

 المللیزمحصوالتوارتقاءرقابتدربازارهایداخلیوبینا

 ،آموزشوترویجکاربردی،تقاضامحوروتقویتحضوربخشخصوصیدراینزمینهتوسعهتحقیقات -

 بردارانوتولیدکنندگانتهیهالگویکشتبهینه،ارتقاءدانش،بینشومهارتبهره -

 کارآمدسازیآنهابهمنظورمشارکتهرچهبیشتردرمدیریتبخشهایبخشخصوصی،تقویتوتوسعهتشکل -

 التحصیالنبخشوترویجبابکارگیریفارغهایخدماتمشاورهمدیریت،تحقیقگسترششرکت -

 هایاطالعاتیوارتباطیوبازارنهادهومحصولهابهویژهگسترشزیرساختحمایتوپشتیبانیاززیرساخت -

 هدفمندبهبخشکشاورزیتخصیصیارانه -
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وری،ایجادمزیتنسبیورقابتیوتحققسازیابزارحمایتوایجادیکسبدحمایتیمنسجمدرجهتافزایشتولید،بهرهمتنوع -

 امنیتغذاییتوسعهنظامبیمهکشاورزیازنظرکمیوکیفیومدیریتیوتنوعبخشیبهآن

 لیدواصالحنظامبازارمحصوالتکشاورزیحمایتمؤثرازساماندهیفرآیندتو -

 داخلیوخارجیهاوانگیزهجلبوجذبسرمایهگذاریوایجادزمینهافزایشسرمایه -

 ایمناسبوکاهشخطرپذیریگذاریباپوششبیمهارتقایامنیتسرمایهوسرمایه -

 هایکشاورزیوسودآوریدرفعالیتگذاریباهدفبهبودرابطهمبادلهبخشکشاورزیاصالحنظامقیمت -

هایبیوونانوتکنولوژیوتولیدهایکاربردیبهویژهدرحوزههایدانشبنیانبهمنظورتوسعهپژوهشحمایتازتشکیلشرکت -

 بذورهیبریدوحرکتبهسویخصوصیسازینظامپژوهشیبخشکشاورزی

 هاوزیربناهایموردنیازوحمایتازآنههایتولید،ایجادزیرساختهتوسعهتعاونیبرداریبهویژهایبهرهساماندهیوتوسعهنظام -

 هایدامیوشیالتوکاهشضایعاتتامینبهداشتوسالمتمحصوالتکشاورزی،فرآورده -

 هاتمردموهمهدستگاهاشاعهفرهنگحفاظتازمنابعطبیعیوحفاظتازذخایروتنوعژنتیکیگیاهی،دامیوآبزیانبامشارک -

 زاهایبیابانزداییوکنترلکانونتقویتعزمملیبرایحفظ،احیاءوتوسعهپایدارمنابعطبیعیومبارزهباپدیدهبیابان -

صدیازبرداریوحفظتعادلبرمبنایدربرداریاصولیازجنگلهاومراتعکشوروکاهشفشاربربهرهحفاظت،احیاء،توسعهوبهره -

 تولیدبیوماس

 هایمستعدوتأمینبخشیازنیازچوبازطریقتسهیلدرفرآیندوارداتتوسعهجنگلکاریوزراعتچوبدرعرصه -

هایدام،طیوروآبزیاندرکشوروتوسعهخدماتاصالحنژادیازطریقافزایشایجادترکیبجمعیتیمناسبوتنوعنژادیوگونه -

 خصوصیتوسعهپایدارروستاییوعشایریوارتقاءسطحدرآمدروستاییان،کشاورزانوعشایرورفعفقرمشارکتبخش

 محیطیدرمناطقروستاییوعشایریمهارعواملتخریبوبهبودشرایطزیست -

 توسعهنظامبیمهوتأمیناجتماعیکشاورزان،روستائیانوعشایری -

 شایریهایتوسعهجوامععبهبودشاخص -

 هایمناسباسکانعشایرداوطلبوارائهخدماتبهعشایرکوچندهایجادکانون -

 التحصیالنکشاورزیومنابعطبیعیدرفرآیندتوسعهبخشاستفادهازظرفیتفارغ -

 ایبخشتقویتحضوروزارتجهادکشاورزیوتعاملمستمربانهادهایفرابخشیبرایپیشبردامورتوسعه -

اجتماعیراضروری–هایاقتصادیدرتعاملباچالشایجمهوریبهتدبیررویکردبرنامهتاکیدرئیس:اینبرنامهآمدهاستدرادامه

کشور،منوطبهحرکتدرچارچوباصولمندرجدراسنادباالدستینظامازجملهاجراییاعتالیاموردرنظام.ساختهاست

 .هایکلینظامبرایارایهخدماتوراهبریجامعهاستسیاستاندازواساسی،سندچشمقانون

توجهبهتامینموادغذاییامریمحالاستوبادستیابیبهاینمهمبدون.استقاللکشورازاهدافمحوریانقالباسالمیاست

بهاینبخشدرحقیقتاستقاللوطبیعیتأمینکنندهموادغذاییکشوراست،لذاتوجهعنایتبهاینکهبخشکشاورزیومنابع

 .کندامنیتوعزتسیاسیکشورراتضمینمی

جمهوریمقدسهاواتخاذتدابیروراهبردهابرایتحققاهدافنظامایمسایل،چالشمبنایبرنامهحاضر،شناختدقیقوریشه

نوینوحفاظتازمنابعپایهبهویژهمنابعآبیکههایفناوریبرایاینمهماتخاذتدابیرمناسببرایدستیابیبه.ایراناستاسالمی

 .،اجتنابناپذیراستتاکشوردرروندپرشتابوپیچیدهتحوالتازآسیبهامصونبماندکندشرایطنامطلوبیراتجربهمی

 رویکردهایاصلیبرنامه
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تاکیدکردهکهدرآنبااتکابهمنابعانسانیفرهیختهواستفادهازهابراقتصادوتولیددانشبنیاناینبرنامهبرایعبورازچالش

 .نمایدکردنتولیدوخلقمزیترقابتیتوجهمیترینعواملایجادثروتبهاقتصادیهاینوینبهعنواناصلیفناوری

ریتشکلگرفتهوپیشرفتکشاورزیرابهاقتصادیکهبرپایهبهرهوریباالیعواملتولید،کارآمدیتوزیعوکاربرددانشدرمدی

مشتملبراینفراینداجزای.اینامرمستلزمارتباطمؤثرفرآیندتولیدعلمبافرآیندتولیدوتوزیعمحصولاست.ارمغانمیآورد

نابراینکارآمدیمدیریتب.،آموزشوکاربستدانشدرتولیدمحصولوخدمتاست،انتشار،انتقالمراکزتحقیقاتیوتولیدعلم

 .باشدکهدراینبرنامهمدنظراست،انتقالوترویجازالزاماتمهمتحققکشاورزیبارویکرداقتصاددانشبنیانمیتحقیقات

بایداذعانداشتکهنیرویعلمیوکارشناسیبخشکشاورزیایراندرمنطقهبهنسبتوضعمطلوبیداردوبایدبهایننکتهنیز

هابرایایجادتحولهاوقابلیتهاینوینازمهمترینسرمایهوجهداشتکهتحقیقاتتقاضامحور،آموزشاثربخشوترویجفناوریت

،کارشناسانوپژوهشگرانو،مدیرانگرددکهبانیرویانسانیمتخصصوباانگیزهدربخشکشاورزیومنابعطبیعیمحسوبمی

 .همکاریومشارکتتشکلهاوبهرهبرداراندرکشورامکانپذیرخواهدشدشبکهگستردهترویجو

هایطبیعیمتضمنتوسعهتحقیقاتکاربردیوانتقالدانشفنیوفناوریبدینترتیبرویکردتوسعهبهبخشکشاورزیومنابع

شدنربسترسیاستهایحمایتیهدفمندورقابتپذیرنویندرراستایحفظوبهرهبرداریپایداروبهینهازمنابعتولیدمیباشدکهد

 .؛اقتصادیشدنتولیدرابهارمغانخواهدآوردکسبوکار

 اهمیتکشاورزیدرجهان

کشاورزی،شناسهتاریخوتمدنبشریتاست،رسالتکشاورزیازدیربازتامینغذابهعنوانیکیازمهمتریننیازحیاتیبشرتعریف

اینامنیتغذاییدارایآنچناناهمیتیاستکهامروزهبهعنوانکاالیعمومیتعریفشدهودولتهاموظفبهتامینبنابر.شدهاست

 .اندآنشده

دارندکشاورزیدرفرایندتوسعهنقشحیاتیداشتهوعزموارادهسیاسیوبسیجمنابعبرایتوسعهاینبخشسیاستمداراننیزاذعان

وریوبهبودعملکردهایهدفمندنسبتبهارتقابهرههاینوینوحمایتیافتهبااتکابهفناوریدرکشورهایتوسعه.دانندراضروریمی

 .پذیردایصورتمیدرواحدسطحجهتایجادامنیتغذاییبهمیزانمطلوب،اهتمامویژه

آیدزارزشمحصوالتازتولیدکنندهوتولیدحمایتبهعملمیدربرخیازاینگروهکشورهابااعطاییارانههدفمندبهاندازهنیمیا

گذاریمناسبیصورتگرفتهاستدربسیاریازکشورهایدرحالتوسعهنیزکهبرایتوسعهپایداروتکمیلزنجیرهارزشسرمایه.

 .؛کشاورزیدرکلفرآیندتوسعهملینقشحیاتیایفامیکند

 ایرانجایگاهبخشکشاورزیدراقتصاد

دهدکهمیانگیننشانمی2379بررسیروندرشدتولیدناخالصداخلیدربخشکشاورزیطیچهاربرنامهپنجسالهبهقیمتسال

9/20متوسطسهمبخشکشاورزیازتولیدناخالصداخلینیزدرایندورهحدود.درصدبودهاست9/0رشددرطولچهاربرنامه

 .درصدرسیدهاست21ددرصدبودهکههماکنونبهحدو

درصداستکهسهمبخش27/٣و9/9میانگینرشدومیانگینسهمسرمایهخالصبخشکشاورزیدرطولچهاربرنامهبهترتیب

رسیده2319درصددرسال1بهحدود2397درصددرسال9/21دولتیازکشاورزیازماندهتسهیالتبانکیپرداختیبهبخشغیر

 .است

درصد10بایستیحداقلمعادلهایسوموچهارمتوسعهکشورسهمبخشکشاورزیازماندهتسهیالتبانکیمیبرنامهمطابققوانین

 .باشد

ارزش2392میلیوندالربودهاستکهدرسال٣01میلیوندالروارزشصادراتبالغبر33٣9حدود2391ارزشوارداتدرسال
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7911ترازتجاریدراینسالمعادل.میلیوندالررسیدهاست9211صادراتبهارزشمیلیوندالرو2٣191وارداتبهحدود

 .میلیوندالرمنفیبودهاست

 وضعموجودبخشکشاورزیواهمیتراهبردیآن

 وضعیتمنابعاصلیتولید -

یدانواعمحصولدرفصولمختلفتنوعآبوهواییکشوروگستردگیعرصهکشوریکامتیازمهماستکهشرایطمناسبیرابرایتول

 .فراهمآوردهاست

 .میلیونهکتارازاراضیاستعدادبالقوهکشتداشتهولیبامحدودیتمنابعآبروبروست37میلیونهکتاریکشور29٣ازعرصه

شور،باشوریخاکمواجهدرصدازاراضیک10میلیونهکتارازاراضیدرچرخهتولیدمحصوالتکشاورزیقرارداردکهبالغبر 0/21

هایمیلیونهکتارآنهاشبکه7/2میلیونهکتاراراضیآبخورسدهااستکهدر1/3میلیونهکتاراراضیآبیحدود1استبنابرایناز

جهیزمیلیونهکتارعملیاتتهایفرعیآبیاریوزهکشیودرحدودنیماصلیآبیاریاحداثشدهودرکمترازیکمیلیونهکتارشبکه

 .اجراشدهوبنابراینیکشکافقابلتوجهبینتامینوانتقالوتوزیعآبهمچنانوجوددارد(مدرن)ونوسازی

میلیونهکتار،اراضیبیابانیبالغبر0/1هاحدودزارهاودرختچهمیلیونهکتار،بیشه1/2٣هاازمجموععرصههایکشور،جنگل

 .میلیونهکتاربرآوردشدهاست19میلیونهکتارومراتعحدود0/31

فرایندبیابانزاییوهمچنینروندتخریبمراتعبهلحاظبرداشت.درصدازمراتعکشورتحتمدیریتعشایراست39همچنینحدود

 .خارجازظرفیتوتخریبجنگلهایکشوروضعیتنامناسبیرابرایمنابعپایهکشوربهوجودآوردهاست

گونهآبزیاناست،هماکنوندرکشورحدود٣10گونهحیوانیو221هزارگونهگیاهی،21نتیکیکشورغنیودارایهمچنینمنابعژ

میلیونانواع1هزارنفرشترونیزحدود207میلیونراسانواعگاو،9میلیونراسدامسبک79میلیونواحددامیشامل211

 .دهندنعتیوبعضاطیوربومیمنبعاصلیتامینپروتئینحیوانیکشورراتشکیلمیسمیانوجوددارندکهدرکنارواحدهایصتک

کیلومترمرزدریائیدرشمالوجنوبووجودمنابع1711خلیجفارس،دریایعمانودریایخزرباسطحقابلمالحظهوطول

 .زیپروریدرکشوراستداخلیآبیفرصتیکمنظیربرایاستفادهازاینامکانبویژهبرایتوسعهآب

ها،وظایفساختالزمبهذکراستکهبخشکشاورزیعالوهبرمسئولیتحفاظتازمنابعپایهوحمایتازتولیدوتوسعهزیر

داراستودراینحاکمیتینظیرمدیریتقرنطینهدامیونباتی،حفاظتازمنابعطبیعیوخاککشورومدیریتاراضیرانیزعهده

 .ارتباطنهادهایذیربطوظایفمشخصیوفعالیتهایمعینیدارند

 وضعیتمنابعآبیکشور

آبیکمنبعطبیعیکمیابوحیاتیویککاالیباارزشوغیرقابلجایگزینبودهونقشمهمیدرپیشرفتوتوسعهداردکهاز

 .محیطزیستاستهادرتولیدوحفظتعادلوپایداریاکوسیستموجملهمهمترینمؤلفه

میلیمتروبهطورتقریبییکسوممتوسطبارندگیجهانیوپتانسیلتبخیروتعرقآننیز101متوسطبارندگیساالنهکشورحدود

 .سهبرابرپتانسیلجهانیاستکهکشوررادرگروهکشورهایخشکونیمهخشکقراردادهاست

میلیاردمترمکعبقابلاستحصال230ردمترمکعبدرسالاستکهازاینمقدارمیلیا٣23درمجموعمتوسطنزوالتجویکشور

 .میباشد

شودسایرهایسطحیراشاملمیدرصدکلمنابعآب03رودخانهباآبدهیباالکه23بهجزءمناطقکوهستانیزاگرسوالبرزبا

درصدبارندگی70ازنظرزمانیحدود.بندارد،آبدرآنهاجاریاستهاصرفاًدرایامسیالبیوزمانیکهکشاورزینیازبهآرودخانه

 .افتددرفصولغیرمصرفونابهنگاماتفاقمی
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هاراضروریتوزیعنامتعادلزمانیومکانیآبکشور،ازطرفیمهاروذخیرهآببرایایجادتعادلدرتوزیعزمانیوانتقالبینحوزه

هایممنوعهوبحرانیوضعیتراهایزیرزمینیوبرداشتآبدردشتوتشدیدافتسطحآبسفرهکردهوازطرفینیزاستمرار

نگرانکنندهنمودهبهطوریکهمطابقبرآوردهایکارشناسیباحدوددهمیلیاردمترمکعببیالنمنفیسالیانهازذخایرآبهایزیرزمینی

؛حفرهزارانچاههایکارشناسیهمچنینبراساسگزارش.انآبضرورتداردلذامدیریتفرابخشیوملیدربحر.باشیمروبرومی

هاموجببروزبحراندربسیاریازدشتهایکشورشدهاستکهتوسعهوآیندهکشاورزیرابهمخاطرهانداختهغیرمجازدردشت

 .است

هایزیرزمینیوافزایشهایآببخشیبهسفرهتعادل.کنندهآبکشوراستدرصدبزرگترینمصرف91کشاورزیباسهمبیشاز

الزمبهیادآوریاست.رواستوریآبدرجهتتولیدمادهخشکبهازایمصرفیکمترمکعبآبازراهبردهایاساسیپیشبهره

بمصارفمیلیاردمترمکعببهحسا19میلیاردمترمکعبمنابعآباستحصالیحدود93کهازلحاظکمیدرحالحاضرازحدود

 .گرددکشاورزیمنظورمی

 اهمیتبخشکشاورزیومنابعطبیعی

اسالمیایرانبخشکشاورزیوظیفهتامینامنیتغذائیمتکیبرتولیدداخلیبااستفادهعلمیوکارآمدازمنابعآبدرنظامجمهوری

11درصدتولیدناخالصداخلی،21رخورداریازحدوداینبخشباب.عهدهداردوخاکوسایرمنابعوحفاظتازمنابعطبیعیرابه

درصدموادغذاییموردنیازکشور،جایگاهواالییدراقتصادملی11درصداشتغالوسهمقابلتوجهیازصادراتغیرنفتیوحدود

وررادوچندانکردهها،وزناستقاللغذاییدراتخاذراهبردهایکالنکشافزایشتنشدرمحیطخارجیوگسترشتحریم.دارد

 .است

هایآبوخاکدرمناطقمختلفموجباستقراروپراکندگیمتناسبجمعیتکشوردرایننقاطخواهدشداستفادهبهینهازظرفیت

بخشتواندموجباتامنیتفراگیردرایننقاطرابدنبالداشتهباشد،بنابراینتوسعهکشورمیوازآنجاکهحضورجمعیتفعالدرمرزهای

 .تواندبهثباتامنیتدرمرزهانیزکمکمیکندکشاورزیدرایننقاطدرحقیقتمی

هایکشاورزیکشوربودهوهرتحولیدربخشکشاورزیکننده،بستراصلیفعالیتجوامعروستاییوعشایریبهعنوانجامعهتولید

اینبرنامهرویکردتوسعهیکپارچهکشاورزیوروستاییوعشایریبهتاثیرمتقابلبرجامعهروستاییوعشایریخواهدداشت،لذادر

 .ایوباپیوستگیمناسبدرتمامیارکانآنمطمعنظرقرارداردصورتتعاملی،زنجیره

 اندازوبرنامهچهارموپنجمتوسعهکشورسندچشم

ودرراستایتحققبخشیدنبهاحکاموتکالیفاسناددرسالهایبرنامهچهارموپنجمتوسعهباتوجهبهافزایشدرآمدهاینفتی

گذاریحلگرددوموجباترفتباارتقاءمدیریتمنابع،بسیاریازمشکالتتاریخیکشاورزینظیرسرمایهباالدستی،انتظارمی

کاهشیابدنهتنهاایناهدافتوسعهمستمروپایدار،افزایشدرآمدملیودرآمدسرانهتولیدکنندگانفراهمآیدووابستگیکشور

 :توانبهمواردزیراشارهکردمحققنشدهبلکهبرمشکالتبخشنیزافزودهشدکهازجملهآنهامی

 افزایشچشمگیرواردات-

دادهوگراییپایهواساستولیدراهدفقراراتخاذرویکردواردات.تالشدولتبرایتنظیمبازاربرتشدیدوارداتمتمرکزبودهاست

بهنحویکهکسریترازتجاری.مشکالتمتعددیبرایتولیدوتولیدکنندهایجادنمودهوموجبخروجارزفراوانازکشورشدهاست

حدود)میلیارددالرطیبرنامهچهارم3میلیارددالردربرنامهسومبهمقدارمتوسط٣/2بخشکشاورزیازمتوسطسالیانهمقدار

 .میلیارددالرگردیدهاستکهدرکشاورزیکشورسابقهندارد3/0ودرادامهمتوسطسهسالاخیربالغبر(ایشدرصدافز120

 گذاریسرمایه-
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گذاریعاملمهمواثرگذاروریعواملتولیددارد،سرمایهایدربهرهکنندهترینعاملرشدکشاورزیونقشتعیینگذاریعمدهسرمایه

 .ویبامنیتغذائیوپایداریآناستاستمرارتولید،تق

گذاریواقعیتتاریخیوعلتاساسیضعفکشاورزیکشوراستبراساسآمارهایرسمیارائهشدهطیدورانمدونشدهفقرسرمایه

0هازبخشکشاورزیازسرمایهگذاریکمترینسهمراداشتهبهطوریکهاینسهمهیچگا2319تا2331اقتصادایرانیعنیازسال

 .درصدبودهاست20درصدبیشترنشده،درحالیکهسهماینبخشدراقتصادملیحتیدربدترینشرایطحداقل

هایاوللغایتسوموسهسالاولبرنامهچهارممیانگینسهمبخشکشاورزیدرتشکیلسرمایهثابتناخالصداخلیکشورطیبرنامه

درحالیکهدرایندورهسهمبخشکشاورزیدرتولید.بودهاست(79هایثابتسالبهقیمت)درصد0.1و1.9،1.٣،٣.٣بهترتیب

 .درصدبودهاست2٣.0ناخالصداخلیحدود

بهطورقطعبانبودوکمبودشدیدسرمایهوعدمسرمایهگذاریکافیحداقلبهمیزاناستهالکساالنه،نهتنهاامکانانجاموظایف

هایتمامشدهمحصوالتوازدستگذاریموجبافزایشتدریجیقیمتفراهمنیستبلکهعدمکفایتسرمایهحاکمیتیدربخش

 .ایشدهاسترفتنمزیتنسبیتولیدداخلیوعدمامکانرقابتدربازارجهانیومنطقه

یبخشکشاورزیکشوروعاملیگذارهایاخیرفرصتمناسبیبرایجبرانسرمایهافزایشچشمگیرمنابعدرآمدیکشورطیسال

برایرونقبخشوکاهشوابستگیوتقویتامنیتغذائیوپایداریوحفظمنابعبودکهچنیناتفاقیبهوقوعنپیوستوعملیاتی

 .باشداهتمامویژهدولتومجلسمحترمدراینزمینهازنیازهایاصلیبخشکشاورزیبرایتوسعهآیندهمی.نشد

 طبیعیهایبخشکشاورزیومنابعمهمترینچالش

 عدماطمینانکافیدرتامینامنیتغذاییکشور -2

 هایروغنیپایینبودنضریبخودکفاییبویژهدرمحصوالتاساسیماننددانه -

 وابستگیشدیدصنعتداموطیوربهنهادههایوارداتی -

 عدمتوجهکافیبهسالمتوایمنیغذا -

 ینوعدمتحققسیریسلولیمصرفناکافیپروتئ -

 منابعاصلیتولید -1

 هامحدودیتمنابعآبیکشوروافتکمیوکیفیآندربسیاریازدشتهاوعدمتعادلدرآبخوان -

هایآبیاریوتجهیزوهایتامینآب،آبخیزداریواحداثشبکهگذاریدراجرایطرحگذاریناکافیوعدمتعادلسرمایهسرمایه -

 زینسا

 عدمحاکمیتمدیریتتقاضایآبکشاورزی -

 پایینبودنراندمانآبیاری -

 هاازقبیلکود،سموبذرضعفدرتأمینموردنیازبهاندازهکافیوزمانمناسبنهاده -

 کمتوجهیبهاصولحفاظتخاک،فرسایشخاکسطحیوکاهشحاصلخیزی -

 وریمنابعوعواملتولید،پایینبودنبهره -

 زایینهاومراتعوافزایشتخریبوروندبیابارویهجنگلبرداریبیادامهروندتغییرکاربری،بهره -

 فناوریهاینوین - 3

 ضعفمکانیزاسیوندرفرایندهایتولید،بهرهبرداری،فرآوری،بستهبندیونگهداریمحصوالت -

 عاتیصحیح،منسجموبهنگامدرخصوصمنابعپایهوتولیداتضعففناوریاطالعاتدرتولیدآمارومنابعاطال -
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 نداشتننقشهکاداستروفقدانسازوکارهایهدایتبرنامهجامعوالگویکشت -

 وجودضایعاتباال،ضعفاستانداردهایکیفیوضوابطومعیارهایفنیدرتولیدوعرضهمحصوالتکشاورزی -

 تجهیزاتتخصصیهاوکمبودوفرسودهبودنماشین -

 هایاستانداردوهمچنینکودهایزیستیعدمتوجهالزموکافیبهتولیدبذورهیبرید،نشاء،نهال -

 ناهماهنگیهایفرابخشیوسیاستهایاقتصادی -٣

 ناهماهنگیمدیریتبخشهایآبوکشاورزی -

 بخشیوکالنهایناهماهنگیسیاست -

..هاوسیاستهایپولی،مالی،بانکی،صنعت،بازرگانیخارجی،حملونقل،آموزشعالیوپژوهشوضعفارتباطمنطقیبینبرنامه -

 بابخشکشاورزی

 پایینبودنسهمسرمایهگذارینسبتبهارزشافزودهوکمبودتزریقمنابعمالیازطریقبودجهعمومیبهبخشکشاورزی -

 الافزایشهزینهبهبازاروکاملنبودنزنجیرهعرضهانتققدرترابطهمبادلهنابرابروضعف -

 مدیریتپراکندهزنجیرهتولید،وجودنوساناتشدیددربازارنهادهومحصول -

 هایصادراتیسازیوپـایـانههایحملونقل،ذخیرهکمبودزیربناهاوزیرساخت -

 توسعهاجتماعیاقتصادیجوامعروستاییوعشایری - 0

 تاریدرتامیناجتماعیتولیدکنندگانوجامعهروستاییضعفساخ -

 توسعهنیافتگیروستاهاوجامعهعشایریوعدمتنوعفعالیتهایکسبوکاردراینمناطق -

 ضعفشناختنسبتبهمنزلتاجتماعیکشاورزیومهاجرتبیرویهنیروهایجوانوخالقازاینبخش -

 نانازآیندهکهولتسنکشاورزانوعدماطمی -

 مدیریتبخشدولتیدرراهبریکارایبخشکشاورزی -9

ضعفنظامآموزش،ترویجوپژوهشکاربردیوتقاضامحور،اثربخشوکاربردیوارتباطناقصبینعناصرنظامدانشواطاعات -

 وفعالنبودنبخشخصوصی

 ضعفمدیریتبخشدولتیدرراهبریکارایبخش 

 یحمایتیمناسبوعدموجودنهادهایتوسعهایمناسب،کافیوکارآمددربخشنبودسازوکارها-

 انتظاراتمدیریتوزارتجهادکشاورزی

 تشکیلشورایعالیکشاورزیدرسطوحملیواستانیبهریاسترئیسجمهورواستاندار -

 تعریفبحرانآببهعنوانیکچالشملیوارایهراهحلبهصورتفرابخشی -

مالیوبانکی،توسعهصنعتیوسایرموضوعهایخماتی-ایتازکشاورزیدراتخاذسیاستهایکالنبهویژهسیاستهایپولیحم -

 فرابخشی

اقتصاد،عالیبانکها،پولواعتبار،آمایشسرزمین،رقابتوشورایعالیامنیتملیحسب:عضویتجهادکشاورزیدرشوراهای -

 تحریمهایامنیتغذاییوحاسیت

نهادینهشدنموضوعمدیریتتوسعهجامعهروستاییدرسطحدولتوامکاننظارتمستمربرفرایندتوسعهبامحوریتوزراتجاد -

 .کشاورزی

 اولویتنظامبانکیکشوربهتامینمنابعمالیوتسهیالتبانکیمناسببرایبخش
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روددرخصوصحمایتازاجرایسیاستهایابالغیوبرنامهنجموظارمیازقوهمقننهونمایندگانمحترممجلسشورایاسالمیانت

درراستایمقابلهباموانعتوسعهورفعچالشهایاساسی،مدیریتبخشرادرزمینهمقابلهبهمشکالتعمیقدرزمینههایهاربحران

 .ندآب،تخریبمنابعطبیعی،تزریقمنابعمالیوتوسعهسرمایهگذارییارینمای

حمایتدرتنقیحواصالحقوانینمربوطبهزمین،حفاظتازمنابعطبیعی،حفاظتازخک،حفاظتازمنابعآبی،یکپارچهسازی

 .باشدحمایتازبخشکشاورزیموثرمی

ی،تقطیعاراضی،ازقوهقضاییهانتظاردداردنسبتبهاجرایقوانینومقرراتمربوطبهحفاظتازمنابعطبعی،تغییرکاربریاراض

 .کاداستر،بخشکشاورزیرادرتحققاهدافوآرمانهایملییاریمیکند

روددرهمراهی،همگامیونقدوارزیابیکسوتانوصاحبنظرانبخشانتظارمیازتمامیذینفعان،تشکلهایتولیدی،خبرگانوپیش

 .اینبرنامهدرطولمسئولیتبهرهمندشود

هایمنابعطبیعی،آبوخاک،زراعتوباغبانی،داموطیور،ازمطولشدنبرنامهپیشنهادی،برایزیربخشبهمنظورجلوگیری

هایکشاورزی،برداریوتشکلهایبهرهشیالت،دامپزشکی،تحقیقات،آموزشوترویج،مکانیزاسیون،صنایعتبدیلیوتکمیلی،نظام

هاوروشهایاجراییدرراستایاهدافمشیهاوخطهایحمایتی،سیاستارتوسیاستحفظنباتات،توسعهجامعهعشایریونیزتج

  .برنامهپنجسالهبخشکشاورزیتدوینشدهاستکهمبنایکارزیربخشهایاجراییقرارخواهدگرفت

http://www.foodpress.ir/Post.
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 برنامه و سیاست ها

 - 31/25/22فارس

 نامه طرحهای بزرگ آبرسانی کشور با مشارکت بانک سپه امضای تفاهم
جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر نیرو و مدیر  با حضور معاون اول رئیس: پایگاه اطالع رسانی بانک سپه

 .طرحهای آبرسانی کشور با مشارکت بانک سپه امضاء شدعامل بانک سپه تفاهم نامه اجرای مجموعه بزرگی از 

همنامهکهدرراستایسیاستهایاقتصادبهموجباینتفاپایگاهاطالعرسانیبانکسپه،بهنقلازخبرگزاریفارسبهگزارش

مقاومتیوبهمنظورتحرکبخشیبهتولیدواشتغالوتامینآبسالموبهداشتیشهریوروستاییصورتگرفته،مجموعهبزرگیاز

.روستابهاجرادرخواهدآمد111شهروبیشاز01طرحهایآبرسانیکشوربرایحدود

میلیوننفردراستانهایفارس،همدان،کرمانشاه،1تحتپوششطرحعظیمآبرسانیفوقافزونبربراساساینگزارش،جمعیت

.مرکزی،آذربایجانشرقی،کرمان،چهارمحالوبختیاری،کهگیلویهوبویراحمدوایالمخواهدبود

میلیون91٣میلیاردو017هزارو9الغبراینگزارشمیافزاید،اعتباردرنظرگرفتهشدهبرایطرحهایعظیمآبرسانییادشدهب

ریالمیباشدوازجملهطرحهایمشمولاینتفاهمنامهرامیتوانآبرسانیشیراز،ارسنجانوسعادتشهرازسدسیوند،جهرماز

.سدقیر،استهبانوفساازسدرودبال،همدانازسدتالوار،کرمانشاهازسدگاوشاننامبرد

دیگرطرحهایمشمولتفاهمنامهفوقآبرسانیبهشهروروستاهایاستانمرکزیازسدکوچهریبهقم،آبرسانیبههمچنیناز

آبرسانیبهشهرکرمانازسدصفارود،آبرسانیبهشهرهای.مرند،انتقالآبازسدباباحیدرازشهرهایفارسانوجونقانوباباحیدر

بروجنوآبرسانیبهشهرملکشاهیوروستاهایاطرافوآبرسانیبهلیکک-وروستاهایمحوربنبموبروات،آبرسانیبهشهرها

.اشارهکرد

.براساساینگزارشبانکسپهتأمینمنابعمالیجهتتامینلولههایفوالدیطرحیادشدهرابرعهدهخواهدداشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣1011111192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.banksepah.ir/module/News/Shownews/page-1301/index.aspx?NewsId=1687
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940520000291
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 برنج

 - 31/25/21فارس

 ساله تولید شکر 11درصدی واردات در کنار رکورد  14کاهش / میلیون تن برنج در کشور 4.9تولید 
میلیون تن برنج و ارتقای  4.9در راستای تامین امنیت غذایی از تولید داخلی، تولید : وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

 .درصدی واردات شکر در سال قبل روی داده است 14.3ساله تولید شکر در کشور در کنار کاهش  11رکورد 

،درپیانتشارمطالبیدرزمینهکاهشضریبامنیتوزارتجهادکشاورزیبهنقلازخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

.ها،مرکزروابطعمومیواطالعرسانیوزارتجهادکشاورزیباهدفروشنگریتوضیحاتیرامنتشرکردغذاییدربرخیرسانه

:متناینتوضیحاتبهشرحزیراست

منطبقبرمبنایاسنادباالدستیکشورازابتدایاستقراردولتیازدهم،تامینامنیتدراجرایرسالتهایوزارتجهادکشاورزی

.غذاییازمحلتولیدداخلیودرراستایتحققامنیتملیموردتوجهبودهاست

رزیراباوضعدولتتدبیروامیدبرایدستیابیبهاینهدف،ابتداسیاستهایاقتصادیموثربرروندومیزانتولیدمحصوالتکشاو

سال1نظاماتتعرفهایوغیرتعرفهایاصالحکردوازاینطریقازوارداتبیرویهولجامگسیختهمحصوالتکشاورزیکهطی

.پیشازدولتیازدهم،کشاورزانوتولیداتکشاورزیرادرچنبرهخودگرفتارکردهبود،جلوگیریکرد

دوکاالی(درصدیبرایبرنج٣1ووضعتعرفه)ستممنوعیتوارداتبیشازنیازشکروبرنجدراینزمینه،بااعالمواجرایسیا

میلیون131بهارزش)هزارتن071درصدکاهشازیکمیلیونو٣7.9عمدهموثربرامنیتغذاییازسویدولت،وارداتشکربا

درصدکاهشازیکمیلیونو39.9وواردتبرنجنیزبا93الدرس(میلیوندالر377بهارزش)هزارتن111به91درسال(دالر

درسالگذشته(میلیوندالر2.٣19بهارزش)هزارتن210بهیکمیلیونو91درسال(میلیوندالر1.319بهارزش)هزارتن993

.رسید

.نیازکشورصورتگرفتهاستایندرحالیاستکههمینمیزانوارداتنیزبراساسثبتسفارشهایقبلیوبیشاز

ساله تولید شکر در داخل11دستیابی به رکورد 

عالوهبراین،دولتیازدهمازهمانروزهایآغازکارباتعیینقیمتهایمنصفانهبرایخریدتضمینیمحصوالتکشاورزیواعالمبه

کود،بذر،ادواتمکانیزه،کاهش)نهادههایموردنیازکشاورزانموقعآن،شورونشاطوامیدرادرکشاورزانایجادوبااقدامبرایتامین

.زمینههایافزایشتولیدمحصوالتکشاورزیوتامینامنیتغذاییازمحلتولیدداخلرافراهمکردهاست...(سودتسهیالتو

09با2392-2391درسالزراعیریالبهازایهرکیلو2301بهعنواننمونه،دولتیازدهمقیمتخریدتضمینیچغندرقندرااز

درصد19اینقیمترابا2393-239٣رساندوهمچنینبرایسالزراعی2391-2393ریالدرسالزراعی1211درصدرشدبه

ریالتعیینکردکهایناقدامدولتموجباشتیاقکشاورزانبهتولیدوتامینیکیازمحصوالتاساسیکشورشدکه1711افزایش

.سالهتولیداینمحصولدرکشورشکستهشد11رکورد93هزارتنشکرداخلیدرسال301نتیجهآنباتولیدیکمیلیونودر

میلیون تن برنج در کشور 4.9تولید حدود 

رزانازکشاو(ارقامخزر،شیرودی،فجروگوهر)درصدیقیمتخریدتضمینیبرنج19درزمینهتولیدبرنجنیزدولتیازدهمبارشد

29افزایش)93-9٣توماندرسال3111و91-93توماندرسال1711رابه92-91تومانبهازایهرکیلوگرمدرسال1211

.تعیینکرد(درصدی

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=EVENT&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=dfaaf3bb-d25c-4d81-ada3-da918751390f
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تومانبهازایهرکیلوگرمدر2001همچنین،قیمتخریدتضمینیارقامبرنجسازندگی،درودزن،عنبر،کوهرنگ،نجفیوسپیدرودرااز

توماندر1101درصدرشدبهقیمتهرکیلوگرم29رساندوبا91-93توماندرسال1٣11درصدافزایشبه00با92-91سال

.افزایشداد93-9٣سال

3٣تومانتعیینشدهبودبارشد2091هرکیلوگرمبهقیمت92-91عالوهبراین،ارقامبرنجندا،نعمت،آذروصالحکهدرسال

ازسویدولت93-9٣توماندرسال1011درصدیبهقیمت29تومانوبارشد1211بههرکیلوکرم91-93لدرصدیدرسا

میلیونتنبرنجدرداخلکشورعلیرغم2.1تعیینشدکهایناقداماتموجبافزایشاشتیاقوانگیزهکشاورزانوتولیدحدود

(درراستایبهرهبرداریبهینهازمنابعآبکشور)ستانهایغیرشمالیسیاستمحدودیتوکاهشسطحزیرکشتاینمحصولدرا

.شدهودرتامینامنیتغذاییبااتکابهتولیدداخلیموثربودهاست

میلیون تن گندم از کشاورزان 4.5خرید بیش از 

تامینامنیتغذاییکشورنیزموثرواقعترینکاالدرسیاستهاوحمایتهایدولتدرتولیدوخریدتضمینیگندمبهعنواناصلی

میلیونتنازکشاورزانخریداریو٣.1هزارتنگندمتولیدیکشورفقط311میلیونو9ازحدود91شدهاست؛درحالیکهدرسال

.ندمتامینکندمیلیونتنگ9.9دولتمجبورشدبرایٌپرکردنسیلوهایخالیگندمنیازوامنیتغذاییکشورراازطریقواردات

تومانبهازایهرکیلوگرمدرسال001درصدی،قیمتخریدتضمینیگندمرااز92برایرفعاینمعضل،دولتیازدهمباافزایش

تومانبرایسال2200درصدی،21افزایشدادوقیمتاینمحصولراباافزایش91-93توماندرسال2101به92-91زراعی

علیرغمتشدید...(کود،بذرهایمناسب،توسعهمکانیزاسیونو)نکردکهدراثرتدابیردولتوتامیننهادههاتعیی93-9٣زراعی

1محدودیتهایآبی،میزانتولیدگندمافزایشوهمچنینخریدتضمینیگندممازادبرنیازکشاورزاندرسالگذشتهباحدود

درسالجارینیزباتداوماجرایسیاستهایحمایتیدولت،.میلیونتنرسید9.7میلیونتنافزایشنسبتبهسالقبلازآنبه

.میلیونتنگندمازکشاورزانخریداریشدهاست7.0تاکنونبیشاز

بهبود تراز تجاری غذایی کشور

مشبرفضایکسبوکاردرهمینراستا،اتخاذسیاستهایقیمتگذاریووارداتیوتعرفهایمناسبازسویدولتوحاکمیتآرا

درپایان«مثبت»وتولید،موجببهبودتولیدوصادراتمحصوالتکشاورزیشدهبهطوریکهترازتجاریغذاییکشورازوضعیت

رسیدکهبااتخاذسیاستهایمناسبازسوی91میلیارددالردرسال1سالپیشازدولتیازدهمبهمنفی1دولتهشتم،در

0.٣درصدکاهشترازمنفیحرکتبهجهتمثبتراآغازکردهوبهمنفی31.0وامید،ترازتجاریغذاییکشوربادولتتدبیر

.میلیارددالربهبودیافتهاست

خردادماهامسالدرسیونهمین(فائو)دراینزمینه،یادآوریایننکتهضروریاستکهسازمانخوارباروکشاورزیمللمتحد

بهوزیرجهادکشاورزی،رسماازاقداماتودستاوردهایجمهوریاسالمی«لوحافتخار»ایکشاورزیفائودررمبااعطایاجالسوزر

.ایراندرکاهشتعدادافراددچارسوتغذیهبهزیرپنجدرصددرسالگذشتهتقدیرکرد

مایتمناسبازتولیدکنندگانواتکابهتامینامنیتغذاییعالوهبراین،دراثرسیاستهاینامناسباقتصادیووارداتمحوروعدمح

درصد11سالپیشازدولتیازدهم،ضریبانرژیغذاییجامعهدرحالیکهدرپایاندولتهشتمبهحدود1ازطریقوارداتطی

بهعنوانضریبیقابلقبولدرصد11کاهشیافتکهارتقایضریبانرژیغذاییمردمبه91درصددرسال01رسیدهبودبهحدود

برایکشورباتدابیرورویهاصالحیوحمایتیجزءاولویتدولتبرایتامینامنیتغذاییکشوربااتکابهتولیدداخلیمحسوبمی

.شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=49311514111101 
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 برنج
 آیانا- 1931مرداد  13, دوشنبه

 تر کنند  های نظارتی برنج، کمبرندشان را سفت دستگاه/ بینی تولید دو میلیون تن برنج در کشور پیش
شود، تفاوت  شهرها عرضه می کالن های شمالی با آنچه که در مراکز فروش از آنجا که کیفیت برنج تولیدشده در استان

 . تر کنند های نظارتی کمربندهایشان را برای نظارت بیشتر محکم زمین تا آسمان دارد، الزم است دستگاه

:ازتولیدبرنجکیفیدرسالجاریخبردادوگفت(ایانا)دبیرانجمنبرنجکشورامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

برنجدربیشترمناطقشمالیآغازشده،درحالیکهتابشخورشیددرروزهایپسازبارندگیباعثشده،کیفیتاینبرداشت

.هایگذشتهبیشترباشدمحصولنسبتبهسال

.شودکهامسالحداقلدومیلیونتنبرنجسفیددرکشورتولیدشودبینیمیپیش:جمیلعلیزادهشایقافزود

آمد،امسالشاهدآنسالهقیمتبرنجدرزمانبرداشتپایینمیدرحالیکههمه:اینمحصولخاطرنشانکردویدربارهقیمت

.هستیمکهقیمتاینمحصولاستراتژیکثابتباقیماندهاست

برنجتاکنونتغییردرحالیکهتمامیاقالممصرفیمردمدرسالجاریازافزایشقیمتبرخورداربودهاست،:علیزادهشایقادامهداد

.قیمتینداشتهاست

شهرهادقتنظربیشتریداشتهباشندوهایحمایتیخواستتابرکارمراکزفروشبرنجدرکالنویازمسئوالننظارتیوسازمان

ناست،درتوماندرنوسا111هزاروتاهشت711هزاروقیمتبرنجتازهمعمولیباششدرصدخردشدگیحدودهفت:تصریحکرد

هایآنباالرفتهوناخالصیآننیزرسد،درصدخردشدگیدانهحالیکهوقتیاینبرنجدرشهرهایبزرگیچونتهرانبهفروشمی

.کندافزایشپیدامی

هرگزرسدکههزارتومانمی21شود،بهبیشازعنوانمثالدرتهرانعرضهمیبرنجیکهبه:دبیرانجمنبرنجکشوریادآورشد

.کیفیتهمانبرنجدرمحلتولیدراندارد

هاینظارتیکمربندهایخودراکنندگانوسایردستگاهالزماستسازمانبازرسیوحمایتازمصرف:علیزادهشایقتأکیدکرد

.ترکنندوبرایاینمسئلهفکریاساسیداشتهباشند،زیرااینمعضلبهضررتولیدکنندگاناستمحکم

هادرآنوجودندارد،درحالیکهمخلوطکردنگونهابهامیازلحاظآلودگیترینبرنجاستوهیچبرنجایرانیسالم:هارداشتویاظ

.شودکهکیفیتکاهشیافتهوعالوهبرآن،سالمتبرنجدرمعرضخطرقرارگیرددارباعثمیهایوارداتیمشکلآنباسایربرنج

./کارانرقمبخوردامیدواریمسالخوبیبرایبرنج:گفتعلیزادهشایقدرپایان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11144-4.html 
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 برنج
 خبرنگاران جوان

 دهد را افزایش می"بخش کشاورزی "کشت برنج مصرف آب 

کشتبرنجمیزانمصارفآبرادربخشکشاورزیراافزایشمیدهدضروریستکهباکمکوارداتدرتامینبازارباتوجهبهاینکه

داخلی،برنجکاریبهاستانهایشمالیکشورمحدودشود

؛درخصوصمیزانمصارفآبدرشگاهخبرنگارانجواناقتصادیباکیانوششیرمحمدیمهندسکشاورزیدرگفتگوباخبرنگار

برنجنبایستیدراستانهایگرموخشککشتشودچراکهاینامرمیزانمصارفوهدردهیآبراافزایشمی:کشتبرنجافزود

.دهد

زمانیکهمی:ریحکردمنطقهازاستانکشتبرنجدرمناطقنامتعادلانجاممیشودتص2٣ویبابیاناینکهدرحالحاضردر

خواهیمشالیزاررابرایکشتبرنجآمدهکنیمآبزیادیبهارتفاعنیممترصرفمیشودوانجاماینکارهدررفتآبراافزایشمی

.دهد

چنانچهکشتبرنجدرمنطقمعتدلشمالیانجامشودخسارتدهیبهدلیلشرایطاقلیمیو:مهندسکشاورزیخاطرنشانکرد

مانیازمندوارداتبرنجهستیمچراکهتولیدداخلیوباتوجهافزایشمیزانمصارف:ویافزود.ارندگیهایبیشترکمترخواهدبودب

.آبدربخشکشاورزیپاسخگوینیازهایداخلینیست

هرچندکهکشتبرنجارگانیک:ورشدشیرمحمدیبابیاناینکهمیزانعملکردهرهکتاردربرنجغیرارگانیکبیشتراستدرادامهیادآ

درمقایسهبابرنجغیرارگانیکازنظرکیفیوکاهشمصارفشیمیاییمطلوبتراست،امادرراستایتامیننیازداخلیبهکشتبرنج

.غیرارگانیکباعملکردبیشترنیازمندهستیم

مصارفآبدرکشتبرنج:هگفتگوباباشگاهخبرنگارانافزودعلیایرانپورعضوکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیدرادام

متعادلاستوتاکنونآماردقیقیدرخصوصاینکهبرنجدرافزایشمصرفآبنقشبسزاییداردبهطوردقیقمشخصنشدهاست

برنجبعدازمراحلکشت،نیازمنددراینزمینهنظراتمختلفیازسویکارشناسانابالغشده؛وبرخیمعتعدندکه:ویتصریحکرد.

.بهآببیشتریاست

:درصدراندمانآبپایینترمیشودخاطرنشانکرد90نمایندهمردممبارکهبابیاناینکهبااستفادهازروشهایآبیارینوین

.بتاثیرگذاراستکشتبرنجدرمناطقمعتدل،طرحآمایشسرزمینواصالحالگویمصرفکشتدرکاهشمیزانهدررفتآ

دربحثمیزانواردات:سیدراضینوریعضوکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیدرگفتگوباخبرنگارباشگاهخبرنگارانافزود

.برنجچنانچهمافیایوجودداشتهباشدبایدازآنجلوگیری،وباشناساییسودجویانباآنانبرخوردقانونیکرد

نوریدرموردقیمتبرنج.مدیریتدرنظاموارداتبایدازورودبرنجهایآلوده،بیکیفیتوگرانجلوگیریکردبا:ویتصریحکرد

.باورددولتبهبخشکشاورزیواختصاصیارانهدرحمایتازتولیدبایستیقیمتراتعدیلکرد:اظهارداشت

حمایتازتولیدومصرف،بسیاریازمحصوالتکشاورزیازجملهبرنجروانهباتعدیلدرقیمتو:نمایندهمردمدانیالخاطرنشانکرد

.شایانذکراستکهبرنجکاریدرشرایطفعلیبحرانآبدرکشورمانمطلوبنیست.بازارصادراتخواهدشد

http://www.yjc.ir/fa/news/5194954 
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 برنج
 - 31/25/17فارس

 آماری از ثبت سفارش واردات برنج نداریم/ ماهه، مقصر واردات برنج 49مجوزهای 
های قبلی  وارداتی از ثبت سفارش  برنج: معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هنوز نیازی به واردات برنج نیست، گفت

 .ها نداریم سفارشتوسط وزارت صنعت است که آماری از تعداد و دارندگان این ثبت 

نگاریوزارتجهاددرموردنتایجنامهخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیعباسکشاورزمعاونوزیرجهادکشاورزیدرگفت

هایآنهادرنامهبهجواب،اماازپاسخگمرکپاسخنامهوزارتخانهراارسالکرده:کشاورزیبهگمرکدرموردآماروارداتبرنج،گفت

.درستینرسیدیم،بههمیندلیلمجددبهآنهانامهنوشتیم

دانیمکهچهاماهنوزمانمی:توسطوزارتخانهممنوعشده،افزود93.1.22ویباتأکیدبراینکهثبتسفارشوارداتبرنجازتاریخ

.ذکورتوسطوزارتصنعت،معدنوتجارتصادرشدهاستتعدادثبتسفارشوارداتبرنجقبلازتاریخم

ماهاعتباردارد،بههمیندلیلواردات21وارداتبرنجتاگویندثبتسفارشآقایانمی:معاونزراعتوزیرجهادکشاورزیبیانداشت

.هایقبلیهمچنانادامهداردبرنجباتوجهبهثبتسفارش

هامتعلقبهچههایوارداتبرنجواینکهاینثبتسفارششاورزیاطالعیازتعدادثبتسفارشوزارتجهادک:کشاورزتصریحکرد

.کسیاست،ندارد

اگرنیازبهوارداتبود،وزارتخانه:معاونزراعتوزیرجهادکشاورزیدرپاسخبهاینسؤالکهآیانیازیبهوارداتبرنجهست،گفت

.کردمجوزوارداتصادرمی

:کنندگاناینمحصولچگونهاست،گفتزیرجهادکشاورزیدرپاسخبهسوالدیگریمبنیبراینکهزیانوارداتبرنجبرتولیدمعاونو

هایوارداتبرنجاست،اماازتغییرقیمتبرنجبرایکشاورزانازجملهآسیب91پایینماندنقیمتبرنجدرحدمردادوشهریورسال

.طالعیندارمهاادرسطحخردهفروشی

.توانمدراینمورداظهارنظرکنماالننمی:هایقبلیوجود،گفتکشاورزدرپاسخبهاینسوالکهآیاامکانابطالثبتسفارش

دانمبعیدمی:ویدرموردمیزانوارداتبرنجتاپایانامسالواینکهامکانوارداتیکمیلیونتنیبرنجتاپایانسالوجوددارد،گفت

.چنیناتفاقیبیفتد

درحالیکهوارداتبرنجازسویوزارتجهادکشاورزیازسالگذشتهممنوعاعالمشده،گمرکجمهوریاسالمی:بهگزارشفارس

.میلیوندالرواردکشورشدهاست311هزارتنبرنجبهارزش192ماهنخستامسال٣ایراندر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣102711121٣ 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940517000124


 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

85 
 

 پسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

86 
 

 پنبه

 ایسنا - 193۱مرداد  22شنبه  سه

 طالی سفیدی که به خاک سیاه نشست

آفریناستامادرایرانکشاورزانشبهخاکسیاهپنبهدربسیاریازکشورهامحصولیدرآمدزاواشتغالمدیرعاملصندوقپنبهمعتقداستکه

.شودنشستندوهرسالازتولیداینمحصولکاستهمی

،اربودهاستهزارهکت91درحالیکهسالگذشتهسطحزیرکشتپنبهدرکشور:وگوباخبرنگارایسنااظهارکردمحمدحسینکاویانیدرگفت

هزارهکتاررسیدهکهناشیازمقرونبهصرفهنبودنکشتاینمحصولوعدمحمایتالزمازسویوزارتجهادکشاورزی00امسالبهحدود

.است

هبهنیازحدودهزارتنپنبهمحلوجدرکشورتولیدشودوباتوج30رسدحدودباتوجهبهسطحزیرکشتفعلیاینمحصولبهنظرمی:ویافزود

.درصدوارداتپنبهنیازمندیم90،بهحدودهزارتنیصنایعنساجیبهاینمحصول211

کندسالگذشتهایراننهتنهانیازداخلیخودراتامینمی٣1وضعیتکنونیپنبهدرحالیاتفاقافتادهاستکهحدود:کاویانیخاطرنشانکرد

.رسدشددرحالیکههماکنونتولیدکلکشوربهاینرقمنمیکشورجهانصادرمی12ارتنپنبهبهبلکهتنهاازاستانگلستانصدهز

حجمبسیاریازدرآمدارزیکشورازطریقصادراتپنبهبهکههنوزنفتودرآمدآنبرایکشوراثباتشدهنبود،2301درسال:ویادامهداد

.آمددستمی

 کاهش تولید پنبهافزایش قیمت برنج عامل 

ترینمحصوالتکشاورزیازنظرآباستکهدرحالحاضروزارتجهادکشاورزیبااتخاذبرنجدرحالحاضریکیازپرمصرف:کاویانیاظهارکرد

برایوارداتبرنجهایمازندرانوگیالنبرنجنکارنداماوقتیکهاینوزارتخانهسیاستمناسببهکشاورزانتوصیهکردهتادرغیرازاستان

کارانتوانمانعتغییرالگوکشتپنبهرسد،دیگرنمیکندوقیمتبرنجداخلیبهحدودهفتتاهشتهزارتومانمیهایسنگینوضعمیتعرفه

توماندرآمدخواهندداشتدرهایشانازتولیدپنبههکتاریدومیلیوناستانگلستانبرایتولیدبرنجشدچراکهآنهانهایتاباکنارگذاشتنهزینه

.میلیونتوماندرآمدداشتهباشند11تاحدود21توانندبیشازحالیکهباکشتبرنجمی

 بی مهری به تولید کنندگان با افزایش واردات بدون تعرفه پنبه
سنت207جهانیآنحدودتومانونرخ0111تا٣111درحالیکهقیمتهرکیلوگرمپنبهدربازارداخلی:مدیرعاملصندوقپنبهاظهارکرد

شودواگرآنراباارزآزادواردکنندقیمتشبهحدودتومانتماممی0111ایواردکنند،کیلوییحدود،اگراینمحصولراباارزمبادلهاست

تومانعرضه9011،کیلوییشودکستانواردمیتومانمیرسدوهماکنونواردکنندگانهرکیلوگرمپنبهوارداتیراکهعمدتاازازب0711

یوارداتاینرویهیفصلبرداشتشاهدافزایشبیتوجهیمسووالنوقرارندادنتعرفهمناسببرایوارداتپنبهدرآستانهامابابی.کنندمی

.ترازگذشتهکندکارانراسیاهتواندروزهایسیاهپنبهمحصولهستیمکهمی

http://www.isna.ir/fa/news/31151144949 
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 تامین منابع مالی

 آیانا- 1931مرداد  18, یکشنبه

 سهم کشاورزی از تسهیالت افزایش یافت 
موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود در قانون بودجه های تخصصی و مؤسسات اعتباری موظف شدند با توجه به  بانک

کل کشور نسبت به اعطای تسهیالت به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اقدام  4931سال 

 .کنند

هاومؤسساتبانکبهگزارشخبرگزاریکشاورزیایرانازروابطعمومیبانکمرکزی،براساسقانونبودجهسالجاریکلکشور،

درصدازمجموعتسهیالتپرداختیخودرابهبخشکشاورزیومنابعطبیعیوصنایع10طورمتوسطحداقلاعتباریملزمشدندبه

.وابستهبانرخترجیحیاختصاصدهند

عاملغیرتخصصیموظفشدند،سهمیهاینیزبانک«پذیروارتقاءنظاممالیکشورقانونرفعموانعتولیدرقابت»همچنین،براساس

حداقلمعادلسهمبخشکشاورزیدراقتصادکشوربراساسآخرینآماررسمیتولیدناخالصملی-ازتسهیالتاعطاییخودرا

بخشنامهپذیروارتقاءنظاممالیکشوراینبهآنبخشاختصاصدهندکهباتوجهبهمؤخربودنقانونرفعموانعتولیدرقابت-ساالنه

.بهشبکهبانکیکشورابالغشد7/0/9٣درتاریخ22939٣/9٣بهشماره

http://www.iana.ir/majles/item/19330-4.html 
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 تامین منابع مالی
 فودپرس 1931مرداد ماه  21چهار شنبه 

 ملی حمایت از صنعت خوراک دام نقش مهمی در مدیریت امنیت غذایی دارد تشکیل صندوق

اولیننشستاستانیهیاترییسهانجمنصنایعخوراکدام،طیوروآبزیانایراندرمشهدمقدسکهبا-اقتصادغذا <کشاورزی

تعدادیازاعضایهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیحضورمدیرانواحدهایتولیدیکارخانجاتخوراکدام،کارشناسان،مقاماتاستانیو

  .ایرانبرگزارشد

هدفازبرگزاریاین:،مجیدموافققدیریدرایننشستطیسخنانیاظهارداشت«فودپرس»بهگزارشپایگاهخبریاقتصادغذا

امروز.احیهایالزمراانجامدهیمجلساتظرفتحققاینهمافزاییاستوبایدباچنینافقوچشماندازیبرنامهریزیوطر

شرایطیفراهمشدهاستتااقتصادایرانبااستفادهازهمهظرفیتهاوسرمایههایمادیومعنویخود،موجبهمافزاییمیاندولت

 .وبخشخصوصیوپیونداقتصادداخلیبااقتصادخارجیشود

بابیاناینکهامروزهمهازتوافقانجامشدهورویکردجدیدخوشحالهستند،ورییسانجمنصنایعخوراکدام،طیوروآبزیانایران

وگویهمانطورکهرییسجمهوریدرگفت:بینانهتحوالتپسازتوافقبرایهمهفعاالناقتصادیجامعهتأکیدکردوگفتبرنقدواقع

کندکهبابرداشتهشدنموانعاستواگرکسیگمانمیهابهمعنایرفعتلویزیونیبامردمبهروشنیتأکیدکردندرفعتحریم

 .شود،قطعاخطاکردهاستهامشکالتحلمیتحریم

ریزیوبهسرعتکندتابابرنامههاشرایطرابرایصاحبانانگیزهوبرنامهمهیامیمرتفعشدنتحریم:موافققدیریدرعینحالگفت

عضوهیاتنمایدگاناتاقایرانباتأکیدبراینکهتصویراقتصاد.هادرگذشتهطیکنداندگیممسیرپیشرویرابهمنظورجبرانعقب

اگربنابرتولیدبرایصادراتهدفمنداست،بایدخودراآمادهحضوررقابتی:ایراندرفصلپسازگشایش،اقتصادرقابتیاست،گفت

 .اندازیشود،زیرااقتصاددنیامنتظرمانمیماندتدرواحدهایمانراهبایدمسابقهتولیدباکیفی.درعرصهبینالمللکنیم

ویبابیاناینکههمکاریسازماندامپزشکیکشوروانجمنصنایعخوراکدام،طیوروآبزیانایراندرخصوصمسائلپیشآمدهدر

واندزمینهسازارتقایسطحبهداشتوکیفیتتولیداتاینهمکاریمیت:بهداشتیادامهدارد،گفت–رابطهباقراردادهایناظرینفنی

  .کارخانجاتبیشازپیشگردد

اینواقعیتبایددرتماماقداماتونظارتهایسازماندامپزشکیازکلیهواحدهایغیرمجازتولیدخوراک:موافققدیریدرادامهگفت

گذاریجهتبرقراریفضاییسالمبرایجدیخودرادرسیاستدام،طیوروآبزیانتجلیصریحداشتهباشدوتمامتالشوموضع

سازیبرایازسازماندامپزشکیاینانتظارمیرودتابااجرایتعاملوکاملترقوانینوآییننامههازمینه.رقابتسازندهفراهمنماید

رقابتیدرکشوروحضوردربازارهایبینالمللینشانایجاداشتیاقوانگیزهدرتولیدکنندگانخوراکدامصنعتیرادراینمسابقه

  .دهد

قدیریدرادامهازحمایتکاملاینانجمندرجهتتصویبحقوقومزایایناظرینفنیبهداشتیدربودجهسالآیندهسازمان

  .دامپزشکیدرمراجعتصمیمگیریخبرداد

اشارهبهبرگزاریجلساتمتعددباسازمانامورمالیاتیازیکسالپیشرییسانجمنصنایعخوراکدام،طیوروآبزیانایرانبا

درصددرصورتعلیالراسشدنتعیینگردیده21دراینجلساتاینسوالمطرحبودکهضریبمالیاتیاینصنعت:اظهارداشت

  .درصدیمیباشد٣الی1سوددرصورتیکهتولیدکنندگانخوراکدامطبقگزارشاتبورسوسازمانهایمربوطهدارای!است

ویدرادامهخبردادکهپیروپیگیریهایمتعدددراصالحطرحجامعنظاممالیاتیکهموردتاییدشوراینگهباننیزقرارگرفتو

 .شودکهیکیازدغدغههایاصلیتولیدکنندگانمانبودازسالآیندهحذفمی”الرأستشخیصعلی“شودبحثبزودیمنتشرمی

هاوانجمناستکهدراجرایصحیحقوانینمالیوحسابداریبانگاهیدقیقوبلندمدتاینکاروظیفهبنگاه:قدیریدرادامهافزود
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دراینخصوصمشاورانمالیاتیاینانجمندربحث.واردشویموطوریرفتارکنیمتانفعماندررشدپایداراقتصادبنگاهمانباشد

 .حقوقمربوطبهپروندهمالیاتیبامشاورهووکیلمالیاتیباشکلبهینهایقابلتحققیافتهاستمالیاتوحقو

رییسانجمنصنایعخوراکدام،طیوروآبزیانایراندرادامهبااشارهبهموضوعحسابرسیتامیناجتماعیازواحدهایتولیدییادآور

یتولدیقراربگیردوانجمنآمادههرگونههمکاریوکمکدرراستایحلمسایلشداینموضوعبایددردستورکارکلیهواحدها

 .مربوطبهبخشمیباشد

 
مدیرعاملوعضوهیاتمدیرهشرکتهماهنگیکارخانجاتخوراک،داروومکملداموطیوروآبزیانکشوردرادامهباارائهاقدامات

اهمیت:دوقملیحمایتازکارخانجاتخوراکدام،طیوروآبزیانکشورگفتسالگذشتهدرخصوصتشکیلصن21انجامشدهطی

جایگاهواحدهایتولیدیخوراکدامدرارتقاءبهرهوریتولیداتدامیودرمقابلآنبزرگتریننقطهضعفاینصنعتمبنیبرکمبود

یلصندوقملیحمایتازصنعتخوراکدام،طیوروبدیهیاستکهتشک.نقدینگیوسرمایهدرگردشدرتأمینمواداولیهمیباشد

 .آبزیاننقشبسزاییدرمدیریتامنیتغذایی،افزایشبهرهوریوکاهشقیمتتمامشدهتولیداتدامیداشتهباشد

ولیدخوراکدامبنابراینباتأمیننقدینگیاینگونهواحدهایتولیدیوافزایشظرفیتبالفعلتولیدآنهاورعایتموازیناستانداردت

قانون31تولیددرراستایوظیفهمندیماده GMP مطابقبااستانداردهایصادرهازمعاونتامورداموزارتجهادکشاورزیاصول

بنابرایناینانتظارازوزارتجهادکشاورزیمیرودتاقانون.افزایشبهرهوریقطعاًارزشافزودهتولیداتدامیافزایشخواهدیافت

امجامعدامپروریکشوروقانونافزایشبهرهوریدربخشکشاورزیاجراییوآییننامههایمرتبطباآنباشرایطجدیداصالحونظ

 .ابالغگردد

هایاقتصادیدراینصنعترایادآورشددرپایاناینعضوهیاتنمایندگاناتاقایرانضرورتنگاههوشمندانهوهمگرایانههمهبخش

بردبایددرجلساتاین–تقسیمکاربیندولتوبخشخصوصیبرایدرهمتنیدهشدنمنافعمتقابلوانجامبازیبرد:وگفت

 .چنینیانجامشود

 
زداییازبروکراسیاداریکشورواجرایقانونبهبودمحیطکسبوکارگفتقدیریبااشارهبهعزمدولتتدبیروامیدبرایمقررات

ملیرایکیدیگرازوظایفانجمنصنایعخوراکدام،طیوروآبزیانایراندانستوبابیاناینکهدولتازایننگاهبخشداشتننگاه

 .انجمنبرایناساسبایدمالحظات،نقدهاوارایهطریقداشتهباشد:کند،تصریحکردخصوصیاستقبالمی

سازیاتحادیههاوانجمنهایاستانیسخنبهمیانآوردوبربازبودنلمقدیریدربخشدیگریازسخنانشازتوانمندسازیوسا

قوتبخشخصوصیبهانسجامواتحادآن:درهایورودوخروجبهاینانجمنواصالحمقرراتدرصورتلزومتأکیدکردوگفت

 .گراباشدحلاسانه،ملیوراهیابدصداییکارشنمتکیاست،لذابایدصداییکهازبخشخصوصیدربیرونانعکاسمی

http://www.foodpress.ir/Post
 

 

 

 

 

 
 

http://www.foodpress.ir/Post
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا-1931مرداد  18, یکشنبه

صنعتی طرح کنترل کرم  رونمایی از پروژه نیمه/ ای های مقاوم به خشکی و شوری برنج هسته رونمایی از الین
 گلوگاه انار 

صنعتی در کشور در  ای و به روش نرعقیمی در سطح نیمه طرح پایلوت کنترل کرم گلوگاه انار با استفاده از فناوری هسته

 .آید یز آن، از سال آینده این طرح به شکل صنعتی در کشور به اجرا درمیآم حال اجرا است و با ادامه روند موفقیت

صنعتیکنترلکرمایامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانازرونماییپروژهنیمهرئیسپژوهشکدهکشاورزیهسته

ایوبهروشرمگلوگاهاناربااستفادهازفناوریهستهطرحپایلوتکنترلک:ماهسالجاریخبردادوگفتگلوگاهاناردراواخرآبان

آمیزاینطرحخواهیمتوانستطرحرابهشکلصنعتیدرکشوردرحالاجرااستوباادامهروندموفقیتنرعقیمیدرسطحنیمه

.صنعتیدرکشوربهاجرادرآوریم

ایوتولیدارقامبرنجتابشوپویاباخصوصیاتاستفادهازفناوریهستهابراهیممقیسهکنترلآفتکرمگلوگاهاناردرسطحباغبا

ایرقمتابشدرطیهفتهگذشته،گردهماییمعرفیبرنجهسته:زودرسیراازدستاوردهایمهمپژوهشکدهاعالمکردوافزود

.شهرستانآملبرگزارشد

هکتارازاراضی11اکنوندرسطحبرنجتابشهم:ااست،خاطرنشانکردویبابیاناینکهامسالسومینسالترویجبرنجتابشوپوی

ایکرجبرایشناختبیشترکشاورزاننسبتبهاینرقمتاکنونچندهمایشرادراینشدهوپژوهشکدهکشاورزیهستهآملکشت

.منطقهبرگزارکردهاست

برآنکهدومشکلاصلیبرنجطارمیعنیخوابیدگیوبیماریبالسترابرنجتابشعالوه:ایادامهدادرئیسپژوهشکدهکشاورزیهسته

.دانهاستدرخودندارد،قادربهتولیدششتنمحصولدرهکتاروفقداننیم

درراستایپروژهمشترکپژوهشکده:هایمتحملبهخشکیبرنجدراستانگیالنخبردادوتصریحکردمقیسهازرونماییالین

هایمقاومبهخشکیوشوریموتانتدرمحلمزارعتحقیقاتیستادمؤسسهایومؤسسهتحقیقاتبرنجکشور،ازالینهستهکشاورزی

.تحقیقاتبرنجکشوررونماییشد

وشدهقادرخواهندبودطیسالآیندهدرمؤسسهتحقیقاتثبتوگواهیبذرهایانجامشدهطرحارقاممعرفی:ویدرپایانتأکیدکرد

./نهالبهثبتبرسند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19395-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23985-1.html
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا- 1931مرداد  17, شنبه

 شدند  دو دانش آموز تهرانی موفق به اثبات تأثیر گیاه باریجه بر کاهش قند خون
 44بار، تأثیر گیاه دارویی باریجه بر کاهش قند خون در شرایط درون آزمایشگاهی با تالش دو دانش آموز  برای نخستین

 .ساله ایرانی به اثبات رسید

رئیسیومبیناآقایی،دانشآموزانتهرانی،درپژوهشیمشترککهیکسالبهطولبهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران،نگینملک

انجامیدموفقبهکشفواثباتاثرمهارکنندگیگیاهباریجهبریکیازآنزیمهایموثردرتجزیهگلیکوژنوبهتبعآننشاستههمانند

.آلفاگلوکوزیدازشدند

میتوانداینپژوهشباهدفبررسیتاثیرگیاهباریجهبرقندخونانجامشدهونتیجهآن:ملکرئیسیدرگفتوگوییاعالمداشت

.درصنعتداروسازیودرمانبیماراندیابتیکاربردداشتهباشد

اینپژوهشباعنوانبررسیاثربازدارندگیعصارههیدروالکلیگیاهباریجهبرفعالیتآلفاگلوکوزیدازبهعنوانفاکتورکاهش:ویافزود

.رزمینیزدرمرحلهاستانیرتبهکسبکردهاستدهندهقندخوندرمحیطدرونآزمایشگاهیدرشانزدهمینجشنوارهخوا

بخشعمدهاینپژوهشباامکاناتوتجهیزاتآزمایشگاهیدبیرستانوباکمکالههنجفیاناشرفیاستاد:ملکرئیسیاظهارداشت

.بهشتیتاییدشدآغازودرتابستانسالگذشتهبهاتمامرسیدونتایجآنتوسطدانشگاهشهید91راهنمایمدرسهدرسال

ماازسهبخشگیاهداروییباریجهیعنیبافتغده،صمغواندامهواییآنمانندبرگوساقه:ویدرموردچگونگیاینآزمایشگفت

20درصدو21درصد،0عصارهتهیهوسهنمونهعصارهرادرمرحلهمحلولسازیباآنزیمآلفاگلوکوزیدازباغلظتهایمختلف

ورداندازهگیریویاسنجشنوریقراردادیم،امابهعلتکیفیتپایینومشخصنبودندرصدخلوصاینآنزیمکهازبازاردرصدم

آزادتهیهکردهبودیم،برایاطمینان،سهنمونهعصارهرابرایآنالیزبهپژوهشکدهگیاهانومواداولیهداروییدانشگاهشهیدبهشتی

.ارسالکردیم

نتایجآزمایشهاوآنالیزهایانجامگرفتهتوسطمحققاناینپژوهشکدهنشاندادکهتاثیرهریکیازسهبخش:یادامهدادملکرئیس

گیاهباریجهبرمقدارقندخونمتفاوتاستبهطوریکهبیشترینتاثیردرکاهشقندخونمربوطبهبافتغدهگیاهباریجهبهمیزان

.درصدداست0/21درصدوصمغاینگیاهحدود1/٣3درصد،اندامهوایی3/9٣

ویعدمدسترسیبهآنزیمآلفاگلوکوزیدازباکیفیتبرایانجامآزمایشنهایی،عدمهمکاریشرکتهایشیمیدارووموسسههای

.تحقیقاتیونبودموادآزمایشیباکیفیتدربازارآزادراازمشکالتاینپژوهشنامبرد

مابهعلتعدمدسترسیبهموادآزمایشیونبودحمایتهایمراکزتحقیقاتینتوانستیمتاثیر:سالهخاطرنشانکرد27وزایندانشآم

.اینگیاهرابربدنموجودزندهبهطورمستقیمبررسیکنیم

تدستاندرکاراندرحوزهویکهدرمراحلمختلفپژوهشخودازحمایتهایوالدینشبرخورداربودهاست،خواستارتوجهوحمای

.تحقیقاتیوسازمانملیپرورشاستعدادهایدرخشانازمحققانجوانشد

گفتنیاست؛گیاهداروییباریجهدرطبسنتیبرایدرمانتنگینفسوسرفهمزمنمصرفمیشودودرحالحاضراینگیاه

.ارزشمندوگرانقیمتبیشترمصرفصنعتیپیداکردهاست

ازاینگیاهدرصنایعغذاییبهعنوانطعمدهنده،صنایععطروادکلنوهمچنینبهعنواننوعیچسبمخصوصبرایامروزه

.چسباندنسنگهایقیمتیمانندالماساستفادهمیشودویکیازخریداراناصلیعمدهباریجهایران،کشورفرانسهاست

شمالشرقیایرانبهخصوصاستانهایگلستان،مازندرانواصفهانودامنهمرکزاصلیپراکنشگیاهباریجهدربخشوسیعیدر

./هایالبرزاستوچندسالیاستکهبرخیازکشاورزانومجریانطرحهایمرتعداریبهکشتآنمبادرتورزیدهاند
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان

 مرغ های صادراتی گامی درجهت باز شدن بازار صادراتی تخم مشوق

هایصادراتیهایقبلیرشدخوبیداشتهکهبامشوقصادراتسالگذشتهنسبتبهسال:مدیرعاملاتحادیهمرغدارانکشوربیانکرد

.تولیدطیورقطعارونقصادراتیخواهیمداشت

،درخصوصصادراتتخممرغاقتصادیباشگاهخبرنگارانجوانحمیدفاضلیمدیرعاملاتحادیهمرغدارانکشوردرگفتگوباخبرنگار

دامپزشکیپاکبودنکشورایرانازبیماریآنفوالنزااعالمکردهکهقطعادرروزهاسازمان:بهکشورهایعراقوافغانستاناظهارداشت

شودوالبتهازسوییبایدقیمتتمامشدهوکیفیتکاالبارقباهمخوانیهایآیندهرونقدرصادراتهمانندگذشتهحاصلمیوهفته

.داشتهباشدتابتوانیمصادراتیبیشتریداشتهباشیم

هزارو1قیمتتخممرغدربمرغداریبهطورمیانگینبین:وصقیمتتخممرغبعدازپاکشدنآنفوالنزااظهارداشتویدرخص

ایمکهباافزایشصادراتقطعاقیمتتخممرغبهقیمتدرصدافزایشقیمتداشته21الی0بودهکهازسویی711هزارو1الی911

.رسداصلیخودمی

هزارتنبودهکهنسبت70صادراتسالگذشتهحدود:صادراتسالگذشتهبهافغانستانوعراقخاطرنشانکردفاضلیدرخصوص

.هایصادراتیدرزمینهتولیدطیوررونقصادراتیخواهیمداشتهایقبلیرشدخوبیداشتهکهقطعابامشوقبهسال

هایبینالمللیهمخوانیداشتهباشدکهباولیدوبازاریابیبایدبااستانداردبنابراینحوزهت:مدیرعاملاتحادیهدرپایانتصریحکرد

.وریوکیفیتخواهیمداشتهدایتتولیدصنعتیدرداخلزنجیرهوتیممدیریتیقطعاکاهشقیمتتولیدوافزایشبهره

http://www.yjc.ir/fa/news/5195941 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا- 1931مرداد  21, چهارشنبه

 تعیین شد  4931قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی برای سال 
هیات دولت امروز چهارشنبه در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، قیمت خرید تضمینی محصوالت 

 . را با توجه به نرخ تورم، حمایت از تولید کننده و مالحظات تنظیم بازار، تعیین کرد 4931باغی برای سال 

میلیاردریالاعتباربرای٣1لت،همچنینباتصویبدولت،مبلغبهگزارشخبرگزاریکشاورزیایرانبهنقلازپایگاهاطالعرسانیدو

تختخوابیالمرددراستانفارسبهدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیودرمانیایناستان99تکمیلبیمارستانجایگزین

.اختصاصیافت

هاواقداماتانجامها،برنامهورتولیدیونیزاولویتدرادامهجلسه،استاندارزنجانگزارشیدرخصوصوضعیتفرهنگیواجتماعی،ام

.شدهدرایناستانازابتدایکاردولتیازدهمتاکنونبههیأتوزیرانارایهداد

11تشکیلنهادهایصنفیمؤثردرحوزهفرهنگیواجتماعیازجملهخانهمطبوعاتوخانههنرمندانوانتشارمطبوعاتجدیدبا

هایاجراییوبخشخصوصیوتعاونیدرحلمشکالتاقتصادینوان،برقراریتعاملمؤثروکارآمدبیندستگاهدرصدافزایشع

ریزیوتالشدرجهتکنترلتورماستانوبرابرکردنآنبانرخمتوسطتورمهایاقتصادمقاومتی،برنامهاستانوپیگیریسیاست

ترآنازمتوسطترآمدنهرچهسریعبهویژهنقاطشهریوجواناناستانوپایینکشور،تالشبرایکنترلوکاهشنرخبیکاری،

هایمهماستانازقبیلاحداثسهنیروگاهحرارتیباظرفیتدوهزارمگاوات،کشوری،پیگیری،تعیینتکلیفوفعالکردنپروژه

آهنوپروژهسبزهمیدانزنجان،ازجملهی،دوخطهکردنراههایعمرانیبزرگ،منطقهویژهاقتصادپروژهاورهآمونیاکزنجان،طرح

.اقداماتذکرشدهدراینگزارشاست

،تبدیلاستانبهیکقطبصنایعبرق،9٣هزارهکتارازاراضیاستانتاپایانسال10اختصاصمنابعالزمبرایآبیاریتحتفشار

روستادر31)روستاکهبااتمامآنهاتاپایانآبانماه91اجراییگازرسانیالکترونیکوفناوریاطالعاتدرکشور،شروععملیات

درصدخواهدرسید،ازدیگراقداماتصورتگرفتهدر9٣نسبتجمعیتتحتپوششگازرسانیروستاهایاستانبه(هفتهدولت

./استانزنجانعنوانشدهاست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11159-4.html 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 31/25/17فارس

 شود هزار تن گوشت قرمز امسال تولید می 911/ مرغ هزار تن تخم 14هزار تن مرغ و  45صادرات 
امسال تا کنون : مرغ صادر شد، گفت هزار تن مرغ و تخم 451معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته حدود 

 .مرغ صادر شده است هزار تن تخم 14تن مرغ و  45011

،حسنرکنیمعاونوزیرجهادکشاورزیامروزدرنشستخبریدرپاسخبهسوالخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

فارسمبنیبراینکهبرایکاهشهزینهتولیدشیرچهبایدکردوچرامادائماًبهفکرافزایشقیمتهستیم،درحالیکهبایدخبرنگار

مابهدنبالاستمرارشرایطنیستیمهرکاریفرازوفرودداردوبهدنبال:بخشیازکاهشقیمتدربخشتولیدصورتگیرد،گفت

.عبورازاینمرحلههستیم

.برتراستتروهزینهبهخاطرشرایطومیزانبارندگی،تأمینعلوفهنسبتبهبرخیکشورهابرایماسخت:ویافزود

دهدخارجازهایتولیدراتشکیلمیدرصدهزینه20تا21هامثلهزینهکارگرکهساالنهبینالبتهبرخیازهزینه:رکنیتصریحکرد

.یدیگرتحمیلمیشودهاحوزهتولیداستوازبخش

هایمابرایکاهشقیمتتمامشدهشیرومحصوالتلبنیاستولیاینفرآینداصالحنژادوبهینهکردنتولیدازبرنامه:ویافزود

.زمانبراست

هتوسطمعاونهایگذشتقلمکاالیاساسیکهدرهفته21وزیرجهادکشاورزیدربارهافزایشقیمتموادپروتئینیومصوبهافزایش

مندرجریانبخشنامهافزایشقیمتمحصوالتاساسینیستمواینکاربرعهدهستاد:اولرئیسجمهورابالغشد،اظهارداشت

.تنظیمبازاراست

شودوتنهاقیمتخریدشانبراساسعرضهوتقاضاتعیینمیمرغ،عسل،گوشتقرمزقیمتمحصوالتیمانندمرغ،تخم:ویافزود

.شودشیرخاماستکهبهصورتدستوریتعیینمی

کنندهمحصولشراباقیمتیعرضهکندکهکاراماماهمیشهبهدنبالاینهستیمکهتولید:معاونوزیرجهادکشاورزیتصریحکرد

.استمرارداشتهباشد

اقلوشرایطپایداربودهاستاگرچهاینخوشبختانهشرایطنوسانقیمتموادپروتئینیدردوسالگذشتهبسیارحد:ویافزود

.کنندهنبودهاستشرایطخیلیبهنفعتولید

هزارتن201مرغحدودسالگذشتهدرزمینهصادراتمرغوتخم:معاونامورتولیداتدامیوزارتجهاددرادامهاظهارداشت

.مرغصادرشدهزارتنتخم12وتنمرغ911هزارو20ماهاولامسالحدود3صادراتصورتگرفتودر

هزارتنوبرنامهمابرایسالجاریافزایشصادراتاین93،901هزارتن،سال001،صادراتشیرحدود91درسال:ویافزود

.محصولاست

دواریمامسالتنرسیدوامی37هزارو0،اینرقمبه93هزارتنعسلصادرشددرسال٣،حدود91درسال:رکنیتصریحکرد

.رابشکنیم93رکوردسال

تنگوشتقرمزبهعربستانصادرشدومابهدنبالتأمیننیازحجاج٣1،حدود93درسال:معاونوزیرجهادکشاورزیبیانداشت

.ایرانیازطریقصادراتبهاینکشورهستیم

رأسازایننوعدامصادر111هزارو9رسالجاریتاکنونهزاررأسدامپروارشدهسنگینود11،حدود93سال:ویبیانداشت

.شدهاست

http://www.farsnews.com/
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بینیماازتولیدگوشتقرمزدرسالجاریهزارتنبودهوپیش710،تولیدگوشتقرمزکشوردرحدود93درسال:ویتصریحکرد

.هزارتناست112حدود

میلیونو9کنیمدرسالجاریحدودبینیمینشیرتولیدشدوپیشهزارت111میلیونو1،حدود93درسال:رکنیتصریحکرد

.هزارتنشیرتولیدشود211

شودحدودبینیمیهزارتنتولیدمرغخواهیمداشتوپیش211میلیونو1امسالبیشاز:معاونوزیرجهادکشاورزیاظهارداشت

.هزارتنبرسد211مرغهمبهحدوددواریمصادراتتخممرغداشتهباشیموامیهزارتنتولیدتخم901تا9٣1

کیلواستکهباتوجهبهصادراتبخشیازآنمیانگینمصرفداخلیآن221متوسطتولیدشیردرکشورحدود:ویاظهارداشت

.کیلوگرماست211حدود

میانگینتولیدگوشتمرغدرکشوردوبرابردنیااست*

درکشورمامیانگین:کیلوگرماست،اظهارداشت21میلیونتنیعنیبهازایهرفرد1٣عتولیدمرغدردنیاویبابیاناینکهمجمو

.کیلوگرماست10تولیداینمحصولبهازایهرنفر

.تکیلوگرماس22.1کیلوگرمومیانگینتولیداینمحصولدرکشورماحدود9مرغمیانگینجهانیتولیدتخم:ویبیانداشت

باتوجهبهمشکلتأمینعلوفهماهموارهبهدنبال:معاونامورتولیداتدامیوزارتجهادکشاورزیدرادامهایننشستاظهارداشت

.وریوکاهشتعداددامهستیمافزایشبهره

سنگیندومنظورهاستکهاولینهایهایوزارتخانهدربخشافزایشتولیدگوشتقرمزاستفادهازدامیکیازبرنامه:ویبیانداشت

.پروژهآندراستانقزوینکلنگخوردهواینپروژهدرمراحلنهاییکاراست

.باهزاررأسدامبهکشورواردخواهدشد(سمینتال)بعدازمهرماهاولینوارداتدامدومنظوره:ویافزود

درصد31گوشتقرمزوشیرکیفیتبسیارباالییداردبهطوریکهحدودایننژادبسیارارزشمنداستوبهلحاظتولید:رکنیافزود

.هایدیگرنیستکیفیتشیرآنبهترازنژادهایدیگراستوکیفیتگوشتقرمزآناصالقابلمالحظهبادام

تابهکمکبخشخصوصییکایستگاهاصالحنژادبرایپشتیبانیاینکاردرنظرگرفتهشده:معاونوزیرجهادکشاورزیبیانداشت

.وبانظارتفنیوزارتجهاددرشهرستانآملشرایطتهیهمایعژنتیکیآندرقدماولفراهمشود

دراینزمینه:هایکوچکوافزایشبازدهتولیدیدردامکوچکاشارهکردواظهارداشتویهمچنینبهاصالحساختارژنتیکیدام

.رأسدامکوچکتوسطبخشخصوصیواردکشورشدهاست911بهنتایجمثبتیحاصلشدهونزدیک

رأسودربخش211رأس،بخشدوم11واردشدهبهطوریکهدربخشاول(قوچومیش)دراینزمینهنژادرومانف:رکنیافزود

.قرارگیردهایممتازدراختیاردامدارانشودتاقوچرأسواردشدهودرمجموعاینوارداتباعثمی701سوم

برهبه2٣1اندوازآنهاحدودرأسزایشکرده91هایوارداتینژادرومانفتاکنونازمیش:معاونوزیرجهادکشاورزیتصریحکرد

.ایمبرهداشته1.3دستآمدهبهعبارتیازهررأسمیش

لیددرکشوراستکهدراینراستااینطرحدرموضوعدیگریکهمابهدنبالآنبودیماجراییکردنزنجیرهتو:ویاضافهکرد

.کردستان،آذربایجانغربیوآذربایجانشرقیاجراشدهاستهایگلستان،تهران،زنجان،استان

شرکتموفقبهدریافتمجوزاز21اندکهتاکنونشرکتبهمااعالمموجودیتکرده٣1دراینزمینهحدود:رکنیتصریحکرد

کنیمتازنجیرهخودهایناقصدارندودراینزمینهمابهآنهاکمکمیهاحلقهاندزیرابرخیازاینشرکتهندسیشدهسازماننظامم

.راتکمیلکنند
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تشکیلزنجیرهتولیدباعثکاهشهزینه،کاهشسنکشتاروبهبودضریبتبدیلغذایی:معاونوزیرجهادکشاورزیبیانداشت

.شودمی

هایذینفعانجامهایمختلفواتحادیههاییباتشکلبرایاینموضوعهمنشست:هااظهارداشتانحصاردروارداتنهادهویدرزمینه

.هاباهویتحقیقیوحقوقیدراینزمینهافزایشیافتهاستهابامجموعهشدهبهطوریکهامروزتعدادشرکت

گیرندهارامیکنندگاننهادهکرداماامروزتولیدقبلازتهیهنهادههزینهآنراپرداختمیکنندهدوماهبایدتولیدقبالً:ویتصریحکرد

.کنندودوماهبعدپولآنراپرداختمی

درصدکاهشداشتهواین21حدود91،نسبتبهسال93هایدامیسالقیمتبرخیاقالمپرمصرفنهاده:رکنیتصریحکرد

.جهانیدررقابتبسیارفشردهدرعرضهاینمحصوالتاستموضوعبهعلتشرایط

.هاحمایترابهحداعالءرساندهاستحجتیوزیرجهاددرموضوعزنجیرهوتأمیننهاده:معاونوزیرجهادکشاورزیتصریحکرد

هایسطحشدهودرفروشگاهاینکاردربخشخصوصیآغاز:بندیشدهبهبازاراظهارداشتویهمچنیندرموردعرضهمرغقطعه

.شودبندیشدهعرضهمیشهرتهرانبخشیازمرغبهصورتقطعه

دهدوبندیمرغکمیزمانمصرفراکاهشمیقطعه:ویبابیاناینکهبهترینتاریخمصرفمرغحدودیکسالاست،اظهارداشت

.رساندماهمی9مدتمصرفآنرابهحدود

هااستقبالخوبیازشدهدرشرکتپشتیبانیاموردامذخیرهشدهکهرستورانهزارتنمرغقطعه0حدودتاکنون:ویتصریحکرد

.اندخریدآنداشته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣10271119٣7



































http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940517000647
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا- 1931مرداد  22, پنجشنبه

 گوشتی در ورامین با حضور حجتی  -های دومنظوره شیری  جزئیات افتتاح طرح توسعه گاوداری
های کشاورزی استان تهران طرح توسعه دامداری با ظرفیت  وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه در جریان بازدید از طرح

 . هزار رأسی را در ورامین افتتاح کرد یک

رزیاستانهایکشاوشنبهوزیرجهادکشاورزیوهیئتهمراهازپروژهمعاونامورداموزیرجهادکشاورزیدرحاشیهبازدیدامروزپنج

هاییازایندستکهامروزبهورامین،پیراموناهمیتپروژه(ایانا)تهران،درپاسخبهپرسشخبرنگاراعزامیخبرگزاریکشاورزیایران

هایدومنظورهدردستورکارجدیوجدیدازآنجاکهبرنامهگستردهترویجپرورشدام:بهدستوزیرجهادکشاورزیافتتاحشد،گفت

هزاررأسداممولدطراحیدریکیازواحدهایدامپروریمنطقهورامینکهبراییک"طرحتوسعه"رتجهادکشاورزیقراردارد،وزا

گوشتیمونتلیاو-شده،توسطوزیرجهادکشاورزیافتتاحشدتاعالوهبرگاوهایشیریهلشتاینازگاوهایدومنظورهنژادشیری

.برداریشودبهرهشیریسمینتالنیز-گوشتی

پذیریبامحیطوصفاتشاخصتوانگفتکهکیفیتشیرواری،کیفیتتولید،تطبیقحسنرکنیبابیاناینکهدرمقایسهایننژادمی

باتوجهبهاینکهدرکنارکاهشهزینهتولیدشیرکیفی،سیاستتأمینبخشیاز:هاموردتوجهقراردارد،افزودتولیدیدراینتفاوت

تواندوزارتجهادهایدومنظورهمیدرصدیکشوربهوارداتگوشتقرمزنیزدردستورکاراست،طرحتوسعهگاوداری21نیاز

.هارهنمونسازددرتأمینگوشتوهمچنینافزایشبازدهیدامداری"خوداتکاییبیشتر"بردارانرابههدفغاییکشاورزیوبهره

هایتولیدمثلیبهترکهدرصدچربیشیربههمراهافزایشماندگاریوویژگی31هاکیفیتننوعدامداریویبااشارهبهاینکهدرای

تراستایقانعدراینشرایطوقتیدامبهلحاظتغذیه:هایبیشتررابههمراهدارد،موردتوجهاست،خاطرنشانکردزادوولدگوساله

یابدوهایمراقبتویژهکاشمیویژهدرموردیمانندورمپستاندارد؛لذاهزینههمبهودرعینحالمقاومتبهداشتیبیشتری

.یابدهانیزافزایشمیتوجیهاقتصادیتولیداتشیریوگوشتدامداری

دکشاورزیومعاونامورداموزیرجهادکشاورزیدرادامهاینبرنامهبازدید،راهیدشتالرشدتابهاتفاقمحمودحجتی،وزیرجها

./هایعشایریدرییالقاتآنمناطقبازدیدکندسیدمحمدموسوی،رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانتهران،ازپروژه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11141-4.html























http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/24074-1.html
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طیور تولیدات دام و  
  آیانا- 1931مرداد  17, شنبه

تومانی شیرخام بر عهده سازمان  4111اجرای قیمت / خورد ساله رقم می توازن تولید و صادرات در افقی پنج

 حمایت 
در گذشته واردات گوشت قرمز سهم بزرگی از اقالم وارداتی را به خود اختصاص داده بود که در برنامه داریم با توازنی 

 . منطقی، صادرکننده گوشت قرمز باشیم

ریمازاندیشیباخبرنگارانضمنتکبهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران،معاونامورداموزارتجهادکشاورزیامروزدرهم

درصدتولیدگوشتقرمزدرداخلکشورو91درگذشته:زحماتصاحبانقلمبهآمارمربوطبهتولیددرحوزهخودپرداختوگفت

سالهبتوانیمتوازنیمنطقیبینتولیدشدوامیدواریمدرافقیپنجتریناهدافاینمعاونتمحسوبمیشدکهازمهمدرصدواردمی21

.رارکنیموصادراتبرق

هزارتنرسیدو91هزارتنگوشتقرمزبهکشورواردشدواینرقمدرسالگذشتهبه211حدود2391تاسال:حسنرکنیافزود

.امیدواریمکهبرایسالجاریمیزانوارداتکاهشپیداکند

هایمرتعیومنابعدرراستایتوازنبیندامصادراتگوشتقرمزبهشکلدامزندهدرسالجاریوجودداشتهکه:ویخاطرنشانکرد

.داخلیانجامشدهاست

ها در مراتع ادامه دارد کاهش دام

ترتیبمراتعسبکهزاررأسدامازمرتعکاهشیافتتابدین911سالگذشتهحدود:معاونامورداموزارتجهادکشاورزیادامهداد

هزاررأس٣01ایکهبراساسآماررسیدهتاکنونحذفبیشازگونهبیشترکاهشدهیم؛بهشودوامسالنیزدربرنامهداریمکهآنرا

.دامازمراتعصادرشدهاست

هایموجودبیشتریناستفادهکنیمتابتوانیمبهخودکفاییبرسیموازدامبهسمتصفرشدنتوازنفوقحرکتمی:رکنیتصریحکرد

.راداشتهباشیم

ماهجاریعنواننخستینپروژهدرفروردینهایاینسازماناستکهبههایسنگیندومنظورهازاولویتاستفادهازدام:وییادآورشد

ازاتریشبه(سمینتال)هزاررأسیگاوهایدومنظورهشودکهدرمهرماهنخستینمحمولهیکبینیمیایراآغازکردیموپیشپروژه

.ثیرواصالحنژادبهانجامبرسدشودتاعملیاتتککشورواردمی

.ایستگاهاصالحنژادفوقکهباهمکاریبخشخصوصیایجادشدهاست،درمنطقهآملقراردارد:رکنیتأکیدکرد

ایکهگونههایکوچکمدنظراست،بههایکوچکنیزدرراستایافزایشبازدهتولیددرداماصالحنژادژنتیکیدام:ویاظهارداشت

.رأسدامکوچکتوسطبخشخصوصیتاکنونبهکشورواردشدهاست911دحدو

رأسودر211رأسنژادرومانوفقوچومیشنیزبهکشورواردشدهودرمرحلهدومقراراست11حدود:رکنیهمچنینگفت

.رأسواردشود701مرحلهسوم

.ضریبزایشراداشتهباشند1.3شودکهافزایشبینیمیاندوپیشهاینژادفوقزایشکردهرأسازمیش91:ویدرادامهافزود

نژادآواسیحدود:اند،خاطرنشانکردمعاونامورداموزارتجهادکشاورزیدربارهبرخینژادهایدیگریکهدرحوزهشیرمغفولمانده

دارایهفتدرصدچربیاستوازنظرقیمتینیزحدودکنندوازآنجاکهشیرمیشکیلوگرمبهازایهررأسدامشیرتولیدمی2.0

بنابراینوجودنژادهایفوقدرایستگاهجنوبکشورجایگذاریشدهوامیدواریمبتوانیمآنرابهسایرنقاط.هزارتومانارزشداردپنج

.گسترشدهیم
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درراستایافزایشتولیدیکی:ند،خبردادوتصریحکردشوهاییکهتوسطمردمنگهداریمیرکنیازپشتیبانیمعاونتاموردامازگله

هایاینمعاونت،وارداتنژادهایبزساننوآلپاالیناستکهمیزانتولیدسهکیلوگرمدرروزشیرراداشتهودرصنعتدیگرازبرنامه

.پنیرسازیقابلیتتولیدباالییدارند

.رأسدامبومیبانژادرومانوفتلقیحشدهاست111زاروهدراستانمازندرانبیشازیک:ویادامهداد

شرکت تولید طیور در زنجیره تولید پذیرفته شدند 41

ایجاافتادهکههرروزهشاهدافتتاحگونهزنجیرهتولیدبه:معاونامورداموزارتجهادکشاورزیدربارهطرحزنجیرهتولیدیادآورشد

کنندهتاحدودزیادیکاهشتواندقیمترابرایمصرفاندازیآندرسراسرکشورمیایکهراهگونهبههایمربوطبهآنهستیم؛پروژه

.دهد

هایگلستان،مازندران،تهران،زنجان،کردستان،آذربایجانشرقیوغربیزنجیرهتولیددرحالحاضردراستان:رکنیتأکیدکرد

رکتطیورنیزاعالمآمادگیبرایشرکتدرطرحزنجیرهتولیدرادارندکهازاینتعدادش٣1گوشتطیوروجودداردوعالوهبرآن،

.شرکتتوانستندازسازماننظاممهندسیکشاورزیمجوزبگیرند21

.کندها،کاهشسنکشتاربودهوشرایطتولیدومصرفرابهینهمیطرحزنجیرهتولیدیعنیکاهشهزینه:ویاظهارداشت

.درصدبرسد2.9درصداستکهبایددراینزنجیرهبه2.9زنجیرهتبدیلگوشتدرحالحاضردرکشور:مچنینگفترکنیه

دراینراستا،یکیاز:شود،افزودهایتولیددربخشداموطیورمربوطبهخوراکمیدرصدهزینه71ویبااعالماینکهحدود

هاوجودداشت،امابااقداماتایکهدرگذشتهانحصاردرزمینهنهادهگونهشدهاست؛بهمهایاینوزارتخانه،کاهشقیمتتماسیاست

.شدهدردوتتدبیروامید،اینمسئلهتاحدودیحلشدهاستانجام

نامرکمککنندوایگیرندودوماهبعدپولآنراپرداختمیهاراتحویلمیدرحالحاضردامداراننهاده:رکنیخاطرنشانکرد

.ایبهتولیدواردنکندکندلطمهمی

شده بندی تن مرغ قطعه 5111سازی  خریداری و ذخیره

بهترینزمانمصرف:شدهتوسطشرکتپشتیبانیاموردامادامهدادبندیمعاونامورداموزارتجهادکشاورزیدربارهخریدمرغقطه

رسدکهدراینراستاباسازماندامپزشکیکشورماهمی9ترشدهوبههبندیزمانکوتامرغکاملیکسالاستکهباقطعه

.هاییدراینزمینهشدهاستصحبت

سازیشدهوازآنجاکههزارتنذخیرهشودوتاکنونحدودپنجصورتمقطعیانجاممیشدهبهبندیخریدمرغقطعه:ویتصریحکرد

.هابودهوبرایمردمکمترکاربردداردجهرستورانکیلوگرمیاست،موردتو21بندیآنهابسته

21هانسبتبهسالقبلازآندراقالمپرمصرفنهاده93درسال:رکنیازکاهشقیمتذرتطیسالجاریخبردادویادآورشد

.روبودیمدرصدکاهشقیمتراشاهدبودیم،ضمنآنکهباوفورعرضهدراینبخشروبه

.روهستیمهاروبهدلیلرقابتیفشردهباکاهشمیزانقیمتنهادهدرحالحاضربه:ویتأکیدکرد

مرغ در سال جاری هزار تن مرغ و تخم 051قابلیت صادراتی 

هزارتنصادراتدراینبخش201درسالجاریحدود:مرغاظهارداشتمعاونامورداموزارتجهادکشاورزیدرزمینهمرغوتخم

91هزارتنصادراتداشتیم؛درحالیکهدرسال12مرغتنوتخم911هزارو20ماههنخستامسالدرمرغهدرسهوجودداشتک

.هزارتنبود001مرغمیزانصادراتمرغوتخم

.هزارتنصادراترادرسالجاریدراینبخشخواهیمداشت901قابلیتبیشاز:رکنیهمچنینگفت

.تنرسید37هزاروحدودچهارهزارتنصادراتداشتیمکهسالگذشتهمیزانصادراتبهپنج91درسال:دویدربارهعسلافزو
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.رابشکنیم93درسالجارینیزامیدواریمرکوردسال:رکنیخاطرنشانکرد

تنگوشتقرمزبه٣1ایکهگونهبهدربخشگوشتقرمزصادراتنداشتیم،امادرسالقبلاتفاقخوبیوجودداشت؛:ویادامهداد

.کشورعربستانصادرشدوبهدنبالآنهستیمکهبتوانیمنیازغذاییحجاجراپوششدهیم

هزاررأسصادرکردیمودرسال11شدهسنگیننیزدرصادراتدامپرواربندی:معاونامورداموزارتجهادکشاورزیتصریحکرد

.ایمأسصادراتراداشتهر111هزارو9جاریتاکنون

هزارتنتولید112شودامسالنیزبینیمیهزارتنبودوپیش710درسالگذشتهتولیدگوشتقرمزدرکشور:رکنییادآورشد

.داشتهباشیم

بینییشهزارتنبودوامسالپ911تولیددرسالگذشتههشتمیلیونو:ویبهتولیددربخششیراشارهکردواظهارداشت

.هزارتنبرسد211میلیونو9شودتولیدشیرخامدرکشوربهمی

هزارتن211هزارتنتولیدشدوامسالاینرقمبهدومیلیونو٣1دربخشمرغطیسالگذشتهدومیلیونو:رکنیتأکیدکرد

بینیتوجهبهشرایطبازارهایصادراتیپیشهزارتنبود،با910مرغنیزکهدرسالگذشتهخواهدرسیدومیزانصادراتتخم

.هزارتنآنصادرشود211شودمی

.هزارتنخواهدرسید901ایکهبهگونهمرغنیزپتانسیلمناسبیدارد؛بهتولیدتخم:ویهمچنینگفت

وهاوهشتمینرتبهازلحاظتولیدعسلایراندارایچهارمینرتبهدنیاازلحاظتعدادکند:معاونامورداموزارتجهادکشاورزیافزود

.هزارتنعسلدرکشورکهاینعددنسبتبهسالگذشتهچهارهزارتنرشدداشتهاست71ایکهدرسالگذشتهگونهاست؛به

.باشیمشودبهاندازهسالگذشتهتولیدداشتهبینیمیتوانقضاوتکرد،اماپیشبرایسالجارینیزنمی:رکنیخاطرنشانکرد

کیلوگرماستومتوسطتولید22میزانمصرفگوشتقرمزدرکلکشور:ویدربارهمیزانتولیدومصرفگوشتقرمزنیزادامهداد

کیلوگرمشیر21میلیونتنیعنیهرفردخارجی1٣کیلوگرمبرآوردشدهاست؛درحالیکهمیزانتولیددردنیا221شیرنیز

.کیلوگرماست10کهدرکشورمامیانگینتولیدکند،درحالیمصرفمی

.توانصادراتموفقیرادراینبخشداشتهباشیمایاستکهمیمیزانتولیدشیردرایرانبهاندازه:رکنیتصریحکرد

شدنمصوبهکنندگانوتولیدکنندگانموظفاستدربارهاجراییسازمانحمایتازمصرف:ویدربارهموضوعقیمتشیریادآورشد

اند،بایدبرایحمایتبیشترازاینقشرفکریگیریکندوازآنجاکهدامدارانمظلومواقعشدهتومانیشیرتصمیم٣٣1هزارویک

.اساسشوید

،دولتدرراستایحمایتازاینقشرپیشنهادکردهاستکهدرکنارهردامداری:معاونامورداموزارتجهادکشاورزیتأکیدکرد

.ترتیبانحصارازاینبخشخارجشودوجودآیدتابدینصنایعتبدیلینیزبه

هزارتنشیرخام10تاکنونسازمانتعاونروستاییکشوردرراستایحمایتازدامداران:رکنیدربارهخریدشیرخامنیزاظهارداشت

.فروختهاستدرصدآنرابرایصادرات11صورتحمایتیخریداریکردهاستکهرابه

شدهراکاهشدهدتاهایتماموزارتجهادکشاورزینیزباانجامعملیاتاصالحنژادیدربرنامهداردکههزینه:ویدرپایانگفت

.ترتیبقیمتشیرداراینوساناتزیادینباشدبدین

./ینحوزهتقدیرکردگفتنیاست،معاونوزیرجهادکشاورزیدرروزخبرنگاربااهدایلوحازخبرنگارانا

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19341-4.html 




 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23972-1.html
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا-1931مرداد  17, شنبه

 شود  سیستم سنتی صادراتی به عراق اصالح می/ مرغ به عراق صادرات مجدد مرغ و تخم
های صادراتی و ترانزیت سنتی  مرغ به کشور عراق، زیرساخت منظور افزایش صادرات مواد پروتئینی ازجمله مرغ و تخم به

مبنی بر پاک بودن ایران، صادرات  OIEگذشته با ساخت سردخانه، نحوه بارگیری و تخلیه اصالح خواهد شد و با اعالم 

 .مرغ به عراق از هفته آینده کلید خواهد خورد مجدد مرغ و تخم

درسفراخیروزیرکشاورزی:مدیرعاملاتحادیهمرغمیهنامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانبااعالماینخبرگفت

رغردوبدلشدومقررگردیدهمزمانبابرگشتوزیرکشاورزیاینکشور،صادراتمعراقبهایران،مباحثیبرایشروعصادراتتخم

.مرغبهعراقآغازشودمرغوتخم

کشورراازبیماریآنفلوآنزایمرغیپاکاعالمکردهاست،مقررOIEازآنجاکه:وزیرکشاورزیعراقاعالمکرد:رضاترکاشوندافزود

.مرغبهکشورعراقساماندهیشودمرغوتخمشدطیچندروزآیندهصادرات

شود مرغ اصالح می ترانزیت مرغ و تخم

درسفرهیئتعراقیبهایرانهمچنینمقررشدبرایتوسعهصادراتموادپروتئینیدوکشوروسهولتصادرات،:ویخاطرنشانکرد

.سیستمترانزیتیموادپروتئینیاصالحشود

دارطییکپروتکلهاییخچالآالتحملونقلوکامیونندازیسردخانهدرگمرکوهمچنینارتقاءماشیناراه:ترکاشوندادامهداد

.ایکهمنجربهافزایشکیفیتمحصولصادراتیشود،ارتقاءپیداکندگونهبهامضاءبرسدوزنجیرهصادراتمحصوالتپروتئینیبه

ویژهایران،سیستمگذاریدوطرفبهایاستکهباسرمایهمشمولاستانداردهایویژهبارگیریوتخلیهموادپروتئینی:ویتصریحکرد

.سنتیگذشتهاصالحشدهودرقالبترانزیتجدیدسمتوسویصادراتیکشورتغییرخواهدکرد

رقابت ایران و ترکیه در بازارهای عراق

هایصادراتیخودراایایراندرعراقکشورترکیهاستکهزیرساختترینرقبیکیازمهم:مدیرعاملاتحادیهمرغمیهنیادآورشد

عنوانبازارثابتمحصوالتخودنگریستهکهتوانستهضمنکنترلکیفیتدرمیزانکمیتنیزپیشروتقویتکردهوبهاینکشوربه

.باشد

ترینابزارتنظیمبازارعنوانمهمجودداردوصادراتبهمرغدرکشوروواقعیتآناستکهمازادتولیدمرغوتخم:ترکاشوندتأکیدکرد

.هایاخیرکمترموردتوجهقرارگرفتهاسترودکهطیسالشمارمیبه

گذاریچندانیصورتنگرفتهوکشوررقیبتوانستهبااستفادهازخالءهایصادراتیسرمایهبرایتقویتزیرساخت:ویاظهارداشت

.،برخیبرندهاراازآنخودکندگذارانایرانیسرمایه

منظورگذاریایراندرعراقبهدرحاشیهدیدارهیئتعراقیباتجارایرانیمقررشدزمینهبرایافزایشسرمایه:ترکاشونددرپایانگفت

./هایصادراتیدردستورقرارگیردتقویتزیرساخت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19301-4.html 








 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23960-1.html
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 تولیدات دام و طیور
 ایسنا - 193۱مرداد  17شنبه 

  کاهش واردات گوشت/میلیون تن محصوالت پروتئینی 49تولید 

هزار91امسالکمتراز:پروتئینیخبردادوگفتمیلیونتنانواعمحصوالت23معاونوزیرجهادکشاورزیدرامورتولیداتدامیازتولیدحدود

.تنوارداتگوشتقرمزخواهیمداشت

اندازیزنجیرهتولیدگوشتقرمزومرغموردتاکیدوزیردرنشستیخبریبابیاناینکهراه-شنبه-بهگزارشخبرنگارایسنا،حسنرکنیامروز

هزارتنانواعمحصوالت902میلیونو21درحالحاضربیشاز:پروتئینیاست،اظهارکردکشاورزیوتنهاراهثباتتولیدوبازارمحصوالت

هایمنابعآبیدرصددیمباشودکهباوجودمحدودیتمرغ،شیر،عسلوغیرهدرکشورتولیدمیپروتئینیازجملهگوشتقرمز،گوشتمرغ،تخم

 .محصوالترادردستورکارقراردهیماستفادهازتکنولوژیروزافزایشکمیوکیفیاین

هزارتنبرسدکه112شودامسالبهبینیمیهزارتنگوشتقرمزدرکشورتولیدشدکهپیش710بهعنوانمثالسالگذشتهحدود:ویافزود

درصدبه21ودکفاییوجودداردودرصدخ91کیلوگرماستودراینزمینهحدود22بااینحسابمتوسطتولیدومصرفگوشتقرمزدرکشور

 .وارداتنیازمندیم

طیپنجسالآیندهدرصددیمتوازونبخشدامپروریدرکشوررامثبتکنیمودراین:معاونوزیرجهادکشاورزیدرامورتولیداتدامیادامهداد

تندرسالگذشتهکاهشیافتهکهدرصددیمامسالکمترهزار91بهحدود2391هزارتندرسال211راستاوارداتگوشتقرمزنیزازحدود

بخشیبهجمعیتدامباظرفیتازسویدیگرصادراتگوشتقرمزبهشکلدامزندهدرجهتتعادل.ازپارسالگوشتقرمزبهکشورواردشود

هزاررأسدامسبکصادرشدوامسالتاکنون911ایکهسالگذشتهمراتعوتواناییتامینعلوفهدرکشوردردستورکارقرارگرفت؛بهگونه

 .هزاررأسرسید٣01میزانصادراتدامزندهبه

هایسنگینودومنظورهبرایافزایشکمیوکیفیتولیدشیروگوشتقرمزاعالمهایبخشدامپروریرااستفادهازدامدیگرازبرنامهرکنییکی

شودرأسیدامسنگیننژادسمینتالانجاممی2111ژهدرقزوینکلیدخوردودرآیندهنزدیکاولینوارداتبرایناساساولینپرو:واظهارکرد

ایمکهازپایانهمچنیندراینراستاایستگاهاصالحنژادرادرنظرگرفته.درصدکیفیتتولیدشیرراافزایشدهد31تواندکهبهعنوانمثالمی

 .مایهژنتیکیبهآنهاکاررادراینزمینهتوسعهدهیمریرسیدتابتوانیمباکمکبخشخصوصیوواگذاریدرزمینهبرداسالگذشتهبهبهره

(قوچ،میش،گوسفند،بز)رأسدامکوچک911هایکوچکنیزدردستورکارقرارداردکهتاپایانسالاصالحساختارژنتیکیدام:ویاضافهکرد

 .استبهکشورواردشده

بینیهزارتنشیرخامدرکشورتولیدشدکهپیش111سالگذشتههشتمیلیونو:معاونوزیرجهادکشاورزیدرامورتولیداتدامیگفت

 .رسدکیلوگرممی21هزارتنبرسدکهبااینوضعیتمتوسطتولیدومصرفشیردرکشوربهحدود211میلیونو9شودبهمی

هادرجلسهگذشتهستادتنظیمبازارتاکیدشدخریدشیرخامازدامدارانبهنرخاعالمشدهازسویستادهدفمندییارانه:رکنیاعالمکرد

 .کنندگاننیزموظفبهنظارتبراجرایاینمصوبهشدهاستکنندگانوتولیدازدامدارخریداریشودکهسازمانحمایتمصرف(تومان2٣٣1)

دهدکهدربینینشدناعتبارالزم،خریدحمایتیشیرخامرامانندسالگذشتهادامهمیرغمپیشارتجهادکشاورزیعلیوز:ویاضافهکرد

تنشیرخشکتبدیلکردوازاینمیزان7111هزارتنشیرخامراازدامدارانخریداریوبه10نخستسازمانتعاونروستاییحدودمرحله

هایهایتولیدلبنیاتبرایمحصوالتشانحتیدرمقیاساندازیکارخانهونصادرشدهاستامادامدارانبایدبهفکرراهدرصدآنتاکن11حدود

 .کوچکباشندتابتوانندبازارخودرادراختیارگیرند

٣1سالگذشتهحدوددومیلیونو:مرغدرکشورگفتمعاونوزیرجهادکشاورزیدرامورتولیداتدامیهمچنیندرخصوصوضعیتمرغوتخم

هزارتن910همچنینحدود.هزارتنافزایشیابد211شودبهدومیلیونوبینیمیهزارتنگوشتمرغدرکشورتولیدشدکهامسالپیش

 .مرغدرسالگذشتهتولیدشدتخم

12تنگوشتمرغو911هزارو20ماههابتدایامسالنیزهمرغصادرشدوطیسهزارتنگوشتمرغوتخم201سالگذشته:رکنیادامهداد

 .مرغبهکشورهایمختلفصادرشدهزارتنتخم
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کنندگانوحتیکارشناسانبخشآشنانبود،اماایبودکهدرگذشتهچندانباتولیدایگوشتمرغدرکشورمسالهتولیدزنجیره:ویاظهارکرد

اندکهتنهاراهتنظیموبرقراریتعادلدربازارمحصوالتپروتئینیمانندهایمختلفدامپروریبهایننتیجهرسیدهاکنونهمهفعاالندرحوزههم

هاتولیدمحصوالتپروتئینیمانندگوشتمرغازمرغمادرتاجوجهیکروزهوهایتولیداست،چراکهدراینزنجیرهاندازیزنجیرهگوشتمرغراه

 .شودترمیگیردومدیریتآنازنظرسالمتوثباتبازاربسیارراحتهایتولیدقرارمیییبهبازاردراختیارزنجیرهرسیدنمحصولنها

هایگلستان،مازندران،تهران،ایکارخودرادراستانشرکتزنجیره٣1درحالحاضر:معاونوزیرجهادکشاورزیدرامورتولیداتدامیافزود

اند؛بهشرکتتاکنونموفقبهکسبمجوزازسازماننظاممهندسیکشاورزیشده21اندکهان،آذربایجانغربیوشرقیآغازکردهزنجان،کردست

کیلوگرمدانیککیلوگرم2.9رسیدهودرصددیمتابهازایهر2.9به1.2ایکهدرحالحاضرضریبتبدیلدانبهگوشتمرغازحدودگونه

هایپرورشیهایدامپروریبهخوراکوتغذیهموردنیازبرایواحددرصدهزینهتولیددرحوزه71تا91کشورتولیدشودچراکهگوشتمرغدر

 .گرددبرمی

جهبودموفقهایموردنیازبخشکشاورزیکهدرابتداباانحصارونوساناتبسیاریموادرراستایایجادثباتبیشتردربازارنهاده:رکنیاظهارکرد

کنندهنهادهوخوراکداموطیورراتاحدودقابلهایواردهایبخشخصوصیتعدادشرکتاندیشیباتشکلهایهمشدیمبابرگزارینشست

هایتولیدبرایهایتولیدبهحداقلممکنهزینهتوجهیافزایشدهیمواینشکستنانحصارسببشدهتاضمنکاهشنوساناتنهاده

 .نیزکاهشیابدکنندگاندتولی

شودامسالنیزتولیدبینیمیهزارتنعسلدرکشورتولیدشدکهپیش71سالگذشتهحدود:ویدرخصوصوضعیتتولیدعسلدرکشورگفت

راافزایشبیشازپنجهزارتنعسلبهکشورهایمختلفصادرشدکهدرصددیمآن93اینمحصولبههمینحدودبرسدهمچنیندرسال

وریبهتولیدعسلدرکشورهستیم،چراکهازنظرتعدادکندوهایعسلچهارمیندهیماماپیشازافزایشتعدادکندوهادرصددافزایشبهره

 .ستگرما101رتبهدرجهانوازنظرمیزانتولیدهشتمینرتبهرادربینکشورهایدنیاراداریمومتوسطمصرفاینمحصولدرکشور

http://www.isna.ir/fa/news/31154413491 





























 

http://www.isna.ir/fa/news/94051709730
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 - 31/25/29فارس

 ها برای حفظ ذخایر آب انتقال کشت محصوالت به گلخانه/ ای کشور در تهران جات گلخانه درصد صیفی 11تولید 
جات کشور در  درصد صیفی 11درصد گل شاخه بریده و  50رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه 

 .ها در راستای حفظ ذخایر منابع آب است انتقال کشت محصوالت کشاورزی به گلخانه: شود، گفت استان تهران تولید می

هایسنتیبهنیمه،سیدمحمدموسویروزپنجشنبهدربازدیدازطرحتبدیلگلخانهخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

ایدراستانتهرانوجودداردکهمساحتاینواحدگلخانه011هزارو0تقریباًحدود:صنعتیدرشهرستانورامیناظهارداشت

.رسدهکتارمی711هزارو1واحدهابه

درصدازاین30حدود:درصدسنتیاست،افزود31هایاستانصنعتیونیمهصنعتیودرصدازگلخانه71بابیاناینکهوی

.کننددرصدازآنهاسبزیوصیفیتولیدمی90ها،گلوحدودگلخانه

ایدرجاتگلخانهتولیدصیفیدرصد11درصدگلشاخهبریدهکشورو09:رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانتهراناظهارداشت

.استانتهراناست

درصدسنتیاستکهباپشتیبانیهمهجانبهوزارتجهادکشاورزیو31هایاستانتهرانهکتارگلخانه711هزارو1از:ویافزود

.هارابهنیمهصنعتیتبدیلکنیممجموعهاستاندرتالشهستیمتااینگلخانه

ها،تأمینتسهیالتبانکی،موزش،ارتقاءدانشفنی،صدورمجوز،تأمینسوخت،حمایتازگازسوزکردنگلخانهآ:موسویاظهارداشت

هاییاستکهوزارتجهاددرراستایهدایتفنیونظارتبراجراوهمچنیناستقرارشبکهکنترلآفاتوامراضازجملهحمایت

.دهدهایاستانانجاممیافزایشسطحگلخانه

هاهمباعثافزایشتولیدوهممنجربهکاهشقیمتانتقالکشتبهگلخانه:ئیسسازمانجهادکشاورزیاستانتهراناظهارداشتر

.شودتمامشدهمحصوالتکشاورزیواقتصادیکردنتولیدمی

ظذخایرآبمنطقهاست،زیرادشتبرداریآبازمنابعپایداروحفهادرراستایبهرههمچنینانتقالکشتبهگلخانه:ویافزود

.هایبحرانیبهلحاظمنابعوذخایرآبیاستورامینیکیازدشت

هایانرژیوهمچنیندرصدمصرفحامل31هایصنعتیمنجربهکاهشکشتمحصوالتکشاورزیدرگلخانه:موسویتصریحکرد

.شودهامیدرصدینهاده31کاهش

درصدهزینه01درصدهزینهتعمیراتوحدود70ایسنتیبهنیمهصنعتیحدودصوالتگلخانهانتقالکشتمح:ویاظهارداشت

.دهددرصدقیمتتمامشدهراکاهشمی٣1نیرویکارودرمجموع

سنتیهایمیلیاردتومانتسهیالتدردوسالگذشتهبرایتبدیلگلخانه11رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانتهرانبابیاناینکه

درصدافزایشکمیت31هایسنتیبهنیمهصنعتیباانتقالکشتازگلخانه:بهنیمهصنعتیاستانتهرانهزینهشدهاست،افزود

.تولیدخواهیمداشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=49311519111199 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940523000233
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 تولیدات زراعی
 آیانا- 1931مرداد  13, دوشنبه

 کشت فراسرزمینی برنج و گندم در کشورهای آسیایی و آفریقایی کلید خورد 
صورت فراسرزمینی در کشورهای آسیایی و آفریقایی به معاون اول رئیس جمهوری داده شده و  کشت برنج و گندم به

 . مذاکراتی برای اجرایی شدن کشت این دو محصول با هدف حفظ منابع آبی نیز صورت گرفته است

کشاورزیومنابعطبیعیکشورامروزدرنخستین،رئیسسازماننظاممهندسی(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

ایکهکشتگندموگونهپیشنهادکشتفراسرزمینیبه:کنفرانسخبریاینسازماندرپاسخبهخبرنگارایانابااعالماینخبرگفت

شدهومقدماتیبرایشروعاینبرنجدرسایرکشورهایاروپاییوآفریقاییدردستورکارقرارگیرد،بهمعاوناولرئیسجمهوریداده

.کارنیزانجامشدهاست

روهستیموالزماستبرایحفظمنابعآبی،ازکشتفراسرزمینیدرحوزهکشاورزیباکمبودمنابعآبروبه:احمدکبیریافزود

.مینموادموردنیازکشوربپردازیمعنوانمؤلفهتأمینتولیداتکشاورزیموردنیازاستفادهکردهوبادانشونیرویمتخصصبهتأبه

ویژهدرکشورهایگذاریالزمبرایتولیدگندموبرنجخارجازمرزهایکشوربهشده،سرمایههایانجامدربررسی:ویخاطرنشانکرد

ینشدهومنابعآبیگذاریالزمدرکشورهایمذکورنیازکشورتأمآفریقاییوآسیاییصورتگرفتهتابااعزامکارشناسانوسرمایه

.برایتأمینسایرمحصوالتمورداستفادهقرارگیرد

تواندصدورخدماتفنیومهندسیباشدکهتریننقشسازماننظاممهندسیمیدرشرایطپساتحریممهم:کبیریادامهداد

.سناریوهایآنداخلسازمانتدوینوبهوزیرجهادکشاورزیارائهشدهاست

سازماننظاممهندسیبا:هایتولیدکشاورزیخبردادوتصریحکردترینمؤلفهعنوانیکیازمهموریآبوخاکبهبهرهویازافزایش

تواندتولیدکشاورزیراافزایشدادهوباارتقاءمهارتودانشکشاورزانحجمتولیدوکیفیتتولیداتداخلیانتقالدانشبهمزارعمی

.راافزایشدهد

استاندارد کشاورزی 51 تدوین

سازماننظاممهندسیباهمکاریسازمانملیاستاندارداقدام:رئیسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیکشوریادآورشد

هایینظیرمحیطکشت،تغذیهگیاهوکردهاستکهمؤلفه"عملیاتخوبکشاورزی"استانداردکشاورزیباعنوان01بهتدوین

.گیردبردارموردتوجهقرارمییعملکردبهرهچگونگ

وریدرهزارنفرکارشناسمتخصص،مسئولیتانتقالدانشوافزایشبهره111سازماننظاممهندسیباداشتن:کبیریتأکیدکرد

لید،میزانعملکردکشاورزیراهایجدیدتوکارگیریتکنیکهایروزبهمزارعوبهتواندباورودتکنولوژیحوزهتولیدرادارااستومی

.افزایشدهد

افزاری نیازمند بودجه توسعه نرم

منظورارتقاءخدماتفنیومهندسیبخشیازاعتباراتدربرنامهششمتوسعههمچنینپیشنهاددادهشدهاستبه:ویاظهارداشت

.زیاختصاصپیداکندافزاریحوزهکشاورهایردیفیموردنیازنرمعنوانبودجهحوزهکشاورزیبه

ایندرحالیاستکهبااختصاصدرصد.شودهایآبیاریتحتفشارتوسطدولتتقبلمیدرصدهزینه10:کبیریهمچنینگفت

هایکارگیریونحوهاستفادهازدستگاهتواندزمینهارتقاءدانشکشاورزانبرایبهپوششیازایناعتبار،سازماننظاممهندسیمی

.اداخلمزارعببردجدیدر

تکلیف دولت برای استفاده از نیروهای متخصص
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وری،دولتنهادهایاجراییرامکلفبهاستفادهازنیرویمتخصصکردهقانونافزایشبهره(2)ماده(3)دربند:ویدرادامهافزود

کنند،دراولویتبرخورداریایمتخصصاستفادهمیتازگیبهتصویبرسیده،نهادهاییکهازنیروهایکهبهنامهاستوبراساسآیین

.گیرندازتسهیالتقرارمی

ها و حفظ نباتات های جنگل نامه سازمان نظام مهندسی با سازمان تفاهم

دردورجدیدفعالیتسازمان،مذاکراتیباسایر:رئیسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیکشورخاطرنشانکرد

هاومراتعوهمچنینایبینسازمانجنگلنامهتابعوزارتجهادکشاورزیصورتگرفتهاستکهبرایناساس،تفاهمهایسازمان

.سازمانحفظنباتاتصورتگرفتهاست

ندتواهمچنینمذاکراتیبامؤسسهثبتوگواهیبذرونهالانجامنشدهاستکهدرصورتیکهبهنتیجهبرسد،می:کبیریادامهداد

.شدهدرداخلکشورصورتدادهایعرضهنظارتبیشتریبرکودوسم

مدیریت چرای مراتع به سازمان نظام مهندسی کشاورزی واگذار شد

هامنعقدشد،مقررگردیدمدیریتمراتعوچراایکهبینسازماننظاممهندسیباسازمانجنگلنامهدرجریانتفاهم:ویتصریحکرد

.گانبخشکشاورزیواگذارشودآموختبهدانش

صورتقانونیوعرفیبهمردمواگذارشده،امانظارتیبرنحوهعملکردوجودندارد؛ازسویهرچندبرخیمراتعبه:کبیرییادآورشد

کنند،تاکنوندیگر،مدیریتچراکهشاملورودوخروجدامبهمرتعشدهودامدارانبایددرقبالچرایدامبهدولتعوارضیپرداخت

./آموختگانبرایمدیریتچرایدامونظارتبرعملکرددامداراناستفادهخواهدشدمغفولماندهاست؛لذاازدانش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11114-4.html 
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زراعیتولیدات   
 آیانا- 1931مرداد  17, شنبه

المللی صادر  افغانستان زرشک ایرانی را به نام خود به بازارهای بین/ نگاه ملی در حمایت از زرشک وجود ندارد

 کند  می
ترین  های دولتی و خصوصی هستند و محصول کشاورزان را با نازل کنندگان زرشک و زعفران که دارای پست وقتی فرآوری

فروشند تا در  ها می کنند، تولیدکنندگان به امید ارزش افزوده بیشتر محصول خود را به افغان قیمت ممکن خریداری می

 . د بیشتری دریافت کنندقبال صادرات محصول ایرانی به نام افغانستان، سو

درحالی:کارانخراسانجنوبیامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانبااعالماینخبرگفتمدیرعاملاتحادیهزرشک

زیتعنوانمشود،زرشکبهدرصدآننیزدرخراسانجنوبیتولیدمی90شماررفتهودرصدزرشکجهانبه91کهایرانتولیدکننده

.ایبرایتوسعهصادراتآنوجودنداردنسبیایرانشناختهنشدهوهیچبرنامه

29هزارتنزرشکخشکاستحصالشدکه91هزارهکتار،بیشاز32٣سالگذشتهازسطح:نصرآبادیافزودمحمدحسینآذری

.هاستتنآنکامالًبهداشتیوعاریازهرگونهموادآلودهتشخیصدادهشد12٣هزارو

فروشهزارتوماندربازارهایداخلیبه12هزارتوماناستوزرشکخشکتاقیمتزرشکتازهبینچهارتاپنج:ویخاطرنشانکرد

بااینوجود،زرشکدرایرانودردنیاناشناختهباقیماندهاستوباوجودآنکهانحصاردرتولیدآنوجوددارد،مزیتنسبی.رسدمی

.هنشدهاستآنشناخت

تواندباردهیمناسبیبرشناساییشدهوبعدازششسالمیآبعنوانیکیازمحصوالتیکهکمزرشکبه:نصرآبادیادامهدادآذری

عنوانکشتروشدهاست،بهشماررفتهودراراضیکهمقدارآبباکاهشروبهعنوانگیاهمناطقخشکبهتواندبهداشتهباشد،می

عنوانیککاالیارگانیکشودوبهقرارگیرد؛ازسویدیگر،اینمحصولبدوناستفادهازکودوسمومکشاورزیتولیدمیاصلی

ایازسویبخششماررود،اماهیچبرنامهتوانددراتحادیهاروپاودرصدرمحصوالتصادرشدهارگانیکایرانبهرودکهمیشمارمیبه

.ناساییوصادراتآنوجودنداردخصوصییادولتیبرایش

زرشک، مغفول صنایع تبدیلی

شمارباوجودآنکهزرشکبهعنوانیکیازگیاهانداروییباخواصباالبه:کارانخراسانجنوبیتصریحکردمدیرعاملاتحادیهزرشک

عرفیکردهکهباداشتنطبیعتسردوخشک،عنوانامبرباریسمرسدکهآنرابهرفتهکهسابقهآنبهابوریحانوهزارسالقبلمی

.شودهایعفونیودردهایرماتیسمیشناختهشدهاست،درایرانتنهادرکنارپلومصرفمیدارایخاصیتضدتب،بیماری

واندبستنیتاندازیشدهکهمیصورتتجمیعیدرخراسانجنوبیراههرچندواحدهایکنسانترهزرشک،اناروانگوربه:وییادآورشد

.شدهزرشکهنوزراهزیادیوجودداردیخیباطعمزرشکوآبزرشکتولیدکند،امابرایصادراتمحصوالتفرآوری

تواندبهعنوانیکنوشیدنیشمارند،بااینکهاینمحصولمیصنایعتبدیلیفعالدرزمینهزرشکانگشت:نصرآبادیتأکیدکردآذری

.افزودهباالدرسبدصادراتینقشمؤثریایفاکندطبیوادویهدارایارزش

عنوانالگویکشتمناطقخشکنگاهملیدرحمایتاززرشکوجودندارد،بهاینمعناکهدرصورتیکهزرشکبه:ویاظهارداشت

گانههایسهیوخراسانعنوانمحصولاصلیمناطقکویرتواندبهمعرفیوازسویوزارتجهادکشاورزیموردحمایتقرارگیرد،می

.گذارانصنایعتبدیلیانگیزهایجادشودمعرفیشدهوبرایسرمایه

زرشک، محصولی که بیمه کارآمد ندارد
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شودوکشاورزانناگزیرندازآنجاکهزرشکبهشکلسنتیبرداشتمی:کارانخراسانجنوبیهمچنینگفتمدیرعاملاتحادیهزرشک

هایباران،تمامیمحصوالتلخودرابهشکلسنتیودرآفتابخشککنند،بانخستینقطرهحجمقابلتوجهیازمحصو

.شودشدهبهفنارفتهوعمالًنابودمیبرداشت

هایزرشکتازمانیاستکهزرشکرویدرختقرارداردوپسازبرداشت،هرگونهبیمهفعلیباغ:نصرآبادیدرادامهافزودآذری

.باعثضرروزیانبهکشاورزشود،موردپشتیبانیبیمهقرارنداردایکهحادثه

عملنیاوردهوکاربهمراکزفرآوریزرشکبسیاراندکهستند،بااینوجودبیمهنیزحمایتیازکشاورزانزرشک:ویخاطرنشانکرد

.پشتوانهرهاشدهاستاینمحصولبی

فروشی فقط در نفت نیست خام

هایتولیدیبهآلمانوفرانسهصادرشدهاستکهنقشچندانیدرصادراتزرشکحجممحدودیاززرشک:دامهدادنصرآبادیاآذری

توانانتظارداشتصادراتاینمحصولصورتمنسجمیهدایتشود،میبااینوجود،درصورتیکهصنایعتبدیلیدرزرشکبه.ندارد

.گیریداشتهباشدافزایشچشم

ترینایرادهاییاستکهدرحوزهصادراتیاینمحصولقرارنشدهیکیازمهمصورتخاموفرآوریصادراتزرشکبه:ویتصریحکرد

دارد؛چراکهذائقهمشتریاناروپاییوآسیایمیانهباایرانیهماهنگنیستونبایدانتظارداشتزرشکتنهادرکناربرنجومرغ

.مصرفشود

گیرد ها کمک می غانوقتی صادرات زرشک از اف

هیئتیازسویافغانستانبهایرانآمدوگفتگوهاییبرایصادراتزرشک،:کارانخراسانجنوبییادآورشدمدیرعاملاتحادیهزرشک

.عنابوزعفرانباطرفافغانیصورتگرفت

روند،اماانتقالمحصوالتایرانبهآنجامارمیشهاخودتولیدکنندهزرشک،عنابوزعفرانبههرچندافغانی:نصرآبادیتأکیدکردآذری

.وصادراتازسویافغانستانباسرعتبیشتریهمراهاست

.رسانندالمللیبهفروشمیهازعفران،زرشکوعنابایرانیراخریداریکردهوبهنامخوددربازارهایبینافغان:ویاظهارداشت

.تاصادراتمحصوالتکشاورزاندرخراسانجنوبیاستچنیناتفاقینتیجهعدمساماندهیتولید

هایهایدولتییاخصوصیهستند،بااستفادهازضابطهبرخیفروشندگانبزرگزعفرانکهدارایپست:نصرآبادیهمچنینگفتآذری

دنبالآنهستندکهوضبهشدهزعفرانوزرشکخودرابهقیمتمناسبدربازارصادرکنندودرعتوانندمحصولفرآوریخودمی

ترینقیمتخریداریکنند؛لذاکشاورزانوهایدولتیوخصوصیندارد،بانازلمحصولتولیدشدهکشاورزراکههیچراهیبهرانت

.کنندهایمعیوبیبرایارزشافزودهمحصوالتخوداستفادهمیتولیدکنندگانکوچکنیزازچنینمکانیزم

ایطراحیشودرصورتیکهبرایصادراتمحصوالتدارایمزیتنسبیایراننظیرزرشک،عنابوزعفرانسامانهد:ویدرپایانافزود

ونظارتیبرآنصورتگیرد،ضمنارزشافزوده،کشاورزیدرمناطقخشکسالنیزباضریبتوسعهبیشتریهمراهخواهدبودو

./کنندکشاورزانانگیزهبیشتریبرایافزایشتولیدپیدامی

http://www.iana.ir/tashakkol/item/19304-4.html 

 
 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23967-1.html
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 .چای

 - 31/25/21فارس

 هزار تن برگ سبز چای 01خرید / مطالبات چایکاران پرداخت نشده است
چایکاران از : برگ سبز چای از کشاورزان خریداری شده، گفتهزار تن  01رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه تاکنون 

 .اردیبهشت تاکنون در انتظار دریافت وجه فروش برگ سبز چای خود به دولت هستند

خریدتضمینیبرگسبزدولتبابت:گفتخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیایرجهوسمیرئیساتحادیهچایکاراندرگفت

چایازاردیبهشتماهتاکنون،مطالباتچایکارانراپرداختنکردهوکشاورزانهمچناندرانتظاردریافتوجهفروشبرگسبزچای

.خودهستند

مشکالتاگرچهدولتدچار:ویبابیاناینکهحتیبخشیازمطالباتچایکارانقبلازاردیبهشتماههنوزپرداختنشده،افزود

.اقتصادیفراوانیاستامااینمشکلرانبایدکشاورزحلکند

هزارتنمحصولبهدستآمدهوبادوچین91تاکنونازدوچیناولبرداشتبرگسبزبیشاز:رئیساتحادیهچایکارانتصریحکرد

.یابددیگرتامهرماهبرداشتاینمحصولپایانمی

.هزارتنبرگسبزچایازباغاتچایبرداشتشد211سالگذشتهحدود:هوسمیگفت

توانبینیداشت،اماباتوجهبهگرمایشمالکشورنمیتوانازمیزانبرداشتبرگسبزچای،امسالپیشاگرچهنمی:ویبیانداشت

.انتظاربرداشتبرگزیادیراداشت

ریالوهرکیلوگرمبرگسبزچای111هزارو12یکراباقیمتدولتامسالهرکیلوگرمبرگسبزچایدرجه:براساساینگزارش

.کندریالخریداریمی211هزارو21درجهدورابهقیمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣1012111191































http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940521000262


 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

112 
 


 چای

 ایسنا - 193۱مرداد  17شنبه 

  ازار مصرفبخروج غیرقانونی چای سنواتی و تهدید 

باوجود:رییساتحادیهچایکارانشمالضمنانتقادنسبتبهباقیماندنمطالباتسهماههچایکارانازبابتخریدتضمینیبرگسبزچای،گفت

 .ونقلآنهستیمشاهدخارجشدنوحملهایکشور،هایسنواتیازانبارغیرقانونیبودنخروجچای

ماهازدولتدرحالحاضربرخیازچایکارانحتیازاولینبرداشتخوددراردیبهشت:وگوباخبرنگارایسنا،اظهارکردایرجهوسمیدرگفت

چایکارانازطریقتسهیالتازبانکسپه،ریزیبرایتامینوپرداختمطالباتمطالبهدارندوبهرغمقولمساعدرییسسازمانمدیریتوبرنامه

 .هنوزمطالباتچایکارانپرداختنشدهاست

اند،سزانیستکههایخودرادرفصلبرداشتوتولیدمحصولآمادهکردههایبسیارباغدرشرایطیکهچایکارانهموارهباهزینه:ویافزود

فروشاندردارانوچایایندرحالیاستکهکارخانه.وارهدرفقرومشکالتخودباقیبمانندمطالباتآنهاماهبهماهانباشتشودوچایکارانهم

 .کنندنازونعمتزندگیمی

هزارتنچایسنواتیدرانبارهایکشورپلمبشدهوبراساسمصوبات،اجازهخروجتا211کهحدودرییساتحادیهچایکارانشمالبابیاناین

هزارخانوارچایکارراکههموارهبامشکالتبسیاریدستو10خروجچایسنواتیازانبارهایکشور،اقتصاد:تراندارد،گفتپایانفصلبرداش

ایکهاجازهخروجاندازدومشخصنیستبادستورکداممقاممسئولچایسنواتیپلمبشدهکنند،بیشازپیشبهمخاطرهمیپنجهنرممی

 .ونقلشدخارجوحملنداشتازانبارها

هزارتندیگرنیزقبالمعاملهشدهکههیچیکاز01هزارتنچایسنواتیدراختیارسازمانتعاونروستاییاستو01حدود:هوسمیاظهارکرد

.شودآنهاتاپایانفصلبرداشتاجازهخروجنداشتومقررشدهبودبانظارتکاملازانبارهاخارجوبهکمپوستتبدیل

شوندکهسرنوشتیجزبرهمزدناعتباروبازارهایغیرقانونیازانبارهاخارجمیاکنوندرفصلبرداشتقرارداریمواینمحمولههم:اواظهارکرد

 .شوداردمیهایفاسدشدهسنواتیمجددافرآوریوبااضافهکردنرنگوبو،بهنامچایایرانیبهبازاروچایندارند،چراکهاینچای

http://www.isna.ir/fa/news/31154413114 

 





















 

http://www.isna.ir/fa/news/94051709441
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 خرما 
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 خرید تضمینی

 - 31/25/18فارس

 میلیارد تومانی گندمکاران 1511طلب / میلیون تن رسید 4.9خرید تضمینی گندم به 
هزار میلیارد ریال از کشاورزان  95میلیون تن گندم به ارزش  4.9تاکنون : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 .سازی شده است سراسر کشور خریداری و ذخیره

تاکنون:بهنقلازشرکتبازرگانیدولتیایران،علیقنبری،مدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایرانگفتخبرگزاریفارسبهگزارش

.هزارمیلیاردریالازکشاورزانسراسرکشورخریداریوذخیرهسازیشدهاست10میلیونتنگندمبهارزش7.3

اینمحصولدرمناطقشمالیوسردسیرکشورادامهداشتهووخریدایندرحالیکههمچنانعملیاتبرداشت،عرضه:ویافزود

.کندروزهایاوجخودراسپریمی

:مدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایرانبابیاناینکه،خریدگندمدرمناطقگرمسیرواستانهایجنوبیتقریبأتمامشدهاست،گفت

هزارتنونسبتبهمدت901دهکهنسبتبهکلخریدسالگذشتههزارتنرسی301میلیونو7درحالحاضرمیزانخریدبه

.هزارتنافزایشیافتهاست211مشابهسالقبلدراینتاریخ،بیشازیکمیلیونو

هزارمیلیاردتومانبه9هماکنون:میلیاردتوماناعالمواظهارکرد011هزارو1قنبریارزشگندمهایخریداریشدهرابیشاز

سابکشاورزانبابتخریداینمقدارگندمواریزشدهومابقیمطالباتگندمکارانباتخصیصاعتبارازسویدولتوبانکهابهزودیح

.پرداختخواهدشد

رویکرداینشرکتحمایتازتولیدداخلباتشویقکشاورزانبهتولیدبیشتراست،لذاازهرمنابعیکهشدهتاکنون:ویتصریحکرد

میلیاردتومانطلبکشاورزانرابپردازیم،ازمراجعذیربط011هزارو1ایپرداختپولکشاورزاناقدامکردهایموبرایاینکهبر

تقاضایتامینوتخصیصاعتبارخریدراداریموامیدواریمبرخیبانکهادرتامیننقدینگیخرید،همسوییوتعاملبیشتریبااین

.شرکتداشتهباشند

اند،مرکزدرسراسرکشورجهتخریدتضمینیگندممستقرشده2219عاونوزیرجهادکشاورزیبابیاناینکهدرسالجاریتعدادم

افزایشتعدادمراکزخریدبهمنظوررفاهحالکشاورزانبودهتاتولیدگنندگانبدونهیچمشکلیگندمخودرابهدولتتحویل:افزود

.اقداممثبتبادیرکرددرپرداختبهایگندمهازیرسئوالنروددهند،کهامیدواریماین

گندمکشاورزانرابادقتدرشاخصهزارمحموله299مراکزخریداینشرکتومباشرینتاکنونبیشازیکمیلیون:ویاظهارکرد

.اندهایکمیوکیفیتحویلگرفته

استانکشورشاملاستانهای؛خوزستان7:نخریدگندمدراستانهاگفتمدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایراندرخصوصمیزا

هزارتنو٣32هزارتن،خراسانرضوی٣91هزارتن،اردبیل٣71هزارتن،کردستان770هزارتن،فارس191هزارتن،گلستان991

.اندهزارتن،بیشترینمقدارگندمکشورراخریده٣19کرمانشاه

.استانانجامشدهاست7درصدکلخرید،دراین92هزارتنگندم،بیشاز٣11میلیونو٣مجموعبالغبردر:قنبریتصریحکرد

برابریگندمنسبتبهمدتسالگذشته،امسالرشدچشمگیری1استانهایاردبیلوخراسانرضویباخریدبیشاز:ویافزود

.داشتهاند

هزارتنقراردارد،استانهایآذربایجانشرقی،٣11اینکهاستانآذربایجانغربینیزدرمرزخریدمعاونوزیرجهادکشاورزیبااشارهبه

.هزارتنرسیدهاست111مرکزی،لرستانوهمدانراازجملهاستانهاییبرشمردکهخریدگندمدرهریکازآنهاتاکنونبهبیشاز

http://www.farsnews.com/
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عملیاتخریدتازمانیکه:ونگیادامهروندخریدگندمدرکشور،توضیحدادمدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایراندرموردچگ

کشاورزانگندممازادبرایفروشوتحویلبهمراکزخریدداشتهباشند،ادامهخواهدداشتوهماکنوننیزمراکزخریددراستانهایی

.گندمکشاورزانراتحویلبگیرندهایکهفصلخریدآنهاتقریبأبهپایانرسیده،فعالهستند،تامحموله

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣1021111170


























































 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940518000875


 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

117 
 

 خرید تضمینی
 - 31/25/21فارس

 تعیین کردهیات دولت قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی را 
را با توجه به نرخ تورم، حمایت از تولید کننده و مالحظات  4931دولت قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی برای سال 

 .تنظیم بازار، تعیین کرد

ایبهدولتامروزچهارشنبهدرجلسهبهنقلازپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری،هیاتخبرگزاریفارسبهگزارشحوزهدولت

راباتوجهبهنرختورم،239٣ریاستحسنروحانیرییسجمهوریکشورمان،قیمتخریدتضمینیمحصوالتباغیبرایسال

.حمایتازتولیدکنندهومالحظاتتنظیمبازار،تعیینکرد

تختخوابیالمرددراستانفارسبه99بیمارستانجایگزینمیلیاردریالاعتباربرایتکمیل٣1همچنینباتصویبدولت،مبلغ

.دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیودرمانیایناستاناختصاصیافت

هاواقداماتانجامها،برنامهدرادامهجلسه،استاندارزنجانگزارشیدرخصوصوضعیتفرهنگیواجتماعی،امورتولیدیونیزاولویت

.ستانازابتدایکاردولتیازدهمتاکنونبههیأتوزیرانارایهدادشدهدراینا

11تشکیلنهادهایصنفیمؤثردرحوزهفرهنگیواجتماعیازجملهخانهمطبوعاتوخانههنرمندانوانتشارمطبوعاتجدیدبا

وصیوتعاونیدرحلمشکالتاقتصادیهایاجراییوبخشخصدرصدافزایشعنوان،برقراریتعاملمؤثروکارآمدبیندستگاه

استانوپیگیری

ریزیوتالشدرجهتکنترلتورماستانوبرابرکردنآنبانرخمتوسطتورمکشور،تالشبرایهایاقتصادمقاومتی،برنامهسیاست

آنازمتوسطکشوری،پیگیری،ترترآمدنهرچهسریعکنترلوکاهشنرخبیکاری،بهویژهنقاطشهریوجواناناستانوپایین

هایمهماستانازقبیلاحداثسهنیروگاهحرارتیباظرفیتدوهزارمگاوات،پروژهاورهآمونیاکتعیینتکلیفوفعالنمودنپروژه

تذکرشدهدرآهنوپروژهسبزهمیدانزنجان،ازجملهاقداماهایعمرانیبزرگ،منطقهویژهاقتصادی،دوخطهکردنراهزنجان،طرح

.اینگزارشاست

،تبدیلاستانبهیکقطبصنایعبرق،9٣هزارهکتارازاراضیاستانتاپایانسال10اختصاصمنابعالزمبرایآبیاریتحتفشار

روستادر31)روستاکهبااتمامآنهاتاپایانآبانماه91الکترونیکوفناوریاطالعاتدرکشور،شروععملیاتاجراییگازرسانی

درصدخواهدرسید،ازدیگراقداماتصورتگرفتهدر9٣نسبتجمعیتتحتپوششگازرسانیروستاهایاستانبه(هفتهدولت

.استانزنجانعنوانشدهاست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=49311514111453 
















 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940521000759
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 خرید تضمینی  
 آیانا- 1931مرداد  21, چهارشنبه

 تعیین شد  4931قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی برای سال 
هیات دولت امروز چهارشنبه در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، قیمت خرید تضمینی محصوالت 

 . را با توجه به نرخ تورم، حمایت از تولید کننده و مالحظات تنظیم بازار، تعیین کرد 4931باغی برای سال 

میلیاردریالاعتباربرای٣1لت،همچنینباتصویبدولت،مبلغبهگزارشخبرگزاریکشاورزیایرانبهنقلازپایگاهاطالعرسانیدو

تختخوابیالمرددراستانفارسبهدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیودرمانیایناستان99تکمیلبیمارستانجایگزین

.اختصاصیافت

هاواقداماتانجامها،برنامهورتولیدیونیزاولویتدرادامهجلسه،استاندارزنجانگزارشیدرخصوصوضعیتفرهنگیواجتماعی،ام

.شدهدرایناستانازابتدایکاردولتیازدهمتاکنونبههیأتوزیرانارایهداد

11تشکیلنهادهایصنفیمؤثردرحوزهفرهنگیواجتماعیازجملهخانهمطبوعاتوخانههنرمندانوانتشارمطبوعاتجدیدبا

هایاجراییوبخشخصوصیوتعاونیدرحلمشکالتاقتصادینوان،برقراریتعاملمؤثروکارآمدبیندستگاهدرصدافزایشع

ریزیوتالشدرجهتکنترلتورماستانوبرابرکردنآنبانرخمتوسطتورمهایاقتصادمقاومتی،برنامهاستانوپیگیریسیاست

ترآنازمتوسطترآمدنهرچهسریعبهویژهنقاطشهریوجواناناستانوپایینکشور،تالشبرایکنترلوکاهشنرخبیکاری،

هایمهماستانازقبیلاحداثسهنیروگاهحرارتیباظرفیتدوهزارمگاوات،کشوری،پیگیری،تعیینتکلیفوفعالکردنپروژه

آهنوپروژهسبزهمیدانزنجان،ازجملهی،دوخطهکردنراههایعمرانیبزرگ،منطقهویژهاقتصادپروژهاورهآمونیاکزنجان،طرح

.اقداماتذکرشدهدراینگزارشاست

،تبدیلاستانبهیکقطبصنایعبرق،9٣هزارهکتارازاراضیاستانتاپایانسال10اختصاصمنابعالزمبرایآبیاریتحتفشار

روستادر31)روستاکهبااتمامآنهاتاپایانآبانماه91اجراییگازرسانیالکترونیکوفناوریاطالعاتدرکشور،شروععملیات

درصدخواهدرسید،ازدیگراقداماتصورتگرفتهدر9٣نسبتجمعیتتحتپوششگازرسانیروستاهایاستانبه(هفتهدولت

./استانزنجانعنوانشدهاست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11159-4.html 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان

 درصدی خرید تضمینی گندم 11افزایش 

درصدافزایش11هایآبیامسالنسبتبهسالگذشتهمیزانخریدتضمینیعلیرغممحدودیت:عضوکمیسیونکشاورزیبیانکرد

.استداشته

،درخصوصخریداقتصادیباشگاهخبرنگارانجوانعلیایرانپورعضوکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیدرگفتگوباخبرنگار

زانخریداریشدهودرحالیمیلیونتنگندممازادنیازکشاور7طبقآماروزراتجهادکشاورزیحدود:گندمکشاورزاناظهارداشت

.هاازکشاورزانادامهداردکهفصلبرداشتبهاتمامنرسیدههمچنانخریدتضمینیگندمدرسیلو

درصدافزایشداشتهکهالبتهامیدوار11هایآبیامسالنسبتبهسالگذشتهمیزانخریدتضمینیعلیرغممحدودیت:ویافزود

.استراتژیکدستیابیمهستمبهخودکفاییاینمحصول

طبققانونبایدهمزمانباخریدگندمپرداختمطالبات:عضوکمیسیونکشاورزیدرخصوصپرداختمطالباتکشاورزانتصریحکرد

.صورتگیردکهدرحالحاضراینبرنامهدردستاقداماست

http://www.yjc.ir/fa/news/5194199 







































http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5287433
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 خشکسالی

 آیانا- 1931مرداد  17, شنبه

بیمه محصوالت کشاورزی در برنامه ششم توسعه ، باید جدی دیده / آب و خشکسالی مهمترین دغدغه کشور 
 شود 

این حوادث : کشور تبدیل شده گفت ای برای اسحاق جهانگیری با اشاره به برخی حوادث و بالیای طبیعی که به دغدغه

شود که باید با اتخاذ تدابیر الزم از این  های ملی می به سرمایه  ها موجب خسارت نظیر زلزله، سیل و آتش سوزی جنگل

 .ها و منابع ملی حفاظت کنیم سرمایه

کیازمسائلجدیکشوررامسئلهآبوبهگزارشخبرگزاریکشاورزیایرانازپایگاهاطالعرسانیدولت،معاوناولرییسجمهوری

درحالحاضربرخیازشهرهایکشوربامشکلجدیتامینآبروبروهستندوعالوهبرآن،:خشکسالیعنوانکردواظهارداشت

.هادراینزمینهافزودهاستکیفیتآبنیزازمشکالتیاستکهبهنگرانی

هااقداماتبایدبرایحراستوحفاظتازاینسرمایه:هاخاطرنشانکرداخیردرجنگلهایجهانگیریهمچنینبااشارهبهآتشسوزی

شوندکهالزماستازآسیبرسیدنبههایزیادایجادمیهاطیسالیانطوالنیوباصرفهزینهجدیصورتگیردزیرااینسرمایه

.هاجلوگیریکنیماینسرمایه

معموالًوقتیبحرانواتفاقیدر:هایکشوردانستوگفتئولاصلیرسیدگیبهحوادثوبحرانویستادمدیریتبحرانکشوررامس

.دهد،چشممسئولینکشوربهتدابیرواقداماتاینستاددوختهشدهاستکشوررخمی

اباحجمزیادیازحوادثوکشورم:معاوناولرییسجمهورباقدردانیازاقداماتستادمدیریتبحراندرسالهایاخیرتصریحکرد

.رغمکمبودمنابعوامکانات،عملکردخوبیراازخودنشاندادهاستبالیایطبیعیمواجهاستواینستاددرسالهایاخیرعلی

:هایمهمدرمدیریتبحرانورسیدگیبهآسیبدیدگانارزیابیکردوگفتجهانگیریهمچنینبسیجونیروهایمسلحراازظرفیت

بسیج،سپاهونیروهایمسلحدرحوادثوبالیایطبیعیکهتاکنونرخدادهاستعملکردمثبتیرادرامدادرسانیبهآسیبدیدگان

.اندداشته

ویهمچنینبااشارهبهمسائلیمانندخشکسالی،مشکلریزگردهاومسائلکالنشهرتهران،ازستادمدیریتوبحرانخواستتمرکز

.براینمسائلکهامروزگریبانگیرکشوراستداشتهباشدبیشتریرا

کمبودبودجهومحدودیتدرمنابعمالییکواقعیتتلخاستکهدرسالجاریباآنروبروهستیمو:معاوناولرییسجمهورگفت

منابعموجودرابهیتبندی،درآمدهاینفتیدولتنیزکاهشچشمگیرینسبتبهسالهایگذشتهداشتهاستبنابراینبایدبااولو

.بهترینشکلممکنمدیریتکنیم

جهانگیریهمچنینبااشارهبهمسئلهسیلوخساراتیکهاخیراًدرکشوربرجایگذاشت،آبخیزداریرایکیازمهمتریناقداماتبرای

لویتبندیکردهواقداماتالزمرابرایستادمدیریتوبحرانبایدحوادثوبالیایطبیعیرااو:پیشگیریازسیلدانستوگفت

.پیشگیریازاینحوادثانجامدهد

تواندراهکاریبرایجبرانبیمهمحصوالتکشاورزیمی:ویهمچنیندرخصوصخشکسالیوآسیببهمحصوالتکشاورزینیزگفت

.شودخسارتکشاورزانمحسوبشودوالزماستدربرنامهششمتوسعهبهاینموضوعپرداخته

تهرانبهدلیلجمعیتوشرایطخاصیکه:معاوناولرییسجمهورمشکالتومسائلاستانتهرانرانیزمورداشارهقراردادوافزود

.هاوحوادثاحتمالیدراینکالنشهرکاستهشودداردبایدبهشکلویژهموردتوجهباشدتاازآسیب
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بینیحوادثدرکشوربرلزومایجادیعلمیواجراییبرایپیشهایموجوددربنیهضعفوزیرکشورنیزدراینجلسهبااشارهبه

.مرکزفرماندهیوکنترلمدیریتبحرانبرایپیشگیریازحوادثتاکیدکرد

رحالزماستط:دکتررحمانیفضلیآموزشعمومیوتخصصیراازضرورتهایاصلیبرایمدیریتدرمواقعبحراندانستوگفت

.هایمتولیبتوانندبهبهتریننحوبهحادثهدیدگانامدادرسانیکنندجامعآموزشبهتصویببرسدتادرمواقعلزوم،دستگاه

موضوعبیمه،رعایتاستاندارددرساختوسازها،خشکسالی،ظرفیتبسیجونیروهایمسلحدرامدادرسانی،مسئلهریزگردهاوطوفان

گونهکهوزیرکشورمورداشارهقراردادوبرلزومچارهاندیشیواتخاذتدابیرالزمبرایپیشگیریومدیریتاینازدیگرموضوعاتیبود

.حوادثتاکیدکرد

رییسسازمانمدیریتبحرانکشورنیزسیلوزلزلهراازمهمترینحوادثایرانبرشمردوبابیاناینکهدرکشورهایپیشرفتهتوجه

نیازمندآنهستیمکهیکمرکزفرماندهیکنترلقدرتمندداشتهباشیمتادرصورت:تبحرانصورتگرفتهگفتخاصیبهمدیری

.ایبتواندازامکاناتمتناسبباهربحرانوحوادثاستفادهشودبروزهرحادثه

هایالزمدروجودداشتهباشد،ارائهآموزشایبهاعتباراتومنابعدرمدیریتبحراناسماعیلنجارباتاکیدبراینکهبایدنگاهویژه

درزمانوقوعبحرانوحوادثنخستینامدادگرانآحادمردمهستندبنابراین:مدیریتبحرانراازضرورتهایاصلیدانستوافزود

.ایدرسطحجامعهارائهشودالزماستآموزشهایگسترده

یدبرضرورتجدیگرفتنموضوعمدیریتبحراندرکشور،اینامررانیازمندمدیریتوزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلحهمباتاک

هایموثریدرجلوگیریوبامدیریتیکپارچهوداشتناختیاراتکافی،میتوانگام:یکپارچهوقدرتاجراییباالدانستوگفت

.مدیریتحوادثبرداشت

درساختو:شکسالیوسیلراازعواملایجادخسارتبهمردمتوصیفکردوگفتدرادامهایننشستوزیرنیرونیزدرسخنانیخ

احداثبسیاریازبزرگراههاوپلهااصولفنیواستانداردهایالزمموردتوجهقرارنمیگیردواینامرسببمیگرددبههنگام

.هایمضاعفباشیموقوعسیلشاهدخسارت

هردستگاهیکهطرحمشخصیبرای:ریزیکشورنیزباتاکیدبرلزومپیشگیریازبروزحوادثگفترییسسازمانمدیریتوبرنامه

تواندآنرابهستادمدیریتبحرانارائهدهدودرصورتتصویباینطرحازسویپیشگیریازحوادثوبالیایطبیعیداشتهباشدمی

رقطعاًازاینطرححمایتخواهدکردوظرفمدتیکوتاهاعتباراتموردنیازریزیکشوستادمدیریتبحران،سازمانمدیریتوبرنامه

.کندآنراتامینمی

دراینجلسهکهمعاوناولقوهقضاییه،وزرایراهوشهرسازی،جهادکشاورزی،آموزشوپرورش،استاندارانتهران،البرز،مازندران،

وجانشینفرماندهینیرویانتظامینیزحضور(ره)یتهامدادامامخمینیرییسجمعیتهاللاحمر،رییسکمخراسانشمالی،

هایذیربطدررابطهباسیلاخیرارائهشدوراهکارهایالزمدرخصوصاقداماتداشتندگزارشیازاقداماتانجامشدهدستگاه

.پیشگیرانهناشیازحوادثغیرمترقبهموردبررسیقرارگرفت

ها،بیمهمحصوالتهایلرزهنگاری،آمایشرودخانهصیوهمگانی،موضوعپیشگیریازحوادث،تقویتشبکههایعمومی،تخصآموزش

هایامدادهواییوتوجهبهمسائلکالنشهرهاازجملهموضوعاتیبودکهدراینجلسهموردبحثوتبادلنظرتقویتپایگاهکشاورزی،

.اتمختلف،تصمیماتالزماتخاذشدقرارگرفتوپسازارائهنظراتوپیشنهاد

http://www.iana.ir/majles/item/19344-4.html 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23977-1.html
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 دانه های روغنی

 خبرنگاران جوان

 تن دانه کلزا از مزارع استان اصفهان 945پایان برداشت 

.هکتاریمزارعاستاناصفهانپایانیافت120هایروغنیکلزادروسعتبرداشتدانه

هایروغنیسازمانجهادکشاورزیاصفهاناظهارن،کارشناسمسوولپنبهودانهگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانجوابهگزارش

.روغنیکلزاازمزارعاستانبرداشتشدتندانه370باپایانیافتنزمانبرداشتاینمحصول،:داشت

درصدوجهآنبهکشاورزانپرداخت71هزارریالبودکهتاکنون11امسالنرخخریدتضمینیهرکیلودانهکلزا:بنیاسدیافزود

.شدهاست

فریدنوبویینمیاندشتعمدههایبرخوار،تیرانوکرون،دهاقان،خوانسار،سمیرم،شاهینشهرومیمه،نجفآباد،شهرستان:ویگفت

.مراکزتولیداینمحصولدراستاناصفهانهستند

هایخاکزیازجملهپاخورهغالت،ترینمزایایکشتکلزاررادراصالحوافزایشحاصلخیزیخاک،کنترلبیماریبنیاسدیمهم

.لکردگندمدرکشتبعدازکلزابیانکرددرصدیعم10تا20هایباریکبرگزمینزراعیوهمچنینافزایشکنترلعلف

درصدپروتئیندر30استو9وامگا3درصدروغنکهدرصدباالییازآناسیدهایچربغیراشباعازجملهامگا٣0کلزاباحدود

.کشیوتغذیهداموطیوراستهایروغنیدرزمینهروغنکنجالهازجملهبهتریندانه

http://www.yjc.ir/fa/news/5191191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5284284


 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

129 
 

 روغن

 - 31/25/21فارس

 اولین محموله روغن تصفیه شده به عراق صادر شد
 .تن به عراق صادر شد 031اولین محموله روغن تصفیه شده ایران به وزن : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

براساس:بهنقلازشرکتبازرگانیدولتیایران،علیقنبریمدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایرانگفتخبرگزاریفارسبهگزارش

توافقاتبهعملآمدهبیناینشرکتووزارتبازرگانیعراقمبنیبرصادراتروغنتصفیهشدهبهاینکشور،اولینمحمولهازاین

.ورعراقصادرشدهاطیهفتهگذشتهبارگیریوبهمقصدکشروغن

.هایصادراتیازدوبرندمعتبربودهودربطرهاییکلیتریبهکشورعراقصادرشدهاستروغن:قنبریافزود

تنبهکشورعراق2011یروغننیزظرفچندروزآیندهبهوزنصادراتدومینمحموله:معاونوزیرجهادکشاورزیتصریحکرد

.انجامخواهدشد

.شودکهدرآیندهنزدیکاولینمحمولهشکرتصفیهشدهنیزبهعراقصادرمی:عالمکردویهمچنینا

هدفشرکتبازرگانیدولتیایرانازصادرات:معاونوزیرجهادکشاورزیبااشارهبهموجودیباالیذخایرروغنخامکشورافزود

زودهبرایکشورازطریقتصفیهوفرآوریاینکاالها،اشتغالکاالهایاساسیفرآوریشدهبهبازارکشورهایهدف،ایجادارزشاف

زایی،ارزآوری،بهرهوریبیشترواستفادهبهینهازظرفیتهایکشوردرحوزهصنعتموادغذاییازطریقپرکردنظرفیتهایخالی

.کارخانجاتصنعتیاست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=49311514111391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940521000982
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 روغن
 آیانا-1931مرداد  22, پنجشنبه

 شود  نخستین محموله شکر تصفیه شده نیز صادر می/ صادرات نخستین محموله روغن تصفیه شده به عراق
تن به عراق صادر شد که انتظار می رود بر اساس مذاکرات  031در حالی نخستین محموله روغن تصفیه شده ایران به وزن 

 . و هماهنگی های صورت گرفته، به زودی اولین محموله شکر تصفیه شده نیز به عراق صادر شود

ن،علیقنبریمعاونوزیرجهادکشاورزیومدیرعاملبهگزارشخبرگزاریکشاورزیایرانبهنقلازشرکتبازرگانیدولتیایرا

براساستوافقاتبهعملآمدهبیناینشرکتووزارتبازرگانیعراقمبنیبرصادراتروغنتصفیه:شرکتبازرگانیدولتیایرانگفت

.صادرشدهاطیهفتهگذشتهبارگیریوبهمقصدکشورعراقشدهبهاینکشور،نخستینمحمولهازاینروغن

:هایصادراتیازدوبرندمعتبربودهودربطرهاییکلیتریبهکشورعراقصادرشدهاست،تصریحکردقنبریبابیاناینکهروغن

.تنبهکشورعراقانجامخواهدشد2011یروغننیزظرفچندروزآیندهبهوزنصادراتدومینمحموله

.شوددیکنخستینمحمولهشکرتصفیهشدهنیزبهعراقصادرمیکهدرآیندهنز:ویهمچنیناعالمکرد

هدفشرکتبازرگانیدولتیایرانازصادرات:معاونوزیرجهادکشاورزیبااشارهبهموجودیباالیذخایرروغنخامکشورافزود

تصفیهوفرآوریاینکاالها،اشتغالکاالهایاساسیفرآوریشدهبهبازارکشورهایهدف،ایجادارزشافزودهبرایکشورازطریق

زایی،ارزآوری،بهرهوریبیشترواستفادهبهینهازظرفیتهایکشوردرحوزهصنعتموادغذاییازطریقپرکردنظرفیتهایخالی

.کارخانجاتصنعتیاست

http://www.iana.ir/food/item/11140-4.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/24076-1.html
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 روغن
 ایسنا - 193۱مرداد  21چهارشنبه 

  روغن ایرانی هم مسافر عراق شد

.تنبهکشورعراقخبرداد991معاونوزیرجهادکشاورزیازصادراتنخستینمحمولهروغنتصفیهشدهایرانبهوزن

براساستوافقاتانجامشدهبیناینشرکتووزارت:دراینبارهاظهارکرد-مدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایران-قنبریبهگزارشایسناعلی

هایصادراتیطیهفتهگذشتهبارگیریوبهمقصدبازرگانیعراقمبنیبرصادراتروغنتصفیهشدهبهاینکشور،اولینمحمولهازاینروغن

.شدکشورعراقصادر

.شودتنبهعراقصادرمی2011روغننیزطیچندروزآیندهبهوزندومینمحموله:ویافزود

.شوددرآیندهنزدیکاولینمحمولهشکرتصفیهشدهنیزبهعراقصادرمی:معاونوزیرجهادکشاورزیاعالمکرد

هدفازصادراتکاالهایاساسیفرآوریشدهبه:یرروغنخامکشورگفتمدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایرانبااشارهبهموجودیباالیذخا

هایوریبیشترواستفادهبهینهازظرفیتبازارکشورهایهدف،ایجادارزشافزودهازطریقتصفیهوفرآوریاینکاالها،اشتغالزایی،ارزآوری،بهره

.هایصنعتیاستالیکارخانههایخکشوردرحوزهصنعتموادغذاییازطریقپرکردنظرفیت

http://www.isna.ir/fa/news/31151441119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94052112048


 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

126 
 

 زعفران

 خبرنگاران جوان

 شش برند زعفران تقلبی اعالم شد

هاهشدارزابودناینزعفرانتقلبیدراستان،بربیماریمدیرکلاستاندارداستانتهرانضمناعالمخبرشناساییششبرندزعفران

.داد

هایاستاندارد،درتشریحاینخبر،مسلمبیاتباتاکیدبردقتدرمصرفزعفرانگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانجوانبهگزارش

هایجدیدراینزمینهازخصوصفراوردهزعفرانکهمشمولاستاندارداجباریاست،بازرسیباتوجهبهتقلباتگستردهدر:گفت

هایتجارتیممتازمادر،نمونهقائنات،ایرانبازارمولویتهرانانجامومنجربهکشفششبرندزعفرانتقلبیوغیراستانداردبانام

.زمین،ممتازیاقوتوکادویخراسان،بیلُندشد

هاعمومادرکشورهایاینزعفران:هایتقلبیمنشاگیاهیندارند،ادامهدادتبابیاناینکهحتیقسمتقابلتوجهیاززعفرانبیا

هایمصنوعیصنعتیوغیرمجازنظیرتارترازینباقدرترنگدهیباالوتاثیراتایوبعضاتوسطرنگاطرافوباموادقندینشاسته

.شوندسرطانزایی،تولیدمی

هابهصورتکامالسنتتیکوبااینزعفران:رسند،گفتهاچندبرابرقیمتتمامشدهبهفروشمیویبااشارهبراینکهاینزعفران

.شونداختالطمحصولگیاهیاصلیبابافتمشابهتهیهمی

رمنازلوجعلنشاناستاندارد،بهسختیقابلبندیدهایمذکوربهدلیلبستهاینمقاممسوولباتاکیدبرایننکتهکهزعفران

ایم،لذاشکتقلباتدرفراوردهزعفرانبسیاربیشترازآناستکهماتاکنونشناساییکردهبی:ردیابیهستند،خاطرنشانکرد

.نمایندکنندگانحتمابایدبهداشتنکدریابیدراینمحصوالتتوجهوازمراکزخریدمعتبرزعفرانتهیهمصرف

بیاتدرپایانبرایحصولاطمینانازسالمتمحصولواعتبارپروانهکاربردعالمتاستاندارد،کددهرقمیمندرجدرزیرعالمت

.ارسالوکنترلنمایند21112027استانداردرابهسامانهپیامکی

http://www.yjc.ir/fa/news/5191991 
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 زعفران

 فودپرسفودپرس239٣مردادماه21یکشنبه

 شدن متخلفان طالی سرخ و آرامش بازار در آینده کشاورزی  دستگیر;4
رونددارشدناینباادامه:کنندگانزعفرانتقلبیدربازارخبردادوگفتشدنتعدادیازعرضهعضوشورایملیزعفرانازدستگیر <

چندیپیش:علیحسینیاظهارکرد.ورسیدنمحصولدرآستانهبرداشتامسالامیدواریمبازارزعفرانروبهتعادلوآرامشبیاورد

کردنددستگیرشدندکهاگراینخبرصحتداشتهرابارنگزعفرانبهبازارعرضهمیکنندگانمتقلبزعفرانکهگیاهتعدادیازعرضه

توانامیدواربودکهمتقلباندیگرامیدیبرایادامهرودومیندهنیزادامهپیداکند،بازارزعفرانروبهتعادلوثباتمیباشدودرآی

همچنانبازارخارجیزعفرانبامشکلمواجهاستوصادراتاینمحصولاستراتژیک:ویافزود.تخلفاتخوددربازارزعفرانندارند

ایاستکهبازارازدستزعفرانایرانیدرحالخارجشدنهابهگونهکاهشیافتهاست،چراکهقیمتایرانینسبتبهگذشته

شدنبهفصلبرداشتاستودیگرازدالیلکاهشمبادلهزعفراندربازارخارجی،نزدیکیکی:عضوشورایملیزعفرانادامهداد.است

اندچندانفرصتینداشتهجوییبیشترانبارکردهسالگذشتهراهمچنانبرایسودشودکهمحتکرانیکهمحصولزعفراناینسببمی

آیدوبههمینسببدرحالحاضرنیزچندانمشتریبرایزعفرانوجودنداردوباشند،چراکهتاشهریورماهمحصولتازهبهبازارمی

کنندهزعفرانجهانکنندگانزعفرانبایدبدانندکهایرانتامیناحتکار:حسینیتصریحکرد.تجارخارجیخواهانزعفرانامسالهستند

رغمصادراتهمچنانمازاداینمحصولدربازارداخلیشود،بنابراینعلیهایمختلفصادرمیاستوتنهانیمیازتولیداشبهکشور

برخوردبامتخلفاندربازارزعفرانوباادامه:واریکردویاظهارامید.توانندبرایبازارزعفرانتعیینتکلیفکنندوجودداردوآنهانمی

رسیدنمحصولتازهبرداشتشدهبهبازار،بازارزعفراندرماهآیندهآرامشبیشتریداشتهباشد

http://www.foodpress.ir/Post
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 زیتون

 آیانا-1931مرداد  18, یکشنبه

 اعتبارات مقابله با مگس زیتون ابالغ شد / مگس زیتون آمد، اما خسارت آن چشمگیر نیست
های قزوین، زنجان و گیالن وجود دارد، اما استفاده از وسایل مقابله  با وجود آنکه شیوع آفت مگس زیتون در استان

 . د نداردهمچون کارت زرد، فرمون و سایر ادوات موجود است و مشکل خاصی وجو

ازافزایشجمعیتمگسزیتوندر(ایانا)معاونفنیسازمانحفظنباتاتکشورامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

دلیلخنکشدنهوا،جمعیتاینآفتافزایشیافتهکهالبتهاقداماتاینبه:هایقزوین،زنجانوگیالنخبردادوگفتاستان

.لانجاماستسازماندرحا

شدهازفصلزمستان،اقداماتیجهتکاهشجمعیتاینآفتبهانجامرسیدهوبرایهایانجامبراساسپیگیری:یحییابطالیافزود

.پاشیانجامشدهاستسالجارینیزتدارکاتمختلفیدرزمینهادواتموردنیازسم

هایحشراتوهایزرد،فرمونهایدرگیرابالغشدهوعالوهبرآنکارتاستاناعتباراتاستانیمگسزیتونبه:ویخاطرنشانکرد

.سایرادواتموردنیازبرایمقابلهتدارکدیدهشدهاست

درصدیدولتدرحال71درصدیکشاورزانو31مقابلهبامگسزیتونبامشارکت:معاونفنیسازمانحفظنباتاتکشورادامهداد

.انجاماست

هایجهادپزشکیوادواتتابعهسازمانشودبرایجلوگیریازخسارتاینآفت،بهمراکزگیاهبهباغدارانتوصیهمی:یتصریحکردابطال

.هایالزمجهتمقابلهباآفترااخذکنندهامراجعهکردهونسخهکشاورزیاستان

وگیالنگسترشیافتهاست،امامقابلهباآندرحالانجامبودهوهایقزوین،زنجانباوجودآنکهاینآفتدراستان:وییادآورشد

.گیرنیستخسارتناشیازآنچشم

یکازآنهاهایکشوردرحالتطبیعیقرارداردوهیچهادراراضیکشاورزیوباغوضعیتسایرآفاتوبیماری:ابطالیتأکیدکرد

./بحرانینشدند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19393-4.html 
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 سالمت

 آیانا- 1931مرداد  13, دوشنبه

 آمادگی دامپزشکی برای مقابله با آنفلوآنزا در فصل سرد / درصد کشتارهای دام، صنعتی است 41
کشتارگاه سنتی با حداقل امکانات بهداشتی در کشور وجود دارد که برای تبدیل شدن به صنعتی، مهلت  911حدود 

 . گرفتند

،رئیسسازماندامپزشکیکشوردرگپوگفتصمیمیبهمناسبتروزخبرنگار(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

المللوبهداشتاینسازماننقشیاساسیدراقتصادملی،تجارتبین:دامپزشکیپرداختوگفتشدهدرحوزهبهبیاناقداماتانجام

.عمومیداردودرصورتتوجهبیشتربهروستاهاوداموطیورآنها،ازمهاجرتمعکوسجلوگیریخواهدشد

هایعشایریوروستایی،ضریبامنیتملیرایگانبهدامکنیمتابااستفادهازخدماتبهداشتیودرمانیتالشمی:مهدیخلجافزود

.راتقویتکنیم

دنبالمیلیاردتومانحداکثرتواناینسازمانبرایخریدواکسنوخدماترایگاناستواگربه30تا3٣حدود:ویخاطرنشانکرد

.تحققاقتصادمقاومتیهستیم،بایداینخدماتراافزایشدهیم

هاهایانسانیازدامدرصدبیماری70المللی،بهگفتهمراجعبین:ینکهپیشگیریمقدمبردرماناست،تصریحکردخلجبااعالما

.شودودراینراستابایدتالشکنیمبهداشتدرجامعهافزایشیابدمنتقلمی

هاهمچونتبکریمهکنگوبهبرخیبیماری:شدهاینسازماناشارهکردوادامهدادویبهبیماریتبکریمهکنگوواقداماتانجام

.کنیآناجراییشودهایریشهکندودراینراستابایدتالششودراهاقتصاددامدارانومردمجامعهلطمهواردمی

سازاستوهادربلندمدتمشکلهایداروییبرایانسانهایدیگریهمچونسموموباقیماندهعالوهبرآن،آالینده:خلجیادآورشد

.اندازدرابهخطرمی...المللوصادراتووارداتمحصوالتدام،طیور،آبزیانوتجارتبین

کاال توسط دامپزشکی 41هزار مجوز برای صادرات  94صدور بیش از 

کاالصادر71تمجوزبرایصادرا211هزارو32سازماندامپزشکیکشوردرسالگذشته:رئیسسازماندامپزشکیکشورتأکیدکرد

.کرد

هاعالئمخاصیندارد،اماازآنجاکهدرتمامینقاطجهاناینبیماریاستعدادشیوعبیماریتبکریمهکنگودردام:ویاظهارداشت

.ترشوندهایاشاعهآنآگاهدارد،الزماستمردمنسبتبهروش

هاوجوددارد؛بنابراینبایداقداماتیانجامشودیشترحیواناتوکنهمنشاءاینبیمارینوعیویروساستکهدرب:خلجهمچنینگفت

.هاوجلوگیریازدستکاریآنهاتوسطمردمروستاییترویجشودکنیباکنهکهریشه

عتهایآلودهنیزدرطبیهایکشورهایعراق،ترکیه،پاکستانوعماندرمعرضاینویروسهستندوکنهدام:ویدرادامهافزود

.کنندچرخشمی

بندیاداروهایدورکنندهحشراتوکنهاستفادهکنندوازپشه:خلجبهمردمیکهقصدگذراندندرطبیعترادارند،خاطرنشانکرد

هاجلوگیریچینیازدستکشاستفادهکنندوبهفرزندانخودآموزشدهندکهازلهکردنکنهعالوهبرآندامداراندرزمانپشم

.دکنن

هااقدامهایالزمدادهشودکهدرابتدادرکشتارگاهکشتاردامدرمرحلهبعدیاشاعهویروسبودهکهالزماستآموزش:ویادامهداد

.هایصنعتیمجازتهیهکنندهاکنندومردمنیزدامخودراازمحلبهذبحدام

ها در کشور تدوین کتاب ساماندهی کشتارگاه
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هایصنعتیکنیمتاکشتارگاهتالشمی:هاخبردادوتصریحکردپزشکیکشورازتدوینکتابساماندهیکشتارگاهرئیسسازماندام

کشتارگاهدیگرنیزدر٣1کشتارگاهصنعتیدامفعالدرکشورداریمو7٣رادرسازماندامپزشکیتوسعهدهیمودراینراستاتاکنون

.حالتأسیساست

31٣صورتتدریجیتبدیلآنهابهواحدهایصنعتیانجامشدهودرحالحاضرکشتارگاهسنتی،به371تعداداز:خلجیادآورشد

.ترتغییروضعیتآنهاانجامشودکشتارگاهسنتیدرکشورباقیماندهاستکهامیدواریمهرچهسریع

هایتهران،دهندودراستانرادراتاقسردقرارمیکشتارگاهوجودداردکهپسازذبحدامگوشت211درکشور:ویتأکیدکرد

.سردهستندهامجهزبهاتاقپیشالبرز،گیالن،سیستانوبلوچستان،زنجانوقمنیزکشتارگاه

هایسنتیدرکشورتعطیلشدهوآنتعدادینیزکهباقیماندهازحداقلامکاناتدرصدکشتارگاه90حدود:خلجاظهارداشت

.برخوردارهستندبهداشتی

درصددر31تا10هایصنعتیبودهوحدودشوند،درکشتارگاههاییکهکشتارمیدرصددام71بیشاز:ویهمچنینگفت

.شوندهایغیرصنعتیذبحمیکشتارگاه

تب کریمه کنگو در ایران تنها هفت قربانی گرفت

موردابتالی997میالدیدرترکیه112٣اینبیماریدرسال:فزودرئیسسازماندامپزشکیکشوردربارهتبکریمهکنگونیزا

.نفرآنتلفشدند٣٣انسانیداشتکه

نفرابتالیانسانیگزارششدکه٣3نفرازمبتالیانجانباختند،امادرایراندرهمینمدت29درکشورعمان:خلجخاطرنشانکرد

.تنهاهفتموردآنهاجانباختند

هاومبارزهباهایباالیوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوسازماندامپزشکیدرساماندهیکشتارگاهتالش:دادویادامه

.هایخارجیباعثشدهاستکهآمارمبتالیاننسبتبهسایرکشورهایمنطقهکمترباشدانگل

آال نیست، مردم با آسودگی مصرف کنند گرین دیگر در ماهی قزل ماالشیت

گرینبرایازآنجاکهسمماالشیت:هایخامدامیدرکشورخبردادوتصریحکردرئیسسازماندامپزشکیکشورازپایشفرآورده

آالکاربردداشت،سازماندامپزشکیکشوربامعرفیجایگزیناینمادهبسیارسمی،تالشکردهایخارجیدرماهیقزلمقابلهباانگل

.ترعرضهکندکهاینآبزیراسالم

کنندگانازاینسمگرینباشندواستفادهماهسالجاریاعالمشدکهماهیانیکهآلودهبهسمماالشیتفروردین20از:خلجیادآورشد

.حقورودمحصوالتشانبهبازارسلبخواهدشد

بررسیقرارگرفتوتنهادوموردازاینتعدادصورتتصادفیتحتموردبه391برداریشدواستانکشورنمونه21در:ویتأکیدکرد

.سازیآنهاانجامشدداراینتایجمثبتیبودکهمعدوم

آالمصرفتوانندبدوننگرانیقزلآال،مردممیگذاراندربخشماهیقزلدهندگانوسرمایهبامشارکتپرورش:خلجاظهارداشت

.کنند

استان11درصدمزارعکشوردر211وجودآیدکهیکسالآیندهشرایطیبهویاظهارامیدواریکردکهطیششماهتا

.گرینباشنددهندهاینماهیعاریازهرگونهسمماالشیتپرورش

واکسیناسیون علیه تب مالت دچار نقصان شد، اما بیماری طغیان نکرد
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هایخامدامیازاماکنعرضهفرآورده:اشارهکردوگفتشدهدرماهرمضانهایانجامرئیسسازماندامپزشکیکشوربهآماربررسی

تنفرآوردهخامدامیازمصرفانسانیخارجشود،زیرادارایمشکالت٣31بازدیدانجامشدکهمنتجبهآنشدکه130هزارو12٣

.بهداشتیبودند

هزارنفرهکتار29هزاربه91الیانسانیآنازسالگذشتهآمارابت9هاییاستکهطیسلگاویازبیماری:خلجهمچنینافزود

.رسیدهاست

درگذشتهاعتباراتوسیعیدراینبخشوجودداشتوگاردجاویدانمقابلهباآنرادرسراسرکشورانجام:ویخاطرنشانکرد

.داد،امادرحالحاضردامپزشکیباحداقلامکاناتتوانستهاینبیماریرامهارکندمی

بهحداقلخودیعنیپوشش91تا11هایواکسیناسیونعلیهتبمالتدچارنقصانشدودرسال2317درپایانسال:ادامهدادخلج

.هارسیددرصدیدام10

درصدواکسیناسیونبیشتراز21٣نیز93وضعیتواکسیناسیونبهبودپیداکردودرسال93تا91هایدرسال:ویتصریحکرد

.ازآنانجامشدسالپیش

هزارموردواکسیناسیونعلیهتبمالتبهانجامرسیده،درحالیکهدر2٣1میلیونو27درچهارماههابتدایامسال،:خلجیادآورشد

.هزاردُزواکسیناسیونانجامشدهبود911میلیونو21مدتمشابهگذشته،

.دهایسنتیراازدیگراقداماتدامپزشکیدراینبخشبرشمردویآموزشافراددرمعرضخطروجلوگیریازاشاعهواح

امیدواری برای صادرات گوشت طیور به عراق

کمیتهعلمیآنفلوآنزایفوقحادپرندگانوستادملی:رئیسسازماندامپزشکیکشوردربارهبیماریآنفلوآنزادرکشورتأکیدکرد

.کشاورزیدراینبخشبسیارپررنگاستمبارزهبااینبیماریتشکیلشدهوحضورجهاد

حادپرندگانرادرحوزهانسانیوهایوزیرجهادکشاورزیتوانستیمتعدادمبتالیانبهآنفلوآنزایفوقباحمایت:خلجاظهارداشت

.طیوربهحداقلممکنبرسانیم

دلیلقطعهمرغمعدومشدهاست،درکشورمابه٣1دهوایالتآمریکامبتالبهبیماریآنفلوآنزابو11درحالیکه:ویهمچنینگفت

.جزچندموردناچیز،کشورازآلودگیپاکاستتوانگفتکهبههاییکهدرگذشتهانجامشده،درحالحاضرمیپایش

٣11هزاروونهازیکهزارنم33میالدیکهآلودگیکشورهایهمسایهرافراگرفتهبود،بیشاز1120درسال:خلجدرادامهافزود

هزارموردآزمایشبهانجامرسیدومشخصشدکهویروسدرگردش91واحدپرورشصنعتیوطیورروستاییانجامشدوبیشاز

.حادنداریمآنفلوآنزایفوق

دکهنخستیننمونهکرد،باعثشباشسازماندامپزشکیکشوردرحالیکهدرجهانآنفلوآنزابیدادمیآماده:ویخاطرنشانکرد

.هایمازندرانبهسرعتشناساییومعدومشوندموجوددرتاالب

دربازدیدوزیرکشاورزیعراقبهایران،امیدواریبرایصادراتدوبارهگوشتطیورفراهم:رئیسسازماندامپزشکیکشورادامهداد

.شد

.استتااقداماتکنترلیخودراافزایشدهددرفصلسردنیزسازماندامپزشکیکشورآماده:خلجتصریحکرد

هزارخودرویموجوددرسراسرکشورکه111برایجلوگیریازاشاعهویروسآنفلوآنزا،سازماندامپزشکیکشور:وییادآورشد

لتیرانیزکردند،شستشووضدعفونیکردوعالوهبرآن،خدماتبخشغیردوهایآنراحملمیمحصوالتزندهدامیوفرآورده

.خریداریکردیمتابتوانیماینبیماریرادرکشورمهارکنیم

های تولیدکننده خوراک طیور پایش کارخانه
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مرغدرحالانجامتر،پایششیرخام،عسلوتخمبرایتولیدمحصوالتخامدامیسالم:رئیسسازماندامپزشکیکشورتأکیدکرد

هایتولیدکنندهآنپسازاخطار،هفلزاتسنگیندراینبخشتحتبررسیاستوشرکتاستودربخشغذایدامنیزآلودگیب

.روخواهندشدبرایرفعنقصبااقدامجدیدامپزشکیدرجلوگیریازتولیدروبه

کهدربرخیهایاینبیماریبههفتعددرسید،درحالیدرسالگذشتهتعدادکانون:خلجدربارهبیماریشاربننیزاظهارداشت

.مناطقکشورواکسیناسیونقطعشدهبود

هایخامدامیباکشورهایپاکستان،برایوارداتوصادراتفرآورده:هاییکهباکشورهایهمسایهداریم،گفتنامهویدربارهمبادله

زتمامیاقداماتالزمانجامشدهودرایموباکشورروسیهنینامهرسیدهآذربایجانوارمنستانبهمرحلهنهاییبرایتوافقموافقت

.مرحلهآنهستیمکهبخشخصوصیوتجاردوکشوربرایمبادلهبایدآمادهشوند

شدندودوکشتارگاهنیزموفقشددرسایتIRهشتکشتارگاهکشوردربخشطیورموفقبهدریافتکد:خلجهمچنینافزود

.اتحادیهگمرکیفدراسیونروسیهقرارگیردوعالوهبرآن،دربخشآبزیاننیزتوانستیمصادراتموفقیرابهکشورروسیهرقمبزنیم

.دارنیزدرسایتایناتحادیهقرارگرفتهاستمرغنطفهیکمرکزتولیدکنندهتخم:ویخاطرنشانکرد

./مذاکراتدرحالنهاییشدناستوهیچمشکلخاصیوجودندارد:لجدرپایانتصریحکردخ

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11111-4.html 
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 سالمت
 فودپرس 1931مرداد ماه  17شنبه 

  !پرخاصیت ترین میوه

انجیرمنبعخوبیازموادمعدنینظیرپتاسیم،کلسیم،منیزیم،آهن،.هاستترینمیوهانجیریکیازقدیمیوپرخاصیت <غذاوتغذیه

 .استکهباافزایشسالمتکلیبدنارتباطمستقیمدارند E و A،K هایینظیرویتامیناکسیدانمسوآنتی

البتهانجیرتازهتنهادرفصولگرمسالموجودند،بههمیندلیلهممصرف.تواندربازاریافتتازهوخشکمیانجیررابهدوشکل

 .انجیرخشکدرمیانمردممتداولاست

گرم9.0گرمکربوهیدراتو99گرمچربی،9گرمپروتئین،3.3کالری،1٣9گرمانجیرخشک،211بهگزارشسالمتنیوز،درهر

گرمفیبر1.1کربوهیدراتو3.11گرمچربی،3گرمپروتئین،3.2کالری،11اینمقادیردرانجیرتازهبهترتیب.وجودداردفیبر

 .است

 هایقلبیپیشگیریازبیماری

هبراین،عالو.دهندهایقلبیراکاهشمیایناسیدهایچربخطرابتالبهبیماری.است9وامگا3انجیرخشکحاویفنول،امگا

گلیسیریدمحسوبدرواقع،برگانجیریکبازدارندهبرایتری.گلیسیریدموجوددرخونداردبرگانجیرتاثیرزیادیبرمیزانتری

 .هایقلبیاستگلیسیریدیکیازعللاصلیبیماریتری.دهدشودومقدارکلیآنراکاهشمیمی

 مناسببرایبیماراندیابتی

علتاینخاصیتنیزوجودفیبردرانجیر.توانددرکنترلدیابتافرادمبتالبهاینبیماریموثرباشدندکهانجیرمیمتخصصانمعتقد

اینموردبرایبیمارانیکهبایدانسولینتزریقکنند.شودنیازبدنافراددیابتیبهانسولینکاهشیابدبرگانجیرباعثمی.است

هرچهمیزان.تواندبهکاهشجذبقندپسازهروعدهغذاییکمککندسرشارازپتاسیماستکهمیانجیر.تواندموثرباشدمی

 .تریداشتهباشندتوانندزندگیعادیهامییابدودیابتیپتاسیمدربدنبیشترباشد،نوساناتقنددربدنکاهشمی

 کاهشوزن

بههمیندلیلاستکه.دهد،کمکبهکاهشوزناستیکهفیبرانجاممییکیازکارهای.فیبرموجوددرانجیرخواصزیادیدارد

البتهتوجهداشتهباشیدکهانجیرنسبتادارایکالری.شودفیبرزیادیمصرفکنندوزنتوصیهمیمعموالًبهافرادچاقیادارایاضافه

بههمیندلیلبهتراستدرمصرفآنازاین.یرمصرفشودتواندمنجربهافزایشوزنشود،خصوصاًاگرهمراهباشزیادیاستومی

پسبهتراستدرمصرفآن.مصرفچندعددانجیربرایدریافتموادمغذیآنکافیاست.جهتجانبتعادلرارعایتکرد

 .روینکنیدزیاده

 کاهشکلسترول

شود،بهسادگیجامیاینفیبردرسیستمگوارشجابههنگامیکه.پکتیننوعیفیبرگیاهیومحلولاست.انجیردارایپکتیناست

عالوهبر.شوندشوندمنتقلمیکندوبهقسمتیازبدنکهموادزائدبرایدفعدرآنجاجمعمیهایاضافیراباخودحملمیکلسترول

ذاهایچربومضرموثرباشدوازاینطریقتوانددرکنترلاشتهاومیلشمابهمصرفغاین،انجیربهدلیلوجودفیبرزیاددرآنمی

 .نیزمانعازورودمقادیراضافیکلسترولبهبدنشود

 محافظتدربرابرسرطانسینه

درایندوران،تعادل.کندهادربرابرسرطانسینهپسازیائسگیمحافظتمیثابتشدهاستکهفیبرموجوددرانجیرازخانم

هایگوناگوندربدنباسیستم.هایگوناگونشودممکناستبرهمخوردهمینامرموجبایجادبیماریهاهادربدنخانمهورمون

در.گیردهابرهمخورد،سیستمایمنیبدننیزتحتتاثیرقرارمیازاینرواگرتعادلهورمون.یکدیگرارتباطبسیارنزدیکیدارند
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 .یابدهایآزادکهعاملاصلیایجادانواعسرطانهستندکاهشمینتیجهتواناییبدنبرایمبارزهبارادیکال

 هاتقویتاستخوان

هرچهمصرفکلسیمافزایشیابد،.شودهایکضرورتمحسوبمیکلسیمنیزبرایتقویتاستخوان.انجیرسرشارازکلسیماست

انجیرهمچنیندارایفسفر.یابدندرسنینباالکاهشمیدیدگییاابتالبهپوکیاستخواشوندواحتمالآسیبهاتقویتمیاستخوان

 .دیدگییاشکستگیموثراستهایاجوشخوردنآنهاپسازآسیبگیریاستخوانفسفردرشکل.است

 مقابلهبابرونشیت

یاریازبیمارانتنفسیکردهبرگانجیربرایبسدم.هایانجیرموادخوبیبرایجوشاندنهستندموادشیمیاییطبیعیموجوددربرگ

همچنیناین.کردهبرگانجیرکمککردتوانبهبهبودآنبامصرفدمیکیازمشکالتتنفسی،برونشیتاستکهمی.شودتجویزمی

 .تواندمفیدباشدوعالئمآنراکاهشدهدکردهبرایافرادمبتالبهآسمنیزمیدم

 پیشگیریازسرطانروده

هایآزاد،علتایجادسرطاندربدنرادیکال.ترصورتگیرندهایآزادازبدنسادهوسریعشودحذفرادیکالحضورفیبرباعثمی

 .کندکندوبهبهبودعملکردآنکمکمیفیبرفعالیترودهراتنظیممی.هستند

 جلوگیریازیبوست

هاکمککردهبرزیادبهبهبودعملکرددستگاهگوارشورودهاینمیزانفی.گرمفیبروجوددارد0درهرسهعددانجیرمتوسط،حدود

طورکلیمتعادلهارابهشودوعملکردرودهفیبرعالوهبرجلوگیریازیبوست،مانعازاسهالنیزمی.شودومانعازایجادیبوستمی

 .کندمی

 کنترلفشارخون

امااگرافزایشسدیمباکاهشپتاسیمهمراهشود،نتیجهآنافزایش.شودهایغذاییواردبدنمیسدیممعموالًبهشکلنمکدروعده

درنتیجهاینمیوهبرای.انجیرازطرفیدارایمقادیرزیادیپتاسیموازطرفدیگردارایمیزانکمیسدیماست.فشارخوناست

 .آوردنبرایشماآرامشبههمراهمیانجیرباایجادتعادلدرفشارخو.مبارزهبافشارخونگزینهبسیارمناسبیاست

http://www.foodpress.ir/Post
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 سالمت

 فودپرس239٣مردادماه11پنجشنبه

 <دستور العملی برای الغری غذا و تغذیه;
فقطبهرژیمغذاییبستگینداردبلکهبهواکنشرفتاریدرونیبدنبسیاریازافراددرتالشبرایکاهشوزنخودهستنداماچاقی 

درحالحاضرالغریواژهایاست:محسنخوشنیتمتخصصغدددرونریزدرگفتگوباباشگاهخبرنگارانجوان؛.هموابستهاست

امااینموضوعفقطبهرژیمغذایینامناسب.کهبینمردماهمیتفراوانیداردوافراددرتالشبرایرسیدنبهوزننرمالخودهستند

:ویدرخصوصعاملاسترسادامهداد.ختمنمیشودوعواملدیگریهمچوناسترسوعصبیبودنهمدرتشدیدچاقیمؤثراست

استرسهنگامیکهدچاراسترسمیشوید،هورمونیبهنامکورتیزولترشحمیشودکهاینترشحسببچاقشدنافرادمیشوداما

بلکهفردبرایکاهشاسترسخودبهصورتناخودآگاهغذاهایپرکالریراطلبمیکندکه.فقطبهترشحهورمونهاختمنمیشود

بنابراین،میتوانیدبهجایاینکهغذاهایپرکالریراصرفکنیدکتاببخوانیدویابهمالقاتدوستان.موادمغذیچندانیندارد

اینافرادبرایکاهشاسترسبهجایاینکهبهسراغغذاهایپرکالریبروندمی:قابلهبااسترسبیانکردویدرخصوصم.بروید

تواننددرجستوجویتکنیکهایمدیریتاسترسوانتخابرژیمغذاییمناسبباشند

 http://www.foodpress.ir/Post.
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 سالمت
 فودپرس 1931مرداد ماه  21چهار شنبه 

  !را می کاهند "شیرینی  "خوراکی هایی که تمایل به 

یکیازمهمترینعللشایعاضافهوزن،مصرفبیشازحدخوراکیهایشیریناستکهدراینحالتتمایلبه <غذاوتغذیه

اینخوراکیهاچندانارزشتغذیهایبرایبدن.آردوچربیهاافزایشمییابدخوردنموادغذایینهچندانسالم،سرشارازشکر،

اماجالباستبدانیدکهمصرف.ندارند،بهسرعتدربدنبهصورتچربیتجمعمییابندوباعثچاقیدربعضیاندامهامیشوند

 .بعضیازخوراکیهایطبیعیمیتوانداینتمایلراکمترکند

عیوسالمموجوددربعضیخوراکیهانیازبدنراتامینمیکندوبههمیندلیلموجبکاهشتمایلبهشیرینیجاتشیرینیطبی

 .درواقعسطحگلوکزدرانواعخوراکیهامتفاوتاستکهمیتوانددراشتهابهمصرفشیرینیتاثیربگذارد.مصنوعیمیگردد

 دارچین

محسوبمیشودمقدارقندخونراکاهشمیدهدودفعموادغذاییازمعدهرابه1دیابتنوعینادویهبینظیرکهدرمانطبیعی

اینافزایشقندعلتتمایلبهشیرینیجات.تاخیرمیاندازدکهاینحالتافزایشقندخونپسازغذاخوردنراکاهشمیدهد

 .پسازصرفغذامحسوبمیشود

دمنوشدارچینپسازغذانیزمفید.استفادهکرد...متعددیدرترکیبانواعکیک،شیرینی،دسرودارچینرامیتوانبهروشهای

 .ترکیباینادویهمعطرباعسلنیزهنگامناشتاتوصیهمیشود.خواهدبود

 کدوحلوایی

وندکهدراینصورتسطحقندکدوتنبلسرشارازکربوهیدراتاستامامقدارباالیفیبرهایموجوددرآنبهتدریججذبمیش

 .خوندرحدمتعادلوثابتباقیمیماند

اینانگلها.بایدخاطرنشانکردافرادیکهدرمصرفکیکزیادهرویمیکنندبدوناینکهبداننددچارانگلهایرودهمیشوند

یکیازقدیمیترینروشهایمقابلهبااینانگل.فردرابهخوردنبیشترشیرینیجاتترغیبمیکنندزیراازآنهاتغذیهمیکنند

 .ها،تخمهکدواست

مقدارزیادشکرموجوددرکدوباعثمیشود.کدوعمومابهشکلپختهمیلمیشودومیتوانآنرابهشکلپورهیادسرآمادهکرد

 .اینخوراکیهمراهبادارچینبسیارلذیذباشد

 هویج

هویجمانندکدوحلواییبهتدریججذب.هایپیچیدهاستکهپسازهضمبهقندتغییرحالتمییابدهویجنیزحاویکربوهیدرات

البتهمیتوان.بهترینشکلمصرف،هویجخامبهشکلپورهیاآبگرفتههمراهباآبسیباست.میشودوقندخونراباالنمیبرد

 .هویجرادرترکیبانواعغذاهااستفادهکرد

 زمینیشیرینسیب

اینسیبزمینیسرشارازقندهایطبیعیاست.انواعمختلفسیبزمینیشیرینوجوددارندکههمهآنهاطعمشیرینیکمیدارند

فیبرهایسیبزمینیشیرینپکتینهستندکهجذب.امااینمقدارشیرینینگرانکنندهنیستزیراهمراهبامقدارزیادیفیبراست

سیبزمینیشیرینبااحساسسیریباالییهمراهاستاماتوصیهمیشودازبعدازظهربهبعدمیل.خواهدکردقندهاراکندتر

 .بهترینزمانمصرفاینسیبزمینیصبحوظهراست.نگردد

http://www.foodpress.ir/Post.
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 شیالت

 آیانا- 1931مرداد  21, چهارشنبه

 درصدی تولید میگو در گلستان  00افزایش 
 00هکتار است که نسبت به سال گذشته پیش بینی می شود  141در حال حاضر سطح مفید تولید در استان گلستان 

 .درصد افزایش تولید داشته باشیم

،مدیرکلشیالتاستان،درحاشیهبازدیدمعاوناولرئیسجمهورووزیرجهادکشاورزی(ایانا)خبرگزاریکشاورزیایرانبهگزارش

درسواحلجنوبجزیرهیآشوراده،ضمنارائهگزارشیکاملاز(پنکالچر)ازپرورشماهیانخاویاریواستخوانیدرمحیطمحصور

درصداز31هزارهکتاربهبهرهبرداریرسیدهو٣زاولمجتمعپرورشمیگوگمیشاندرفا:فعالیتهایشیالتیاستانگفت

.تاسیساتزیربناییآنانجامشدهاست

سیدجوادقدسعلویبااشارهبرطرحهایتحولزایاقصادیدربخششیالت،توضیحاتیپیرامونفعالیتهایمجتمعپرورشمیگو

استوپرورشماهیانخاویاریدربندرترکمنکهمطالعاتاجراییآندرحالانجاماستارائهدادوگمیشانکهدرحالبهرهبرداری

سالگذشتهیکیازچالشهایمادریافتآبازتاالبگمیشانبرایاینمجتمعبودکهمتاسفانهدرشهریورماهبهعلت:گفت

اماطیهماهنگیهایبهعملآمدهبامحیط.یجهبهمجتمعآبنمیرسیدپسرویآبدریا،ارتباطآبیدریاوتاالبقطعشدودرنت

.کیلومتر،آبرسانیبهاینمجتمعانجامشد0/21زیستواخذمجوزهایالزمازاینسازمان،باایجادکانالیباطولحدود

یدتولیدداریمکهنسبتبهسالگذشتههکتارسطحمف171درحالحاضر:ویبااشارهبهمیزانتولیدمیگودراینمجتمعگفت

.درصدافزایشتولیدخواهیمداشت99پیشبینیمیشود

هزارهکتاراست9فازدوماینمجتمع:مدیرکلشیالتاستاندرخصوصآغازبهکارفازدوممجتمعپرورشمیگوگمیشانبیانکرد

هزارتن21هزارهکتارتولیدیبالغبرساالنه21بابهرهبرداریازاینهزارهکتارخواهدبودکه1،21و2کهدرمجموعدوفاز

درصداینتولیدصرفصادراتخواهدشدوبااینمیزانتولیدوصادرات،مجتمعپرورشمیگوگمیشان11میگوخواهیمداشتکه

.میلیوندالرارزآوریخواهدداشت211ساالنه

حجتیوزیرمحترمجهادکشاورزیبااشارهبهظرفیتهایخوبآبزیپروریدرگلستانوتاکیدبرهمچنیندراینبازدیدیکروزه

هزارهکتاردر٣هزارهکتاریپرورشمیگودرگلستانطراحیکهدرمرحلهاولآن21دراینخصوصمجتمع:پرورشمیگوگفت

.حالبهرهبرداریاست

.تنمیگوبرداشتشود111دراینمجتمعبرداشتشدوپیشبینیمیشودامسالتنمیگو٣12بهگفتهیحجتیسالگذشته

کیلومتریشمالگمیشاندرمنطقهمحرومومرزی،درمرزترکمنستانواقعشده27الزمبهذکراستمجتمعپرورشمیگودر

./است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/11154-4.html 
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 شیالت
  آیانا- 1931مرداد  17, شنبه

 نماینده بخش خصوصی ایران در نمایشگاه آبزیان نروژ  91حضور / گذاران نروژی راهی ایران شدند سرمایه
های آبی ایران  گذاران نروژی در عرصه های مناسب جهت پرورش ماهی توسط سرمایه دانش فنی، تجارب گسترده و قفس

 . شود اجرایی می

پروریباهایآبزیپروریسازمانشیالتامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانازتوسعهفعالیتمعاونتوسعهآبزی

تا10مردادماهسالجاریدرکشورنروژبرپاستکهحدود31تا17زودینمایشگاهیازبه:مخبردادوگفتکشورنروژپسازتحری

.نفرازبخشخصوصیایراندرایننمایشگاهحضوریفعالدارند31

شودطیسالیبینیمهاینروژیدرشمالوجنوبکشورازدیگرمواردیاستکهپیشاستفادهازقفس:حسینعبدالحیافزود

.پروریدرآنگسترشیابدهایآبزیجاریبهکشورواردشدهوپسازنصب،فعالیت

هایجدیدینامهکنندتاتفاهمزودیبهکشورنروژسفرمیمعاونوزیرجهادکشاورزیورئیسسازمانشیالتبه:ویخاطرنشانکرد

.پروریمنعقدکنیمراپسازتحریمدربخشآبزی

پروریاستهایبسیارزیادیدرحوزهآبزیکشورنروژدارایتجاربوتکنولوژی:پروریسازمانشیالتادامهدادتوسعهآبزیمعاون

.شودودانشفنیبهایرانمنتقلخواهدشدهابااینکشوراجراییمینامهزودیتفاهمکهبه

نامدرازکشورهایبه...پروری،آموزشنیرویانسانیودرحوزهآبزینروژدرزمینهاصالحنژاد،دانشجدید:عبدالحیتصریحکرد

.شدهدراینبخشاجراییشودهایریختهتربرنامهبخشآبزیاناستکهامیدواریمهرچهسریع

رایراندفتریگذارانزیادیدراینکشورتمایلدارنددسرمایه:گذاراننروژیدرایرانخبردادویادآورشدویازحضورسرمایه

شودطیسالجاریبینیمیپروریداشتهباشندکهدراینراستاپیشهایفنیواعتباریدربخشآبزیاحداثکنندوکمک

.گذاراننروژیدرایرانبهفعالیتبپردازندقراردادهایجدیدیمنعقدشدهوسرمایه

./بینیاستنامدردنیاقابلپیشکشورهایبهپروریباحضورهایآبزیتوسعهفعالیت:عبدالحیتأکیدکرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19341-4.html 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان

 درصدی صادرات آبزیان در سال جاری 5افزایش 

دالر332هزارو931میلیون31تنازلحاظوزنیوازنظرارزشی311هزارو21ماههنخستسالجاریمیزانصادراتآبزیاندرسه

برآوردشدهاست

ربهبودکیفیت؛سیامکمدبیگیرئیسگروهتوسعهبازاروتجارتآبزیاندفتگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانجوانبهگزارشخبرنگار

صادراتآبزیاندرسال:فرآوردوتوسعهآبزیانسازمانشیالتکشوردرگفتگوباخبرنگارگروهکشاورزیباشگاهخبرنگارانافزود

کاهشداشتهاست93درصدنسبتبهسال1درصدافزایشوازنظرارزشیمنفی0جاریازنظروزنی

:دالربودهاستافزود0٣7هزارو290میلیونو٣بهلحاظارزشی239٣یگودرسهماهاولسالمدبیگیبابیاناینکهارزشصادراتم

درصدنسبتبهمدتمشابهدرسالگذشتهافزایش93درصدوازنظرارزشی13صادراتمیگودرسهماهاولسالجاریازنظروزنی

تنبه311هزارو21واعماهیومحصوالتشیالتیازحیثوزنیبالغبردرسهماههسالجاریصادراتان:ویتصریحکرد.داشتهاست

.دالررسیدهاست332هزارو931میلیون31ارزشدالری

کپورماهیان:رئیسگروهبازاروتوسعهتجارتدفتربهبودکیفیتوفرآوریآبزیانسازمانشیالتکشوردرادامهخاطرنشانکرد

ی،اسکوید،هشتپاوگربهماهیوانواعماهیهایزینتیوهمچنینمیگووخرچنگآبشیرینوماهی،قزلآال،مارماهی،یالاسب

کیلکاازجملهمحصوالتیهستندکهبهکشورهایچین،کرهجنوبی،تایلند،ویتنام،سنگاپور،عراق،ترکمنستانوجمهوریآذربایجان

.وبرخیازکشورهایاروپاییصادرمیشوند

رئیسگروه.دالرصادرشد1٣9هزارو900تنماهیزینتیبهارزش33بالغبر؛93براساسآمارگمرکدرسال:هارداشتمدبیگیاظ

تنتولیدماهیصیدازدریایشمالوجنوبوآبزی907هزارو11٣بازارتوسعهتجارتدفتربهبودکیفیتوفرآوریآبزیانازتولید

درهمینحدود93تنودرسال110هزارو72؛91میزانصادراتآبزیاندرسال:انکردخبردادوخاطرنش91پروریدرسال

.صادراتمحصوالتشیالتیانجامشدهاست

هزارتنآندرداخلکشورتوزیع1هزارتنازآنصادر،وبیشاز2391،21هزارتنتولیدمیگودرسال12از:مدبیگیدرادامهگفت

.ارگرفتهاستوموردمصرفمردمقر

تا011شکلبستهبندیوفرآوریمیگوعمدتابهصورتعرضهدربستههای:ویبااشارهبهنوعفرآوریمصارفداخلیمیگوگفت

.گرمیاست،میگودرایننوعبستهبندیبهدلیلسهولتمصرفخانوارهااکثرابدونسر،پوستگیریورگگیریمیشوند711

21؛بهصورتحدودی93کیلوگرمودرسال1.0؛91یاناینکهسرانهمصرفماهیبراساسآماربرایهرنفرطیسالمدبیگیباب

.میزانمصرفسرانهمحصوالتشیالتیسالگذشتههنوزرسمااعالمنشدهاست:گرمبرآوردمیشودافزود11کیلو

http://www.yjc.ir/fa/news/5194914 
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 شیالت
 ایسنا - 193۱مرداد  17شنبه 

  ای نامه دو وزیر برای پرورش ماهی و کشت گلخانه تفاهم

 کشاورزیودامپروری-اقتصادی : سرویس
اجتماعیورییسسازمانمدیریتونامهمشترکبینوزرایجهادکشاورزی،وزارتتعاون،کارورفاهرییسسازمانشیالتازامضایتفاهم

 .ایمحصوالتکشاورزیخبردادریزیبرایتوسعهپرورشماهیدرقفسوکشتگلخانهبرنامه

نامهمشترکیبیناخیرشورایعالیاشتغالتفاهمدرجلسه:وگوباخبرنگارایسنا،اظهارکرددرگفت-معاونوزیرجهادکشاورزی-حسنصالحی

توسعهپرورشماهیدرقفسوکشتوریزیدرزمینهکشاورزی،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیورییسسازمانمدیریتوبرنامهوزرایجهاد

 .گلخانهمحصوالتکشاورزیبهامضاءرسید

توانداشتغالایمکهمیبینیکردهدرقفسرادردستورکارقراردادهوپیشهزارتنپرورشماهی111دربرنامهششمتوسعهتولید:ویافزود

 .مناسبیدرکشورایجادکند

هایشمالیکشوروشانک،هایبومیآبماهیان،خاویاری،سفید،کپوروغیرهبهعنوانگونههاییمانندآزادگونه:رییسسازمانشیالتادامهداد

 .تواندقرارگیردماهیدرقفسمیهایبومیجنوبکشوردرطرحپرورشکوبیاوغیرهبهعنوانگونه

هایبخشتواننددرقالبشرکتمندانمیهاعمدتاجزوآبزیانباظرفیتصادراتیودرآمدزاییارزیهستندوهمهعالقهاینگونه:صالحیگفت

 .هایعاملحامیاینطرحبرخوردارباشندخصوصیدراینطرحمشارکتکنندوازحمایتبانک

http://www.isna.ir/fa/news/31154413515 
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 شیالت
 فودپرس 1931مرداد ماه  18یک شنبه 

 در مزارع پرورش ماهی قزل آال « ماالشیت گرین»ممنوعیت استفاده از سم 

فروردینسالجاریهیچکسحقعرضهماهیقزلآالرابهبازاررا20ازبراساساعالماینسازمان:رئیسسازماندامپزشکیگفت

 .راداشتهباشد«ماالشیتگرین»ندرد؛مگراینکهگواهیعاریازسم

واکسیناسیونکهدرکشور17اواخرسال:اظهارداشت(تبمالت)مهدیخلجدرنشستیخبریدررابطهباوضعیتشیوعبروسلوز

ایناقدامدرحداقلممکنانجامشدهوکمتراز91و11،19انجامشدهبود،دچارنقصانبوده،همچنیندرسالهایعلیهتبمالت

 .درصدسالهایگذشتهبودهاست10

93و91طیسالهای:ویبابیاناینکهطیچندسالاخیروضعیتواکسیناسیونعلیهاینبیماریدرکشوربهبودیافتهاستافزود

 .طتثبیتشدوماساماندهیهایالزمرادراینزمینهانجامدادیمشرای

هزارواکسیناسیونعلیهاینبیماریدردامهای2٣1میلیونو27ماههنخستامسال،٣رئیسسازماندامپزشکیبابیاناینکهدر

واکسیناسیونبودهکهدراینزمینهبارشدهزار911میلیونو 21اینعدددرمدتمشابهسالگذشته:کشورانجامشدهاست،گفت

 .درصدیمواجههستیم3٣

مادهایاستکهدرگذشتهبرایمبارزهباانگلهایخارجیوقارچهادرمزارعپرورشقزلآال «ماالشیتگرین»خلجبابیاناینکه

سمدردنیامنسوخشدهبود،سازماندامپزشکیمادهباتوجهبهاینکهاستفادهازاین:مورداستفادهقرارمیگرفتهاستاضافهکرد

جایگزیناینبیماریرامعرفیواطالعرسانیالزمرادراینزمینهبهپرورشدهندگانقزلآالانجامدادوبرهمیناساسمااعالم

عاریازماالشیتگرینرادریافتکسیحقعرضهقزلآالبهبازارمصرفراندارد؛مگراینکهگواهی9٣فروردینسال20کردیماز

 .کردهباشد

استانماازمزارعپرورشقزلآالنمونهگیریکردیمکهدراینمیانتنهادومورد21درحدود:رئیسسازماندامپزشکیتصریحکرد

 .مثبتمشاهدهشد،ضمناینکهایندوموردنیزباحکمدستگاهقضاییمعدومشد

برخیبیماریهادردام،هیچگونهنشانهوعالمتینداردکهمامتوجهشویمدامبهآنبیماریدچارشدهاست،خلجبابیاناینکهشیوع

اینبیماریهاکهازجملهآنمیتوانبهتبخونریزیدهندهکریمهکنگواشارهکرد،هیچخسارتیبهدامواردنمیکننداما:گفت

 .برایجامعهانسانیخطرناکهستند

نفرجانخودرااز٣٣نفردرترکیهمبتالبهتبخونریزیدهندهکریمهکنگوشدندکهازاینتعداد112٣،997درسال:زودویاف

نفربهاینبیماریمبتالشدندکهاینتعدادنیزهمگیجانخودراازدستدادند،ایندر27دستدادند،همچنیندرکشورعمان

 .نفرازآنهاجانخودراازدستدادند?موردفردمبتالبهبیماریمذکوردرایرانگزارششدهکه٣3حالیاستکهدرهمینسال

برایپیشگیریازبروزاینبیماریدرجمعیتانسانیامیدواریماقداماتسازماندامپزشکی،وزارتبهداشت،درمانو:خلجتصریحکرد

مهمکاریالزمرابامادراینزمینهداشتهباشندبهخصوصکشتارغیرمجازدرخارجآموزشپزشکیورسانههاموثرواقعشودومرد

 .ازکشتارگاهکهدرحالحاضردرجامعهرایجاست،کاهشپیداکند

کشتارگاهدرحال٣7:کشتارگاهصنعتیدامدرکشورفعالاستگفت7٣رئیسسازماندامپزشکیبابیاناینکهدرحالحاضر

 .موردبهشکلسنتیباقیماندهاست31٣وتاسیس

کشتاردرسراسرکشوربه211کشتارگاههایسنتیواجدشرایطبهداشتیالزمبرایکشتاردامهستند،ضمناینکه:ویاضافهکرد

اندتابهساعتدراینپیشسردکنهامیم1٣پیشسردکنمجهزشدهاندودرحالحاضرالشههایدامقبلازعرضهبهبازار

  .کیفیتوشرایطبهداشتیالزمبرسند
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 شیر و فراوردهها

 - 31/25/18فارس

 بازار کشش افزایش قیمت لبنیات ندارد/ دهیم افزایش قیمت نمی: صنایع لبنی
: نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با تأکید بر اینکه بازار کشش افزایش قیمت محصوالت لبنی را ندارد، گفت

گونه افزایش قیمتی در محصوالت لبنی اعمال  براساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در جلسه اضطراری صنایع لبنی، هیچ

 .شود نمی

درموردنتیجهجلسهخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیدفربدنایبرئیسهیئتمدیرهانجمنصنایعلبنیدرگفتمحم

لبنیگرفتهشدکهفعالصنایعدراینجلسهتصمیم:گیریدربارهقیمتمحصوالتلبنی،گفتاضطراریصنایعلبنیدرموردتصمیم

.افزایشقیمتیبررویمحصولاعمالنکنند

قاعدتادرقیمتخریدشیرخامهمتغییری:شود،گفتویدرپاسخبهاینسؤالکهبااینتصمیمتکلیفقیمتخریدشیرخامچهمی

.شود،زیرابازارکششافزایشقیمتراندارداعمالنمی

کنیموشرایطرابهباسازمانحمایتدرموردتصمیماتخاذشدهمذاکرهمی:ردنایبرئیسهیئتمدیرهانجمنصنایعلبنیتصریحک

.رسانیمصورتمکتوببهاطالعمقاماتذیربطمی

خواهیمدامدارانمتضررشوند،امامانمی:فربدبابیاناینکهحفظدامداربهمعنایحفظکارخانجاتتولیدمحصوالتلبنیاست،گفت

.ایهمنداریمامعهچارهباشرایطاقتصادیج

دوگزینهدرموردقیمتشیروجودداردیااینکهکارخانجاتشیرراگرانبخرندیااینکهدولتبهتولیدکنندگانیارانه:ویافزود

.بپردازد

پایانسالدرخواستصنعتازدولتایناستکهبههرطریقیکهشدهتا:نایبرئیسهیئتمدیرهانجمنصنایعلبنیبیانداشت

.دامدارانراحمایتکند9٣

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣1027112193



























http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940517001263
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان

 راهکار جبران هزینه های تولید نیستگرانی شیر / کلید کنترل تورم در دست دولت است 

افزایشقیمتشیرولبنیاتراهحلجبرانهزینههایتمامشدهتولیدشیرخامنیستچراکهباکاهشقدرتخریدازسویمصرف

کننده،دامدارمتضررمیشود

درصدیشیرخامموجبشدتابازهم21،ناتوانیدولتدرتامینیارانهخبرنگارانجوانگروهاقتصادیباشگاهبهگزارشخبرنگار

درصدینرخشیرولبنیاتازجیبمصرفکنندهپرداختشود21هزینههایاجراییمصوبهستادتنظیمبازارباگرانی

هایدرصدنسبتبهسال11صرفسرانهشیردرکشورهاوحذفیارانهشیرازتولیدومصرف،مپسازاجرایطرحهدفمندییارانه

وازآنجاییکهافزایشقیمتشیربهضرردامدارانوکارخانجاتاستباافزایشقیمت،قدرتخریدکمترمیپیشازآنکاهشیافت

شودوباکاهشانگیزهخرید،شیردامداربهفروشنمیرسدوکارخانجاتهمتمایلیبهتولیدندارند

21تومانمصوباز2٣٣1راساساینگزارش،باتصویبستادتنظیمبازارگرچهکارخانجاتلبنیملزمبهخریدشیرخامبهنرخب

درصدیلبنیاتشدندامااینامرکاهشمصرفشیررابهشدتتشدیدمیکند21خردادماهامسالوگرانی

درصدقیمتتمامشدهشیرافزایشخواهدیافتو27الی20ومانبخرند،ت2٣٣1برایناساسچنانچهکارخانجاتشیررابهقیمت

بهدلیلمخالفتولیدکنندگانوکاهشمیزانمصرفاینمصوبههنوزاجرایینشدهاست

برایتنظیمرابطهقیمتومیزانمصرفشیرولبنیاتدرنظرگرفتهگرچهدولتازنظردرآمدهابامشکلمواجهاستامااگرتدبیری

هایناشیازکمبودمصرفشیرپرداختشودهایچندبرابریبایدبابتدرمانبیماریهایآیندههزینهنشودطیسال

:تولیدکنندهفرآوردهایلبنیپاستوریزهدرگفتگوباخبرنگارباشگاهخبرنگارانافزودادیهتعاونیمحمدرضااسماعیلیمدیرعاملاتح

درصدافزایشقیمتعرضهشودمنصفانهنیست21درصدیازسویکارخانجاتخریداریشودوبا21چنانچهشیرباافزایش

ایشقیمترادرراستایحمایتازتولیدومصرفخنثیشودچرامصرفدولتبایدبهدنبالراهکاریباشدکهاینافز:ویتاکییدکرد

کنندهقدرتخریدندارد

،چنانچهدامدارشیرراگرانتهیهکندو:اسماعیلیبابیاناینکهگرانیشیرنهبهنفعدامداراستونهمصرفکنندهخاطرنشانکرد

وپایینبودنقدرتخرید،کارخانجاتوصنایعتبدیلیمتضررخواهندشدگرانهمبهدستمصرفکنندهبرسدوباکاهشتقاضا

افزایشقیمتشیرصرفهاقتصادینداردوماباهرگونهافزایشقیمتمخالفهستیمچراکهدرسودیعایدتولید:ویتصریحکرد

کنندهومصرفکنندهنمیشود

تومانبهکارخانجاتبفروشندودولتمجبورشداین2٣٣1انستندشیررابهقیمتازآنجاییکهدامداراننتو:اسماعیلیاظهارداشت

درصدرارویقیمتهاافزایشدهد21

باتوجهبهکاهشسرانهمصرفشیردرایراننسبتبهدیگرکشورهایاروپاییگرانیشیرکاهشسرانهمصرفشیررا:ویافزود

دوسویهازتولیدومصرفدرراستایقیمتگذاریمناسبالزموضروریاستکهبایدبهتشدیدمیکندکهدراینزمینهحمایت

توجهکرد

باتوجهبهکاهشسرانهمصرفشیر،تخصیصبودجهدرزمینهحمایتوازارتقاءسطحسالمتجامعهالزماست:اسماعیلییادآورشد

المیدرگفتگوباباشگاهخبرنگارانبابیاناینکهباافزایشقیمتعباسپاپیزادهسخنگویکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاس

قیمتهایفعلیلبنیاتکفافهزینههایتولیدیرانمیدهدچراکههزینههای:تقاضابرایخریدکاالکاهشمییابدافزود

تولیدیباالستوسودیبرایدامپرورندارد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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نقشدالالندرافزایشقیمتشیر

بادخالتبرخیواسطههابعدازتولید،شیربهقیمتدلخواهبهبازارعرضهمیشود:هتصریحکردپاپیزاد

تومانزیرقیمتمصوبشیررابهکارخانجاتمیفروشندامابهواسطهبرخیداللبازیها311الی111دامداران:ویاذعانداشت

شیرگرانبهدستمصرفکنندهمیرسد

قیمتشیرو:کشاورزیمجلسشورایاسالمیباتاکیدبرنظارتدربازاروحذفواسطههاخاطرنشانکردسخنگویکمیسیون

لبنیاتبعدازتولیدبایستیکنترلشودتاقیمتهابیشازنیازتولیدکنندهافزایشپیدانکندواینیعنیحمایتازمصرفکننده

است

.ندهودامدار،میزانتولیدوعرضههرسالهکاهشخواهدیافتباعدمحمایتازتولیدکن:ویافزود

باافزایشتورمهرساله،دولتبایستیدرحمایتازدامدارنیارانهبهعنوان:سخنگویکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیگفت

دوشیربهقیمتمنصفانهبهدستمصرفیارانهتولیدبهتولیدکنندگاناختصاصدهدکهدراینراستاهزینههایتولیدکاهشیاب

کنندهبرسد

بااستفادهازتکنولوژیبرتربایدتالشکردتاباافزایشمیزانتولیدوبهروریوکاهشقیمتتمامشده،مصرفشیر:پاپیزادهافزود

.افزایشیابد

فزایشقدرتخریدالزموضروریستچراکهباکاهشوییادآورشدازآنجاییکهمصرفشیرباسالمتجامعهارتباطتنگاتنگیداردا

تقاضا،چرخهتولیدازسویمصرفکنندهایرانیحمایتنخواهدشد

تومانهیچ2٣٣1خردادماهامسالبهنرخمصوب21درتفسیراینگزارشبایدافزودالزامکارخانههالبنیبهخریدشیرخاماز

رنشیرخامرابهنرخپایینترازقیمتتعیینشدهخریداریمیکردندکهمتاسفانهراهکاریضمانتاجرایینداشتوبرخیازدامدا

برایجبرانزیاندامدارندرحدودیکماهگذشتهنبودوهزینههاازجیبدامدارانپرداختشد

زسالیارانهبهدامدارپرداختشدکهدرچنینماها3ازآنجاییکهدولتتوانپرداختیارانهبهدامداررانداردودرسالگذشتهتنها

شرایطیدامدارانهمنمیتوانستندشیرخامرابهقیمتمدنظربخرندبنابرینباعدمتوانپرداختیارانهازسویدولتبرایخرید

عمولیوپنیرفتابهدرصدیقیمتلبنیاتدرسهقلممحصولازجملهشیرووماستم21شیرخامبهقیمتمصوب،مجوزافزایش

صنایعلبنیدادهشدتادامدارنوکارخانجاتپاسخگویافزایشهزینههایخودباشندوایندرحالیرقمخوردکهتولیدکنندگان

بااینامرمخالفاند

ندگانداخلیجلوگیریازافزایشقیمتوحمایتازتولیدومصرفالزموضروریستواینازوظایفدولتاستکهازتولیدکن

حمایتکندتاکارخانجاتورشکستهنشوندوباحمایتازمصرفکنندهسرانهمصرفیشیردرجامعهازآنچهکههستکمترنشود

بنابرینتوپدرزمیندولتپسدادهمیشودکهکلیدکنترلتورمدردستدولتاستحمایتدوسویهازتولیدومصرفشاید

.کمترینانتظارباشد

گزارشیازمریمجلیلیپور

http://www.yjc.ir/fa/news/5194949 



 

http://www.yjc.ir/fa/news/5287813
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 صادرات و واردات

 - 31/25/17فارس

 شود هزار تن گوشت قرمز امسال تولید می 911/ مرغ هزار تن تخم 14هزار تن مرغ و  45صادرات 
امسال تا کنون : مرغ صادر شد، گفت هزار تن مرغ و تخم 451معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته حدود 

 .مرغ صادر شده است هزار تن تخم 14تن مرغ و  45011

جهادکشاورزیامروزدرنشستخبریدرپاسخبهسوال،حسنرکنیمعاونوزیرخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

خبرنگارفارسمبنیبراینکهبرایکاهشهزینهتولیدشیرچهبایدکردوچرامادائماًبهفکرافزایشقیمتهستیم،درحالیکهباید

ریفرازوفرودداردوبهدنبالمابهدنبالاستمرارشرایطنیستیمهرکا:بخشیازکاهشقیمتدربخشتولیدصورتگیرد،گفت

.عبورازاینمرحلههستیم

.برتراستتروهزینهبهخاطرشرایطومیزانبارندگی،تأمینعلوفهنسبتبهبرخیکشورهابرایماسخت:ویافزود

دهدخارجازتولیدراتشکیلمیهایدرصدهزینه20تا21هامثلهزینهکارگرکهساالنهبینالبتهبرخیازهزینه:رکنیتصریحکرد

.هایدیگرتحمیلمیشودحوزهتولیداستوازبخش

هایمابرایکاهشقیمتتمامشدهشیرومحصوالتلبنیاستولیاینفرآینداصالحنژادوبهینهکردنتولیدازبرنامه:ویافزود

.زمانبراست

هایگذشتهتوسطمعاونقلمکاالیاساسیکهدرهفته21نیومصوبهافزایشوزیرجهادکشاورزیدربارهافزایشقیمتموادپروتئی

مندرجریانبخشنامهافزایشقیمتمحصوالتاساسینیستمواینکاربرعهدهستاد:اولرئیسجمهورابالغشد،اظهارداشت

.تنظیمبازاراست

شودوتنهاقیمتخریدشانبراساسعرضهوتقاضاتعیینمیمرغ،عسل،گوشتقرمزقیمتمحصوالتیمانندمرغ،تخم:ویافزود

.شودشیرخاماستکهبهصورتدستوریتعیینمی

کنندهمحصولشراباقیمتیعرضهکندکهکاراماماهمیشهبهدنبالاینهستیمکهتولید:معاونوزیرجهادکشاورزیتصریحکرد

.استمرارداشتهباشد

شرایطنوسانقیمتموادپروتئینیدردوسالگذشتهبسیارحداقلوشرایطپایداربودهاستاگرچهاینخوشبختانه:ویافزود

.کنندهنبودهاستشرایطخیلیبهنفعتولید

هزارتن201مرغحدودسالگذشتهدرزمینهصادراتمرغوتخم:معاونامورتولیداتدامیوزارتجهاددرادامهاظهارداشت

.مرغصادرشدهزارتنتخم12تنمرغو911هزارو20ماهاولامسالحدود3صورتگرفتودرصادرات

هزارتنوبرنامهمابرایسالجاریافزایشصادراتاین93،901هزارتن،سال001،صادراتشیرحدود91درسال:ویافزود

.محصولاست

تنرسیدوامیدواریمامسال37هزارو0،اینرقمبه93صادرشددرسالهزارتنعسل٣،حدود91درسال:رکنیتصریحکرد

.رابشکنیم93رکوردسال

تنگوشتقرمزبهعربستانصادرشدومابهدنبالتأمیننیازحجاج٣1،حدود93درسال:معاونوزیرجهادکشاورزیبیانداشت

.ایرانیازطریقصادراتبهاینکشورهستیم

رأسازایننوعدامصادر111هزارو9هزاررأسدامپروارشدهسنگینودرسالجاریتاکنون11،حدود93سال:نداشتویبیا

.شدهاست

http://www.farsnews.com/
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بینیماازتولیدگوشتقرمزدرسالجاریهزارتنبودهوپیش710،تولیدگوشتقرمزکشوردرحدود93درسال:ویتصریحکرد

.تهزارتناس112حدود

میلیونو9کنیمدرسالجاریحدودبینیمیهزارتنشیرتولیدشدوپیش111میلیونو1،حدود93درسال:رکنیتصریحکرد

.هزارتنشیرتولیدشود211

حدودشودبینیمیهزارتنتولیدمرغخواهیمداشتوپیش211میلیونو1امسالبیشاز:معاونوزیرجهادکشاورزیاظهارداشت

.هزارتنبرسد211مرغهمبهحدودمرغداشتهباشیموامیدواریمصادراتتخمهزارتنتولیدتخم901تا9٣1

کیلواستکهباتوجهبهصادراتبخشیازآنمیانگینمصرفداخلیآن221متوسطتولیدشیردرکشورحدود:ویاظهارداشت

.کیلوگرماست211حدود

گوشتمرغدرکشوردوبرابردنیااستمیانگینتولید*

درکشورمامیانگین:کیلوگرماست،اظهارداشت21میلیونتنیعنیبهازایهرفرد1٣ویبابیاناینکهمجموعتولیدمرغدردنیا

.کیلوگرماست10تولیداینمحصولبهازایهرنفر

.کیلوگرماست22.1میانگینتولیداینمحصولدرکشورماحدودکیلوگرمو9مرغمیانگینجهانیتولیدتخم:ویبیانداشت

باتوجهبهمشکلتأمینعلوفهماهموارهبهدنبال:معاونامورتولیداتدامیوزارتجهادکشاورزیدرادامهایننشستاظهارداشت

.وریوکاهشتعداددامهستیمافزایشبهره

هایسنگیندومنظورهاستکهاولینخانهدربخشافزایشتولیدگوشتقرمزاستفادهازدامهایوزارتیکیازبرنامه:ویبیانداشت

.پروژهآندراستانقزوینکلنگخوردهواینپروژهدرمراحلنهاییکاراست

.باهزاررأسدامبهکشورواردخواهدشد(سمینتال)بعدازمهرماهاولینوارداتدامدومنظوره:ویافزود

درصد31ایننژادبسیارارزشمنداستوبهلحاظتولیدگوشتقرمزوشیرکیفیتبسیارباالییداردبهطوریکهحدود:کنیافزودر

.هایدیگرنیستکیفیتشیرآنبهترازنژادهایدیگراستوکیفیتگوشتقرمزآناصالقابلمالحظهبادام

تگاهاصالحنژادبرایپشتیبانیاینکاردرنظرگرفتهشدهتابهکمکبخشخصوصییکایس:معاونوزیرجهادکشاورزیبیانداشت

.وبانظارتفنیوزارتجهاددرشهرستانآملشرایطتهیهمایعژنتیکیآندرقدماولفراهمشود

دراینزمینه:اظهارداشتهایکوچکوافزایشبازدهتولیدیدردامکوچکاشارهکردوویهمچنینبهاصالحساختارژنتیکیدام

.رأسدامکوچکتوسطبخشخصوصیواردکشورشدهاست911نتایجمثبتیحاصلشدهونزدیکبه

رأسودربخش211رأس،بخشدوم11واردشدهبهطوریکهدربخشاول(قوچومیش)دراینزمینهنژادرومانف:رکنیافزود

.هایممتازدراختیاردامدارانقرارگیردشودتاقوچوارداتباعثمیرأسواردشدهودرمجموعاین701سوم

برهبه2٣1اندوازآنهاحدودرأسزایشکرده91هایوارداتینژادرومانفتاکنونازمیش:معاونوزیرجهادکشاورزیتصریحکرد

.ایمبرهداشته1.3دستآمدهبهعبارتیازهررأسمیش

وعدیگریکهمابهدنبالآنبودیماجراییکردنزنجیرهتولیددرکشوراستکهدراینراستااینطرحدرموض:ویاضافهکرد

.کردستان،آذربایجانغربیوآذربایجانشرقیاجراشدهاستهایگلستان،تهران،زنجان،استان

شرکتموفقبهدریافتمجوزاز21هتاکنوناندکشرکتبهمااعالمموجودیتکرده٣1دراینزمینهحدود:رکنیتصریحکرد

کنیمتازنجیرهخودهایناقصدارندودراینزمینهمابهآنهاکمکمیهاحلقهاندزیرابرخیازاینشرکتسازماننظاممهندسیشده

.راتکمیلکنند
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سنکشتاروبهبودضریبتبدیلغذاییتشکیلزنجیرهتولیدباعثکاهشهزینه،کاهش:معاونوزیرجهادکشاورزیبیانداشت

.شودمی

هایذینفعانجامهایمختلفواتحادیههاییباتشکلبرایاینموضوعهمنشست:هااظهارداشتویدرزمینهانحصاردروارداتنهاده

.فتهاستهاباهویتحقیقیوحقوقیدراینزمینهافزایشیاهابامجموعهشدهبهطوریکهامروزتعدادشرکت

گیرندهارامیکنندگاننهادهکرداماامروزتولیدکنندهدوماهقبلازتهیهنهادههزینهآنراپرداختمیبایدتولیدقبالً:ویتصریحکرد

.کنندودوماهبعدپولآنراپرداختمی

درصدکاهشداشتهواین21حدود91،نسبتبهسال93هایدامیسالقیمتبرخیاقالمپرمصرفنهاده:رکنیتصریحکرد

.موضوعبهعلتشرایطجهانیدررقابتبسیارفشردهدرعرضهاینمحصوالتاست

.هاحمایترابهحداعالءرساندهاستحجتیوزیرجهاددرموضوعزنجیرهوتأمیننهاده:معاونوزیرجهادکشاورزیتصریحکرد

هایسطحاینکاردربخشخصوصیآغازشدهودرفروشگاه:شدهبهبازاراظهارداشتبندیویهمچنیندرموردعرضهمرغقطعه

.شودبندیشدهعرضهمیشهرتهرانبخشیازمرغبهصورتقطعه

دهدوبندیمرغکمیزمانمصرفراکاهشمیقطعه:ویبابیاناینکهبهترینتاریخمصرفمرغحدودیکسالاست،اظهارداشت

.رساندماهمی9آنرابهحدودمدتمصرف

هااستقبالخوبیازشدهدرشرکتپشتیبانیاموردامذخیرهشدهکهرستورانهزارتنمرغقطعه0تاکنونحدود:ویتصریحکرد

.اندخریدآنداشته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣10271119٣7


































 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940517000647
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 صادرات و واردات
 - 31/25/17فارس

 هزار تن انبه وارد کرد 44امسال ایران / ناراحتی پاکستان از کم شدن صادرات انبه به ایران

صادرات این محصول به صادرکنندگان انبه پاکستان با اشاره به سوءمدیریت در صادرات انبه به ایران، نسبت به کاهش 

 .رغم افزایش چشمگیر منابع و تسهیل امور ابراز نگرانی کردند کشورمان، علی

،صادرکنندگانانبهپاکستاننسبتبهکاهشصادراتانبهاینکشوربهیتایمزدیلالمللفارسبهنقلازبهگزارشگروهاقتصادبین

.رغمافزایشچشمگیرمنابعوتسهیلامورابرازنگرانیکردندایرانعلی

وداستوهزارتنب22بهگفتهبهاردورانییکتاجرانبه،علیرغمبهبودتولیدوافزایشتعدادکشتزارها،صادراتامسالبهایرانتنها

.هزارتنانبهبهایرانصادرکردهاست23سالگذشتهپاکستان.فصلبرداشتانبهروبهپایاناست

هزارتنرسید؛پسازآن،امابخشحمایتاز1ژوئنبهبیشاز27ماهمیآغازشدوتا11ویافزود،امسالصادراتبهایراناز

.هزارتنانبهبرایصادراتبهایرانراانجامداد3کفایتیتنهاتسویهبیهاینادرستوکشتزارهابهعلتسیاست

«.مدیریتیباشداینوضعیتیهشداردهندهاستوبخشحمایتازکشتزارهاباجوابگویاینبی»:ویتاکیدکرد

«.شدبرابرمی1قلکشتزاردرسالجاری،صادراتبهایرانبایدحدا11باتوجهبهاضافهشدن»:دورانیتصریحکرد

.هزارتنازهدفصادراتیخودبرایمحصولانبهعقباست31پاکستاندرحالحاضر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣1027111٣71







































http://www.thenews.com.pk/Todays-News-3-332993-Pakistan-can-gain-from-post-Irans-nuclear-deal-scenario
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940517000478
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 صادرات و واردات
 - 31/25/29فارس

 ها گذاری دولت در زیرساخت سرمایه/ محصوالت وارداتی کشاورزی را جایگزین تولید داخل نکنیم
باید مراقب بود تا در دوران پساتحریم محصوالت وارداتی کشاورزی جایگزین : مشاور وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت

راستای افزایش تولید، خودکفایی و خوداتکایی و افزایش  تولید داخلی نشود و در عوض بتوانیم با تسهیالت حمایتی در

 .صادرات گام برداریم

وخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیعبدالمجیدشیخیمشاوروزیراسبقجهادکشاورزیوعضوهیأتعلمیدانشگاهدرگفت

بخشکشاورزیکمترینمیزان:درپاسخبهاینسؤالکهراهبرددولتدرزمینهکشاورزیدردورهپساتحریمچگونهبایدباشد،گفت

.کندوابستگیرابهخارجداردودرواقعاینبخشقبلوبعدازتحریممسیرخودشراطیمی

گذاریبیشتردرزیربناهایبخشکشاورزیدولتچقدربهسمتسرمایهاماچگونگیپیمودنمسیربستگیداردبهاینکه:ویافزود

.توجهکند

ازآنجاکهاین:اند،اظهارداشتقانوناساسیداشته٣٣هایاصلتلقیاشتباهیازسیاستایناستاددانشگاهبااشارهبهاینکهبعضی

داردتصوربرخیایناستکهحتیدولتنبایددرگریدولتتأکیدسازیوکاهشتصدیاصلازقانوناساسیبهخصوصی

.گذاریداشتهباشدهاوزیربناهاهمسرمایههایبخشزیرساخت

بایدالگویآب:رساند،گفتشیخیبابیاناینکهبارهاتأکیدشدهکهبخشکشاورزیبااینحالترهاشدهمارابهمرزخودکفایینمی

د،تغییرکاربریممنوعوتکلیفجایجایاراضیکشاورزیرامعینکردهورویتوسعهتولیدوالگویکشتدرکشاورزیاجراییشو

.وریمتمرکزشویموافزایشبهره

اگرچهکمبودآبکشوریکواقعیتاستو:ویبااشارهبهاستداللغلطبرخیدرموردکاهشتولیدبهدلیلمنابعمحدودآبی،گفت

.کنیمبرابربیشازنیازضروریآبمصرفمی٣یاینتوجهراندارندکهماهمهبهآناذعانداریمول

دهد های نوین آبیاری مصرف آب را به یک چهارم کاهش می گیری از روش بهره

توانیممصرفآبرابهیکچهارمکاهشوتولیدراهاینوینوبومیآبیاریمیبااجرایروش:اینکارشناساقتصادیبیانداشت

.برابربرسانیم9وریآبرابهتکمبهدوبرابرافزایشدهیموبهاینترتیببهرهدس

هایزیادیرادرزمینههاایناستعدادوجودداردکهسرمایهبابرداشتهشدنتحریم:مشاوروزیراسبقجهادکشاورزیتصریحکرد

بهاینکهدولتازخودسانسوریکهبرایخودشدرهایبخشکشاورزیفراهمکنیمولیاینمشروطاستتوسعهزیرساخت

.گذاریدربخشکشاورزیفراهمآوردهرهاشودسرمایه

واردات محصوالت کشاورزی در فصل برداشت به مصلحت تولید نیست

بایدباشد،سیاستدولتدردورانپساتحریمچگونه(وارداتوصادرات)ویدرپاسخبهاینسؤالکهدرحوزهتنظیمبازاروتجارت

.وارداتمحصوالتنهاییکشاورزیوورودآنبهبازاربهخصوصدرفصلبرداشتبهمصلحتتولیدوکشاورزاننیست:گفت

متأسفانههیچجدولزمانبندیتکلیفیبرایتنظیمبازارمحصوالتکشاورزیوجود:مشاوروزیراسبقجهادکشاورزیبیانداشت

.هادربازاررنجبردهاستهاونهادهسازیستادهزفقدانبرنامهبرایتوزیعوذخیرهنداشتهوهموارهاینبخشا

اگرچهمجلسمسئولیتتنظیمبازارمحصوالتکشاورزیراپسازبرداشتبهعهدهوزارتجهادکشاورزیسپرد:شیخیتصریحکرد

.هانیستیموستادههاهاییکپارچهدرتنظیمبازارنهادهاماهنوزشاهداعمالسیاست

http://www.farsnews.com/
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بایدمراقببودتادردورانپساتحریممحصوالتوارداتیکشاورزیجایگزینتولیدداخلینشودودرعوضبتوانیمبا:ویافزود

.تسهیالتحمایتیدرراستایافزایشتولید،خودکفاییوخوداتکاییوافزایشصادراتگامبرداریم

شود ها می الن و واسطهسود تولید محصوالت کشاورزی نصیب دال

برندعمدهافرادیکهازبازارهایهابیشترینسودراازبخشکشاورزیمیمانندبازارداخلی،کهواسطه:ایناستاددانشگاهگفت

هایتولیدیکشاورزیبهخصوصتعاونیمجوزوارداتبایدبهتشکل.هاهستندبرندواسطهصادراتمحصوالتکشاورزیهمسودمی

توقعیشودکههایکشاورزیوصادراتمازادمحصوالتدادهشودتاارزشافزودهتجارتنصیبتولیدکنندگانزحمتکشوکمهادهن

مندبایدزمینهرابرایبهره.برندایاستکهفعاالنبخشتجاریودالالنمیدرصدسودهایبادآورده21سهمسودعمدهآنهاکمتراز

.انفراهمکردشدنبیشترتولیدکنندگ

مشاوروزیراسبقجهادکشاورزیدرپاسخبهاینسؤالکهدرزمینهتولیدوتنظیمبازارداخلیچگونهبایدعملکرد،وآیادولتدر

هاکشاورزیاگرچهدرکشورهایتوسعهیافتهبهدلیلبکارگیریبرخیسیاست:اینبخشبایدبهکمکتولیدکنندهبیاید،اظهارداشت

هایمختلفتجاریهاندکهازپشتیبانیوحمایتکشاورزیکناربکشندولذادردورددهاستامابااینوجودهنوزهمحاضرنشدهسو

هایمختلفحمایتوبهخصوصوبعددرسازمانتجارتجهانیهرگزحاضرنشدندروش(گات)موافقتنامهعمومیتعرفهوتجارت

.کشاورزیبردارندهایحمایتیخودراازتعرفه

هایاقتصادیدرانتقالفناوریجدیدبهسرمزرعه،ایجادتشکل:جانبهباشد،افزودویبابیاناینکهحمایتازکشاورزیبایدهمه

.هایموجودازجملهمواردیاستکهدربخشکشاورزیبایدموردحمایتدولتقرارگیردهایکشاورزی،تقویتتشکلبخش

هایفعالیت:حلقهعاملمؤثردربخشکشاورزیهستند،گفت0بردارانبیاناینکهتحقیق،آموزش،اجرا،ترویجوبهرهشیخیبا

.بردارانبرسدتحقیقاتیازطریقآموزشبایدبهبخشاجراییمنتقلشدهوازطریقترویجبایدبهدستبهره

متأسفانهحوزه:تریباهمداشتهباشند،بیانداشتمذکوربایدارتباطمنسجمحلقه0مشاوروزیراسبقجهادکشاورزیبابیاناینکه

هممجزاکارخودشانرا«بردارانبهره»دهدوکارشرامجزاانجاممی«گذاریسیاست-سازیسازی،سیاستتصمیم-گیریتصمیم»

هابهعبارتیدیگرحتیاگربهترینتصمیماتوسیاست.کنندوارتباطایندوجبههبسیارضعیفودربسیاریجهادمقطوعاستمی

.رسداتخاذشوددرمزرعهبهمنصهظهوروعملنمی

بزرگترینضربهبهبخشکشاورزیبراثرنبودترویجاستوتااینحلقهمفقودهتکمیلنشودکشاورزیچهبعدوچهقبلاز:ویافزود

بهخصوص.بزرگترینکاستی،بخشفرهنگومدیریتجهادیاست.باقیخواهدماندتحریمهمچناندرشرایطسکونورکودفعلی

.نظامباروحیهجهادیجهادگرانجهادسازندگیداریمبرایتحولدراینبخشنیازبهیکترویجپیاده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=49311519111411 
















 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940523000142
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 صادرات و واردات
 - 31/25/21فارس

 اولین محموله روغن تصفیه شده به عراق صادر شد
 .تن به عراق صادر شد 031اولین محموله روغن تصفیه شده ایران به وزن : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

براساس:بهنقلازشرکتبازرگانیدولتیایران،علیقنبریمدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایرانگفتخبرگزاریفارسبهگزارش

توافقاتبهعملآمدهبیناینشرکتووزارتبازرگانیعراقمبنیبرصادراتروغنتصفیهشدهبهاینکشور،اولینمحمولهازاین

.یوبهمقصدکشورعراقصادرشدهاطیهفتهگذشتهبارگیرروغن

.هایصادراتیازدوبرندمعتبربودهودربطرهاییکلیتریبهکشورعراقصادرشدهاستروغن:قنبریافزود

تنبهکشورعراق2011یروغننیزظرفچندروزآیندهبهوزنصادراتدومینمحموله:معاونوزیرجهادکشاورزیتصریحکرد

.دانجامخواهدش

.شودکهدرآیندهنزدیکاولینمحمولهشکرتصفیهشدهنیزبهعراقصادرمی:ویهمچنیناعالمکرد

هدفشرکتبازرگانیدولتیایرانازصادرات:معاونوزیرجهادکشاورزیبااشارهبهموجودیباالیذخایرروغنخامکشورافزود

ایجادارزشافزودهبرایکشورازطریقتصفیهوفرآوریاینکاالها،اشتغالکاالهایاساسیفرآوریشدهبهبازارکشورهایهدف،

زایی،ارزآوری،بهرهوریبیشترواستفادهبهینهازظرفیتهایکشوردرحوزهصنعتموادغذاییازطریقپرکردنظرفیتهایخالی

.کارخانجاتصنعتیاست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=49311514111391 
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 صادرات و واردات
 - 31/25/21فارس

 ساله تولید شکر 11درصدی واردات در کنار رکورد  14کاهش / میلیون تن برنج در کشور 4.9تولید 
میلیون تن برنج و ارتقای  4.9در راستای تامین امنیت غذایی از تولید داخلی، تولید : وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

 .درصدی واردات شکر در سال قبل روی داده است 14.3ساله تولید شکر در کشور در کنار کاهش  11رکورد 

،درپیانتشارمطالبیدرزمینهکاهشضریبامنیتوزارتجهادکشاورزیبهنقلازخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

.ها،مرکزروابطعمومیواطالعرسانیوزارتجهادکشاورزیباهدفروشنگریتوضیحاتیرامنتشرکردغذاییدربرخیرسانه

:متناینتوضیحاتبهشرحزیراست

تیکشورازابتدایاستقراردولتیازدهم،تامینامنیتدراجرایرسالتهایوزارتجهادکشاورزیمنطبقبرمبنایاسنادباالدس

.غذاییازمحلتولیدداخلیودرراستایتحققامنیتملیموردتوجهبودهاست

دولتتدبیروامیدبرایدستیابیبهاینهدف،ابتداسیاستهایاقتصادیموثربرروندومیزانتولیدمحصوالتکشاورزیراباوضع

سال1ایوغیرتعرفهایاصالحکردوازاینطریقازوارداتبیرویهولجامگسیختهمحصوالتکشاورزیکهطینظاماتتعرفه

.پیشازدولتیازدهم،کشاورزانوتولیداتکشاورزیرادرچنبرهخودگرفتارکردهبود،جلوگیریکرد

دوکاالی(درصدیبرایبرنج٣1ووضعتعرفه)ازشکروبرنجدراینزمینه،بااعالمواجرایسیاستممنوعیتوارداتبیشازنی

میلیون131بهارزش)هزارتن071درصدکاهشازیکمیلیونو٣7.9عمدهموثربرامنیتغذاییازسویدولت،وارداتشکربا

درصدکاهشازیکمیلیونو39.9وواردتبرنجنیزبا93درسال(میلیوندالر377بهارزش)هزارتن111به91درسال(دالر

درسالگذشته(میلیوندالر2.٣19بهارزش)هزارتن210بهیکمیلیونو91درسال(میلیوندالر1.319بهارزش)هزارتن993

.رسید

.ایندرحالیاستکههمینمیزانوارداتنیزبراساسثبتسفارشهایقبلیوبیشازنیازکشورصورتگرفتهاست

ساله تولید شکر در داخل11تیابی به رکورد دس

عالوهبراین،دولتیازدهمازهمانروزهایآغازکارباتعیینقیمتهایمنصفانهبرایخریدتضمینیمحصوالتکشاورزیواعالمبه

کود،بذر،ادواتمکانیزه،کاهش)نموقعآن،شورونشاطوامیدرادرکشاورزانایجادوبااقدامبرایتامیننهادههایموردنیازکشاورزا

.زمینههایافزایشتولیدمحصوالتکشاورزیوتامینامنیتغذاییازمحلتولیدداخلرافراهمکردهاست...(سودتسهیالتو

09با2392-2391ریالبهازایهرکیلودرسالزراعی2301بهعنواننمونه،دولتیازدهمقیمتخریدتضمینیچغندرقندرااز

درصد19اینقیمترابا2393-239٣رساندوهمچنینبرایسالزراعی2391-2393ریالدرسالزراعی1211درصدرشدبه

ریالتعیینکردکهایناقدامدولتموجباشتیاقکشاورزانبهتولیدوتامینیکیازمحصوالتاساسیکشورشدکه1711افزایش

.سالهتولیداینمحصولدرکشورشکستهشد11رکورد93هزارتنشکرداخلیدرسال301ودرنتیجهآنباتولیدیکمیلیون

میلیون تن برنج در کشور 4.9تولید حدود 

کشاورزاناز(ارقامخزر،شیرودی،فجروگوهر)درصدیقیمتخریدتضمینیبرنج19درزمینهتولیدبرنجنیزدولتیازدهمبارشد

29افزایش)93-9٣توماندرسال3111و91-93توماندرسال1711رابه92-91رکیلوگرمدرسالتومانبهازایه1211

.تعیینکرد(درصدی

تومانبهازایهرکیلوگرمدر2001همچنین،قیمتخریدتضمینیارقامبرنجسازندگی،درودزن،عنبر،کوهرنگ،نجفیوسپیدرودرااز

توماندر1101درصدرشدبهقیمتهرکیلوگرم29رساندوبا91-93توماندرسال1٣11درصدافزایشبه00با92-91سال

.افزایشداد93-9٣سال
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3٣تومانتعیینشدهبودبارشد2091هرکیلوگرمبهقیمت92-91عالوهبراین،ارقامبرنجندا،نعمت،آذروصالحکهدرسال

ازسویدولت93-9٣توماندرسال1011درصدیبهقیمت29ومانوبارشدت1211بههرکیلوکرم91-93درصدیدرسال

میلیونتنبرنجدرداخلکشورعلیرغم2.1تعیینشدکهایناقداماتموجبافزایشاشتیاقوانگیزهکشاورزانوتولیدحدود

(یبهرهبرداریبهینهازمنابعآبکشوردرراستا)سیاستمحدودیتوکاهشسطحزیرکشتاینمحصولدراستانهایغیرشمالی

.شدهودرتامینامنیتغذاییبااتکابهتولیدداخلیموثربودهاست

میلیون تن گندم از کشاورزان 4.5خرید بیش از 

وثرواقعترینکاالدرتامینامنیتغذاییکشورنیزمسیاستهاوحمایتهایدولتدرتولیدوخریدتضمینیگندمبهعنواناصلی

میلیونتنازکشاورزانخریداریو٣.1هزارتنگندمتولیدیکشورفقط311میلیونو9ازحدود91شدهاست؛درحالیکهدرسال

.میلیونتنگندمتامینکند9.9دولتمجبورشدبرایٌپرکردنسیلوهایخالیگندمنیازوامنیتغذاییکشورراازطریقواردات

تومانبهازایهرکیلوگرمدرسال001درصدی،قیمتخریدتضمینیگندمرااز92معضل،دولتیازدهمباافزایشبرایرفعاین

تومانبرایسال2200درصدی،21افزایشدادوقیمتاینمحصولراباافزایش91-93توماندرسال2101به92-91زراعی

علیرغمتشدید...(کود،بذرهایمناسب،توسعهمکانیزاسیونو)وتامیننهادههاتعیینکردکهدراثرتدابیردولت93-9٣زراعی

1محدودیتهایآبی،میزانتولیدگندمافزایشوهمچنینخریدتضمینیگندممازادبرنیازکشاورزاندرسالگذشتهباحدود

رینیزباتداوماجرایسیاستهایحمایتیدولت،درسالجا.میلیونتنرسید9.7میلیونتنافزایشنسبتبهسالقبلازآنبه

.میلیونتنگندمازکشاورزانخریداریشدهاست7.0تاکنونبیشاز

بهبود تراز تجاری غذایی کشور

درهمینراستا،اتخاذسیاستهایقیمتگذاریووارداتیوتعرفهایمناسبازسویدولتوحاکمیتآرامشبرفضایکسبوکار

درپایان«مثبت»،موجببهبودتولیدوصادراتمحصوالتکشاورزیشدهبهطوریکهترازتجاریغذاییکشورازوضعیتوتولید

رسیدکهبااتخاذسیاستهایمناسبازسوی91میلیارددالردرسال1سالپیشازدولتیازدهمبهمنفی1دولتهشتم،در

0.٣درصدکاهشترازمنفیحرکتبهجهتمثبتراآغازکردهوبهمنفی31.0وربادولتتدبیروامید،ترازتجاریغذاییکش

.میلیارددالربهبودیافتهاست

خردادماهامسالدرسیونهمین(فائو)دراینزمینه،یادآوریایننکتهضروریاستکهسازمانخوارباروکشاورزیمللمتحد

بهوزیرجهادکشاورزی،رسماازاقداماتودستاوردهایجمهوریاسالمی«لوحافتخار»ایاجالسوزرایکشاورزیفائودررمبااعط

.ایراندرکاهشتعدادافراددچارسوتغذیهبهزیرپنجدرصددرسالگذشتهتقدیرکرد

اتکابهتامینامنیتغذاییعالوهبراین،دراثرسیاستهاینامناسباقتصادیووارداتمحوروعدمحمایتمناسبازتولیدکنندگانو

درصد11سالپیشازدولتیازدهم،ضریبانرژیغذاییجامعهدرحالیکهدرپایاندولتهشتمبهحدود1ازطریقوارداتطی

درصدبهعنوانضریبیقابلقبول11کاهشیافتکهارتقایضریبانرژیغذاییمردمبه91درصددرسال01رسیدهبودبهحدود

ایکشورباتدابیرورویهاصالحیوحمایتیجزءاولویتدولتبرایتامینامنیتغذاییکشوربااتکابهتولیدداخلیمحسوبمیبر

.شود
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 صادرات و واردات 
 - 31/25/21فارس

 توقف کانتینرها در مرز/ دامپزشکی عراق مجوز واردات تخم مرغ ایران را صادر نکرد
اگرچه صادرات تخم مرغ ایران به عراق از هفته گذشته به دلیل رفع : گذار گفت رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

مرغ ایران را به گمرک  اما هنوز دامپزشکی عراق مجوز واردات تخمابهامات مربوط به آنفلوانزای پرندگان آزاد شد، 

 .کشورش نداده است

:،گفتخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیگذاراستانتهراندرگفتپورشیریرئیسهیئتمدیرهاتحادیهمرغتخمناصرنبی

اعالمشدودرپیآنصادراتتخممرغبهعراقآزادOIEنفلوانزاتوسطسایتسازمانبهداشتجهانیداماگرچهپاکشدنایرانازآ

.ایازتخممرغایرانیبهعراقواردنشدهاستشد،امادرروزهایاخیرهیچمحموله

.دهداجازهورودبهآنهارانمیاندوگمرکعراقمرغدرپشتمرزعراقماندهشودکانتینرهایحملتخمگفتهمی:ویافزود

هاازگذاربابیاناینکههفتهگذشتهوزیرکشاورزیعراقدرایرانطیبازدیدازبرخیمرغداریرئیسهیئتمدیرهاتحادیهمرغتخم

مرغداتتخماماظاهرابهدلیلبرخیمشکالتهنوزاجازهوار:سالمتتولیدمحصوالتطیورایراناطمینانحاصلکرد،تصریحکرد

.ایرانیبهعراقدادهنشدهاست

افزایش مراحل اخذ مجوز صادرات تخم مرغ به عراق*

9مرغایرانرابهگمرکعراقندادهودامپزشکیعراقدستورکتبیاجازهوارداتتخم:یکصادرکنندهتخممرغهمدراینرابطهگفت

.درانتظارصدورحکمومجوزورودبهاینکشورهستندمرغدرروزهایاخیرپشتمرزعراقکانتینرحملتخم

مرغبهافغانستانهنوزحلنشدهوامیدواریمدرروزهایآیندهبارایزنیبینمسؤالندوکشوراینمشکلصادراتتخم:ویبیانداشت

.موضوعهممرتفعشود

بهعراقازسویاینکشوربیشترشده،بهطوریکهقبالبهتازگیمراحلاخذمجوزوارداتتخممرغ:اینصادرکنندهاظهارداشت

برایوارداتتخممرغبهاینکشوراخذگواهیازدامپزشکیایرانکافیبود،امااالنبایدوزارتامورخارجهایران،سفارتعراقهم

.مجوزهایصادراتراتاییدکنند
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 صادرات و واردات
 آیانا-1931مرداد  17, شنبه

 شود  سیستم سنتی صادراتی به عراق اصالح می/ مرغ به عراق صادرات مجدد مرغ و تخم
های صادراتی و ترانزیت سنتی  مرغ به کشور عراق، زیرساخت منظور افزایش صادرات مواد پروتئینی ازجمله مرغ و تخم به

مبنی بر پاک بودن ایران، صادرات  OIEگذشته با ساخت سردخانه، نحوه بارگیری و تخلیه اصالح خواهد شد و با اعالم 

 .د خواهد خوردمرغ به عراق از هفته آینده کلی مجدد مرغ و تخم

درسفراخیروزیرکشاورزی:مدیرعاملاتحادیهمرغمیهنامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانبااعالماینخبرگفت

مرغردوبدلشدومقررگردیدهمزمانبابرگشتوزیرکشاورزیاینکشور،صادراتعراقبهایران،مباحثیبرایشروعصادراتتخم

.مرغبهعراقآغازشودغوتخممر

کشورراازبیماریآنفلوآنزایمرغیپاکاعالمکردهاست،مقررOIEازآنجاکه:وزیرکشاورزیعراقاعالمکرد:رضاترکاشوندافزود

.مرغبهکشورعراقساماندهیشودشدطیچندروزآیندهصادراتمرغوتخم

شود مرغ اصالح می ترانزیت مرغ و تخم

درسفرهیئتعراقیبهایرانهمچنینمقررشدبرایتوسعهصادراتموادپروتئینیدوکشوروسهولتصادرات،:ویخاطرنشانکرد

.سیستمترانزیتیموادپروتئینیاصالحشود

دارطییکپروتکللهاییخچاآالتحملونقلوکامیوناندازیسردخانهدرگمرکوهمچنینارتقاءماشینراه:ترکاشوندادامهداد

.ایکهمنجربهافزایشکیفیتمحصولصادراتیشود،ارتقاءپیداکندگونهبهامضاءبرسدوزنجیرهصادراتمحصوالتپروتئینیبه

سیستمویژهایران،گذاریدوطرفبهایاستکهباسرمایهبارگیریوتخلیهموادپروتئینیمشمولاستانداردهایویژه:ویتصریحکرد

.سنتیگذشتهاصالحشدهودرقالبترانزیتجدیدسمتوسویصادراتیکشورتغییرخواهدکرد

رقابت ایران و ترکیه در بازارهای عراق

هایصادراتیخودراترینرقبایایراندرعراقکشورترکیهاستکهزیرساختیکیازمهم:مدیرعاملاتحادیهمرغمیهنیادآورشد

عنوانبازارثابتمحصوالتخودنگریستهکهتوانستهضمنکنترلکیفیتدرمیزانکمیتنیزپیشرووبهاینکشوربهتقویتکرده

.باشد

ترینابزارتنظیمبازارعنوانمهممرغدرکشوروجودداردوصادراتبهواقعیتآناستکهمازادتولیدمرغوتخم:ترکاشوندتأکیدکرد

.هایاخیرکمترموردتوجهقرارگرفتهاستیسالرودکهطشمارمیبه

گذاریچندانیصورتنگرفتهوکشوررقیبتوانستهبااستفادهازخالءهایصادراتیسرمایهبرایتقویتزیرساخت:ویاظهارداشت

.گذارانایرانی،برخیبرندهاراازآنخودکندسرمایه

منظورگذاریایراندرعراقبهتعراقیباتجارایرانیمقررشدزمینهبرایافزایشسرمایهدرحاشیهدیدارهیئ:ترکاشونددرپایانگفت

./هایصادراتیدردستورقرارگیردتقویتزیرساخت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19301-4.html 









http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23960-1.html
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ت و وارداتصادرا  

 آیانا- 1931مرداد  17, شنبه

 بیانیه انجمن علمی فرش درباره صادرات فرش ایران به آمریکا 
 .انجمن علمی فرش ایران در خصوص برجام و صدور مجوز صادرات فرش ایرانی به آمریکا بیانیه صادر کرد

تحریمصدورفرشایرانبهآمرکیادربرنامهجامعاقدامدرجلغو:بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران،دراینبیانیهآمدهاست

.اجتماعیاینهنرصناعیدارد-اهمیتزیادیدروضعیتاقتصادی0+2مشترکایرانوکشورهای

میالدیکهصادراتفرش1121سپتامبر19شود،وضعیتاقتصادینظامفرشکشورازبخشعمدهفرشتولیدیایرانصادرمی

روشد،تحتتأثیرقرارگرفتوبانوساناتیمواجهشدکهسمتویکاوبهتبعآنبهکشورهایتحتنفوذآنبامشکلروبهایرانبهآمر

.سویصادراتیوتولیدفرشراتغییرداد

ولارزشمندراکهنامهبرجامدرخصوصفرش،باتوجهبهاینکهبخشیازبازارهایصادراتیاینمحصاجرایتوافق:افزایداینبیانیهمی

کند،رونقکردند،بازگشایمیدرصدفرشموردنیازخودراازایرانتأمینمی٣1شمسیحدود11پیشازاینودراوایلدهه

.توانددرروندصادراتودرنتیجهتولیدفرشدرپیداشتهباشدمناسبیرامی

:دراینرابطهچهارفعالیتضروریاست

کنندگانفرشتاتغییراتقوانینومقرراتوروندبازرگانیواقتضائاتفعلیبازارفرشآمریکاراازسلیقهفعلیمصرفبایدوضعیت-

.جدیدانکشورونحوهفعالیترقبایایراندرآنجابررسیکرد

هاتاحملونقل،ثبتسائلبانکیوتعرفهازبیمه،مالیات،م-موانعایجادقانونیوغیرقانونیدرمسیرصدورفرشایرانبهآمریکارا-

هایحقیقیوحقوقیمقیمیارقباوپیشگیریازبرگشتوجهحاصلازهایایرانیبهنامشخصیتبرخیبرندهایمعروفوطرح

.برایبرداشتنازسرراهصادراتشناساییوراهکارمقابلهباآنراپیداکرد-فروشفرش

گیریازسازوکارهاینوینهایاینامررابابهرهترینراههایعملیاتیومخارجمبادالتیونیزآسانترینهزینهترینوارزانباصرفه-

ها،بتوانبازاریابیخارجیووسایلپیشرفتهارتباطیوسایردستاوردهایتکنولوژیبررسیوشناساییکردتاباکاهشاینقبیلهزینه

.رقباتاحدزیادیمقابلهکردتربودنفرشباپدیدهارزان

برایتداوماینحرکتواستمرارحضوردربازارآمریکاوکشورهایتحتنفوذوی،برنامهبلندمدتداخلیوخارجیدرتولیدکیفیو-

.ایجادکردهایمناسبقانونیفروشفرشدربازارغربریزیکردوهمزمانپایگاهنسبتاًارزانفرشبابآمریکاوصدورآنطرح

ربط؛هایذیسهبخشخصوصی،تعاونیودولتیفعالکشوردرمسائلفرشدستبافوتشکل:افزایداینبیانیهدربارهاینصنعتمی

هایتجاروتولیدکنندگانفرشایرانکهمقیمآمریکایااروپابودهودرفروشفرشایرانیدرآمریکانقشدارند؛نهادهاوشخصیت

.قوقیداخلیوخارجیکهدرتسهیلیارفعموانعدرمسیرصادراتفرشبهآمریکامؤثرهستندحقیقیوح

برنامهوشتابزدهبهعرصهجدیدصادراتفرشبهغربوآمریکاالزماستستادیمتمرکززیرنظرهمچنینبرایپیشگیریازورودبی

ریزیوعملیاتالزمرادنبالاسرعوقتتشکیلوساماندهیبرنامهمتولیحاکمیتیفرشکشوردروزارتصنعت،معدنوتجارتدر

.طورمستقیمیاغیرمستقیماستفادهشودشدهبهآفرینانمطرحدراینستادبایدازهمهنقش.کند

شبهآمریکاوایجادریزیبرایصادراتفرتوانبهتشکیلهمایشبرنامهاینبیانیهراهکارهاییراپیشنهاددادهاستکهازجملهآنمی

.تشکیالتوزیرساختالزمبرایصادراتپایدارفرشایرانبهآمریکاوسایرنقاطجهاناشارهکرد

مدتممکناستتاحدودیپاسخگوباشد،امابرایتداومبرنامهوپایداریآنالزمالزمبهذکراست،تشکیلستادمتمرکزبرایکوتاه

ترازتشکیالتیکمعاونتدروزارتخانهگزاریفرشدستبافکهدرقالبمرکزملیفرشوپایینسیاستاستنهادحاکمیتیومتولی
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پرمأموریترادارااست،ارتقاءحایگاهیابدتابتواندهمبهلحاظحقوقیوهمبهلحاظاجتماعیوسیاسیتعاملمستقیمالزمبا

آفرینواثربخشدررفعوتولیدوصادراتوعرضهاینمحصولارزآورواشتغالآفرینانرادرراستایتعالیهنرصناعیفرشنقش

راستابااهدافاقتصادمقاومتیوتوسعهپایدارروستاییداشتهباشدوهرجاالزمشدهایمناطقروستاییوعشایریوهممحرومیت

./اکاهشدادهوتمهیدالزمبیندیشدبتواندتأثیرنوساناتبازارجهانییاتغییراتروابطسیاسیباجهانر

http://www.iana.ir/tashakkol/item/19345-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23975-1.html
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 صادرات و واردات 
 آیانا-1931مرداد  22, پنجشنبه

 شود  نخستین محموله شکر تصفیه شده نیز صادر می/ صادرات نخستین محموله روغن تصفیه شده به عراق
تن به عراق صادر شد که انتظار می رود بر اساس مذاکرات  031در حالی نخستین محموله روغن تصفیه شده ایران به وزن 

 . نیز به عراق صادر شود و هماهنگی های صورت گرفته، به زودی اولین محموله شکر تصفیه شده

بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایرانبهنقلازشرکتبازرگانیدولتیایران،علیقنبریمعاونوزیرجهادکشاورزیومدیرعامل

تصفیهبراساستوافقاتبهعملآمدهبیناینشرکتووزارتبازرگانیعراقمبنیبرصادراتروغن:شرکتبازرگانیدولتیایرانگفت

.هاطیهفتهگذشتهبارگیریوبهمقصدکشورعراقصادرشدشدهبهاینکشور،نخستینمحمولهازاینروغن

:هایصادراتیازدوبرندمعتبربودهودربطرهاییکلیتریبهکشورعراقصادرشدهاست،تصریحکردقنبریبابیاناینکهروغن

.تنبهکشورعراقانجامخواهدشد2011چندروزآیندهبهوزنیروغننیزظرفصادراتدومینمحموله

.شودکهدرآیندهنزدیکنخستینمحمولهشکرتصفیهشدهنیزبهعراقصادرمی:ویهمچنیناعالمکرد

ازصادراتهدفشرکتبازرگانیدولتیایران:معاونوزیرجهادکشاورزیبااشارهبهموجودیباالیذخایرروغنخامکشورافزود

کاالهایاساسیفرآوریشدهبهبازارکشورهایهدف،ایجادارزشافزودهبرایکشورازطریقتصفیهوفرآوریاینکاالها،اشتغال

زایی،ارزآوری،بهرهوریبیشترواستفادهبهینهازظرفیتهایکشوردرحوزهصنعتموادغذاییازطریقپرکردنظرفیتهایخالی

.صنعتیاستکارخانجات

http://www.iana.ir/food/item/11140-4.html 





































http://www.iana.ir/food/item/24076-1.html


 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

169 
 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان

 مرغ های صادراتی گامی درجهت باز شدن بازار صادراتی تخم مشوق

هایصادراتیهایقبلیرشدخوبیداشتهکهبامشوقصادراتسالگذشتهنسبتبهسال:کردمدیرعاملاتحادیهمرغدارانکشوربیان

.تولیدطیورقطعارونقصادراتیخواهیمداشت

،درخصوصصادراتتخممرغاناقتصادیباشگاهخبرنگارانجوحمیدفاضلیمدیرعاملاتحادیهمرغدارانکشوردرگفتگوباخبرنگار

سازماندامپزشکیپاکبودنکشورایرانازبیماریآنفوالنزااعالمکردهکهقطعادرروزها:بهکشورهایعراقوافغانستاناظهارداشت

ارقباهمخوانیشودوالبتهازسوییبایدقیمتتمامشدهوکیفیتکاالبهایآیندهرونقدرصادراتهمانندگذشتهحاصلمیوهفته

.داشتهباشدتابتوانیمصادراتیبیشتریداشتهباشیم

هزارو1قیمتتخممرغدربمرغداریبهطورمیانگینبین:ویدرخصوصقیمتتخممرغبعدازپاکشدنآنفوالنزااظهارداشت

اافزایشصادراتقطعاقیمتتخممرغبهقیمتایمکهبدرصدافزایشقیمتداشته21الی0بودهکهازسویی711هزارو1الی911

.رسداصلیخودمی

هزارتنبودهکهنسبت70صادراتسالگذشتهحدود:فاضلیدرخصوصصادراتسالگذشتهبهافغانستانوعراقخاطرنشانکرد

.ادراتیخواهیمداشتهایصادراتیدرزمینهتولیدطیوررونقصهایقبلیرشدخوبیداشتهکهقطعابامشوقبهسال

هایبینالمللیهمخوانیداشتهباشدکهبابنابراینحوزهتولیدوبازاریابیبایدبااستاندارد:مدیرعاملاتحادیهدرپایانتصریحکرد

.وریوکیفیتخواهیمداشتهدایتتولیدصنعتیدرداخلزنجیرهوتیممدیریتیقطعاکاهشقیمتتولیدوافزایشبهره

http://www.yjc.ir/fa/news/5195941 



































http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5285372
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان

 درصدی صادرات آبزیان در سال جاری 5افزایش 

دالر332هزارو931میلیون31ارزشیتنازلحاظوزنیوازنظر311هزارو21میزانصادراتآبزیاندرسهماههنخستسالجاری

برآوردشدهاست

؛سیامکمدبیگیرئیسگروهتوسعهبازاروتجارتآبزیاندفتربهبودکیفیتگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانجوانبهگزارشخبرنگار

صادراتآبزیاندرسال:گفتگوباخبرنگارگروهکشاورزیباشگاهخبرنگارانافزودفرآوردوتوسعهآبزیانسازمانشیالتکشوردر

کاهشداشتهاست93درصدنسبتبهسال1درصدافزایشوازنظرارزشیمنفی0جاریازنظروزنی

:دالربودهاستافزود0٣7اروهز290میلیونو٣بهلحاظارزشی239٣مدبیگیبابیاناینکهارزشصادراتمیگودرسهماهاولسال

درصدنسبتبهمدتمشابهدرسالگذشتهافزایش93درصدوازنظرارزشی13صادراتمیگودرسهماهاولسالجاریازنظروزنی

بهتن311هزارو21درسهماههسالجاریصادراتانواعماهیومحصوالتشیالتیازحیثوزنیبالغبر:ویتصریحکرد.داشتهاست

.دالررسیدهاست332هزارو931میلیون31ارزشدالری

کپورماهیان:رئیسگروهبازاروتوسعهتجارتدفتربهبودکیفیتوفرآوریآبزیانسازمانشیالتکشوردرادامهخاطرنشانکرد

چنینمیگووخرچنگآبشیرینوماهی،قزلآال،مارماهی،یالاسبی،اسکوید،هشتپاوگربهماهیوانواعماهیهایزینتیوهم

کیلکاازجملهمحصوالتیهستندکهبهکشورهایچین،کرهجنوبی،تایلند،ویتنام،سنگاپور،عراق،ترکمنستانوجمهوریآذربایجان

.وبرخیازکشورهایاروپاییصادرمیشوند

رئیسگروه.دالرصادرشد1٣9هزارو900نتیبهارزشتنماهیزی33بالغبر؛93براساسآمارگمرکدرسال:مدبیگیاظهارداشت

تنتولیدماهیصیدازدریایشمالوجنوبوآبزی907هزارو11٣بازارتوسعهتجارتدفتربهبودکیفیتوفرآوریآبزیانازتولید

درهمینحدود93رسالتنود110هزارو72؛91میزانصادراتآبزیاندرسال:خبردادوخاطرنشانکرد91پروریدرسال

.صادراتمحصوالتشیالتیانجامشدهاست

هزارتنآندرداخلکشورتوزیع1هزارتنازآنصادر،وبیشاز2391،21هزارتنتولیدمیگودرسال12از:مدبیگیدرادامهگفت

.وموردمصرفمردمقرارگرفتهاست

تا011شکلبستهبندیوفرآوریمیگوعمدتابهصورتعرضهدربستههای:وگفتویبااشارهبهنوعفرآوریمصارفداخلیمیگ

.گرمیاست،میگودرایننوعبستهبندیبهدلیلسهولتمصرفخانوارهااکثرابدونسر،پوستگیریورگگیریمیشوند711

21؛بهصورتحدودی93کیلوگرمودرسال1.0؛91مدبیگیبابیاناینکهسرانهمصرفماهیبراساسآماربرایهرنفرطیسال

.میزانمصرفسرانهمحصوالتشیالتیسالگذشتههنوزرسمااعالمنشدهاست:گرمبرآوردمیشودافزود11کیلو

http://www.yjc.ir/fa/news/5194914 











 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5287807
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 صنایع غذایی

 فودپرس1931مرداد ماه  18یک شنبه 

 بازدید از کارخانه های آب معدنی/ بررسی سالمت آب های بسته بندی

مدیرکلآزمایشگاههایمرجعکنترلسازمانغذاودارو،بااشارهبهدستوروزیربهداشتبرایبررسیکیفیتآبهای <صنایعغذایی

 .بررسیهستندآبهاازجنبههایمختلفدرحال:بستهبندی،تاکیدکرد

دکترحسینرستگاربابیاناینکهمقامعالیوزارتاعالمکردهاندکهبرایآبهایبستهبندیاعمازآشامیدنیومعدنیبایدبررسی

چندیپیشدربررسیبرنامههایسالجاریوزیربهداشتبهمااعالمکردندکهدرزمینه:هایجامعنگرصورتبگیرداظهارداشت

 .یمعدنی،آشامیدنیوبستهبندیبررسیکاملیصورتبگیردواعالمشودکهباالخرهآبهاچهوضعیتیدارندآبها

خوشبختانهاززمانیکهوزیربهداشتبراینموضوعتاکیدنمودریاستسازمانغذاوداروآنرادراولویتبرنامههایماقرار:ویگفت

 .آبهایمعدنیوآشامیدنیکشورجمعآوریوموردبررسیوآزمایشقرارگرفتنددادندلذاپیروهمینبرنامهتمامی

باتوجهبهاینکهاینآبهاازجنبههایمختلفدرحالبررسیهستندبنابراینامیدواریمبسیارسریعتراززماناعالم:رستگارافزود

ودمواردیخاصکهنیازبهتقویتجنبهنظارتیوکنترلیداردآنهاراشدهموردنظروزیربهداشتنتیجهرااعالمکنیمتادرصورتوج

 .بهدانشگاههااعالمنماییمتااقدامالزمراصورتدهند

آبهادونوعهستندیکیآبهایمعدنیودیگریآشامیدنی،آبهایمعدنیبایدطیچهارفصلیکهاز:ویدرادامهاظهارداشت

زلحاظشرایطموادمعدنی،کیفیتودیگرعواملیکسانباشدواینآبهادرچهارفصلبررسیمیشودامامنابعبرداشتمیشودا

آبآشامیدنیآبیاستکهمیتواندتغییرفصلیداشتهباشدوهمینطورتغییراتیدرآبهایآشامیدنیایجادمیکنندکهمیتوانند

 .آشامیدنیوآبمعدنیتفاوتهاییدارندیکسریامالحآنکموزیادشودبنابراینآب

آبهایمعدنیوآشامیدنیازلحاظکنترلکیفیت:مدیرکلآزمایشگاههایمرجعکنترلسازمانغذاودارودرادامهگفت

خصاتخوداستانداردهایمتفاوتیدارندکهبرایآنهاصادرشدهاستوبراساسایناستاندردهابررسیمیشوندوهرکدامبایدمش

 .راداشتهباشند

آبهایمعدنیکهدرفروشگاههاومغازههابهفروشمیرسدنبایدزیرنورآفتابقراربگیردچوناحتمال:رستگارخاطرنشانکرد

درداردنورآفتابباعثتغییرکیفیتآبدرطعمآنشودوبایددرمحلومکانمناسبودرجایخنکنگهداریشودتاکیفیتآب

 .حدمطلوبباشدوبههیچوجهنبایدآبمعدنیدرزیرنورخورشیدقرارگیرد

 .هرتغییریکهدرتولیدآبهامعدنیوآشامیدنیصورتمیگیردطبقاستانداردهایمربوطهاست:ویگفت

رنامهریزیشدهتوسطکارشناسانمانظارتهاوبازدیدهاازکارخانههایتولیدآبمعدنیبهصورتب:رستگاردرادامهاظهارداشت

  .صورتمیگیردعالوهبرآنمسئولفنیباحضورمداومدرکارخانهمسئولیتتاییدکیفیتآبراازهمهجنبههادارد

ردرمراکزتولیدآبمعدنیوآشامیدنیبایددرمحلمناسبباشندواگ:مدیرکلآزمایشگاههایمرجعکنترلسازمانغذاوداروگفت

مجاورتفاضالبباشدبایدفاضالبهاکامالاستانداردباشدوفاصلهآننیزرعایتشودویااستفادهازکوددرزمینهایکشاورزی

 .اطرافآننیزصورتنگیردواینعواملدرصدورمجوزهاتاثیربسزاییدارد

 
یدیدهنشدهاستواگرمشکلیوجودداشتهباشدحتمااعالممیتابهامروزهدربررسیهاهیچگونهمشکل:رستگاردرپایانگفت

 .شودوبرخوردهانیزازطریقمسیرقانونیصورتمیگیرد،مردمهیچنگرانیرادراینزمینهنداشتهباشند

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1931مرداد ماه  21چهار شنبه 

 بهبود ضریب امنیت غذایی کشور در دولت یازدهم

درپیانتشارمطالبیدرزمینهکاهشضریبامنیتغذاییدربرخیرسانهها،مرکزروابطعمومیواطالع-اقتصادغذا <کشاورزی

 .رسانیوزارتجهادکشاورزیباهدفروشنگریتوضیحاتیرامنتشرکرد

 :بهنقلازروابطعمومیوزارتجهادکشاورزیمتناینتوضیحاتبهشرحزیراست(فودپرس)اهخبریاقتصادغذابهگزارشپایگ

دراجرایرسالتهایوزارتجهادکشاورزیمنطبقبرمبنایاسنادباالدستیکشورازابتدایاستقراردولتیازدهم،تامینامنیت

 .قامنیتملیموردتوجهبودهاستغذایازمحلتولیدداخلیودرراستایتحق

دولتتدبیروامیدبرایدستیابیبهاینهدف،ابتداسیاستهایاقتصادیموثربرروندومیزانتولیدمحصوالتکشاورزیراباوضع

سال1هطینظاماتتعرفهایوغیرتعرفهایاصالحکردوازاینطریقازوارداتبیرویهولجامگسیختهمحصوالتکشاورزیک

 .پیشازدولتیازدهم،کشاورزانوتولیداتکشاورزیرادرچنبرهخودگرفتارکردهبود،جلوگیریکرد

دوکاالی(درصدیبرایبرنج٣1ووضعتعرفه)دراینزمینه،بااعالمواجرایسیاستممنوعیتوارداتبیشازنیازشکروبرنج

میلیون131بهارزش)هزارتن071درصدکاهشازیکمیلیونو٣7.9ت،وارداتشکرباعمدهموثربرامنیتغذاییازسویدول

درصدکاهشازیکمیلیونو39.9وواردتبرنجنیزبا93درسال(میلیوندالر377بهارزش)هزارتن111به91درسال(دالر

درسالگذشته(میلیوندالر 2.139بهارزش)هزارتن210وبهیکمیلیون91درسال(میلیوندالر1.319بهارزش)هزارتن993

 .ایندرحالیاستکههمینمیزانوارداتنیزبراساسثبتسفارشهایقبلیوبیشازنیازکشورصورتگرفتهاست.رسید

 سالهتولیدشکردرداخل11ستیابیبهرکورد

عیینقیمتهایمنصفانهبرایخریدتضمینیمحصوالتکشاورزیواعالمبهعالوهبراین،دولتیازدهمازهمانروزهایآغازکاربات

کود،بذر،ادواتمکانیزه،کاهش)موقعآن،شورونشاطوامیدرادرکشاورزانایجادوبااقدامبرایتامیننهادههایموردنیازکشاورزان

 .امنیتغذاییازمحلتولیدداخلرافراهمکردهلستزمینههایافزایشتولیدمحصوالتکشاورزیوتامین...(سودتسهیالتو

09با2392-2391ریالبهازایهرکیلودرسالزراعی2301بهعنواننمونه،دولتیازدهمقیمتخریدتضمینیچغندرقندرااز

درصد19مترابااینقی2393-239٣رساندوهمچنینبرایسالزراعی2391-2393ریالدرسالزراعی1211درصدرشدبه

ریالتعیینکردکهایناقدامدولتموجباشتیاقکشاورزانبهتولیدوتامینیکیازمحصوالتاساسیکشورشدکه1711افزایش

 .سالهتولیداینمحصولدرکشورشکستهشد11رکورد93هزارتنشکرداخلیدرسال301درنتیجهآنباتولیدیکمیلیونو

 میلیونتنبرنجدرکشور2.1تولیدحدود

کشاورزاناز(ارقامخزر،شیرودی،فجروگوهر)درصدیقیمتخریدتضمینیبرنج19درزمینهتولیدبرنجنیزدولتیازدهمبارشد

29افزایش)93-9٣توماندرسال 3111و91-93توماندرسال1711رابه92-91تومانبهازایهرکیلوگرمدرسال1211

تومانبه 2001همچنین،قیمتخریدتضمینیارقامبرنجسازندگی،درودزن،عنبر،کوهرنگ،نجفیوسپیدرودرااز.تعیینکرد(یدرصد

درصدرشدبهقیمتهرکیلوگرم29رساندوبا91-93توماندرسال1٣11درصدافزایشبه00با92-91ازایهرکیلوگرمدرسال

هرکیلوگرمبهقیمت92-91عالوهبراین،ارقامبرنجندا،نعمت،آذروصالحکهدرسال.شدادافزای93-9٣توماندرسال1101

1011درصدیبهقیمت29تومانوبارشد1211بههرکیلوکرم91-93درصدیدرسال3٣تومانتعیینشدهبودبارشد2091

میلیون2.1افزایشاشتیاقوانگیزهکشاورزانوتولیدحدودازسویدولتتعیینشدکهایناقداماتموجب93-9٣توماندرسال

درراستای)تنبرنجدرداخلکشورعلیرغمسیاستمحدودیتوکاهشسطحزیرکشتاینمحصولدراستانهایغیرشمالی

 .هاستشدهودرتامینامنیتغذاییبااتکابهتولیدداخلیموثربود(بهرهبرداریبهینهازمنابعآبکشور
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 میلیونتنگندمازکشاورزان7.0خریدبیشاز

سیاستهاوحمایتهایدولتدرتولیدوخریدتضمینیگندمبهعنواناصلیترینکاالدرتامینامنیتغذاییکشورنیزموثرواقع

ونتنازکشاورزانخریداریومیلی٣.1هزارتنگندمتولیدیکشورفقط311میلیونو9ازحدود91شدهاست؛درحالیکهدرسال

 .میلیونتنگندمتامینکند9.9دولتمجبورشدبرایٌپرکردنسیلوهایخالیگندمنیازوامنیتغذاییکشورراازطریقواردات

سالتومانبهازایهرکیلوگرمدر001درصدی،قیمتخریدتضمینیگندمرااز92برایرفعاینمعضل،دولتیازدهمباافزایش

تومانبرایسال2200درصدی،21افزایشدادوقیمتاینمحصولرابافزایش91-93توماندرسال2101به92-91زراعی

علیرغمتشدید...(کود،بذرهایمناسب،توسعهمکانیزاسیونو)تعیینکردکهدراثرتدابیردولتوتامیننهادهها93-9٣زراعی

1یدگندمافزایشوهمچنینخریدتضمینیگندممازادبرنیازکشاورزاندرسالگذشتهباحدودمحدودیتهایآبی،میزانتول

درسالجارینیزباتداوماجرایسیاستهایحمایتیدولت،.میلیونتنرسید9.7میلیونتنافزایشنسبتبهسالقبلازآنبه

 .شدهاستمیلیونتنگندمازکشاورزانخریداری7.0تاکنونبیشاز

 بهبودترازتجاریغذاییکشور

درهمینراستا،اتخاذسیاستهایقیمتگذاریووارداتیوتعرفهایمناسبازسویدولتوحاکمیتآرامشبرفضایکسبوکار

رپایاند«مثبت»وتولید،موجببهبودتولیدوصادراتمحصوالتکشاورزیشدهبهطوریکهترازتجاریغذاییکشورازوضعیت

رسیدکهبااتخاذسیاستهایمناسبازسوی91میلیارددالردرسال1سالپیشازدولتیازدهمبهمنفی1دولتهشتم،در

 0.٣درصدکاهشترازمنفیحرکتبهجهتمثبتراآغازکردهوبهمنفی31.0دولتتدبیروامید،ترازتجاریغذاییکشوربا

 .هاستمیلیارددالربهبودیافت

خردادماهامسالدرسیونهمین(فائو)دراینزمینه،یادآوریایننکتهضروریاستکهسازمانخوارباروکشاورزیمللمتحد

بهوزیرجهادکشاورزی،رسماازاقداماتودستاوردهایجمهوریاسالمی«لوحافتخار»اجالسوزرایکشاورزیفائودررمبااعطای

 .تعدادافراددچارسوتغذیهبهزیرپنجدرصددرسالگذشتهتقدیرکردایراندرکاهش

عالوهبراین،دراثرسیاستهاینامناسباقتصادیووارداتمحوروعدمحمایتمناسبازتولیدکنندگانواتکابهتامینامنیتغذایی

درصد11رحالیکهدرپایاندولتهشتمبهحدودسالپیشازدولتیازدهم،ضریبانرژیغذاییجامعهد1ازطریقوارداتطی

درصدبهعنوانضریبیقابلقبول11کاهشیافتکهارتقایضریبانرژیغذاییمردمبه91درصددرسال01رسیدهبودبهحدود

ابهتولیدداخلیمحسوببرایکشورباتدابیرورویهاصالحیوحمایتیجزواولویتهایدولتبرایتامینامنیتغذاییکشوربااتک

  .میشود
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1931مرداد ماه  22سه شنبه 

 دولت نباید هزینه های دستوری به سفره محدود شده مردم و اقتصاد تهدید شده صنایع لبنی تحمیل کند

قطعنامهپایانینشستصنایعلبنیشمالکشورباکانونانجمنهایصنایعغذاییایرانوانجمنصنایع-اقتصادغذا <غذاییصنایع

  .فرآورههایلبنیایرانمنتشرشد

برگزار،انجمنصنایعغذاییوداروییمازندران،بهعنواندبیرومجریایننشسترا«فودپرس»بهگزارشپایگاهخبریاقتصادغذا

 :کرداهممطالبمطرحشدهدرایننشسترابهعنوانقطعنامهپایانیبهشرحزیرتبیینواعالممیکند

طرحشیرمدارس،بهعنوانیکیازموثرترینراهبردهایافزایشسرانهتولیدومصرفوارتقایسالمتجامعه،نیازمندبازطراحی(الف

 .ناستوروزآمدیدرشکلومحتوایاجرایآ

معتقدیمبهمناقصهگذاشتنشاخصترینکاالیسالمتسبدغذایجامعه،آنهمبنامدانشآموزان،درهرشکلوسطحیمغایربا•

جاداردبااصالحروندتجاریوتوسعهمخاطباناینطرح،فرصترقابتبرکیفیتو.رویکردسالمتمحوراینطرحبزرگمیباشد

 .استوریزهوچهاستریلیزه،فراهمترشودسالمتاینکاال،چهپ

نظامتوزیعمحصوالتغذاییوبهویژهلبنیات،ناشیازاقتصادبیمارودستوریوگاهاًرقابتهاینهچندانمسووالنهبرخیصنایع(ب

هاستوباحداقلارزشدرصدقیمتتمامشدهتولیدفراتررفت01تولیدی،بسیارپرهزینهشدهودرسبدصنایعمحصوالتغذاییاز

 .افزوده،بارسنگینیبردوشتولیدکنندگانوبهویژهمصرفکنندگانگذاشتهاست

معتقدیماصالحایننظامبارویکردافزایشمصرفوراهبردکاهشهزینههایسیستمتوزیعازطریقکوتاهکردنفاصلهتولیدتا•

 .خشدولتیوخصوصیقرارگیردمصرف،بایددراولویتبرنامههاوفعالیتهایب

درسالهایاخیرآثارخالءهایاقتصادیواجتماعیکهبهاشکالمختلفدرصنایعتولیدی،دولتمردانوجامعهبروزیافته،اعتماد(ج

نلبنیاتفلهوخامازدیگرپیامدها،رشدروزافزو.مصرفکنندگانبهتولیدکنندگانبهویژهصنایعلبنیراتحتتاثیرقراردادهاست

وناهنجاریهایمشهودبهداشتیواقتصادیآناستکهباناکارامدینهادهایدولتیومدنیمسول،فرصتاستقراربیشتریدرسبد

 .خانوارپیداکردهاست

اندهیاینسیستممعتقدیمتداوماینروندبههیچوجهدرشانمصرفکنندگانوفرهنگوامنیتجامعهنمیباشدواصالحوسام•

 .بایددراولویتطرحهایبهداشتیوسالمتمحورقرارگیرد

صنایع"معتقدیمکهاعتمادمصرفکنندگانبهقیمتوکیفیتمحصوالتلبنینیازمندبازسازیاستودراینمیاننقشسهعنصر•

باپرداختبیشتربرمحتویبهجایشکل"رسانهها"وباتسهیلفرایندتولیدوتجارت"دولت"باتولیداقتصادیوسالمت،"لبنی

 .سوژهها،بیشازدیگربخشهاست

وابستگیزیادتامینمنابعمالیاینصنعت.ساختارحمایتازصنعتدامپروریوتولیدشیرخامکشوربایدموردبازنگریقرارگیرد(د

 .بهشدتآسیبپذیرکردهاستبهصنایعلبنی،بهویژهدرزمانرکودمصرفجامعه،آنرا

معتقدیمدولتمحترمبایدباپذیرشسیستمعرضهوتقاضاومسوولیتپذیریواقعیترواولویتدهیمناسببهاینصنعت•

استراتژیک،هزینههایآنرابادستورافزایشقیمتمحصوالت،بهسفرهمحدودشدهمصرفکنندگانواقتصادتهدیدشدهصنایع

  .میلنکندلبنیتح
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 عسل

 آیانا- 1931مرداد  18, یکشنبه

 کاهش تولید عسل با وزش بادهای فصلی / خراسان در انتظار نسل جدید ملکه
 .ها را مورد تأکید قرار داده است کلنیهای ملکه در  کاهش میانگین برداشت عسل از کندوها ضرورت بازنگری در نسل

بااعالماین(ایانا)دهندگانزنبورعسلخراسانرضویامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانمدیرعاملاتحادیهپرورش

رداتملکهازنیوزیلندوازبینشود،اماباواهااستکهدرکشورتکثیرمیعنواننژادبومیایرانسالهرچندنژادقفقازیبه:خبرگفت

.رفتناصالتنژادقفقازی،نژادفعلینتوانستهمیزانتولیدعسلراافزایشدهد

هایینظیرخاکستریبودنرنگ،بهرهصورتسنتیوپرورشیتکثیرپیداکرده،دارایویژگیایننژادکهبه:محمدرضاناظریافزود

هرچندنسبتبهآبوهوایایرانمقاومتزیادیداردوطولعمرمناسب.لزمستانهاستمومزیاد،طولخرطومبلندومصرفعس

شدهدرکشوردارد،امابایدنژادیکهدارایبهرهعسلبیشتروتولیدبچهکماست،جایگزیننژادکارگرفتهنسبتبهسایرنژادهایبه

.فعلیشود

"کارمیکا"کهدرمناطقمختلفسازگاریآنبامحیطموردبررسیقرارگرفته،نژادیکیازبهتریننژادهایملکه:ویخاطرنشانکرد

.بچهوشهدآوراستاستکهمصرفعسلآندرزمستانکم،آرام،کم"کارنیوالن"یا

کاهش برداشت عسل

رسیدهوحجم7.1یلوگرمبهک9.1میانگینبرداشتعسلاز:دهندگانزنبورعسلخراسانرضویادامهدادمدیرعاملاتحادیهپرورش

.تناعالمشدهاست٣12هزاروتولیداینمحصولبهاستنادآمارمنتشرشدهسازمانجهادکشاورزییک

شدتکاهشپیداکردهاست،درماهتاکنونمیزانتولیدعسلبهعلتوزشبادهایفصلی،ازابتدایفروردینبه:ناظریتصریحکرد

.هاوجودنداردتنقیمتشکر،امکانتغذیهمصنوعینیزدرزنبورستانعلتباالرفحالیکهبه

30روزپیشواواخرتیرماه،برداشتعسلدرخراسانرضویآغازشده،امانسبتبهسالگذشتهباکاهش20از:وییادآورشد

.رواستدرصدیتولیدروبه

اصالح نژاد ملکه در خراسان رضوی در پیچ زمان

ایستگاهپرورشواصالحنژادملکهزنبورعسلکهتاکنون:دهندگانزنبورعسلخراسانرضویتأکیدکرداتحادیهپرورشمدیرعامل

داراست،ازچندسالپیشوظیفهاصالحنژادملکهراملکهباربررانیزپرورشدادهاستوکارتوزیعملکهرانیزعهده011دوهزارو

.تاکنوناینپروژهاجرایینشدهاستدردستورکارقرارداده،اما

شدهتریناقدامیکهبایددرمراکزتکثیرملکهصورتگیرد،تولیدملکهتجاریاستکهدرسطحدنیاشناختهمهم:ناظریاظهارداشت

کهمشخصشدهنژادقفقازیرسدامکاناتومنابعمالیالزمدراختیاراینمرکزقرارنداردوباوجودآننظرمیباشد؛بااینوجود،به

.کندرانیمیهایخراسانرضویحکمنتوانستهتولیدعسلموردنیازراداشتهباشد،همچنانملکهقفقازیدرزنبورستان

اندمیانگینتولیدعسلومشتقاتآنراباتمرکزبرتکنیکوویدرپاسخبهاینپرسشکهچراتولیدکنندگانعسلچینیتوانسته

هایچینازهایمنتشرشده،برداشتعسلدرزنبورستانبراساسگزارش:گونهنیست،گفتفنیافزایشدهند،امادرایراناینمسائل

.کیلوگرمفراتررفتهاستکهایناقداماتباتمرکزبرمسائلفنیوتکنیکیبودهاست19

دتجدیدنظربراستفادهازملکه،آموزشزنبوردارانواستفادهازآنچهمشخصاست،برایتوسعهتولیدعسلبای:ناظریدرپایانافزود

./تریهستندهایعسلنیازمندبروزرسانیسریعرسدتشکلنظرمیبااینوجود،به.تجاربکشورهایموفقدردستورکارقرارگیرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19331-4.html 
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 عسل
 خبرنگاران جوان

 ها افزایش صادرات عسل در راستای رفع تحریم

صادراتباتوجهبهبرداشتهبینیهزارتنبودهکهپیش0وضعیتصادراتدرسالگذشته:رئیساتحادیهزنبوردارانکشوربیانکرد

.هابیشترخواهدشدشدنتحریم

،درخصوصوضعیتاقتصادیباشگاهخبرنگارانجوانعفترئیسیسرحدیرئیساتحادیهرنبوردارانکشوردرگفتگوباخبرنگار

هاکمترورستانتاکنونبهعلتسرمازدگیوبیماریدرزنب19بهطورکلیبرداشتعسلازسال:برداشتعسلدرکشوراظهارداشت

هایکشوراعمازآذربایجانغربی،کردستان،لرستان،اصفهان،قزوینوقممیانگینبرداشتعسلطبیعیشدهوازسوییبیشتراستان

.گزبودهبرداشتینداشتهاستترینعسلچهارمحالگونکیلوگزارششدهودرحالیکهعمده0الی1ازهرکندوبین

هابهکشورهایبینیصادراتباتوجهبهبرداشتهشدنتحریمهزارتنبودهکهپیش0صادراتدرسالگذشتهوضعیت:ویافزود

.ترکیهوحوزهخلیجفارسبیشترخواهدشد

گرمایزمین،تأثیراتناشیازریزگردها،عدمدسترسی:رئیساتحادیهزنبورداراندرخصوصکاهشبرداشتعسلتصریحکرد

مراتعومنابعموجود،کاهشبودجهواعتباراتمسببکاهشبرداشتعسلطبیعیشدهوازطرفیکشورگسترشزنبورزنبوردارانبه

.سازیعسلکارکردبهلحاظافزایشکندورانداردوبیشتربایدرویکیفی

http://www.yjc.ir/fa/news/5190909 
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 قارچ

 آیانا- 1931مرداد  13, دوشنبه

 دهندگان قارچ به مجلس رسید  غائله مالیات پرورش
دهندگان  علت شفاف نبودن نظام مالیات در کشور، بخش بزرگی از فعاالن حوزه اقتصادی مشمول مالیات در حالی که به

دهندگان قارچ را  دارایی مرحله تأمین بذر کمپوست را کشاورزی ندانسته و پرورش گیرند، وزارت اقتصاد و قرار نمی

 .های سنگین کرده است مشمول پرداخت مالیات

در:بااعالماینخبرگفت(ایانا)دهندگانقارچامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانمدیرهانجمنپرورشعضوهیئت

روزقارچراآماده12دارایدوتاسهمرحلهاستکهشاملتهیهکمپوستقارچدرمزارعتولیدشدهکهپسازحالیکهتولیدقارچ

کند،وزارتاقتصادوداراییباکشاورزیندانستناینمرحله،کندوتوسطدستگاهیبسترآمادهقارچرافراهممیبرداشتمی

.لکردهاستهایسنگینیبهتولیدکنندگانقارچتحمیمالیات

وزارتاقتصادوداراییمعتقداستکمپوستقارچبهمثابهکمپوستیکهازفضوالتشهرییاکودهای:محمدحسنافشارافزود

شود،ماهیتکشاورزیندارد؛ایندرحالیاستکهتشخیصماهیتفعالیتکشاورزیبهعهدهوزارتجهادشیمیاییاستحصالمی

عنوانوزارتخانهمرجع،تولیدقارچرایکفعالیتکشاورزیاعالمزارتخانهبراساسمستنداتقانونیبهکشاورزیاستووقتیاینو

تواندداشتهباشد؟کارانچهمنطقیمیهایسنگینبهقارچکردهاست،تحمیلمالیات

المللیبندیبینینبراساستقسیمدرادامهجلساتمفصلیکهبرایارائهمستنداتقانونیبرگزارششده،همچن:ویخاطرنشانکرد

ISICعنوانیکفعالیتکشاورزیشناختهشدهوایراننیزکهدراینکنوانسیوننقشدارد،کدمحصوالتکشاورزی،تولیدقارچبه

.المللیاستنادکندتواندبهقوانیناینسازمانبینمی

هاداشتهاست،کمپوستقانونمالیات11برداشتغلطیکهازتفسیرمادهمعاونتمالیوزارتاقتصادوداراییبا:افشارادامهداد

.داندهایمستقیممیبذرزدهقارچراجزومراحلتولیدکشاورزیندانستهوآنرامشمولمالیات

دهندگان قارچ به مجلس رسید مشکل پرورش

دهندگانبهادارهتفسیربررسیمسئله،مستنداتقانونیپرورشمنظوربه:دهندگانقارچتصریحکردمدیرهانجمنپرورشرئیسهیئت

ایکهبانمایندگانمجلسووزارتاقتصادوداراییبرگزارشد،مقررگردیدقوانینمجلسشورایاسالمیبرگزارکردیمودرجلسه

.انقارچراحلوفصلکنددهندگکمیسیونکشاورزیمجلسدرهفتهآیندهطیجلسهمشترکیمسئلهاخذمالیاتازپرورش

هایمختلفبهمنظوردعوتازمدیراندستگاهاینجلسهمقرربودروزگذشتهدرکمیسیونکشاورزیبرگزارشودکهبه:وییادآورشد

./دهندگانقارچفیصلهپیداکندهفتهبعدموکولشدتابایکنتیجهقطعهی،مسئلهمالیاتازپرورش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11145-4.html 
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 قارچ
 خبرنگاران جوان

 کند افتتاح صندوق تضمینی قیمت قارچ را ثابت می

.توانثباتوهماهنگیدربازارایجادکرددرشرایطمازادتولیدباافتتاحتضمینیقیمتقارچمی

،صنعتقارچ،صنعتسودآوربخشکشاورزیکهاخیرادرکشورهایتوسعهیافتهاقتصادیباشگاهخبرنگارانجوانبهگزارشخبرنگار

.ودرحالتوسعهمرسومشدهاست

وضعیت93دتابستانکاهشقیمتقارچدراواخرسالحالوضعیتتولیدقارچدرسهماههاولسالبهدالیلیاعمازگرمایشدی

.مطلوبینداشتهومسببکاهشعرضهوانصرافتولیدکنندگانازتولیدرابههمراهداشتهاست

ریزیریزیدقیقیبرایخودداشتهباشندکهاینعدمبرنامهتوانندبرنامهازسوییواحدهایتولیدیبهسببنوساناتقیمتنمی

تولیدیدرکاهشعرضه،افزایشقیمت،ودرنهایتبازیانمصرفکنندگانهمراهاستکهباافتتاحصندوقتضمینیقیمتواحدهای

.توانثباتوهماهنگیقیمتدربازارایجادکردقارچدرشرایطمازادتولیدمی

هزارتنمازاد31توانیمبازارخوبصادراتیمیبنابراینگزارشایرانرتبههفتمتولیدقارچرادرجهانداردکهباحذفموانعو

.تولیدیخودرابهخلیجفارسعراقصادرکنیم

:،دراینخصوصاظهارداشتباشگاهخبرنگارانجواندراینراستامحمدحسنافشاررئیسهیئتمدیرهانجمنقارچایراندرگفتگوبا

نداشتهکهدرواقعاینوضعیتپایدارنیستزیراواحدهایتولیدیمجددوضعیتتولیدقارچدرسهماههاولسالوضعیتمطلوبی

.رسندهابهباردهیمیکنندوطبیعیاستکهکامپوستشروعبهخریدکامپوستمی

وزارتجهادکشاورزیبرایوضعیتثباتقیمتقارچصندوقتضمینیقیمتقارچراافتتاحخواهدکردکهدرصورتمازاد:ویافزود

آوریمازادوهدایتبهسمتصنایعتومانفروختهنشود،زیراباجمع٣11هزارو0لیدقارچبهکمترازقیمتتمامشدهآنیعنیتو

.تبدیلیدربازارهماهنگیایجادخواهدشد

هزارتن31توانمیهزارتنتولیدقارچدرکشورداریمکهباحذفموانعوبازارخوبصادرات211ساالنهحدود:افشارتصیحکرد

تولیدمازادخودرابهخلیجفارسوعراقصادرکرد

هایسودآوردربخشکشاورزیاستصنعتقارچیکیازصنعت:همچنینعلیایرانپورعضوکمیسیونکشاورزیدرادامهاظهارداشت

تواندسهمبیشتریداشتهرچدرحوزهاشتغالمیکهاخیرادرکشورهایتوسعهیافتهودرحالتوسعهمرسومشدهوازسوییتولیدقا

.باشد

مندبهتولیدقارچریزیواختصاصاعتباراتبهافرادعالقهدرحالحاضردرزمینهصادراتتوفیقچندانینداریمکهبابرنامه:ویافزود

.وهمسایهصادرکردتوانبهکشورهایحاشیهخلیجفارسهایمناسببهراحتیمیوایجادبرندوبستهبندی

هایتولیدیبهسببنوساناتقیمتبراساساینگزارش؛وضعیتتولیدقارچدرسهماهاولسالمطلوبنبودهوازسوییواحد

ریزیواحدهایتولیدباکاهشعرضهوافزایشقیمتهمراهاستکهریزیدقیقبرایخودداشتهباشندکهعدمبرنامهتوانندبرنامهنمی

.توانثباتوهماهنگیقیمتدربازارایجادکردفتتاحصندوقتضمینیقیمتقارچدرشرایطمازادتولیدمیباا

http://www.yjc.ir/fa/news/5195940 
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 گل و گیاهان صنعتی

 - 31/25/21فارس

 التحصیالن کشاورزی نباید از ریسک بترسند فارغ/ میلیون گل بنفشه 1هزار گلدان کلم زینتی و  411تولید 
آموختگان  تولیدکننده گل و گیاه زینتی تأکید کرد به عنوان کسی که تحصیل و کارم در کشاورزی بوده، به دانش

اد است، اما از زایی در عرصه کشاورزی بسیار زی زمینه اشتغال. کنم دنبال کار پشت میزنشینی نباشند کشاورزی توصیه می

 .آن غفلت شده است

اصالحنباتات،شاهرخپیلهوریاندانشآموختهمقطعکارشناسیرشتهزراعتوبسیجسازندگیبهنقلازخبرگزاریفارسبهگزارش

سالاستکهدرزمینهتولیدگلوگیاهزینتیبرایسازمانها0اوبهمدت.وازفعاالنعرصهاقتصادمقاومتیدراستانهمداناست

نفراشتغالزاییکرده،درزمینهبومیکردننهالهایگیاهی،گاممؤثری9وپارکهافعالیتداردوطیاینمدتضمناینکهبرای

تولیدگلباکیفیتتوسطآقایپیلهوریانباعثشدهتاشهرداریهمدانهمهنیازهایشراازگلخانهاوتامینکندواز.اشتهاستبرد

خبرنگاربسیجسازندگیبااین.خارجازاستاناقدامبهوارداتگلنکند،اوهمچنینمشتریهاییدرسلیمانیهعراقپیداکردهاست

.تیدرهمینزمینهگفتوگوکردهاستفعالاقتصادمقاوم

هزار گلدان کلم زینتی و دو میلیون گل بنفشه 411تولید 

هزارمترمربعسطحزیرکشتداریموهمهنیازشهرداریهمدانبهگل1حدود:شاهرخپیلهوریانبهخبرنگاربسیجسازندگیگفت

هزارگلدانگلجعفریبهشهرداری71زارگلدانکلمزینتیوه211درفصلکشتحدود.وگیاهزینتیراتامینمیکنیم

گلهایفصلیازلحاظمصرفآبتفاوت.درسالحدودیکتادومیلیونبوتهبنفشهنسلاولخارجیتولیدمیکنیم.فروختیم

.چندانیندارندومهمترینمعیارانتخابآنهازیباییاست

نفربهصورتمستقیماشتغالزاییکردیمو٣میلیونتومانیازبسیجسازندگیبرای11سهیالتبادریافتت:اینفعالاقتصادیافزود

.نفربهصورتغیرمستقیمشاغلشدند21حدود

کیفیتخوبتولید،رمزموفقیتدرفروشمحصول

فادهوگلباکیفیتتولیدمیدلیلاصلیموفقیتدرفروشگلوگیاهزینتیایناستکهازبذردرجهیکاست:پیلهوریانگفت

گلهایزینتیمعموالدربلوارهاوپارکهااستفادهمیشودوجنبهزیباییدارد،اینمحصوالتدرفصلخودشمشتریدارد.کنیم

خریدولیاگرازفصلیکهکاربرددارد،خارجشودکسیتمایلبهخریدنداردومثلصیفیجاتنیستکهدرهمهفصلهاتمایلبه

.آنوجوددارد

تولیدگلوگیاهزینتی،زمینهکاریزیادیداردواگرکسیموفقشودگلخاصیرابومیکندبازار:اینفعالاقتصادیتصریحکرد

.فروشخوبیپیدامیکند

معموالازاصفهانوشیرازهزینهاصلیتولیدگلوگیاهزینتیشاملسهبخشکارگری،خریدگلدانوبذراستکهبذرهارا:ویگفت

میلیونتومانسودخالصدریافتیدارموعالوهبرخوداشتغالی،کارآفرینیهم01تا٣1بهطورمتوسطساالنهبین.تهیهمیکنیم

ششبیمههزارتایکمیلیونتومانمیپردازموآنهاراتحتپو911سالیکهکارمیکنمبهکارگرانماهیانهحدود0طی.کردهام

ماهطولمیکشدتاشهرداریپولراپرداخت9درمجموعدرآمدحاصلازاینفعالیتبهصرفهاست،ولیحدود.نیزقراردادهام

.کند

.ظرفیتهایاشتغالزاییزیادیدربخشکشاورزیوجوددارد

بستهبهشرایطهر.فارغالتحصیالنپنهاناستزمینهاشتغالدربخشکشاورزیبسیارزیاداستاماازدید:گویدپیلهوریانمی

http://www.farsnews.com/
http://sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3633025
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درخیلیازگلخانههایککارگرگلخانهباتجربهایکهکسبکرده.منطقه،امکاناجارهباغوزمیندارایآبوگلخانهفراهماست

انکاریخیلیموفقترخودشگلخانهرااجارهوادارهمیکند،طبیعتااگریکمهندسکشاورزیواردعرصهشودازلحاظراندم

.خواهدبودچونمهندسکشاورزیراحتترعواملکاهشعملکردراتشخیصوراهحلمناسبارائهمیدهد

بهعنوانکسیکهتحصیلوکارمدرزمینهکشاورزیبوده،بهدانش:اینتولیدکنندهموفقعرصهتولیدگلوگیاهزینتیتأکیدکرد

زمینهاشتغالزاییدرعرصهکشاورزیبسیارزیاداستامااز.میکنمکهدنبالکارپشتمیزنشینینباشندآموختگانکشاورزیتوصیه

برایخودمننیزفرصتکاردائمدولتیپیشآمدولیبینکارپشتمیزنشینیوکارتولیدی،اینکارراانتخاب.آنغفلتشدهاست

.دماستکردمکهدلیلاصلیآنبهعالقهوانگیزهخو

:ویبااشارهبهاینکهبرخیهاتصورمیکنندتولیدکشاورزیریسکباالییدارداماشغلکارمندیدرآمدثابتماهیانهداردگفت

سالدراینرشتهتحصیلکردهمسائلرا0تا٣ریسککارتولیدیدرصورتیباالاستکهتجربهکارینداشتهباشیماماکسیکه

پیشنهادمیکنمفارغالتحصیالنکشاورزیدرزمینه.دوباکمیکارعملیتجربهخیلیبیشتریبدستمیاوردبهتردرکمیکن

سالازبهترینسالهای31کاریکهبهرشتهشانمرتبطاستواردشوندوحتماموفقخواهندبود،شغلکارمندیروزمرگیاستو

.فردپشتیکمیزبهصورتیکنواختسپریمیشود

پشتکارجوانانواعتمادمسئولینحلقهمفقودهتولیددربخشکشاورزیاست

خیلیازفارغالتحصیالنکشاورزیدنبالناظربخششدن.واردشدنبهعرصهکشاورزینیازمندپشتکاراست:پیلهوریانافزود

مدرشهرداریورودپیداکنیمودرحالحاضرازمنازصفرشروعکردموسالاولهیچفروشینداشتماماسالدومتوانستی.هستند

.سلیمانیهعراقپیشنهادصادراتداریم

بسیاریازجواناندانشآموختهبخشکشاورزیدربازدیدازکارهایتولیدیدروهلهاولعالقهمندبهاینعرصهمیشوند:ویافزود

درحالیکهجواناننبایدازورودبهعرصههایتولیدیبترسند.ستندولیجرأتریسککردنندارندوبیشتردنبالکارهاینظارتیه

آنهافکرمیکنندبایددرروزهایاولبهسودباالییبرسنددر.والزماستکمینگاهخودرانسبتبهمسائلاقتصادیتغییردهند

میآیدوباتالشوپشتکاربهسودمناسبمیحالیکهبایدیقینداشتهباشنددرپیهرتالشیباکمکخداوندموفقیتبهدست

.رسند

موانعکاریزیادیممکن.مسئولینبهسنوقدوقامتجواناننگاهنکنندوبهآنهااعتمادداشتهباشند:اینفعالاقتصادیتصریحکرد

بهجهادکشاورزیمراجعهکردیم،امااستبرایعالقمندانبهکارهایتولیدیبخشکشاورزیایجادشود،بهعنواننمونهچندباری

خیلیبهاواهمیتنمیدادندچونتابعضوابطوقوانینخاصیهستندکهبرایجوانانیکهدرشروعکارهستندمشکالتیایجادمی

.کند

اصلیپیشرفتدربامدیریتمناسبمیشودریسککارراکمکردوازطرفدیگرکیفیتعامل:پیلهوریاندرپایانخاطرنشانکرد

کیفیتباالیمحصوالتمانباعثشدهباوجودیکه.وقتیکیفیتمحصولخوبباشدازهمهجاخریدارپیدامیشود.بازاراست

تولیدکنندههایبزرگیدرزمینهتولیدگلوگیاهزینتیدرشهرهایمحالت،کرجواصفهانفعالیتدارنداماشهرداریهمداننیازش

.نهماتامینوسرمایهرادرداخلاستانخودمانهزینهکندراازگلخا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣1012111391
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا- 1931مرداد  22, پنجشنبه

 شود  صنعتی می های باقیمانده سنتی، نیمه درصد گلخانه 91
درصد  91صنعتی، میزان تولید محصوالت کشاورزی  های استان تهران به نیمه هکتار گلخانه 911هکتار از  451با تبدیل 

 . افزایش یافته است

شنبهدرجهادکشاورزیاستانتهرانامروزپنجبهورامین،رئیسسازمان(ایانا)بهگزارشخبرنگاراعزامیخبرگزاریکشاورزیایران

صنعتیدرشهرستانورامینبابیاناینکهدرمصرفهایسنتیبهنیمهجریانبازدیدوزیرجهادکشاورزیازطرحتبدیلگلخانه

وتعمیرتجهیزاتنیزهایکشاورزیبااستفادهازاینشیوهمیزانمصرفنهاده:جوییداشتیم،گفتدرصدصرفه31هایانرژیحامل

.درصدیحاصلشدهاست70و31کاهشبهترتیب

ها،تغییرشیوهآبیاریازسنتیبهنوین،بهکمکتسهیالتوزارتجهادکشاورزیتوانستیماصالحکاملسازه:سیدمحمدموسویافزود

همچنیندرزمینهاصالحبسترکاشتو.نیمصنعتیاجراییکهاینیمههایگرمایش،سرمایشوروشناییرادرگلخانهنصبسیستم

.ارقاممورداستفادهنیزبهکشاورزانمشاورهدادیم

هکتار711ایدراستانتهرانوجودداردکهمساحتاینواحدهابهدوهزاروواحدگلخانه011هزاروحدودپنج:ویخاطرنشانکرد

.رسدمی

درصدازاین30حدود:درصدسنتیاست،ادامهداد31صنعتیواستانصنعتیونیمههایدرصدازگلخانه71موسویبابیاناینکه

.کننددرصدازآنهاسبزیوصیفیتولیدمی90ها،گلوحدودگلخانه

.ایدراستانتهراناستجاتگلخانهدرصدتولیدصیفی11بریدهکشورودرصدگلشاخه09:ویتصریحکرد

درصدسنتیاستکهبا31هایاستانتهرانهکتارگلخانه711ازدوهزارو:رزیاستانتهرانیادآورشدرئیسسازمانجهادکشاو

.صنعتیتبدیلکنیمهارابهنیمهجانبهوزارتجهادکشاورزیومجموعهاستاندرتالشهستیمتااینگلخانهپشتیبانیهمه

ها،تأمینتسهیالتبانکی،وز،تأمینسوخت،حمایتازگازسوزکردنگلخانهآموزش،ارتقاءدانشفنی،صدورمج:موسویتأکیدکرد

هاییاستکهوزارتجهاددرراستایهدایتفنیونظارتبراجراوهمچنیناستقرارشبکهکنترلآفاتوامراضازجملهحمایت

.دهدهایاستانانجاممیافزایشسطحگلخانه

شدهمحصوالتکشاورزیوهاهمباعثافزایشتولیدوهممنجربهکاهشقیمتتمامانهانتقالکشتبهگلخ:ویاظهارداشت

.شوداقتصادیکردنتولیدمی

برداریآبازمنابعپایداروحفظذخایرآبمنطقهاست،زیرادشتهادرراستایبهرهانتقالکشتبهگلخانه:موسویهمچنینگفت

.حاظمنابعوذخایرآبیاستهایبحرانیبهلورامینیکیازدشت

هایانرژیوهمچنیندرصدمصرفحامل31هایصنعتیمنجربهکاهشکشتمحصوالتکشاورزیدرگلخانه:ویدرادامهافزود

.شودهامیدرصدینهاده31کاهش

درصد01تعمیراتوحدوددرصدهزینه70صنعتیحدودایسنتیبهنیمهانتقالکشتمحصوالتگلخانه:موسویخاطرنشانکرد

.دهدشدهراکاهشمیدرصدقیمتتمام٣1هزینهنیرویکارودرمجموع

صنعتیاستانتهرانهزینهشدههایسنتیبهنیمهمیلیاردتومانتسهیالتدردوسالگذشتهبرایتبدیلگلخانه11ویبابیاناینکه

./درصدافزایشکمیتتولیدخواهیمداشت31صنعتیبهنیمههایسنتیباانتقالکشتازگلخانه:است،تصریحکرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11191-4.html 



http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24080-1.html
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 گندم

 - 31/25/18فارس

 میلیارد تومانی گندمکاران 1511طلب / میلیون تن رسید 4.9خرید تضمینی گندم به 
هزار میلیارد ریال از کشاورزان  95میلیون تن گندم به ارزش  4.9تاکنون : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 .سازی شده است سراسر کشور خریداری و ذخیره

تاکنون:بهنقلازشرکتبازرگانیدولتیایران،علیقنبری،مدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایرانگفتخبرگزاریفارسبهگزارش

.هزارمیلیاردریالازکشاورزانسراسرکشورخریداریوذخیرهسازیشدهاست10میلیونتنگندمبهارزش7.3

اینمحصولدرمناطقشمالیوسردسیرکشورادامهداشتهووخریدایندرحالیکههمچنانعملیاتبرداشت،عرضه:ویافزود

.کندروزهایاوجخودراسپریمی

:مدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایرانبابیاناینکه،خریدگندمدرمناطقگرمسیرواستانهایجنوبیتقریبأتمامشدهاست،گفت

هزارتنونسبتبهمدت901دهکهنسبتبهکلخریدسالگذشتههزارتنرسی301میلیونو7درحالحاضرمیزانخریدبه

.هزارتنافزایشیافتهاست211مشابهسالقبلدراینتاریخ،بیشازیکمیلیونو

هزارمیلیاردتومانبه9هماکنون:میلیاردتوماناعالمواظهارکرد011هزارو1قنبریارزشگندمهایخریداریشدهرابیشاز

سابکشاورزانبابتخریداینمقدارگندمواریزشدهومابقیمطالباتگندمکارانباتخصیصاعتبارازسویدولتوبانکهابهزودیح

.پرداختخواهدشد

رویکرداینشرکتحمایتازتولیدداخلباتشویقکشاورزانبهتولیدبیشتراست،لذاازهرمنابعیکهشدهتاکنون:ویتصریحکرد

میلیاردتومانطلبکشاورزانرابپردازیم،ازمراجعذیربط011هزارو1ایپرداختپولکشاورزاناقدامکردهایموبرایاینکهبر

تقاضایتامینوتخصیصاعتبارخریدراداریموامیدواریمبرخیبانکهادرتامیننقدینگیخرید،همسوییوتعاملبیشتریبااین

.شرکتداشتهباشند

اند،مرکزدرسراسرکشورجهتخریدتضمینیگندممستقرشده2219عاونوزیرجهادکشاورزیبابیاناینکهدرسالجاریتعدادم

افزایشتعدادمراکزخریدبهمنظوررفاهحالکشاورزانبودهتاتولیدگنندگانبدونهیچمشکلیگندمخودرابهدولتتحویل:افزود

.اقداممثبتبادیرکرددرپرداختبهایگندمهازیرسئوالنروددهند،کهامیدواریماین

گندمکشاورزانرابادقتدرشاخصهزارمحموله299مراکزخریداینشرکتومباشرینتاکنونبیشازیکمیلیون:ویاظهارکرد

.اندهایکمیوکیفیتحویلگرفته

استانکشورشاملاستانهای؛خوزستان7:نخریدگندمدراستانهاگفتمدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایراندرخصوصمیزا

هزارتنو٣32هزارتن،خراسانرضوی٣91هزارتن،اردبیل٣71هزارتن،کردستان770هزارتن،فارس191هزارتن،گلستان991

.اندهزارتن،بیشترینمقدارگندمکشورراخریده٣19کرمانشاه

.استانانجامشدهاست7درصدکلخرید،دراین92هزارتنگندم،بیشاز٣11میلیونو٣مجموعبالغبردر:قنبریتصریحکرد

برابریگندمنسبتبهمدتسالگذشته،امسالرشدچشمگیری1استانهایاردبیلوخراسانرضویباخریدبیشاز:ویافزود

.داشتهاند

هزارتنقراردارد،استانهایآذربایجانشرقی،٣11نکهاستانآذربایجانغربینیزدرمرزخریدمعاونوزیرجهادکشاورزیبااشارهبهای

.هزارتنرسیدهاست111مرکزی،لرستانوهمدانراازجملهاستانهاییبرشمردکهخریدگندمدرهریکازآنهاتاکنونبهبیشاز

http://www.farsnews.com/
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عملیاتخریدتازمانیکه:گیادامهروندخریدگندمدرکشور،توضیحدادمدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیایراندرموردچگون

کشاورزانگندممازادبرایفروشوتحویلبهمراکزخریدداشتهباشند،ادامهخواهدداشتوهماکنوننیزمراکزخریددراستانهایی

.دمکشاورزانراتحویلبگیرندهایگنکهفصلخریدآنهاتقریبأبهپایانرسیده،فعالهستند،تامحموله

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣1021111170
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 گندم

 خبرنگاران جوان

 درصدی خرید تضمینی گندم 11افزایش 

درصدافزایش11هایآبیامسالنسبتبهسالگذشتهمیزانخریدتضمینیعلیرغممحدودیت:بیانکردعضوکمیسیونکشاورزی

.داشتهاست

خرید،درخصوصاقتصادیباشگاهخبرنگارانجوانعلیایرانپورعضوکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیدرگفتگوباخبرنگار

میلیونتنگندممازادنیازکشاورزانخریداریشدهودرحالی7طبقآماروزراتجهادکشاورزیحدود:گندمکشاورزاناظهارداشت

.هاازکشاورزانادامهداردکهفصلبرداشتبهاتمامنرسیدههمچنانخریدتضمینیگندمدرسیلو

درصدافزایشداشتهکهالبتهامیدوار11بهسالگذشتهمیزانخریدتضمینیهایآبیامسالنسبتعلیرغممحدودیت:ویافزود

.هستمبهخودکفاییاینمحصولاستراتژیکدستیابیم

طبققانونبایدهمزمانباخریدگندمپرداختمطالبات:عضوکمیسیونکشاورزیدرخصوصپرداختمطالباتکشاورزانتصریحکرد

.اینبرنامهدردستاقداماستصورتگیردکهدرحالحاضر

http://www.yjc.ir/fa/news/5194199 





































 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5287433
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
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 ماشین آالت

 خبرنگاران جوان

 آالت و تجهیزات در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی واردات ماشین

تجهیزات،اصالحآالت،برایتبدیلبخشکشاورزیسنتیبهصنعتیقطعانیازبهوارداتماشین:عضوکمیسیونکشاورزیبیانکرد

.هایآبیاریوتغییرالگویکشتداریمروش

،درخصوصخبرنگاراقتصادیباشگاهخبرنگارانجوانشورایاسالمیدرگفتگوباعلیایرانپورعضوکمیسیونکشاورزیمجلس

عدممکانیزاسیونبخشکشاورزیهموارهاثراتمنفیدروارداتمحصوالتکاهش:توسعهمکانیزاسیونبخشکشاورزیاظهارداشت

هایدرصدآندرحینبرداشتدرکارخانه31ایکهدربرداشتبرنجنزدیکبهرزیداردبهگونهبرداشتوسنتیبودنکشتکشاو

.رودکوبیبهسببرعایتنکردناصولوقواعدکشتومکانیزهنبودنازبینمیبرنج

آالت،تجهیزات،اصالحبرایتبدیلبخشکشاورزیسنتیبهصنعتیدربرنامهکاریدولتقطعانیازبهوارداتماشین:ویافزود

.هایآبیاریوتغییرالگویکشتداریمروش

٣٣رغموجوداصلبانککشاورزیبهعنوانبانکعاملدرزمینهتسهیالتبخشکشاورزیاستکهعلی:ایرانپوردرادامهبیانکرد

.قانوناساسیاینبانکخصوصینشدهتادرزمینهتسهیالتاینحوزهفعالباشد

میلیون31آالتوتجهیزاتبخشکشاورزیافرادبهحداقلبنابراینبرایخریدماشین:یسیونکشاورزیدرپایانتصریحکردعضوکم

.وریوراندماناینبخشنیازمندندتومانتسهیالتبرایافزایشبهره

http://www.yjc.ir/fa/news/5131499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5290183
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 متفرقه

 ایسنا - 193۱مرداد  17شنبه 

 شبکه تلویزیونی کشاورزی تاسیس شود 31قرار بود در سال 

.یکعضوکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیبرلزومتاسیسشبکهتلویزیونیکشاورزیتاکیدکرد

اینمسالهیکیازمواردیبودکهدرکمیسیونکشاورزیمطرحشدودردولت:وگوباخبرنگارپارلمانیایسناعنوانکردزادهدرگفتعباسپاپی

.اندازیشودنیزمصوبشدکهاینشبکهراه

اندازیشودامامتاسفانهتابهایبهطورمستقلراههمشبکه9٣قراربودکهیکسالازطریقشبکهبازاربرنامهپخششودودرسال:اوادمهداد

.قنیفتادهاستحالایناتفا

هایآبورسانیدربخشایمدرترویجواطالعیکیازدالیلیکهمانتوانسته:ایننمایندهمجلسباتاکیدبرضرورتتاسیسشبکهبازارگفت

.ودشسازیآنموفقباشیم،نبودیکرسانهجدیومستقلاستکهانجامنشدهوخالءآنبهخوبیحسمیمدیریتکشاورزیوبهینه

http://www.isna.ir/fa/news/31154413514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94051709547
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 متفرقه
 فودپرس 1931مرداد ماه  18یک شنبه 

 فراز و فرودهای کارنامه محمود حجتی در دولت یازدهم

 صاحبامتیازوسردبیرماهنامهاقتصادسبز-محمدرضاجمشیدی

هایمختلفهایاصلحبرایوزارتخانهدنبالانتخابگزینهگرفتورییسجمهورروحانیبهمیازهمانروزهاییکهدولتیازدهمشکل

 .دلفعاالنکشاورزیروشنشدهایامیدبسیاریدرشد،بارقههاناممحمودحجتیمطرحمیزنیبود،وقتیدرگمانه

دنبالآنبودند،ببنندکپیاوباهمیندورنماروزیکهحجتیازمجلسرأیاعتمادگرفتوسکانداربخشکشاورزیشد؛همگانبه

زارتراهوهایکشاورزیوجهادسازندگیباکمترینتکانهبرآمدهبودودروترازپسادغامتاریخیوزارتخانههمانطورکهیکدههقبل

ایدرسطحوزارتخانهانجامتکانیگستردهبارنیزخانهترابریدولتاصالحاتنیزکارنامهدرخشانیازخودبرجایگذاشتهبود،آیااین

ترعملایکشاورزاندربلوارکشاورزراپسخواهدگرفتودررتقوفتقامورسزاوارانهدهدودرکمترینزمانممکنکاخشیشهمی

هابراینباوربودندکهکند،حتیدراواخرسالگذشتهکهانتقادهاییازانتزاعوتنظیمبازارمحصوالتکشاورزیمطرحبود،برخیمی

 .قضاوتدرموردحجتیوتیمهمکاراناوزوداست

رانیزدرکنارخودقراردادوحتیاشدکترعبدالمهدیبخشندهکهحجتیباقدرتواردوزارتجهادکشاورزیشدویاردیرینهدراین

هاموقعنرخخریدتضمینیمحصوالتکشاورزیکهسالهایالزمموجباعالمبههایآغازینوزارتشباپیگیریدرهمانهفته

فاصلهکهوقتیبهواسطهدیرهنگاماعالمشدنشمعضالتبسیاریبرایکشاورزیایجادکردهبود،شدشکیوجودندارد،کمااینبه

عنوانبسترسازتولیدکشاورزیرادادبرایهمگاندرهمانروزهامسجلشدهبودکههابهاشدستورتأمیننهادهچندروزازسکانداری

 .سامانکشاورزیرابهسامانبرساندخواهداحواالتنابهعنوانفردیپختهوازجنسکشاورزیمیباروزیربهاین

 .کممشاورانکارکشتهبهتیمحجتیافزودهشدندعنوانمشاوروزیرحکمگرفتوکمکترشریعتمداربهبهفاصلهچندهفتهبعدد

جاهمبهنوبهخودحایزاهمیتاست،اماهایبههایاصولیدیگروعزلونصبهایباغبانیوزارعتوبرخیتصمیماحیایمعاونت

نگرفتهکهبتوانامروزدرسومینسالوزارتمحمودحجتیوتیمکاربلدوبدونتردیدبخشکشاورزیهنوزدرشرایطیقرار

 .اشبتواننمرهقبولیدادکارکشته

هایبلندمدتدروزارتجهادکشاورزینیستموهیچگونهحرکتاثرگذاریدرزمینهتنظیمبازارمحصوالتامروزشاهداجرایبرنامه

فرنگیهایقبلشاهدافزایشقیمتلجامگسیختهاقالمینظیرگوجهبهمثابهسالشود،البتهسالگذشتهکشاورزیمشاهدهنمی

 .ایبیشنبودخوردهنبودیم،اماوزارتخانهدراجرایطرحخریدتضمینیشیرخامشکست

اشعمالًقابلپشتیوریپائین،تداومخردشدنوتغییرکاربریاراضی،ضریبپائینمکانیزاسیونکهحرکتالکازسویدیگربهره

ایتاریخیبخشکشاورزیپابرجاستوعمالًحرکتاثرگذاریهممشاهدهنشدهکهعنوانمعضالتریشهاعتنانیستکماکانبه

تواندانتظاررفعاینهایآیندهراروشنکند،هرچندهیچکارشناسینمیهایامیدبرایحلاینمعضالتتاریخیدردولتبارقه

 .مرکوتاهیکیادودولتداشتهباشدهارادرعنارسایی

همهوهمهنشان...علمینبودنپروسهتولید،سنتینبودنبازاررسانیمحصوالتکشاورزیووجودحلقهفربهمحتکروواسطهو

 .تریهستیمگذاریافزونتروسرمایههایانقالبیدرکشاورزینیازمندعزمقویدهدبرایانجاماقداممی

توانازنقشپررنگوزارتجهادکشاورزیدربازگشتعاملیتخریدتضمینیبهبانککشاورزیوموفقیتنسبیدرهمچنیننمی

انگاریدیگریکیفیتهاویاکدامسهلراحتیعبورکرد،اگرچههنوزمعلومنیستشرایطنامناسبسردخانهتنظیمبازارشبعیدبه

پایینآوردتااینمدیریتبدونخدشههمنباشد،باوجودآنکههمگانمطلعهستیمخصوصسیبرابسیاریازمحصوالتانباریبه

.هاممارستبرایرسیدنبههنجارمطلوبداردریزیوسالهایتاریخیبخشکشاورزینیازبهبرنامهکهزدودنبرخینارسایی
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هایرویهازسفرهآبهشدارهاهنوزهمبرداشتبیکهچرابهرغمهمهخصوصمطرحاست،ازجملهاینهایبسیاریدراینپرسش

 شود؟گیردوکماکاندربسیاریازمناطقتناوتزراعیوالگویکشترعایتنمیزیرزمینیصورتمی

هاینوینآبیاریدردستورکاروزرایهاستتوسعهروشهاینودرجهادکشاورزیکجاست؟سالراستیجایگاهترویجوانتقالیافتهبه

دههگذشتهچنددرصداراضی1راستیدرجهادکشاورزیقرارداشتهوتسهیالتارزانهمدراختیارفعاالنقرارگرفتهاست،به

 هایصورتگرفتهدارد؟کشاورزیزیرپوششآبیاریتحتفشارقرارگرفتهوآیااینسطحتناسبیباحمایت

رودکشاورزیمکانیزهازجملهمعضالتتاریخیبخشکشاورزیبهشمارمیوریوغیرممکنشدنتوسعهخردشدناراضی،کاهشبهره

کهحتیتصویبممنوعیتخردشدناراضیدرمجمعتشخیصمصلحتهممنجربهاقداماساسیدراینبخشنشدهاستوهنوز

یرکاربریسریعاراضیشالیزاریهایجهادکشاورزیدراینخصوصوازهمهناگوارترتغیهممعلومنیست،اینهمهاهمالسازمان

 شمالکشوربرایچیست؟

خواهد،پرسشاینجاست؛وزیردانندکهانتزاعسازوبرگالزمخودرامیخوبیمیگذردوهمگانهمبهیکسالازابالغقانونانتزاعمی

 ایدارد؟کندچهبرنامهخواهدمفاهیمبازرگانیرااجراییجهادکشاورزیبرایکارشناسینبودنبدنهتیمیکهمی

خواهدارزشافزودهبخشکشاورزیراتضمینکندوجایگاهصنایعتبدیلیدرهیبتجهادکشاورزیامروزکجاست؟آیابخشیکهمی

ایاستکهمحصولکشاورزیتاچهرویهروباشد؟اینحلقهتکمیلییکفعالیتکشاورزیباشدبایدبااینهمهیکبامودوهواروبه

برسردرختیاکفبازاراستازهرگونهعوارضومالیاتمعافاست،اماهمینکهداخلشیشهوقوطیقرارگرفتبایدمشمول

 مالیاتبرارزشافزودهوانواععوارضگوناگونشود؟

هدرعملامکانهرگونهترینمعضالتامروزصنایعغذایینوسانپرشمارقیمتوکیفیتمواداولیهمورداستفادهاستکیکیازمهم

 .خصوصدربازارهایصادراتیراغیرممکنکردهاستریزیبهبرنامه

چگونه «انتزاع»وریپایینوبازارسانیسنتیرابدهدودرچنینفضاییپرسشایناستکهصنایعغذاییتاکجابایدتاوانبهره

 خواهدبهسامانبرسد؟می

تواندتوقعروندوهرکارشاسمنصفیهمنمیشمارمیاشچشموامیدفعاالنبخشبههنوزهممحمودحجتیوتیمکارکشته

خوبیبرداشتهنشدهواینبرایویهاینخستهمبهالقمردرطیدوسالازاوداشتهباشد،امابپذیریمدربرخیمواردحتیگامشق

 .تواندکارنامهمطلوبیباشدنمیاشبرهمگاناثباتشدهبهطورحتمدرآیندهکهسبقهمدیریتی

هایرغمتماممحدودیتخوردکهاگرباحرکتیانقالبیتوامنشود،بهایرقممیگونهکارنامهمحمودحجتیدرسومینسالوزارتشبه

برخوردارنخواهددیگرازمقبولیتگذشته...ربطوهایذیگذاری،عدمهمکاریسایردستگاهموجود،ازقبیلتحریم،کمبودسرمایه

 .بود

راستیآیاتصویریکهازحجتیدرآغازدولتیازدهمدرنزدافکارعمومیبخشکشاورزیوجودداشتدرپایانکارایندولتهمبه

هایآیندهمحمودحجتیپاسخگویبسیاریازشبهاتخواهدبود،اگرچهتیمکارکشتهوطورحتمعملکردماهبه.پابرجاخواهدبود

 .مانیممنتظرمی.القمریراخواهندداشتصحجتیتوانهرشقشخ

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

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post
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 متفرقه
 فودپرس 1931مرداد ماه  21چهار شنبه 

 کارنامه وزیری که فرصت آب وجارو کردن موها را ندارد

 کارشناسزراعتوتحلیلگرکشاورزی-مجیدذوالفقاری

هفتههاوماههاآمدندورفتندتانیمهدورهجدیدصدارتمحمودحجتینجفآبادیهمبهانتهارسیدتابارسیدنبهمیانهتابستان

سانههاونشریاتبهنقدعملکردواردسالسوموزارتایشانشویموطبعااینگذشتایامنقطهعطفوبهانهاییاستتابرخیر

واقعیتایناستکهپایاننیمهاولدوره .ایشانومدیریتعالیوزارتجهادبهعنوانمتولیتامینامنیتغذاییکشوربپردازند

اهندشودزیراکشوربکمکتالشهایدیپلماتیکانجامشدهواردیکدورهگذارخووزارتحجتیدرواقعیکنقطهآغازمحسوبمی

شدوشرایطپساتحریمراامیدوارانهشاهدخواهیمبود،اماتوقعاتونیازهایبخشکشاورزیازایندورهجدیدوطبعاسرمایههایی

کهآزادخواهدشدموضوعیقابلتعمقوبررسیمیباشدوالزمهتامینمطالباتکشاورزانودامدارانایرانیایناستکهدر

  .بیشتریانجامشودواحیاناکمبودهاوزوایایتاریکمدیریتیونیزخدماتانجامشدهبیشترمشخصگرددعملکردهایگذشتهدقت

 !!!وزیریکهفرصتآبوجاروکردنموهاراندارد

زمانیکهمحمودخاننجفآبادیبرایتصدیوزارتجهادکشاورزیازسویشیخدیپلماتمعرفیشدجریانیازنشاطدربیندست

 .درکارانبخشکشاورزیوزیدنگرفتوهمهامیدبهتحوالتمثبتداشتندان

نمایندهرایموافقندادندومطالبیدرموافقتومخالفتمطرحشدکهبرخیازآنهاشامل217البتهدرجلسهرایاعتمادمجموعا

 ...ای،مسایلبعدیادغامدووزارتوستودنخودکفاییگندمدردورهنخستوزارت،سنخیتنداشتنمدرکوی،مشکالتتولیدچ

بغیرازعضویتدر)حجتیدرزماندولتاسبقبهکارکارآفرینیکشاورزیاشتغالداشتوکارسیاسیمهمیازاو.موارددیگربود

 .مشاهدهنشد(شورایمرکزیحزبمنحلهمشارکت

  .ترینوفعالترینوزرایکابینهاستدرموردعملکردکاریوینقلهاییوجودداردکهویازجملهپیگیر

شود،لکناینراهمبگوییمکهاوجکارمدیریتوزارتجهادکشاورزیالبتهمحاسنوایراداتمعموالدرخروجیکارهامشاهدهمی

اقعیهدفمندیدولتتدبیردردوراناثرگذاریتحریمهاوکاهشدرآمدهایکشوربوده،مثالبدلیلکاهشبودجه،اختصاصسهمو

 . هاعلیرغمحکمقانونیعمالتاهشتاددرصدتحققنیافتیارانه

 حجتیوبرنامهپنجسالهپنجمتوسعه

مستحضرهستیدکهعبورازنیمهنخستدورهوزیرجهاددولتیازدهممصادفاستبااتمامبرنامهپنجمکهتقریبادوسالونیماز

هاونقایصاجراییبرنامهشود،بنابراینخواستهیاناخواستهچالشازدهممصادفبااینبرنامهمیدورهوزارتیوزیرجهاددردولتی

شود؛ازسوییآقایحجتیقبالدردورهوزارتقبلیهمدرجریانطراحیواجرایمذکوردرکارنامهوزارتیمحمودخانلحاظمی

ونیزاواسطبرنامهسند)،لذااکنونکهدرآخربرنامهپنجمهستیم(اندازوسندچشم)اندبرنامههایپنجسالهسوموچهارمبوده

تواندمبناودستورکاریبرایقضاوتعملکردهمانطورکهگفتهشدقضاوتدرموردبرنامهپنجمدربخشکشاورزیمی(چشمانداز

هایفزایندهبخشهاونیازمندیدهدرمصافباچالشوزیرجهادهمباشدوبایددیدوزیریکهموفقبهعبورازدیواریکسفارتش

مادرادامهبررسیعملکردمدیریتعالیوزارتخانهرابراساسبرنامهتوسعهووعدههایدادهشدهدرچند.چهعملکردیداشتهاست

 .رسدایمکهدرادامهمختصرابهنظرتانمیبخشتفکیککرده

 رفشیردرپایانبرنامهووضعکنونی؟کیلوسرانهمص 290هدفگذاری .2

برخیمحققیننژادآریاییراکهایرانیانهمازآنمنشاگرفتهاندازخوشقدوقامتتریننژادهامیدانندامامتاسفانهسرانهمصرف

دربرنامهپنجساله.استترینارقامبرخوردارشوددرکشورهمچنانازضعیفشیرولبنیاتکهخوراکاصلیمرتبطبارشدمحسوبمی
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کیلوبرایهرنفردرسال 91تا71پنجمتصریحشدهکهبایدسرانهمصرفبهرقمفوقالذکربرسد،لکناکنونهمچنانرقمیبین

واقعیتایناستکهباسیاستآزادسازیقیمتهادر .شودکهحتیازمتوسطجهانسومهمکمتروثلثسرانهاروپااستاعالممی

میلیاردیشیر،ضربهمهمیبهسرانهمصرفآنواردشدکهاینمخالفروحبرنامهبودو011حسابوکتابیارانهوقطعبی19لسا

درسالقبلهمبرخیافشاگریهایوزبربهداشتمبنیبر .ظاهراباتشکیلدولتیازدهمنیزسازوکارقاطعیرانظارهگرنیستیم

دراینخصوصبرخیفعاالنغذاییبه .نیاتبرایمدتیمجددابهوضعیتمصرفوتولیدآسیبواردشدوجودپالمدربرخیانواعلب

اینانمعتقدنددرکشورهایاروپاییاگرمشخصشوددرتولیدیاوارداتمحصولیایرادیهست.ایننوعاطالعرسانیگلهمندبودند

دراینخصوصباوزارتجهادمشورتیصورتگرفتهبودهیاخیر؟؟ازطرفیبشکلآراممشکلسریعاحلمیشود،ومعلومنیستآیا

برخیتشکلهاهمازاخذمالیات .شاهداخبارنگرانکنندهاییازتوسعهبرخیبیماریهایمرتبطباکمبودمصرفاقالملبنیهستیم

 .تماماینمواردنیازمندآسیبشناسیویژهخواهیمبودبرارزشافزودهازپارهاییفراوردههایلبنیگلهمندهستند،کهبهرحالدر

  :تاخیردرتشکیلخانهشیروعضویتدرفدراسیونشیر.1

اشاراتیشدهاستواصوالقرار(بویژهمربوطبهکشاورزی)دربرنامهپنجمبهموضوعحمایتازتشکلهایصنفیوتوسعهبخشتعاون

 .درصدبرسد10بودهسهمبخشتعاوندراقتصادبه

ازبرنامههایبرزمینماندهازسابقدرمبحثفوقتشکیلخانهشیروتشکیالتمنسجمیمردمنهادبااینعنواناستکهبتواند

مطالباتاینبخشراتامینکند،دراینرابطهتاکنونتذکراتیهمازسویفعاالنونمایندگانمجلسدادهشدهکهفعالموثرنبوده؛

همچنینبااینکهعضویتایراندرفدراسیون.خانهشیردربرخیممالکدرحالتوسعهازدههاسالقبلتشکیلشدهاستدرحالیکه

کهعاملیجهتحضوردر)جهانیشیرازمصوباتقدیمیکشوراستلکنعمالًفقطیکیادوشرکتایرانیموفقبهعضویتشدهاند

 .رچندسالاخیردرموردتوزیعشیرمدارسهمشاهدنارساییهاییهستیمازسویید(.باشدبازارهایجهانیمی

 فضانوردبهمدارزمیناعزامشودیاتماماراضیکشاورزیسنددارشوند؟ .3

الدرطولفعالیتدولتسابقشاهدچندپرتابموجوداتزندهبهفضابودیمکهالبتهبهرحالحاکیازتالشجوانانایرانیبود،لکنفع

ازجملهمثلهایفارسیعبارتفیلهواکردناستکهمعموالبرایکارهایدشوارمتداول.کارهابیشتربرمدارتعقلقرارگرفتهاست

میباشدویکیازکارهاییکهدرکشوربهرغمظاهرآسانبسیارپیچیدهودشوارشدههمینموضوعسنددارکردنامالککشاورزیو

نامهپنجسالهفعلیتصریحشدهکهبایدتاپایانبرنامه،تمامامالککشاورزیوروستاییسنددارشودلیکناکنونکهدربر.مزارعاست

عددهفتاددرصدرقمیاستکهمسوولینسازماناموراراضیدرمورد.درواپسینماههایاجرایبرنامههستیماوضاعچگونهاست؟؟

وطرحکاداستردربرخینقاطاجراییشدهutm البتهدرسالهایاخیرکارهاییمثلپروسه .کننداراضیفاقدسندتفکیکیعنوانمی

شودگفتنیاستیکیازعواملکمبهرهبودنکشاورزانوبهرهبردارانازتسهیالتلکنمعلومنیستاینکالفسردرگمکیبازمی

نوتفکیکقانونیاراضیمیتواندعاملبازدارندهاییبرایتغییرکاربریضمناینکهسنددارکرد.بانکی،نبوداسنادتفکیکیاراضیاست

همچنیندرحینپروسهسنددارکردناراضیبزرگممکناستبتوانشراکتجزییمهندسینرانیز.وخردکردنغیرمجازهمباشد

 .(بعنوانروشیبرایبهبودمدیریتواحدهایبهرهبرداری)اعمالنمود

 شود؟رهکتارمساحتگلخانههایکشورچهزمانیمحققمیپنجاههزا.٣

میدانیمکهکشت.یکیازتکالیففرعیقانونبرنامهپنجمتوسعهکشور،رساندنمساحتگلخانههایکشوربهعددفوقبودهاست

ودومزایایزیادیبرایآنشوکارگلخانهاییضمنبهرهوریدههابرابریدرواحدسطحباعثصرفهجوییوسیعیدرمصرفآبمی

 .تا7011 .باشد،امابهرغمتاکیداتیکهخودوزیرهمدرصحبتهاداشتهاکنوندراواخربرنامه،سطحگلخانهاییبینمترتبمی

جتاهکتاربرآوردمیشودیعنیچهلهزارهکتارازبرنامهعقبهستیموبرایجبرانسریعاینعقبماندگیشایدبهباالیپن1111
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میلیارددالرکمکویارانهبهبخشکشاورزیخودتزریق27هماکنونترکیهساالنهبیشاز .ششمیلیارددالرسرمایهنیازباشد

گفتنیاست.میکندالبتهوزیراخیراازکنارگذاشتنسههزارمیلیاردتومانبرایتوسعهکشتوکارهایگلخانهاییخبردادهاست

لتیسرمایهگذاریایرانیانفقطدرکشوراماراتبهباالیپانصدهزارمیلیاردتومانرسیدهوگفتهمیشودکهطبقیکبرآورددو

  .باشدکارهاییمثلکشاورزیودامپروریموردعالقههموطنانمقیمخارجمی

 صدوپنجاههزارتومانبرایکالسآموزشیچهارروزهدرجهاد.0

اتیبرایحمایتازاشتغالزاییبرایروستاییانوحفظجمعیتروستاهاوشهرهایکوچکبعملآمده،دربرنامهپنجسالهفعلیتاکید

امابدالیلیازجملهخشکسالیهایفزایندهدههاخیرخطرکوچجمعیتیحادترشدهاست،ازسوییمابادههاهزارمهندسو

 التحصیلجویایکاردرگروهکشاورزیوداممواجههستیمفارغ

ایندرحالیستکهبیشازنوددرصدبهرهبردارنوکشاورزانفاقدتحصیالتدانشگاهی.کهالبتهاکثرآنهافعالساکنشهرهاهستند

اینناهمگونیهااینشبههوتردیدراتقویتمیکندکهمسولینارشدفکروسبکیدراینخصوص(اکثرازیردیپلم)مرتبطهستند

ازسویی.جهاداخیراصحبتهاییدرموردلزومجداشدنمقولهمدیریتاراضیکشاورزیازمالکیتسنتینمودهاستندارند،البتهوزیر

ازاواخردولتاسبقآموزشفنونکشاورزیودامیدردوایرجهادتقریباخصوصیسازیشدواکثردورههاباشهریههاینسبتاباال

تچندروزهبایکبازدیدازفارمبامبلغفوقالذکروالبتهسازمانهاینظاممهندسیهمبرایارایهمیشودمثالیکدورهورمیکمپوس

 .درآپارتمانهایکوچکشانمتکیبهشهریهدریافتیهستند_کارهایآموزشی

 مکانیزاسیونیاتراکتوریزاسیون.9

بخاردرهکتارووروددویستهزارماشینکشاورزیازتکالیفبرنامهتوسعه،رساندنسطحمکانیزاسیونکشاورزیبهیکونیماسب

درستاستکهدراینخصوصتالشهاییانجامشدهامارسیدنسطحمتوسطبه .جدیدبهمزارعوباغاتدرطولمدتپنجسالاست

رحیبرایجایگزینیعددیکونیمتاکنونعمالتنهادریکیادواستانمحققشده،البتهباشروعکارمدیریتجدیدوزارتخانهط

باشداماواقعیتایناستکهبیشترکارهابرادواتوتراکتورهاباچندصدمیلیاردسرمایهاجراییشدهکهیکحرکتروبهجلومی

در.محورنوسازیتراکتوریبودهودربحثجایگزینییاورودکمباینهایمدرنیاسایرادواتمدرنکارچشمگیریانجامنشدهاست

سالدارندوطبعابهرغمالزامیشدنکمرمقمعاینهفنیاکثرابامشکل2٣حالحاضرحداقلنصفکمباینهایموجودعمرباالی

،ازسوییدرموردمکانیزاسیونبسیاریمحصوالتمثلنخود،حبوباتیاباغاتدرابتدایراه(تایکسوم)ریزشغالتمواجهاند

ردکشاورزیحفاظتیوکشتمستقیمباتوجهبهبحرانهایآبینیازبهتامینادواتکاملتروآموزشقویاهستیمونیزبویژهدرمو

 .مثالبرایکمباینگواهینامهرانندگیتعریفنشدهاست(.پیشرفتعملیاتیکمترازبیستدرصدبوده)احساسمیگردد

 محمودحجتیپرچمدارکشتفراسرزمینی .7

نسرزمینیدرواقعازدولتقبلکلیدخورد،زمانیکهاعالمشدسرمایهگذارانقطریقصداجارهبرخیاراضیداستانکشتوکاربرو

بعداسعیشددرممالکآسیایمیانهزمینیچندهزار.ایرانرادارندوبااعتراضهاییکهپیشآمداینبرنامهکنارگذاشتهشد

هاییکهدرارتباطباصرفهجوییدرانیافتباتشکیلدولتتدبیروامیدیکیازبرنامههکتاریتملکشودکهاینکارهمقابلیتاجر

آبواقتصادمقاومتیدردستورکارقرارگرفتهمینکشتوکارفراسرزمینیبود،بطوریکهوزیرجهاددرتمامسفرهایخارجیراجع

ظاهراعمدهاینفعالیتدربرزیل(.میلیونهکتارهمگفتهشدهوحتیعددعجیبنیم)بهآنصحبتکردهوبررویآنتمرکزدارد

غنا،)،البتهحرکتهاییهمبرایکاشتدرآفریقا(کهحداقلمیتواندبرایتنوعوآموزشمهندسینجوانمفیدباشد)فعالمتمرکزاست

خیجرایدونمایندگانابهاماتیرابهاینپروسهوارددرجریاناستوسفرهاییانجامشده،امادرماههایاخیربر (......کنیا،اتیوپی،

بهعقیدهآنهامثالدرقزاقستانقراربودهچندصدهزارهکتاراراضیبهاجارهچینیهادرایدامامردمبااعتراضاتوسیعمانع .اندکرده
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انددرهمیناماراتبسیاریسرمایهگذارانایرانیدهاینپروژهشدندیابرخیکشاورزانسرمایهگذارایرانیازاتیوپیمحترمانهاخراجش

  . بامشکلمکررویزاودپورتمواجهاند

هدف(امسال)البتهدربرنامهپنجمبرایصادراتخدماتفنیومهندسیرسیدنبهرقمبیستمیلیارددالردرسالدرپایانبرنامه

  .درایننشریهمطالبیمطرحگردیدهاستگذاریشدهکهتحققنیافتهاستکهدراینرابطهقبال

 سیتاچهلدرصدضایعاتمحصوالتکشاورزی.1

دردورهپنجمبرنامهنویسیتوسعهکشوردوتکلیفمشخصشدهیکیاینکهمیزانضایعاتودورریزمحصوالتکشاورزیودامیاز

میلیونتنفراوریمحصوالتوکارهای1٣سالهمجموعاحدودسیدرصدآنزمانبهپانزدهدرصدکاهشیابدونیزدرطولدورهپنج

بررویمحصوالتومیوههاصورتپذیرددرواقعاینتکلیفبهمعنیراه......مرتبطباآنشاملسورتینگ،انبارداری،بستهبندیو

تیمثلسیبزمینیوپیازجااندازیپروسههاینویندربحثتبدیلوفراوریمحصوالتاستمثالدرنگهداریوانبارداریمحصوال

 .شود،مثالدربرخیاستانهاصدهاهزارتنتولیدداریمولیانباربهاندازهکافیوجودنداردبرایکارزیادیاحساسمی

اماطبقگفتههایاخیرریاستکمیسیونکشاورزیمجلساینپیشبینیبرنامهعمالمحققنشدهومیزانضایعاتتقریبادرهمان

میلیونتنظرفیتکارخانهجات٣هماکنونحدود.سیدرصدباقیماندهومیزانفراوریحدودساالنهسهمیلیونتنبودهاستحد

البتهایراندرصدرکشورهایجهانازحیثسرانهمصرف.ربکشوروقریببهنصفظرفیتکارخانههایصنایعلبنیخالیاست

وبرنجوگوشتقرمزاستوبههمیننسبتدورریزوضایعاتهمباالاستوطبعاضرورتمیوهجاتوبرخیمحصوالتمثلنان

همچنیندربرنامهبهضرورت.حرکتپرشتابترجهتاصالحالگویمصرفوانجامکارهایدانشبنیانتبدیلیبیشتراحساسمیشود

 .بهینهسازیکشتارگاههایموجوداشاراتیبعملآمدهاست

 کسالیبهاعتباراتبانکیسرایتخش .9

احتماالمستحضرهستیدکهممالکپیشرفتهازسهیاچهاردههقبلاکثریارانههایبخشصنعتوخدماتخودرابدلیلسیاست

اند،امادرهمینکشورهاهمچنانیارانهوکمکهایکالنیبهبخشکشاورزیودامومنابعطبیعیآزادسازیاقتصادیقطعنموده

درکشورمابااینکهدربرنامههایپنجسالهسوم.باشدمیشودکهایننشانهاهمیتموضوعامنیتغذاییبرایانهامیپرداخت

درصدمنابعوتسهیالتبانکیواعتباریکشوربهبخشکشاورزیتعلقگیردامادر10،چهاروپنجمتصریحشدهکهمیبایستالاقل

درصد7طیبرآوردیحدود93دریافتتسهیالتبانکیقرارداشتهبطوریکهدرسالعملاینبخشهمچناندرانتهایلیست

تسهیالتبانکیسهماینبخششدهودرسالهایاولبرنامههمسهمدریافتیبخشبینهشتونیمتادهدرصددرنوسانبوده،یعنی

هزارمیلیاردتومانسهم10،حدود93شوردرسالازمجموعحدودسیصدوپنجاههزارمیلیاردتومانکلمنابعتسهیالتبانکیک

ایندرحالیاستکهمشکلاصلیکشاورزی .،یعنیتحققیکسومبرنامه(احتماالبااحتسابصنایعغذایی )کشاورزیودامبوده

فیپولموجوداستایرانمشکلمالیاعالمشدهاستوایندرشرایطیاستکهدرخیلیازرشتههایاقتصادیکشوربهاندازهکا

امایکیازعللمهمعدمتوفیقبخشدرجذبمنابعبانکیسنددارنبودنویاتفکیکنبودناراضیکشاورزیوباغاتوحتیدامداری.

باشد،درحالیکهاکثرصنایعوکارخانههاوواحدهایتجاریکمتربامشکلتهیهوثیقهوتضمینمواجهاندوانگهیبهرغمهامی

ههایدادهشده،بانکهاازپذیرشاسنادامالککشاورزیمعموالخودداریمیکنندوسندشهرییاتضامینخیلیمعتبرمطالبهوعد

بههرحالاگر.راهمدارد....کنند،ضمناینکهبخشصنعتوخدماتتواناییاستفادهازاعتباراتخارجیمثلفاینانسوالسیومی

دهچنداستانکشوربدلیلکوچجمعیتیخالیازسکنهنشودوبهحاشیهنشینیپردردسردراطرافشهرهابخواهیمتادودههآین

 .(بویژهدرموردابوصنایعتبدیلی)برابرفعلیشود0تا1دامنزدهنشودبایداعتباراتاشتغالزاییوعمرانیآنمناطق

 پراکندگیاراضیمانعیدربرابرپیشرفت.21
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وسندچشماندازتاکیداتیجهتیکپارچهسازیاراضیکشاورزیونیزتوسعهزراعتچوبوجنگلهایدستکاشتدربرنامهپنجم

بعملآمدهکهالبتهدرموردیکپارچهسازیوتجمیعزمینهایکشتوزرعدرچندسالاخیرکارچشمگیریراشاهدنبودیم،درحالی

برخی.موردتجمیعروستاهاواراضیظرفیکدههاخیرصورتگرفتهاستکهدربرخیممالکشرقیکارهاییموثروقاطعدر

کشورهایدرحالتوسعهازکاشتبیشازدومیلیاردنهالدرسالدرکشورخودخبرمیدهنددرحالیکهظرفیتتولیدوکاشت

اعطایتسهیالتموضوعیکپارچهسازیبهرحالبجاستدرطرحهاو.باشدنهالودرختچهدرکشورماحدوددهدرصدآنمیزانمی

همانطورکهدرطرحنوسازیبافتفرسودهطرحتجمیعبخوبیجوابدادالزمبذکراستکه.هاییتعلقگیردلحاظشودومشوق

دههاسال.قانونیهمجهتکمکبهموضوعیکپارچهسازیاراضیچندسالقبلتصویبشدهکهمیزانموفقیتآننامشخصمیباشد

لبرایمدتیوامیجهتخریدزمینکشاورزیبهگروههایچندنفرهمهندسینکشاورزیپرداختمیشدکهچنینتسهیالتیقب

البتهدرجریاناجرایپروژههایبزرگیمثلپروژهخوزستانهم.مفیدباشد....میتواندجهتتجمیعونوینسازیمدیریتاراضیو

شود،رکارقرارنداردوبیشترکاراصالحیبررویاراضیدرحالکاشتمالکدارانجاممیموضوعتجمیعویککاسهکردندردستو

  .باشدلکناحیااراضیبایرمستعدمنطقهکهمیتواندبشکلیکپارچهبهرهبرداریوواگذارشودکمترمدنظرمجریانمی

 هزاروصدحکمبرنامهپنجم.22

براساسدستورکاریبنامبرنامهپنجساله.ملکردهایمدیریتعالیبخشکشاورزیبودمواردیکهبهنظرتانرسیدبررسیبرخیع

وسندچشمانداز،برنامهمذکوردارایتعداداحکامیبهمیزانفوقمیباشدکهبرخیازآنهاامکاناجرایکاملنیافته2319پنجممصوب

ازبرنامهخیلیجلوترهستیملکندرمباحثکشاورزیومنابعطبیعیالبتهدربرخیزمینههاوموضوعاتمثلنانووتولیدعلم.است

درموردکشتارگانیکو:معموالازاحکامبرنامهفاصلهداریمکهبهبرخیاشارهشدوچندمورددیگرهممختصرابدینشرحمیباشد

رازنصفتحققیافته،،درپوششبیمهمحصوالتدرصدکلتولیدمحصوالتتعیینشدهکهفعالکمت10مدیریتتلفیقیدربرنامهرقم

علی)درصدکلحکمشدهکهجابرایتالشبیشترواقعاوجوددارد،درزمینهبازیافتپسمانددرشهرهاوتولیدکمپوست01عدد

یرانباچینمطابقکندگفتنیاستمیزانتولیدپسماندوزبالهاکارهایانجامشدهدربرخیشهرهاکفایتنمی(الرغمحکمبرنامه

امیداستباتوجهبهتشکیلاطاقفکرخصوصیکشاورزیتوسطاینماهنامهوزینمیزانتحققاهدافبرنامهمورد......و.میباشد

  .بررسیبیشتراعضااطاققرارگیردتاچراغراهیباشدبرایدستاندرکاران

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post
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 متفرقه
 - 31/25/29فارس

 تغییر الگوی کشت زنگ خطر کشاورزی در گیالن است
تغییر الگوی کشت : رسد گفت زمینی به گوش می امام جمعه بندر کیاشهر با بیان اینکه زمزمه تبدیل شالیزارها به بادام

 .استزنگ خطری برای کشاورزی گیالن و دولتمردان 

هاینمازجمعهاینشهربااشارهبهاالسالممحمدعلیکریمیظهرامروزدرخطبهازبندرکیاشهر،حجتخبرگزاریفارسبهگزارش

.هاستهایمهمدررسانهکیفیتتنظیمخبرازنکته:پیشرفتعرصهخبرپسازپیروزیانقالباسالمیدرکشوراظهارکرد

هارابیشتراقتدرخبراشتیاقمخاطببرایپیگیریاخباردررسانهصد:ویصداقتوراستیدرخبررامهمعنوانکردوافزود

.کندمی

نشاندهآمریکاورژیمصهیونیستیهستندوهایخبریغربدسترسانه:آورخواندوبیانکردهایغربیراتاسفکریمیوضعیترسانه

.کنندداریخدمتمیباتبلیغاتکاذببهنظامسرمایه

امت:،تصریحکرد(ع)تامیالدامامرضا(س)یاشهربااشارهبهفرارسیدندههکرامتازوالدتحضرتمعصومهامامجمعهبندرک

.شوندهابهخداوندهستندوتماماقشاراینامتدرقیامتتکریممیترینامتنزدیک(ص)پیامبر

سعودتماماعتقادمسلمانانرازیرپاگذاشتندوبهآل:فتهایزورگواشارهکردوگویبهایستادگیانصارهللیمندرمقابلقدرت

.رساندرحمیبهقتلمیگناهیمنیرابابیکشصهیونیستیکودکانبیتبعیتازرژیمکودک

حمایتدولتازشالیکاراندرحفظاراضی:جانبهدولتازکشاورزانشدوخاطرنشانکردکریمیدرادامهخواستارحمایتهمه

.زاریوتولیدبرنجحائزاهمیتاستشالی

تغییرالگویکشت:رسد،یادآورشدزمینیبهگوشمیهایتبدیلشالیزارهابهباغبادامامامجمعهبندرکیاشهربابیاناینکهزمزمه

.زنگخطریبرایکشاورزیگیالنودولتمرداناست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣1013111911
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940523000602
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 متفرقه
 آیانا-1931مرداد  18, یکشنبه

 های خود داشته باشید  این هفت کتاب الکترونیکی را در کتابخانه
رشد پایدار کشاورزی، ای نزدیک کشورهای در حال توسعه باالترین نرخ رشد جمعیت را خواهند داشت و  در آینده

 .تواند از مؤثرترین راهکارهای کاهش فقر و دستیابی به امنیت غذایی باشد می

9بهبیشاز1101رودتاسال،تغذیهجمعیتروبهرشدجهانکهانتظارمی(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

.هایجهاناستترینچالشمیلیاردنفربرسد،ازبزرگ

محصوالتکشاورزی،دامی،)شدتبهبخشکشاورزیهایرشدجمعیتبرایمناطقیکهبهبهگزارشفائو،برخیازباالتریننرخ

.دهدوابستههستند،رخمی(هاوشیالتجنگل

.رشدپایدارکشاورزی،یکیازمؤثرترینراهکارهایکاهشفقرودستیابیبهامنیتغذاییاست

تواندیکهامیهایالکترونیکیدربارهاینموضوعالمللیهستید،مطالعهآخرینکتابمندبهتوسعهبیناریاعالقهاگرشمادرحالک

.چالشواقعیمحسوبشود

:مندانمعرفیکردهاستاربهعالقه1120هایامنیتموادغذاییوتغذیهدرسالفائو،هفتکتابالکترونیکیباموضوع

(هایفرانسوی،روسیواسپانیایینیزقابلدسترسیاستکهبهزبان)خانواده راهنمای تغذیه -4

صورتسادهبرایکارگرانبهداشت،اینکتاببه.هدفراهنمایتغذیهخانواده،بهبودتغذیهخانوادهدرکشورهایدرحالتوسعهاست

.ایینقشدارند،نوشتهشدهاستدهندگانکشاورزیکهدرطراحیوتولیدموادغذمتخصصانتغذیهوتوسعه

ها و اسیدهای چرب در تغذیه انسان چربی -1

هایاخیرانرژی،پروتئینوهایتحتپوششطیسالموضوع.هاحمایتازسالمتوتغذیهافرادجامعهاستهدفکلیاینتوصیه

ایوهاوباهدفارائهراهنماییدرنیازهایتغذیهارتها،موادمعدنیوکربوهیدهاوروغن،بسیاریازویتامیناسیدهایآمینه،چربی

.رژیمغذاییاست

(هایفرانسویواسپانیایینیزدردسترساستکهبهزبان)گیری خانگی و تنوع رژیم غذایی فردی دستورالعمل اندازه -9

گیروگرانباشدونیازمندسطحباالییازتواندوقتدستآوردناطالعاتدقیقدربارهدسترسیبهغذاورژیمغذاییفردیمیبه

هزینهباسرعتباالپرسشنامهتنوعرژیمغذایییکابزارارزیابیکم.هاوتجزیهوتحلیلاستآوریدادههایفنیدربخشجمعمهارت

.وکاربرپسندباقابلیتاجراییراحتاست

ها مقابله با تغییرات آب و هوایی از طریق دام -1

یکمنبعمفیدبرای.هادرگرمشدنکرهزمینوهمچنینراهکارهاییبرایمقابلهبااینمشکلاستمبنیبرسهمدامگزارش

.سهامدارانازتولیدکنندگاندامگرفتهتاسیاستمداران،محققانونمایندگانجامعهمعدنیاست

رزیاستانداردهای بانک ژن برای منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاو -5

.کندالمللیکلیدیبرایحفاظتواستفادهازمنابعژنتیکیگیاهیحمایتمیهایبینایناستاندرادهایداوطلبانهازابزارهایسیاست

های مدارس یک قرارداد جدید برای باغ -0

.ملیخواهدبوداینفعالیتآموزشیوتمرکزرویآنیکیازعواملمهمبرایافزایشامنیتغذاییوباالبردنسالمت

مقابله با کمبود آب -4
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هاییکهفائوبایدبرایکشورهایعضوارائهدهدرابیاندهدوفعالیتایازتعاریفبامفهومکمبودآبراارائهمیاینمنبعمجموعه

.کردهاست

یاسایتآمازونwww.fao.orgتفائوهایالکترونیکیپیشنهادشدهرابامراجعهبهسایتوانندکتابمندانمیگفتنیاست،عالقه

www.amazon.comدریافتکنند/.

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19334-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fao.org/
http://www.amazon.com/
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23991-1.html
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 متفرقه
 آیانا-1931مرداد  18, یکشنبه

 شود  محمدی کشت بافتی برگزار می المللی گل نخستین همایش بین
مردادماه سال جاری در برج میالد  19محمدی کشت بافتی  های سرمایه گذاری با گل المللی فرصت نخستین همایش بین

 .شود تهران برگزار می

محمدیکشتبافتی،فرصتگذاریباگلهایسرمایهالمللیفرصت،همایشبین(ایانا)کشاورزیایرانبهگزارشخبرنگارخبرگزاری

محمدیرادرواحدسطحافزایشمحمدیاستکهبتوانندمیزانتولیدگلکارانگلبردارانوگلستانبسیارمناسبومطلوبیبرایبهره

.دهند

محمدیدرصنایعآرایشی،غذاییوبهداشتیبهرهبودازچگونگیاستفادهبهینهگلدراینهمایشصاحبانصنایعقادرخواهند

هایمحمدیکشتبافتیارتقایسطحکیفیکارخانهگذاریباگلهایسرمایهالمللیفرصتجویند،ازدیگررویکردهایهمایشبین

.گیریاستاسانسواسانس

محمدیرابهرویمخاطبانخویشهایاقتصادفرهنگیگلیاقتصادیدرحوزههاهایجدیدیازفرصتکوشدتادریچههمایشمی

.بازکند

محمدیهایفرآوریبهینهگلمحمدی،شیوههایافزایشتولیدمطلوبگلدراینهمایشسخنرانانداخلیوخارجیپیرامونشیوه

محمدیبهگذاریباگلهایپنهانسرمایه،فرصت2٣11محمدیدرایرانهایطالییگلدرصنایعآرایشی،غذاییوبهداشتی،فرصت

.ایرادسخنرانیخواهندپرداخت

مردادماهسالجاریبههمتمرکز11محمدیکشتبافتیگذاریباگلهایسرمایهالمللیفرصتگفتنیاست،نخستینهمایشبین

مندانبرایشرکتدرهمایششودوعالقهبرگزارمی21بیوتکنولوژیدکتررستگاردرسالنسعدیبرجمیالدتهرانازساعتهشتتا

داشتبامراجعهبهسایتمرکزبیوتکنولوژیدکتررستگاربهنشانیمردادماهفرصتخواهند11تا

www.rastegarbiotech.comنسبتبهثبتناماقدامکنند/.

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19399-4.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rastegarbiotech.com/
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23988-1.html
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 متفرقه
 آیانا- 1931مرداد  13, دوشنبه

 معاون پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی در ردیف گروه دانشمندان برتر جهان 
های منتشر شده از  عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس داده

 .در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت ( ISI)داران علم تامسون رویترز  پایگاه طالیه

ایرسمیرسانیعلوموفناوریطینامهایاطالعجواددهقانیرئیسمرکزمنطقه،محمد(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

هایحسینیسالکدهعضوهیئتعلمیومعاونپژوهشیپژوهشکدهبیوتکنولوژیوزارتجهادکشاورزیبراساسدادهقاسم:اعالمکرد

.انددرزمرهیکدرصدبرتردانشمندانونخبگانعلمیجهانقرارگرفته(ISI)دارانعلمتامسونرویترزمنتشرشدهازپایگاهطالیه

اندبرهمیناساسپژوهشگرانیکهتوانسته.استنادهایصورتگرفتهبهتولیداتعلمیآنهااستمعیارانتخابپژوهشگرانبرترتعداد

درگروهنخبگانعلمیبرتردنیاقرارISIالمللیدستیابندبراساسارزیابیبراساستحقیقاتخودبهباالترینسطحاعتباربین

./گیرندمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11141-4.html 
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 متفرقه
 آیانا- 1931مرداد  21, چهارشنبه

 شود  های خورشیدی مجهز می های عشایری کشور به پکیج تمام سامانه
عشایر به شرکت پشتیبانی امور دام هزار تن گوشت تولیدشده توسط  بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار قرار است پنج

 .فروخته شود، اما از آنجا که هنوز مصوبه آن ابالغ نشده است، عشایر در انتظار هستند

درراستایکمکبه:بااعالماینخبرگفت(ایانا)رئیسسازمانامورعشایرکشورامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

شدهوکاهشقیمتدامدرکشور،ستادتنظیمبازارمقررکردکهشرکتپشتیبانیهایحادثتوجهبهخشکسالیجامعهعشایریوبا

.امورداماقدامبهخریداریدامعشایریکند

تهزارتنازگوشتقرمزعشایریتوسطاینشرکشدهقراراستدرمرحلهنخست،پنجباتوجهبهپیشنهادداده:کرمعلیقندالیافزود

.خریداریشود

.ازآنجاکههنوزاینمصوبهابالغنشدهاست،خریدوفروشینیزانجامنشدهوعشایردرانتظارابالغرسمیهستند:ویخاطرنشانکرد

هشده،علوفشدکهخشکسالیباعثکاهشعلوفهباشد،اماباتمهیداتاندیشیدهبینیمیدربرخیمناطقکشورپیش:قندالیادامهداد

.موردنیازاینبخشدرانبارهایشرکتپشتیبانیاموردامذخیرهشدهوهیچنگرانیوجودندارد

هایخودنیازمنداعتباراست،امامتأسفانههنوزاعتباریبهاینهاوبرنامهسازمانامورعشایربرایاجراییکردنطرح:ویتصریحکرد

.بخشتخصیصدادهنشدهاست

رعشایرکشوردربارهانجمادگوشتتازهعشایریتوسطشرکتپشتیبانیاموردامورقبتمردمبرایخریدیادآوررئیسسازمانامو

هاییکهبایددرگوشترعایتشود،انجمادومراحلسردکردنگوشتتازهاستوازآنجاکهگوشتعشایریازیکیازبخش:شد

.بایدازخریدگوشتمنجمدعشایریاستقبالکنندشود،مردملحاظطعموکیفیتبهترینمحسوبمی

هایعرضهاینسازمانبهوفوروباقیمتیعالوهبراین،گوشتتازهتولیدشدهتوسطجامعهعشایریدرفروشگاه:قندالیتأکیدکرد

.توانندازآناستفادهکنندشودکهمردممیکمترازبازاریافتمی

هایعشایریدربرنامهداریمکهتاچهارسالآیندهتمامیسامانه:اینسازمانباوزارتنیرواظهارداشتنامهویدربارهانعقادتفاهم

.هایخورشیدیمجهزشوندکشوربهپکیج

.نامه،قراراستوزارتنیروتمامیاعتباراتمربوطبهاینبخشرابرعهدهبگیردبراساساینتوافق:قندالیهمچنینگفت

هایخامدامیوصنایعدستیهستندکهتالشهایبسیاریدرتولیدانواعفرآوردهجامعهعشایریدارایپتانسیل:یانافزودویدرپا

./کنیمبتوانیمبازارمناسبیرابرایاینمحصوالتدرسراسرکشورفراهمآوریممی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11110-4.html 
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 متفرقه
 آیانا- 1931مرداد  21, چهارشنبه

 دریای خزر در دوربین عکاسان / روز دریای خزر در بندر انزلی
هایی که  ای برای جشن های برگزیده توانند عکس مردادماه روز دریای خزر، عکاسان سراسر کشور می 14امروز به مناسبت 

 . شود، در قاب تصویر خود بگنجانند و جایزه بگیرند منظور برگزار می بدین

تریندریاچهجهانمحسوبکیلومترمربعبزرگهزار911،خزرباوسعتیبیشاز(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

ماهیاستکهتولیدکنندهخاویارمشهورایرانیترینآنگونهفیلشودکهحدودچهارگونهآبزیرادرخودجایدادهاستکهمهممی

محیطیدستوپنجهلفزیستهایمختهایباارزشیرادرخودجایدادهاست،عالوهبرآنکهباآلودگیاست،اماایندریاچهکهگونه

شود،ازسویمسافرانیهایخاویاریدارند،درآنمشاهدهمیکندوصیادانغیرمجازیکهکمرهمتبرایازبینبردنگونهنرممی

یبرایدفنایکهدرحالحاضرساحلدریایخزربهمکانگونهرواست؛بهکنندنیزبانامالیماتیروبههایشمالیسفرمیکهبهاستان

هایتواندوارددریاشودوگونهعنوانسمیمهلکمیهایآبمعدنیتبدیلشدهکهبههایگردشگرانیابطریهایخوراکیباقیمانده

.آبزیآنرادرمعرضخطرقراردهد

گذاریکردکهدرکاسپیننامعنوانروزمردادماهرابه12کنوانسیونحفاظتازمحیطزیستدریایخزر2310دراینراستا،درسال

شودوامروزجمعیتزنانوجوانانحافظمحیطزیستهایمختلفیبرگزارمیاینروزدرتمامیکشورهایحاشیهایندریابرنامه

.گیالناقدامبهبرگزاریجشنوارهفرهنگیوهنریدرروزدریایکاسپینشدند

شودکهباهایامروزمحسوبمیچهرهبامیهمانانیکیازبرنامهبهآموزشچهره:ناگفتمدیرعاملاینجمعیتدرگفتگوباخبرنگارایا

.کندهاییرااجرامیهایآموزشیبرنامههدفالگویمصرف،نگهداریوحفظدریااستوعالوهبرآنگروه

ریحیازجملهساختقلعهشنیبههمراههایفرهنگیوتفاعضایجمعیتحافظمحیطزیستبااجرایبرنامه:زهرهشمشادیافزود

هاینمایشیدرحیطهحمایتازفکخزریوکودکانونوجوانانقصدداردکودکانرادرعرصهفوقواردکردهوعالوهبرآنبابرنامه

.ینروزجمعکندعالوهبرآناجرایموسیقیبهمناسبتجشندریاوبرپاییپایگاهجمعیتدرکنارساحلمسافرانرابهاهمیتا

هایعکاسیازبرپاییایننمایشگاهوعکس:ویازبرنامهفراخوانعکاسیباهمکاریانجمنعکاسانرشتخبردادوخاطرنشانکرد

هایخودرابهپستالکترونیکیتوانندعکسمندانمیمندانبهاینهنرآزاداستوعالقهمنتخبازدریابرایتمامیعکاسانوعالقه

.هاانتخابوجوایزیبهرسمیادبوددریافتکننداینانجمنارسالکنندتاپسازبررسیتوسطهیئتداوران،برگزیده

هاییدرگیالنوسایرشودوعالوهبرآندرچهارسالگذشتهنیزچنینبرنامهاینبرنامهتادقایقیدیگرآغازمی:شمشادیادامهداد

هاییتوجهمردمرابهصیانتازدریاجلببرگزارشدهاستوامیدواریمکهبتوانیمبابرگزاریچنینجشنوارهایدریاهایحاشیهاستان

.کنیم

آغازوتاساعت29شودکهازساعتهایامروزمحسوبمیهایتئاترآموزشیوموسیقیازدیگربرنامهبرگزاریبرنامه:ویتصریحکرد

./ادامهخواهدداشت12

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/11104-4.html 
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 متفرقه
 آیانا- 1931مرداد  22, سه شنبه

 عکس /التجار وارد اینستاگرام شد ملک
ایران در شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه رسمی محسن جاللپور، رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی 

 .اندازی شد راه

بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران،محسنجاللپوردرشرایطیصفحهاینستاگرامخودراراهاندازیکردهکهمدتزمانزیادیاز

فالورهایرییساتاقبازرگانی،تالحظهانتشاراینخبر،درعصرامروزسهشنبه،تعداد.حضوراودرراساتاقایراننگذشتهاست

.نفررسیدهبود211صنایعومعادنوکشاورزیایرانبه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/11199-4.html 
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 متفرقه
 آیانا- 1931مرداد  18, یکشنبه

 بانک کشاورزی در جمع برترین بانک های جهان 
 .بانک برتر ایران قرار گرفت 0بانک برتر جهان و  4111بانک کشاورزی ایران براساس اعالم نشریه بنکر جزو 

کهیکیازمعتبرترین(The Banker)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایرانازروابطعمومیبانککشاورزیبهنقلازنشریهبنکر

وعاتتخصصیبینالمللیاستکهازسویموسسهفاینانشیالتایمزانگلستانمنتشرمیشود؛اینبانکرابراساسسرمایهالیهمطب

.بانکبرترجهانمعرفیکرد2111،جزو112٣مارس11اولوبهاستنادصورتهایمالیحسابرسیشدهمنتهیبه

 ChinaوICBC،بانکهایبینالمللی1120درسالThe Bankerسطاینگزارشمیافزاید،طبقارزیابیمنتشرهتو

Construction BankازکشورچینوJPMorgan Chase&Coبانک2111ازآمریکابهترتیبرتبهاولتاسومرادربین

.برترجهانکسبکردند

http://www.iana.ir/majles/item/19339-4.html 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/25/21فارس

 هزار تن برگ سبز چای 01خرید / مطالبات چایکاران پرداخت نشده است
چایکاران از : چای از کشاورزان خریداری شده، گفتهزار تن برگ سبز  01رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه تاکنون 

 .اردیبهشت تاکنون در انتظار دریافت وجه فروش برگ سبز چای خود به دولت هستند

مینیبرگسبزدولتبابتخریدتض:گفتخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیایرجهوسمیرئیساتحادیهچایکاراندرگفت

چایازاردیبهشتماهتاکنون،مطالباتچایکارانراپرداختنکردهوکشاورزانهمچناندرانتظاردریافتوجهفروشبرگسبزچای

.خودهستند

اگرچهدولتدچارمشکالت:ویبابیاناینکهحتیبخشیازمطالباتچایکارانقبلازاردیبهشتماههنوزپرداختنشده،افزود

.اقتصادیفراوانیاستامااینمشکلرانبایدکشاورزحلکند

هزارتنمحصولبهدستآمدهوبادوچین91تاکنونازدوچیناولبرداشتبرگسبزبیشاز:رئیساتحادیهچایکارانتصریحکرد

.یابددیگرتامهرماهبرداشتاینمحصولپایانمی

.تنبرگسبزچایازباغاتچایبرداشتشدهزار211سالگذشتهحدود:هوسمیگفت

توانبینیداشت،اماباتوجهبهگرمایشمالکشورنمیتوانازمیزانبرداشتبرگسبزچای،امسالپیشاگرچهنمی:ویبیانداشت

.انتظاربرداشتبرگزیادیراداشت

ریالوهرکیلوگرمبرگسبزچای111هزارو12اقیمتدولتامسالهرکیلوگرمبرگسبزچایدرجهیکراب:براساساینگزارش

.کندریالخریداریمی211هزارو21درجهدورابهقیمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣1012111191
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 - 31/25/22فارس

 رویه سم مهلک کشاورزی و خودکفایی است واردات بی/ تولید  لزوم تقویت زیرساخت
های تولید را فراهم  عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه الزم است در دوران پسا تحریم زیرساخت

رای برآورده کردن تقاضا تفکر غلط تأمین نیازها از طریق واردات را های گذشته همواره ب دولت: و توسعه بخشیم، گفت

 .اجرا کردند

،درپاسخبهاینکهدرخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیزادهعضوکمیسیونکشاورزی،آبومنابعطبیعیدرگفتعباسپاپی

:گذاریدولتدرزمینهمحصوالتکشاورزیدردورهپساتحریمچگونهبایدباشد،گفتووارداتسیاستحوزهتجارتاعمازصادرات

نقشکشاورزیدردورانپساتحریمبسیارحائزاهمیتاستونبایداجازهبدهیمتالطمهیجانیناشیازایندورانمارابهسمتیببرد

.زیبهصورتافسارگسیختهشودکهمنجربهوارداتموادغذاییومحصوالتکشاور

.درتولیداسترویهسممهلکبرایکشاورزیواستقاللوخودکفاییوارداتبی:ویافزود

ریزیصادراتکشاورزیراافزایشبایدبابرنامه:زادهبهصادراتمحصوالتکشاورزیدردورهپساتحریماشارهکردوبیانداشتپاپی

رهامثلروسیهکههمدارایجمعیتفراواناستوهمدرتأمینموادغذاییبهدلیلشرایطاقلیمیودهیموازظرفیتبرخیکشو

.آبوهواییدچارمشکلهستند،استفادهکنیم

هایاقتصادیعلیهایرانبامشکلعضوکمیسیونکشاورزی،آبومنابعطبیعیبابیاناینکهدرچندسالگذشتهبهدلیلتحریم

اینمشکالتهرچهزودترمرتفعشودوبایددرصادراترویکاالهاییمانندخرما،:یمارزمواجهبودیم،اظهارامیدواریکردتبادلتحر

.کشمشوخشکبارکهدارایمزیتنسبیهستند،تمرکزکنیم

شود،بنابربرقیمتخریداریمیصادراتبرخیسبزیجاتارزشافزودهبسیارباالییداردودرکشورهایهدفباچندینبرا:ویافزود

.توانحتیآنهاراجایگزینبخشیازدرآمدنفتیکرداینباتمرکزبررویصادراتچنینمحصوالتیدربخشکشاورزیمی

رحالد:زادهباتأکیدبراینکهبهجایوارداتمحصوالتکشاورزیبایددانشوتکنولوژیآنرابهکشورواردکنیم،اظهارداشتپاپی

شودکهباوارداتدانشفنیومهندسیتولیدآنبایدازوارداتاینگونهنیازهاحاضربذربرخیمحصوالتکشاورزیازخارجواردمی

.جلوگیریکنیم

صنعت مرغ نیازمند واردات اجداد مرغ است*

مرغدرکشورمشکلینداریم،اماباتوجهبهاگرچهدرتولیدگوشت:ویهمچنینبهوارداتمرغاجداداشارهکردواظهارداشت

.وارداتاجدادآنبایدهرچهزودترایننقیصهازطریقوارداتتکنولوژیروزبرطرفشود

مندیهایمختلفبرایجلبرضایتهایگذشتهدولتدرسال:زند،گفتزادهبااشارهبهاینکهتقاضاهموارهوارداترارقممیپاپی

.اندواینامردقیقاًبااهدافاقتصادمقاومتیمغایرتداردترینراهیعنیوارداتمحصوالتکشاورزیراانتخابکردهکوتاهمردمهمواره

هایالزمدرحوزهتولیدامیدواریمهرچهزودتردردورانپساتحریمبهجایاینتفکرغلطبهسمتفراهمکردنزیرساخت:ویافزود

.قاللپیشبرویممحصوالتکشاورزیواست

عضوکمیسیونکشاورزیدرپاسخبهاینسوالکهدولتچهوظایفیدرحمایتازکشاورزیبرعهدهداردوآیاکشاورزانبایددراین

درکشورهایاروپاییوبرخیکشورهایآمریکایی:مندشوند،گفتهایدولتبهرهدورانمستقلعملکنندویااینکهبایدازحمایت

.مندهستندهایدولتیبهرهمکانیزهوباارزشافزودهباالستبازهمکشاورزانازحمایتکشاورزیکامالًکه

اگرچهکشاورزاندراینکشورهاازبازدهیباالییبرخوردارند،امابازهمدراینکشورهابهدلیلاهمیتخاصبخش:ویافزود

.شودریارانهبهبخشکشاورزیتزریقمیمیلیارددال711تا911کشاورزیساالنهحدود
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باتوجهبهاینکهحاشیهسودبخشکشاورزینسبتبهصنعتوخدماتپاییناست،بنابراینپرداختیارانهیکی:زادهبیانداشتپاپی

.گذاریدربخشکشاورزیاستهایحفظسرمایهازراه

ماکهکشوریتوسعهنیافتهاستقطعامشکالتبخشکشاورزیبیشترودرکشور:عضوکمیسیونکشاورزی،آبومنابعطبیعیگفت

.هاقراردارندگذاراندیگربخشحاشیهسودهمکمتراست،بنابراینکشاورزاندریکمصافنابرابرباسرمایه

هایگرددوبایدباسیاستهایغلطگذشتهبرمیاینامربهسیاست:ویبااشارهبهپایینبودنسوددربخشکشاورزیتصریحکرد

.گذاربیشتریدربخشباقیبماندتشویقیکمککنیمتاسرمایه

حمایتقاطعازتولید:زادهدرپاسخبهاینسوالکهاستراتژیدولتدردورانپساتحریمدربخشکشاورزیچهبایدباشد،گفتپاپی

.ینبخشباشدگذاریداخلیبایداستراتژیدولتدراداخلوتوسعهسرمایه

گذاریکهدربخشکشاورزیشدهکلسرمایه:درصدتولیدناخالصداخلیدربخشکشاورزیاست،گفت21ویبااشارهبهاینکه

گذاریدراینبخشراافزایشگذارها،سرمایهدرصداستودولتبایدباتشویقسرمایه٣هایاقتصادیحدودنسبتبهسایربخش

.یابد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣10111112٣3
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/25/13فارس

 دولت درصدی از یارانه بخش کشاورزی را به خرید دانش اختصاص دهد
بردار و مهندسان  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تأکید بر کم کردن فاصله بین بهرهرئیس سازمان نظام 

 .در این بخش هزینه کند  دولت درصدی از بودجه یارانه بخش کشاورزی را تحت عنوان یارانه خرید دانش: کشاورزی گفت

،احمدکبیریرئیسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیامروزدرنشستخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

خبریدرپاسخبهسوالخبرنگارفارس،مبنیبراینکهدرفرآیندتولید،خدماتوبازارمحصوالتکشاورزیاززمانتاسیستاکنون

هایخوبیکردهوبهوزارتجهادکشاورزیبینیپیش31وریدرمادهایشبهرهقانونافز:اینسازمانچهاقداماتیراانجامداده،گفت

.هایاستراتژیکتوجهبیشتریداشتهباشدنیزاختیاراتیدادهتابرایکشت

.هاهستیمهاوقانونگذاریگذارینیستودرحقیقتمامجریسیاستامانقشمادراینزمینهسیاست:ویافزود

هزارعضودارد،ولیتعدادکمیازایناعضاءنقشفعالیبرعهدهدارند،اماماآمادگیداریم،در111اگرچهسازمان:کبیریافزود

.داشتهباشیمخواهدحضورفعالجاهاییکهوزارتجهادکشاورزیمی

،بخشیازیارانهرادرراستایسالگذشتهپیشنهاددادیم:رئیسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیکشورتصریحکرد

آموزشبهسازماندهندواینآمادگیراداریم،تاازطرفاعضاءخودماندرصورتیکهتأمیناعتبارشویم،یکشبکهبرایتوزیع

.ترعملکنیمهاطراحیکنیموبهتدریجبتوانیمدراینزمینهفعالنهاده

ایم،آمادگیهاییکهباسازمانتحقیقاتداشتهشیازایناتفاقاتانجامشودوباصحبتویاظهارامیدواریکرد،دربرنامهششمبخ

.بیشتریداشتهباشیمداریمدرحوزهآموزشوترویجفعالیت

بینیشدهتاازاندازییکشبکهمدیریتبخشکشاورزیهستیمکههمهنیازهایبخشدرآنپیشمابهدنبالراه:کبیریبیانداشت

.ریقاینشبکهاطالعاتالزمدربازاررابهموقعبهکشاورزانبرساندط

رشتهعضوداردکهاز11هزارنفردر117سازماننظاممهندسی:رئیسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیکشورگفت

.هایمتنوعهستنددکترادررشتهنفر٣3هزارنفرکارشناسارشدوهزارو21هزارنفرکارشناس،217اینتعداد

برگزاری:هایسازماندانستوعنوانکردویارتقاءآموزشوتوانمندسازیاعضاءبرایورودبهفضایکسبوکارراازاولویتبرنامه

.عرصهتولیدشوندشودکهاعضاءبهدانشوتکنولوژیروزمجهزشوندوباکسبمهارتالزمآمادهورودبههایآموزشیباعثمیدوره

هایآب،کشاورزیومحیطهایبخشهایوپروژهبردارومهندسینجوانبرایطرحدولتبرایکمکردنفاصلهبینبهره:ویافزود

برداراندرزمینهآموزشوآشناییبافنونجدیدراازافزایتهیهوخدماتموردنیازبهرهزیستبایدپیوستآموزشیونرم

هایسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیونظامدامپزشکیخریداریکندودرصدیازندگاناینخدماتبااولویتکنتولید

.بودجهیارانهبخشکشاورزیراباعنوانیارانهخریددانشکشاورزیهزینهکند

هایکنندومهندسانکشاورزیهمباتخصصمیبردارانخدماتارائههزارشرکتدرسراسرکشوربهبهره1بیشاز:کبیریافزود

.هافعالیتدارندمختلفدراینشرکت

ایوریدرآیندهقانونافزایشبهره3نامهمادهرئیسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیکشوردرادامهازابالغآئین

ازمهندسانکشاورزیموردتائیدسازماننظاممهندسیواحدهایتولیدیوخدماتیبخشکشاورزیکه:نزدیکخبردادوگفت

.گیرندهاوتسهیالتدولتیقرارمیکنند،دراولویتپرداختمشوقکشاورزیومنابعطبیعیاستفادهمی

ولیتدولتشودواینخدماتتاآنزمانیکهدرحوزهمسئهاازمحلدریافتتعرفهانجاممیوظیفهصدورپروانه:کبیریاظهارداشت

.بود،برایآنردیفاعتباریداشت،درحالیکهمااینامکاناترانداریم

http://www.farsnews.com/


 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

226 
 

هایهایواقعیبیشازتعرفههاراپایینبگیریم،درحالیکههزینهبهدلیلتنگناهایمالیبخشناچارهستیمتعرفه:ویافزود

.پرداختیاست

کشوربایدبخشیازنیازهایداخلراازطریقکشتفراسرزمینیتأمینکنیمکهباتوجهبهشرایطبحرانیآبدر:کبیریتصریحکرد

.وزارتجهادکشاورزیدراینزمینهاقداماتیانجامدادهاست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣1029111023
























































 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940519000513


 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

227 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/25/29فارس

 بخشی به بازار و تقاضای دام عشایر تالش برای رونق
کنیم تا با اقداماتی در تحریک بازار و  تالش می: وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از منطقه عشایری الر استان تهران گفت

 .نماند افزایش تقاضا، دام روی دست عشایر

،وزیرجهادکشاورزیروزگذشتهبههمراهچندتنازمسئوالنوزارتخانه،ازمنطقهدشتخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

تعشایردراینمنطقهاشارهالربازدیدکرد،درجریاناینبازدیدسیروسنصیریمدیرامورعشایراستانتهرانبهبرخیازمشکال

هایموردنیازپرورشدامافزایشیافتهحدودسهسالاستکهقیمتدامثابتمانده،درحالیکهقیمتعلوفهونهاده:کردوگفت

.است

.ایبرایحلاینمشکلعشایردرنظربگیردبنابراینالزماستتاوزارتخانهبرنامه:ویافزود

21تقاضاداریمتا:داربرایپرورشدامدراختیارآنهاقرارگیرد،تصریحکرداینکهعشایردرخواستدارندتانهادهمدتنصیریبابیان

.ماههدراختیارعشایراستانتهرانقرارگیرد9هزارتننهادهبهصورت

یاینمنظور،تقاضاداریمتابخشیازیارانههمچنینبرا:ویبااشارهبهلزومواکسیناسیوندامورعایتبهداشتآناظهارداشت

.سالمت،برایواکسیناسیوندامعشایروحفظسالمتتولیدآنهااختصاصیابد

هاییبودهکهبهثبتقوهقضائیهرسیدهاست،هایعشایریاستانازجملهاولینراهمدیرسازمانعشایراستانتهرانبابیاناینکهراه

.هایدیگرهمبایدکمککنندتاراهکوچعشایرهمچنانبازبماندودراختیارعشایرمنطقهباشددستگاهدراینزمینه،:گفت

.هزاررأسواحددامیرادراختیاردارند730هزارخانوارهستندکهحدود3عشایراستانتهرانبالغبر:ویدرادامهاظهارداشت

هزارهکتارازمراتعاستانتهرانبهتعلیفداموتولیداشتغال011طایفهدر17ایلواینعشایردرقالبچهار:نصیریتصریحکرد

.دارند

هزارتنتولیدشیر،گوشت،لبنیاتو91عشایراستانتهران،سالگذشتهبیشاز:مدیرسازمانعشایراستانتهرانتصریحکرد

.اندتولیداتزراعی،باغیوصنایعدستیداشته

.خانوارهستند011هایدماوند،شمیرانات،فیروزکوهسکونتدارندکهحدودتهراندرشهرستانعشایراستان:داشتویبیان

.هزاررأسواحددامیراتحتتعلیفدارند11هکتارازمراتعحدود73اینعشایردر:ویافزود

*

اینروزبرایمنیکروزفراموشنشدنیاستکهافتخار:گفتدرادامه،محمودحجتیوزیرجهادکشاورزیدرجمععشایردشتالر

.یافتمدرخدمتشمابزرگوارانسختکوشباشم

دراینروز،بهبرخیمشکالتعشایر:ویباابرازشرمندگیازاینکهقابلیتآنراندارمکهآنطورکهبایدخدمتگذارباشم،اظهارداشت

.شاینمشکالتبرطرفشودکنیمتاکموبیاشارهشدکهتالشمی

گوشتو)کنیدوباحداقلامکانات،بخشیازنیازکشورشماشبوروزتالشمی:وزیرجهادکشاورزیخطاببهعشایراظهارداشت

.رامرتفعکنید(لبنیات

ریم،باتحریکبازاروتقاضارونقیانشاءاهللبااقداماتیکهدرنظردا:حجتیبابیاناینکهشمابهترینبندگانخداهستید،اظهارداشت

.دربازارخریدداماتفاقبیفتدومحصوالتدامیرویدستشمانماند

کنیمتاایننیازهارادرحدوسعمانمانرامیداشتنحداقلروشنایی،حداقلآبگرموبهداشتحقشماستوتالش:ویافزود

.برآوردهکنیم
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طقهعشایریدشتالر،حسنرکنیمعاونوزیرجهادکشاورزیدرامورتولیداتدامیوکرمعلیبهگزارشفارس،دربازدیدازمن

.قندالیرئیسسازمانامورعشایرکشورنیزحضورداشتند

وهمچنینازمرکزاصالحنژاد(حماموچراغمعابر)کندوزیرجهادکشاورزیهمچنینازسامانهخورشیدیاینگزارشاضافهمی

.زندی،سازمانجهادکشاورزیاستانتهرانوازمرکزارائهخدماتبهعشایرکمردشتبازدیدکردگوسفند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=49311519111149 
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 بازدیدهاصاحبه، سخنرانی، 
 - 31/25/29فارس

 خواران لزوم بازنگری در میزان مجازات زمین/ افشای مسائل جدید از زمین خواری در گردنه حیران
هشدار مقام معظم رهبری در خصوص زمین خواری در اواخر اسفند ماه سال گذشته حجت را بر : دادستان کل کشور گفت

 .قانونی با متخلفین برخورد شودهمه مسئولین تمام کرد لذا باید از موضع 

وتشکیلپروندهدرستادمبارزهبا«گردنهحیران»هایمیلیاردیدرخواریزمین،موضوعخبرگزاریفارسبهگزارشگروهسیاسی
وبهنقلازیکنمایندهمجلسمطرحشد،بازخوردهایزیادیدررسانههایخبریخبرگزاریفارسچندروزقبلتوسطکهمفاسد

سیماباهمینموضوعباحضورحجتاالسالموالمسلمین1داشتواینموضوعشبگذشتهنیزدرگفتگویویژهخبریشبکه

.مجلسبررسیشد91ادستانکلکشور،صفرنعیمینمایندهمردمآستاراوداودمحمدینایبرئیساصلرئیسید

قوانین:گیریچنینمسائلیدرکشورگفترئیسیدرابتداطیگفتگویزندهتلفنیودرپاسخبهسؤالیمبنیدرخصوصعللشکل

.هاداریمبنابراینبهنظربندهدیدماقانوننیستجنگلخوبیدررابطهبابحثزمینخواری،حفظاراضیکشاورزیو

همه ذخایر و منابع کشور مسئول دارد که موظف به مرزبانی هستند

دادستانکلکشوربااشارهبهاینکهاینقانونبههمهقوانینوهمچنینهمهذخائرکشورمسئولیداردکهموظفبهمرزبانیاست،

شودومسئولآننیزوزارتاقتصادمرزاقتصادیشاملمسائلپولیمی:تنهامرزجغرافیایینیست،ادامهدادبابیاناینکهمفهموممرز

.وداراییاست

هانیزمرزبانداردبهطوریمنابعطبیعیوجنگل:رئیسیبااشارهبهاینکهوزارتارشادمسئولمرزفرهنگیاست،خاطرنشانکرد

.کنندهاومراتعهستنددرجایگاهوزارتجهادکشاورزیاقداممیحفظجنگلکهکسانیکهدرجایگاه

بهمحضاینکهکسینسبتبه:هایمحیطزیست،مرزبانبایددیدهبانیکند،ادامهداددادستانکلکشورباتاکیدبراینکهدربخش

.کردهاستکهنیرویحفاظتورصدکردنبایدیگانداشتهباشدقانونتجاوزکردبایدموردپیگیریقراربگیردوقانونگذارنیزاعالم

هکتارتضمینشدهو291روستادرآستارابامساحت3صفرنعیمینمایندهمردمآستارانیزطیگفتگویزندهتلفنیبااشارهبهاینکه

هادراینمناطقمنجربهافزایشقیمتزمینختبرایآنهاطرحهادیتهیهشدهاست،بابیاناینکهایجادشبکهمعابروسایرزیرسا

هکتارزمینطرحهادیتهیهشدبهطوریکهبااجرایاینطرحاینروستاموردتوجه291برای19ازسال:شد،خاطرنشانکرد

.قرارگرفت

وابستگانخوداقدامبهتهیهکاربریویبابیاناینکهپسازاینمسئلهتعدادیازافرادمتدونازشهرستانواستانمجاوربهنام

211هایخارجازطرحهادیکردندامابعدبهبهانهبازنگریکردندبهطوریکهپسازآنبهدلیلعدماغنااقدامبهخریدزمین

.هکتاراضافهشد291هکتاردیگربه

تاکنون:هادچارمشکلشدند،افزودهجاییدولتآننعیمیبابیاناینکهپسازامضایمقاماتمربوطهباتغییرکاربریوجاب

توانستندبهدلیلتهدیداتیکهازسویعدهشکایتیدراینراستاصورتنگرفتهاستزیراکسانیپشتکاربودندکهاهالیمحلنمی

.هاانجامشدهبود،شکایتکنندایدرموردآن

گانیکیازنمایندهمجلسنامبردکهباواکنشمجریبرنامهروبرورشدزیراهنوزنمایندهمردمآستارادرمجلسازحضورونفوذبست

.بهصورتقضاییاینموضوعتاییدنشدهاست

رئیسیدرادامهاینگفتگوودربخشدیگریازاظهاراتخودبابیاناینکهدررابطهباموضوعزمینخواریتنهابحثمنطقهحیران

هشدارمقام:هایمختلفدیگرنیزشاهداینگونهاقداماتهستیم،گفتلحاضردردماوند،تهرانوبخشمطرحنیستومادرحا

.معظمرهبریدراواخراسفندماهسالگذشتهحجترابرهمهمسئولینتمامکردلذابایدازموضعقانونیبامتخلفینبرخوردشود

http://www.farsnews.com/
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940521000547
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940521000547
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940521000547
http://www.farsnews.com/
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گاهی:شود،تصریحکردراضیکشاورزیوتغییرکاربریغیرمجازحتماًجرمتلقیمیدادستانکلکشورباتاکیدبراینکهتجاوزبها

دهدامابعدازمدتیکهشوراییکروستا،یکشهریافرماندارویایکمسئول،مجوزیبرایاحداثیکبناوتغییرکاربریمی

نهیچمسئولیتینداشتهاقدامبهصدورمجوزکردهشودکهمقامغیرمسئولیکهبهموجبقانوشودمشخصمیموضوعپیگیریمی

.هاومسئولیندراینرابطهمسئولیتدارندکهمادراینرابطهمعتقدیماوالًافرادنبایدتخلفکنندامااگرتخلفیصورتگرفتسازمان

ضاعالمنیازسازمانمربوطهنیرودربهموجبقانوناگرایننیروهاکمباشندنیرویانتظامیموظفاستبهمح:رئیسیتصریحکرد

هاجهتبرخوردبامتخلفینقراردهد،امااگرهمهاینکارهاشدولیاقداماتنتیجهبخشنبود،اینجانوبتاعالمبهاختیارآن

.دستگاهقضاییاست

بتکردم،اینبرادراندرصحنهحضوردرموردمنطقهحیرانباداستانآستاراودادستاناردبیلصح:دادستانکلکشوراظهارداشت

هاهستندوبندهنیزدرصحبتیکهپیداکردندوخودشانقضیهرابررسیکردندودرحالحاضرمشغولبررسیورسیدگیبهپرونده

.هاداشتمعنوانکردمکهبهصورتقاطعبامتخلفینبرخوردشودباآن

فرددیگریهمکه:باافرادزمینخواروافرادمتجاوزنسبتبهقانوننیست،ادامهدادویباتاکیدبراینکهجایهیچگونهاغماض

بایدبااوبرخوردشودآندستهازمسئولینیهستندکهدراینرابطهتقصیرکردند،بنایماایناستکهدرهرپروندهزمینخواری

.رابطهنیزبرخوردشودعالوهبربرخوردبازمینخوارانبامسئولینمقصردراین

شورایاسالمیدرادامهاینبحثباتاکیدبراینکهمابایداقداماتپیشگیرانهانجامدهیم،91محمدینایبرئیسکمیسیوناصل

توانددراینحوزهبسیاراثربخشکنندوانجاموظایفسازمانمیاجرایطرحکاداسترکهحدودمالکیتاشخاصراتعیینمی:گفت

.کنیمباشدکهماازاینموضوعاتغفلتمی

تکالیفیمشخص.....دراینخصوصبرایدستگاههایمربوطهازجملهجهادکشاورزی،محیطزیست،منابعطبیعیو:ویادامهداد

.شدهکهآخرینحلقهورودنیرویانتظامیودستگاهقضاییبهتخلفصورتگرفتهاست

مجلسشورایاسالمیباتاکیدبراینکهمجلسوظیفهنظارتیخودرادراینرابطهانجامدادهوبعضا91ًنایبرئیسکمیسیوناصل

علیرغماینموضوعوظیفهنظارتیمجلسمنوطبهطرحشکایتو:مواردیداریمبررسیوبهدستگاهقضاییاعالمکردهاست،گفت

.ارسالگزارشاست

دراینقانونبرای:قانونمجازاتاسالمیاشارهکردوگفت991بازمینخواریقانونداریمبهمادهویبابیاناینکهمادررابطه

هاییتعیینشدهامابهنظربندهامروزکنندمجازاتهاوکوههایتجاوزمیها،جنگلکسانیکهبهعرصههایطبیعیهمانندباغستان

ماهتایکسالحبسبهعالوهبرگشتبهحالسابقورفعتصرفپیشبینیشدههاکهازیکبایستیکبازنگریدرمجازاتمی

.صورتگیرد

.مامعتقدیمکهبایدبهاینجرمبهعنوانجرمیعلیهحقوقبشرنگاهشود:محمدیتاکیدکرد

هآستارامعطوفبهایناظهاراتنمایند:هایخوداظهارداشتمجلسشورایاسالمیدربخشدیگریازصحبت91نایبرئیساصل

موضوعاستکهمایکجاتصرفمنابعطبیعیومراتعراداریمویکجاتغییرکاربریاراضیزراعیراداریمکهایندومقولهجدای

بایستاینتغییرصورتهاتغییرپیداکردهاستکهنمیازهمهستندواظهاراتآقاینعیمیایناستکهبااعمالنفوذکاربری

.گرفتهاستمی

هایآیندهاستتاکیدکردمابایدبهاینتوجهداشتهباشیمهردستگاهویباتاکیدبراینکهمراتعملیومنابعملیمتعلقبهنسل

درهابرخوردکنیمنهبامعلولچراکهمتولیکهتکلیفیبرعهدهاوستبایستیوظیفهخودرابهدرستیانجامدهدومابایدباعلت

.شودرامسدودکنیمغیراینصورتمشکلهمچنانحلنشدهباقیخواهدماندلذابایدمنافذیکهباعثورودونفوذافرادسودجومی
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هایخوددررابطهبازمینخواریصورتگرفتهدرمنطقهحیراننعیمینمایندهمردمآستارادرمجلسنیزدربخشدیگریازصحبت

کهاینتخلفاتازتغییرعدهایمسئولیناستانمجاوروچشمپوشیوهمراهیمسئولینوقتشهرستانجایتأسفاست:گفت

.آستاراصورتگرفتهومتخلفیننیزسودکالنیبهجیبزدند

بایستبرایهرروستایکطرحهادیایجادشدندومیروستایمدنظردرمنطقهحیراننبایدتجمیعمی3:ویاظهارداشت

نفوذدرهاافزایشپیداکردوافرادذیهکتاریکهدرغالبطرحهادیقرارگرفتقیمت291روستابهیکدیگرو3کردند،بااتصالیم

هکتاردیگرنیزبهایناراضیاضافهکنندکهمراحلراطیکردندومدارکرابهامضایمقاماتمسئولمحلی211صددآنبرآمدندتا

یدردولتفعلیگیرکردندوزمانیکهآمدندامضایفرمانداررابگیرندفرماندارنسبتبهقضیهمشکوکشدوجلوینیزرساندندول

هکتارخارجازمحدودطرحهادیاست211هکتارراگرفتکهالزماستتاکیدکنماین211این

یکهمدنظرماقرارداردجزوکاربریزراعیاستاماهکتار211بحثماایناستکه:نمایندهمردمآستارادرمجلستاکیدکرد

متخلفیناراضیزراعیراباقیمتنازلیخریداریکردندوبااستفادهازنفوذشاندرآنجاساختوسازکردندبدوناینکهمجوز

.پروانهاخذکنند

هاصادرشدهبدوناینکهازیکسریپروانه:تگفتویدرپاسخبهاینسؤالکهآیاهیچگونهمجوزیتوسطاینافراداخذنشدهاس

.هارامسئولینوقتبانفوذیکهداشتندصادرکردندصالحاستعالمشودواینپروانهمراجعذی

اساساًمحدودهایکهمورد:هایکشورنیزدراینرابطهاظهارداشتدربخشدیگریازاینبرنامهبهزادانگورجمعاونامورجنگل

اختوسازقرارگرفتهمحدودهمسکونیواراضیزراعیبودهوتغییرکاربریصورتگرفتهبهموجبمصوباتمربوطبهطرحهادیس

.بودهاست

دهیمامادراینهاییکهمرتبطبامنابعطبیعیافرادمدنظرقرارمیتخریب:ویدربارهاینکهچراتخریبیصورتنگرفتهاستگفت

.بهمحدودهمنابعطبیعینداشتیمموردتجاوزی

درمنطقهحیرانتجاوزیبهمنابعطبیعیصورتنگرفتهاست

ایناراضیجزومنابعطبیعینیستبلهجزواراضیزراعیاستومادرمجموعدرارتباطبا:هایکشورتصریحکردمعاونامورجنگل

اشتیمومابقیاراضیکهتغییرکاربریپیداکردهدرحوزهاراضیزراعیاستوگردنهحیرانتنهایکموافقترادررابطهباتلهکابیند

.مامجموعاًدرمحدودهحیران،تجاوزیکهمنابعطبیعیشدهباشدراعمالًندیدیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=49311519111143 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1931مرداد  18, یکشنبه

 ها برد  های قاچاق را به سردخانه های تابستانه ایرانی، میوه ورود میوه/ قاچاق میوه متوقف نشده
کنندگان میوه  گویند که توزیع میدر حالی مسئوالن ستاد مبارزه با کاالی قاچاق از متوقف شدن واردات قاچاق میوه سخن 

تواند در صورت عرضه، بازار داخلی را با  شود که می ها می معتقدند قاچاق میوه متوقف نشده است و تنها راهی سردخانه

 .رو کند آشوب روبه

درحالیمسئوالن:رگفتبااعالماینخب(ایانا)مدیرعاملاتحادیهبارفروشانامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

هایقاچاقواردشدههایتابستانهاستقبالازمیوهعلتعرضهگستردهمیوهگویندکهبایدگفتبهدولتیازتوقفقاچاقمیوهسخنمی

.اندهایواردشدهراهیانبارهاشدهعلتنبودتقاضاعمالًمیوهخارجفصلکاهشیافتهوبه

تنارنگیازترکیه،پرتقالازآفریقاوسیبازشیلیکهدرماهگذشتهبهشکلقابلتوجهیدرسطحواردا:سیدمحسنمحمودیافزود

توانددرزمانمقتضیبازارداخلیراشودکهمیهامیبار،راهیسردخانهشد،اکنونبهجایورودبهمیادینمیوهوترهمیدانعرضهمی

.روکندباچالشجدیروبه

نظیریبرخوردارهستند،نظیرهلو،شلیل،آلو،هایتابستانهایرانیکهازطعمومزهبیباعرضهگستردهمیوه:دویخاطرنشانکر

هایخودراراهیهایقاچاقبهعملنیامدوواردکنندگانناگزیرشدندمحمولهها،عمالًاستقبالازمیوهشبرنگوسایرمیوه

هاییکهفاقدمجوزورودهستند،همچنانجایاینپرسشباقیماندهاستکهچگونهمیوههاکنند؛ایندرحالیاستکهسردخانه

شوند؟هاتحویلگرفتهمیتوسطسردخانه

معتقدممیوهکهدرحجم:شناسید،ادامهدادهایدولتیمشخصیبرایوارداتمیوهمیمحمودیدرپاسخبهاینپرسشکهآیارانت

صورتچمدانینبودهکهازچشمناظرانمرزهابهروکند،دارایحجمکموبهتواندبازارراباچالشروبهمیباالییواردکشورشدهکه

.دورباقیبماند

.هاینظارتیاستکهبایدپاسخگویآنباشندهایمنفیدستگاهقاچاقمیوهیکیازنمره:ویتصریحکرد

صادرات هندوانه به ترکیه متوقف شد

صورتمستقیممحصولراازمیدانبهترکیههایهندوانهبههرچندطیچندماهقبلمحموله:حادیهبارفروشانیادآورشدمدیرعاملات

.کردند،اماباشروععرضههندوانهدرترکیه،صادراتاینمیوهمتوقفشدهاستمنتقلمی

باربهمقصداینکشوربارگیریامهداردوانواعمیوهوترهدرزمانحاضرصادراتمیوهبهکشورعراقکماکاناد:محمودیتأکیدکرد

.شوندمی

تررودکهازتورمموجوددرجامعهپایینشمارمیدرزمانحاضرقیمتانواعمیوهدرمیدانمرکزیقیمتمعقولیبه:ویاظهارداشت

.است

.گیردضردراختیارمردمقرارمیترینمحصوالتیاستکهدرحالحامیوهجزوارزان:محمودیهمچنینگفت

شهردار تهران هنوز متولیان میوه را به حضور نپذیرفته است

باربارتهرانباسازمانمیوهوترهدنبالمسائلیکهبینمتولیانمیدانمرکزیمیوهوترهبه:مدیرعاملاتحادیهبارفروشانافزود

.بافارسالشدتادرمالقاتیحضوری،مسائلمیدانموردبررسیقرارگیردایبهدفتردکترقالیوجودآمد،نامهشهرداریبه

هنوزپاسخیازسویدفترشهرداربرایتعیینوقتمالقاتنیامدهاست،اماجلساتیبامسئولتنظیمبازار:ویخاطرنشانکرد

شکیلشدکهدربارهمسائلموجوددرمیداننهادهایکشاورزیونمایندگانیازسازمانتعزیراتوجهادکشاورزیاستانتهرانت

.بارتهرانبودمرکزیمیوهوتره
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روزیکبارتکرارشودتابهتشریکمساعیبیناتحادیهوسازمانمیادینمنجر21مقررشدهاستاینجلساتهر:محمودیادامهداد

.شود

زودی بار، به مانیتورینگ میدان مرکزی تره

صورتیکنواخت،مانیتورینگونصبتابلوهایاعالممنظوررصدقیمتمیوهوعرضهآنبهبه:روشانتصریحکردمدیرعاملاتحادیهبارف

.اندازیخواهدشدزودیدرمیدانراهنرخمیوهبه

یانمیدانمنظوریکسانورصدقیمتمیوهدراختیارمشترتابلوهایاعالمنرخمیوهتوسطایناتحادیهخریداریوبه:وییادآورشد

.قرارخواهندگرفت

باروهمچنیننبودنمرجعباعثشدتااینهایمتفاوتازوضعیتمیوهدرمیدانمرکزیمیوهوترهقرائت:محمودیتأکیدکرد

./اتحادیهبرایطراحیسایتیجهتاعالمنرخانواعمیوهدرمیدانمرکزیومانیتورینگقیمتمیوهدربازاراقدامکند

http://www.iana.ir/tashakkol/item/19394-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1931مرداد  21, چهارشنبه

 مان نخستین جشنواره ارقام زراعی و باغی تغییر کرد 
در مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال  4931شنبه یکم شهریورماه سال  نخستین جشنواره ارقام زراعی و باغی روز یک

 . شود و بذر برگزار می

،گودرزنجفیان،رئیسمؤسسهتحقیقاتاصالحوتهیهنهالبذرهدفبرگزاریاین(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

دراینجشنوارهنمایشگاهیاز:عنوانکردوگفت2393رونماییوآشناییبیشترباارقامجدیدمعرفیشدهدرسالجشنوارهرا

.شودهایتحقیقاتیدربارهارقامزراعیوباغیبرگزارمیهایخصوصیومؤسسههایشرکتدستاوردهاوتوانمندی

عیوباغیتوسطمؤسسهتحقیقاتاصالحوتهیهنهالوبذروسازمانبراساساینگزارش،نخستینجشنوارهمعرفیارقامزرا

تحقیقات،آموزشوترویجکشاورزیوباهمکاریمؤسستحقیقاتکشاورزیدیمکشور،مؤسسهتحقیقاتاصالحوتهیهنهالوبذر

جوین،توسعهکشتذرت،کتهایبرهاومراتعکشور،شرکتچغندرقند،مؤسسهتحقیقاتپنبهکشور،مؤسسهتحقیقاتجنگل

هایهمایشمؤسسهتحقیقاتاصالحوتهیهدرسالن239٣مغاندرتاریخیکمشهریوردرستکارمغانوشرکتکشتوصنعتپارس

.شودنهالوبذرواقعدرکرج،بلوارشهیدفهمیده،مؤسسهتحقیقاتاصالحوتهیهنهالوبذربرگزارمی

http://www.iana.ir/majles/item/11115-4.html 









































http://www.iana.ir/majles/item/24045-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان

 وری، گلوگاه قاچاق میوه نیست واردات پیله

.کنندافرادبامجوزهایقانونیاقدامبهوارداتمیوریتاثیریدرقاچاقمیوهنداردزیراوارداتپیله:عضوکمیسیونکشاورزیبیانکرد

،دراقتصادیباشگاهخبرنگارانجواناهللمیرمرادزهیعضوکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیدرگفتگوباخبرنگارهدایت

وریتاثیردرقاچاقمیوهوارداتپیله:درمناطقمرزیگلوگاهقاچاقمیوهاستیاخیر؟اظهارداشتوریخصوصاینکهوارداتپیله

.کنندهایرسمیاقدامبهوارداتوتامیننیازکشورمینداردزیراافرادبامجوزهایقانونیازطریقمبادیوبازارچه

باوارداتمیوهازطریقمبادیرسمیتفاوتداردکهبایددر...موزوهایگرمسیریمشابهانبهودرمناطقمرزیمیوه:ویافزود

.منطقهطبقگزارشاتبررسیشود

پردازند،حالازسوییگلوگاهقاچاقمیوهافرادهستندکهازطریقمبادیغیررسمیبهوارداتمی:میرمرادزهیدرپایانتصریحکرد

.یشودورنبایدقاچاقمیوهبهانهتعطیلیمجوزپیله

http://www.yjc.ir/fa/news/5191455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.yjc.ir/fa/print/www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5284155
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان

 موفقیت صادراتی در گرو برنامه ریزی مدون و اصولی

ریزیمدونواصولیداشتهباشیمزیراقیمتتمامصادراتبایدبرنامهبرایموفقیتدر:مدیرعاملاتحادیهمرغدارانکشوربیانکرد

.شدهمحصوالتبارقبایکشورهایتوسعهیافتهبرابرنیست

درخصوصوضعیتصادرات،اقتصادیباشگاهخبرنگارانجوانحمیدفاضلیمدیرعاملاتحادیهمرغدارانکشوردرگفتگوباخبرنگار

برایموفقیتدرصادراتبایدبرنامهریزیمدونواصولیداشتهباشیمزیراقیمتتمامشدهمحصوالتبارقبای:مرغاظهارداشت

لینوتواندتاحدودیدرصادراتتاثیرگذارباشدامامسئوکشورهایتوسعهیافتهبرابرنیستوازسوییپاکبودنکشورازآنفوالنزامی

.هایصادراتیویارانهدرنظربگیرندمتولیاناینامربرایرونقصادراتبایدمشوق



٣11الی311ایمدرحالیکهتوانصادراتکشورباظرفیتتولیدفعالهزارتنصادراتداشته70سالگذشتهتنهاحدود:ویافزود

وازیحاشیهخلیجفارس،افغانستانوعراقصادراتخوبیداشتهباشیمتوانبهکشورهاهزارتناستکهبابرنامهریزیمدونمی

سوییتولیدکنندگانهموارهامیدوارباشندقیمتمرغصادراتییکقیمتمنطقیوسودآوربرایتولیداستکهمازادتولیدخودرا

.قایجادکنندتواننددرخارجازکشوربازاریابیکنندوباایناقدامدربازارداخلرونمی

بهطورکلیقیمتتمامشدهمرغباالتراز:فاضلیدرخصوصافزایشقیمتمرغبعدازپاکشدنکشورازآنفوالنزاخاطرنشانکرد

تومانیقیمتمرغدربازاربهسببافزایشتقاضااستحالمرغدارانتنهادراواخربهمنو111الی211قیمتفروشاستوافزایش

.الگذشتهتوانستندمحصوالتخودراباسودمنطقیبهفروشبرساننداسفندس

اگرتولیدکنندگانباحداکثرظرفیتاقدامبهتولید:مدیرعاملاتحادیهبااشارهبهراهکارهایجلوگیریاززیانمرغدارانتصریحکرد

هایتولید،تیممدیریتیواهندکرداماباایجادزنجیرهکنندبازارکششمحصوالتآنهارانداردودرنهایتتولیدکنندگانزیانخو

.تواننداززیانمرغدارانجلوگیریکنندبازارهایصادراتیمی

http://www.yjc.ir/fa/news/5194113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5287449
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان

 نشدن فرآوری محصوالت کشاورزی در برنامه چهارم و پنجم توسعهاجرایی 

کنندهامنیتغذاییکشوراستعزمجدیدرکشاورزیبهعنوانبخشمولدواقتصادیکهتأمین:عضوکمیسیونکشاورزیبیانکرد

.وجودندارد

،درخصوصعدمخبرنگاراقتصادیباشگاهخبرنگارانجوانعلیایرانپورعضوکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیدرگفتگوبا

متأسفانهعزمجدیدرکشاورزیبهعنوانبخشیمولدو:موفقیتبخشکشاورزیدربرنامهچهارموپنجمتوسعهاظهارداشت

اینامرموجبشدهکهدربرنامهچهارموپنجمتوسعهفرآوریکنندهامنیتغذاییکشوراستوجودنداشتهاستواقتصادیکهتأمین

.بهطورکاملاجرانشودوازسوییمنجربهضرروزیانفراواندرحوزهکشاورزیشدهاست

ریزیارائهآمارصحیحوشفافاستکهایکهمبنایبرنامهریزیدراینحوزهبسیارحائزاهمیتاستبهگونهبرنامه:ویافزود

شودوازطرفیباموفقیتدرایندومقولهدیگرشاهدخامفروشیمحصوالتبهقیمتناچیزمتأسفانهآمارضدونقیضیمشاهدهمی

.نخواهیمبود

بنابراینبافرآوریمحصوالتکشاورزیارزشافزودهمناسبیهمانندکشورهایصنعتی:عضوکمیسیونکشاورزیدرپایانتصریحکرد

.توانیمشاهدشکوفاییوتوسعهبخشکشاورزیباشیمشخواهدشدکههموارهمیعایداینبخ

http://www.yjc.ir/fa/news/131119 




































 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/290208
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 193۱مرداد  29جمعه 

 کشاورزی نباید به مزرعه ختم شود

.کشاورزینبایدبهمزرعهختمشودوتکمیلزنجیرهصنایعتبدیلیدراینبخشضروراست:مدیرعاملسازمانتعاونیروستاییتاکیدکرد

فقبهگزارشخبرنگارایسنادرمنطقهکویر،حسینصفاییدرهمایشکشاورزیاستانکرمانبابیاناینکهبرایایجادکشاورزیساختارمندومو

اولینمسئلهایناستکهازاستانکرمانومنطقه،مادهخامکشاورزینبایدصادر:تانکرمانبایدبهچنداصلتوجهویژهکرد،تصریحکرددراس

.نشودوبرایناساسبتوانیمزنجیرهصنایعتبدیلیراتشکلدهیم

ایکهبایدبرایساماندهیکشاورزیدراستانکرمانانجامدهیم؛توجهدومینمسئله:ویبابیاناینکهکشاورزینبایدبهمزرعهختمشود،افزود

بیعیویژهبهشرایطتغییراتاقلیمیمنطقهاست؛بهگونهایکههماکنونباتغییربرنامهکشتدرکشورشاهدهستیمواینموضوعنیزکامالط

.است

یفارسوخراسان،سایراستانهایدیگرنبایدبهتولیدگوجهفرنگیبپردازند،زیرابهجزاستانها:مدیرعاملسازمانتعاونروستاییادامهداد

ضمنآنکهدراستانهایخراسانوفارسصنایعتبدیلیاینمحصولنیزوجودداردودیگرهزینه.اینامرباعثافتآبوکاهشتولیدمیشود

.صنایعرادرنقاطتولیدساماندهیکنیمحملونقلمحصولنیزبردوشکشاورزاننمیافتدوباید

اولینشوکدراینروشبهتولیدکشاورزیواردمیشود،درحالیکهبایدتقاضابه:صفاییباانتقادازاینکهکشاورزیماعرضهمحوراست،گفت

.زدهاستینمسئلهبهکشاورزیآسیبصورتمحورتولیدباشدیعنیابتدابایداولسفارشدادهشودسپستولیدبرنامهریزیشودوا

کاهشمصرفآبرابایدبابرنامه،مدیریتکنیمودرکنارسرمایهگذاریکشاورزیبایدبتوانیمفناوریهایجدیدآبیاریرابه:ویبیانکرد

جهویژهایبهاینامرداشتهباشندتاباهامنتقلوفرصتهایسرمایهگذاریایجادکنیمکهامیدواریمکشاورزان،دولتونمایندگانتواستان

.همیاریهمکشاورزیپررونقوساختارمنددرکرمانتوسعهدهیم

http://www.isna.ir/fa/news/31151941009 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1931مرداد ماه  18یک شنبه 

 نمره صفر در بخش بازرگانی و نمره قبولی در بخش تولید

 دبیرانجمنصنفیصنایعقندوشکرایران-بهمندانایی

 :عملکردوزارتجهادکشاورزیرادررابطهباصنعتقندبایددردوبخشنقدوتفسیرکرد

 :بخشتولید -2

شاورزیقابلقبولبودهوبااعالمبهموقعنرختضمینیچغندروکمکدرتهیهبهخوشبختانهدربخشتولید،عملکردوزرارتجهادک

هایکشاورزیموجبشدتاکشاورزان،بااطّالعازقیمتانواعمحصوالتکشاورزی،بتواننددرموقعمناسبنسبتبههنگامنهاده

 .گیرینمایندترتصمیمانتخابمحصولباصرفهوصالح

افزایشچشمگیرنرخچغندرنسبتبهسایرمحصوالتکشاورزی،کشتاینمحصولبااستقبالمطلوبیمواجهونهایتاًلذاباتوجّهبه

 .منجربهافزایشتولیدچغندرومتعاقبآنافزایشتولیدشکرشد

عملکردغلطدولتنهمدروارداتتنبودهاستامّامتأسّفانه2.17٣.111اتّفاقافتادهکهبالغبر2311باالترینتولیدشکردرسال

 .هزارتنتقلیلیابد001به2311شکربهکشورسببشدرقمروبهرشدفوقبهمرورکاهشیافتهودرسال

سابقهسالهصنعتقندکشوربی211تنرشدیافتکهاینمیزانتولیددرعمر2.330.111میزانشکربه2393خوشبختانهدرسال

 .بودهاست

 .شود به عملکرد این وزارتخانه در بخش تولید نمره قبولی داده می فلذا

 بخشبازرگانی-1

رسدبهدلیلبکارگیریفردیضدتولیدومتمایلبهوارداتدرمتأسّفانهعملکردوزارتجهادکشاورزیدربخشبازرگانیکهبنظرمی

دهشدهوزیان93هایقنددرسالدباعثشدتاعمدهکارخانهرأسبازرگانیآنبودهاست،بسیارضعیفوغلطبودهواینعملکر

 .قانونتجارتقرارگیرند2٣2تعدادینیزدرشمولمادّه

هرچندعملشجاعانهوقابلتحسینوزیردرممنوعیتثبتسفارسومنعورودشکربهکشورمسببجلوگیریازتداومواردات

آخرآذرماهوسهماه)93زرگانیوزارتخانهباعملیاتتأخیریدرمحاسبهواعالمنرخشکرتولیدحدّوحسابشکرگردیدامّابخشبابی

 :باعثشد(هابرداریکارخانهبعدازآغازبهره

 .هاباشدگذاریابالغیصورتنگیردوکمترازنرخقابلقبولکارخانههاوضوابطنرخنرخاعالمیبراساسواقعیت:اوّالً

التّفاوتبهمابه-ریال12.111کنندگانفروشبهمصرف-ریال13.111کلّقیمت)قیمتابالغیبعدازسالهابصورتدوبخشی:ثانیاً

التّفاوتبودومتأسّفانهتاهماکنونکهبالغبرواستفادهازروشمنسوخپرداختمابه(ریالبرایهرکیلوگرم1.111تولیدکنندگان

 .هایقندسپریگردیده،هنوزوجهیازاینبابتپرداختنشدهاستکارخانه93برداریسالرههفتماهازپایانبه

هاراکدشدوپسازاعالمنرخوباتوجّهبهفشارهزارتنشکردرانبارکارخانه711بهدلیلاعالمدیرهنگامنرخمصوّب،بیشاز:ثالثاً

هامجبورشدندتاشکرتولیدیخودرابهیکبارهعرضهکردهوبابرهمخوردنارخانهکشاورزانبرایدریافتبهایچغندرتحویلی،ک

تا21111هابانرخهائیدرمحدودهنظامعرضهوتقاضا،بهایشکربهشدّتکاهشیابدبطوریکهعمدهمحصولتولیدیکارخانه

باشرایط91دواینامردرحالیبودکهبهایمصوّبسالموردمعاملهقرارگیر(ریالکمترازنرخمصوّب1111حدود)ریال29111

 .ریالبرایهرکیلوگرمبودهاست29111ایهمانسالبهمیزانهزینه

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


http://www.foodpress.ir/Post


 4931اهم اخبار هفته سوم مرداد                                                 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  
http://iccima.ir/fa/matboat.html    

 

222 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1931مرداد ماه  18یک شنبه 

 مقاومتی  افزایش امنیت غذایی در چارچوب اقتصاد/ مقاومتی مشمول مرور زمان نشود  اقتصاد

هایاقتصادمقاومتیترسیمشدهازسویمقامسیاست:رییسکمیسیونکشاورزی،آبومنابعطبیعیمجلسمعتقداست <کشاورزی

هانهدربودجههاونهدرسایررفماندواینسیاسترهبریکهقراربودتوسطدولتدرحوزههایمختلفعملیاتیشوددرحدح

 .مسایلاجراییلحاظنشدهاست

هایاقتصادمقاومتیبهویژهبندهایمربوطبهحوزهکشاورزیوعباسرجائیدرخصوصارزیابیعملکرددولتدراجرایسیاست

مقولهاقتصادمقاومتیتاکنونفقطدر:واردات،گفتحمایازتولیدداخلوافزایشبهرهوریوتولیدکاالهایاساسیوکنترل

 .چارچوبحرفبودهوآنچهکهدراینخصوصبهعنوانمبانیاقتصادمقاومتیمدنظررهبریمعظمبودهعملیاتینشدهاست

یمقامرهبریهایاقتصادمقاومتیترسیمشدهازسوسیاست:نمایندهمردماراک،کمیجانوخندابدرمجلسشورایاسالمیافزود

هایمختلفعملیاتیشود،درحدحرفماندونهدربودجههاونهدرسایرمسایلاجراییاقدامجدیکهقراربودتوسطدولتدرحوزه

 .صورتنگرفتهاست

 تربرنامهریزیکنددولتجدی/هایاقتصادمقاومتیهشدارنسبتبهمشمولمرورزمانشدنسیاست

اگراینرویهدولتدرخصوصاجرایسیاستهایاقتصادمقاومتی:آبومنابعطبیعیمجلستصریحکردرییسکمیسیونکشاورزی،

ادامهیابد،اینبرنامهمهموموردتاکیدرهبریهمهمانندسایربرنامههاومسایلمشمولمرورزمانمیشودونتایجیبرایکشور

 .نخواهدداشت

درحالیکهبایدبرایبهرهگیریاز:لیاقتصادمقاومتیبخشکشاورزیاست،تاکیدکردویبابیاناینکهیکیازبسترهایاص

هایبخشکشاورزیدرزمینهتحققاقتصادمقاومتیاقداماتجدیازسویدولتصورتگیردودرحوزهآبوساختارهایظرفیت

نتیجهشودتاکنونچنیناتفاقیرخندادهمحیطزیستیاقداماتجدیعملیوبراساسآنیکعملیاتیشکلگیردکهمنتجبه

 .است

هایبخشکشاورزیکهموردبررسیقراردهیمعمالاتفاقاتها،رفتارهایاجراییوزیرساختبهطوریکهدربودجه:رجائیادامهداد

 .شدهاستمهمیدرراستایکمکبهتحققاقتصادمقاومتینیافتادهواینوضعیتنشانمیهددراینخصوصضعیفعمل

 هایسرمایهگذاریافزایشامنیتغذاییدرچارچوباقتصادمقاومتیوروش

درموضوعباامنیتغذاییلزومادیدگاهبندهموردتائیددولتنبودهوممکناستبهایندیدگاه:ایننمایندهمردمدرمجلسنهمگفت

هایسرمایهگذاریکاریکنیمکهامنیتغذاییدمقاومتیوروشهانقدهاییواردباشد،مابهراحتیمیتوانیمدرچارچوباقتصا

 .شکلبگیرد

امامتاسفانهدرسایهبیتوجهیهاامروزشاهدیمواردات:رئیسکمیسیونکشاورزی،آبومنابعطبیعیمجلسشورایاسالمیافزود

درحوزهامنیتغذاییمطرحاستهنوزبهصورتبیرویهصورتمیگیردوتولیدوضریبخودکفاییکشورپایینآمدهومسایلیکه

 .جدیموردتوجهقرارندارد

باهدفتأمین2391هایکلیاقتصادمقاومتیازسویرهبریمعظمانقالباسالمیاواخرسالبهگزارشخبرگزاریخانهملت،سیاست

هایکلیاقتصادمقاومتیباساله،سیاستزبیستانداهایمقاومتاقتصادیودستیابیبهاهدافسندچشمرشدپویاوبهبودشاخص

 .گراابالغشدزا،پیشرووبرونرویکردیجهادی،انعطافپذیر،فرصتساز،مولد،درون

بندهایسومتاهفتماینسیاستهایابالغیموضوعبهرهوری،توجهبهتولیدداخلی،توانمندسازینیرویکاروافزایشتولیدداخلی

 .راموردتاکیدقرارمیدهدکاالهایاساسی
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پذیریاقتصاد،ایجادوریدراقتصادباتقویتعواملتولید،توانمندسازینیرویکار،تقویتِرقابتدراینبندهامحورقراردادنرشدبهره

،استفادهازظرفیتهایمناطقکشورهایمتنوعدرجغرافیایمزیتبستررقابتبینمناطقواستانهاوبهکارگیریظرفیتوقابلیت

هایعدالتاجتماعی،وری،کاهششدتانرژیوارتقاءشاخصهادرجهتافزایشتولید،اشتغالوبهرهسازییارانهاجرایهدفمند

یقتولیدتامصرفمتناسببانقشآنهادرایجادارزش،بویژهباافزایشسهمسرمایهانسانیازطربریعادالنهعواملدرزنجیرهسهم

،واولویت(بویژهدراقالموارداتی)هاوکاالهایاساسیارتقاءآموزش،مهارت،خالقیت،کارآفرینیوتجربه،افزایشتولیدداخلینهاده

دادنبهتولیدمحصوالتوخدماتراهبردیوایجادتنوعدرمبادیتأمینکاالهایوارداتیباهدفکاهشوابستگیبهکشورهای

مورد(مواداولیهوکاال)تأمینامنیتغذاودرمانوایجادذخایرراهبردیباتأکیدبرافزایشکمیوکیفیتولیدمحدودوخاصو

 .تاکیدوتوجهقرارگرفتهاست

http://www.foodpress.ir/Post.
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 فودپرس 1931مرداد ماه  17شنبه 

 شود ایران کویر می/ دغام وزارت بازرگانی با صنعت اشتباه تاریخی بود

جمهوردرامورآب،کشاورزیومحیطزیستباتاکیدبراینکهادغاموزارتبازرگانیباصنعتاولرییسمشاورمعاون <کشاورزی

 .ها،تاثیراتمعناداریدربخشکشاورزینداردتحریملغو:اشتباهتاریخیبود،گفت

توانزمانیکهآبنباشد،نمی:عیسیکالنتریخودکفاییدربخشکشاورزیرادرشرایطفعلیراصحیحندانستواظهارداشت

اینشرایطچگونهاند،همچنینکیفیتوکمیتآبدرکشورپایینآمدهاست؛باهابهشدتکموبهشدتشورشدهخودکفاشد،آب

 خواهیمخودکفاشویم؟می

عالوهبراین،ایرانسرزمینیاستکهآفتابخوبونیرویانسانیکافی:هایفراوانیوجوددارد،افزودویبابیاناینکهدرکشورزمین

 .تولیدکافینیستشرطدیگربرای3ترینشرطتولید،آبرانداردودرچنینشرایطی،بودندراختیارداردامااصلی

درحالحاضر:جمهوردرامورآب،کشاورزیومحیطزیستباتاکیدبراینکهآبکشورمحدوداست،گفتاولرییسمشاورمعاون

میلیارد231شداینعددحدودمیلیاردمترمکعبدرسالرسیدهاست،درحالیکهقبالتصورمی91حجمآبهایتجدیدپذیربهزیر

 .شدمترمکعببا

درجهسانتیگراد2.0میلیمترکاهشیافته،درجهحرارتدرکشور111هادرچندسالاخیربهحدودمیزانبارش:ویاضافهکرد

 .زیادشدهوتبخیرنیزافزایشیافتهاست

شوریآبدرحالحاضرتهدید:اند،افزودهاکموشورشدهکالنتریبابیاناینکهنیازآبیگیاهدرکشورافزایشیافتهدرحالیکهآب

 زنند،اعالمکنندچگونه؟بزرگتریازکمبودآناست،بنابراینکسانیکهحرفخودکفاییرامی

ما:هایموجوددرکشوربرایچندسالآیندهکافیاست؟اظهارداشتوزیراسبقکشاورزیدرپاسخبهاینپرسشکهمیزانآب

99کهبرداشتماهمیناالنمیلیاردمترمکعبرسیده،درحالی91حالحاضرحجمآنهابهزیرمقداریآبتجدیدپذیرداریمکهدر

33هامیلیاردوتجدیدپذیریاینآب00میلیاردمترمکعباست،ضمناینکهدرحالحاضربرداشتازآبهایزیرزمینیبیشاز

 .میلیاردمترمکعباست

برداشتکنیم،همچنینازهادرصدظرفیتتجدیدپذیریآن211هایزیرزمینیبیشازبماحقنداریمازآ:کالنتریتصریحکرد

درصدظرفیت291هایزیرزمینیحدودکههماکنونماازآبتوانبرداشتکرددرحالیدرصدمی٣1هایسطحینیزحداکثرآب

 .هایشوراستنوحتیتمامشدنآبهایزیرزمینی،شورشدکنیمکهنتیجهاینکارکاهشآبهابرداشتمیآن

 شرطکالنتریبرایمناظرهبامنتقدان

هانسبتبهسخنانشدربارهمزخرفخواندنخودکفاییدربخشکشاورزیواعالمدبیرکلخانهکشاورزدرواکنشبهانتقاداتبرخی

خودآناندر.هکنندوپسازآنبهفکرمناظرهباشنداینافرادبایداصولکشاورزیرامطالع:آمادگیبرایمناظرهباوی،اظهارداشت

هاازرویبیاطالعیبود،ضمنشروعدورانمسئولیتشاناعالمکردنددرتولیدهمهمحصوالتخودکفاخواهیمشدامااینحرف

 .اینکهآنزمانشدتکمبودآببهاندازهامروزنبود

آن:کالنتریدرپاسخبهپرسشدیگریمبنیبراینکهآیاآنزمانامکانرسیدنبهخودکفاییدربخشکشاورزیوجودداشت؟گفت

هایزیرزمینیبیشازحدمجازمیلیاردمترمکعبازآب70هاینهمودهمدردولت.توانستنداینکارراانجامدهندموقعهمنمی

هامیلیاردمترمکعببهصورتغیرمجازازاینآب٣0فقط(1٣ازاولانقالبتا)سالقبلازآن1٣برداشتشددرحالیکهدر

 .برداشتشدهبود

 .هرزماناینافرادالفبایکشاورزیراآموختند،بندهحاضربهمناظرهباآنهاهستم:ویتاکیدکرد
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 ادغاموزارتبازرگانیباصنعتاشتباهتاریخیبود

تقسیموظایف:قکشاورزی،ادغاموزارتصنعتباوزارتبازرگانیرااشتباهتاریخیمجلسشورایاسالمیعنوانکردوافزودوزیراسب

11خانهصنعتوکشاورزیازابتدااشتباهبودودراینمیان،حقوقجمعیتمصرفکنندهکهحدودوزارتبازرگانیدردووزارت

 .تمیلیوننفرهستند،ضایعشدهاس

بااینوحودکسینیستازحقوقمصرف.میلیونتولیدکنندهنداریم11میلیونمصرفکنندهداریماما11ما:کالنتریادامهداد

هایتولیدیدرهامواجههستیم،چراکهاصوالوزارتخانهبرخیمواردبانوساناتشدیدقیمت.کنندهدفاعیاحتیبازارراتنظیمکند

 .نبالحمایتازتولیدوبعدازآنبهفکرتنظیمبازارهستنددوهلهنخستبه

جمهوردرامورآب،کشاورزیومحیطزیستبابیاناینکهمجلساینکارراانجامدادهوبهاعتقادبنده،اولرییسمشاورمعاون

فآندردووزارتخانهصنعتومعدنوانحاللوزارتبازرگانیوتقسیموظای:خودشهمبایداینمسالهراحلکند،تصریحکرد

 .گذاریبودجهادکشاورزیاشتباهیتاریخیدرقانون

مجلسفعلیدیگرفرصتیبرایانجاماینکارنداردامامجلس:کالنتریدربارهاحتمالتفکیکوزارتبازرگانیازوزارتصنعتافزود

 .آیندهبایدحتمابهاینموضوعبپردازدوآنراحلکند

 هاتاثیرچندانیبربخشکشاورزینداردوتحریملغ

درصورتتحققاینامرتهیه:هابربخشکشاورزیاضافهکردایولغواحتمالیتحریمدبیرکلخانهکشاورزدربارهتاثیرتوافقهسته

 .هاستترخواهدشدامادومشکلاصلیبخشکشاورزیکمبودآبوسرمایتدارکاتوورودتکنولوژیکمیآسان

توانددراینبخشمانندصنعتنفت،گاز،پتروشیمی،ایاستکهسرمایهگذارخارجینمیگونهساختاربخشکشاورزیبه:ویافزود

بخشکشاورزیخردهمالکیاستوتواناستفادهازسرمایهخارجیراندارد،مگراینکه.صنایعوساختزیربناهاسرمایهگذاریکند

درغیراین.هایحمایتازبخشکشاورزیوافزایشتولیدهزینهکندهخارجیجذبکندوآنراباتوجهبهسیاستدولتخودسرمای

 .توانندازمنابعخارجیسرمایهجذبکنندصورت،خودکشاورزاننمی

تهبیتاثیرهمنیستوحداقلالب:کالنتریبابیاناینکهبنابرایناثراینمسالهبربخشکشاورزیچندانزیادنخواهدبود،گفت

رودهایتمامشدهکمتریخواهندداشت،مشکالتتامینارزبرایتامینتدارکاتازبینمیشود،قیمتتدارکاتیکهازخارجواردمی

 .ترمیتواناستفادهکردهایپیشرفتهخارجیراحتوهمچنینازتکنولوژی

برخیمحصوالتراکهمادرتولیدآنها:ااحتماالامربازاریابیهمتسهیلخواهدشد،گفتهویبااشارهبهاینکهدرصورتلغوتحریم

توانیمصادرکنیموقیمتمواداولیهکشاورزیمانندعلوفه،کود،سموماشینترمیدارایمزیتنسبیهستیم،درایندورانراحت

باوجوداین،تاثیراتخیلی.یابدهاکاهشمیشود،ریسکترمیلارزانآالتتاحدیکاهشپیداخواهدکرد،حملونقلوانتقالپو

 .معنیدارنخواهدبود،چراکهماهمچنانبادومشکلاساسیکمبودآبوسرمایهمواجههستیم

 کنندبرخیکشاورزرااسباببازیفرضمی

ازکشاورزیاست،خانهکشاورزرایکهکشاورزپررنگهامبنیبراینکهنقشسیاستدرخانکالنتریدرواکنشبهاظهاراتبرخی

خواهداگرکشاورزیبخواهددرمسائلسیاسیدخالتکند،جرماست؟کشاورزمی:تشکیالتصنفی،سیاسیتوصیفکردوافزود

 .اعمالکندکشاورزفکرونظرداردوبایدنظراتسیاسیخودرابیانو.منافعصنفیوسیاسیخودراهمزمانحفظکند

کشاورزیک:کنندکشاورزیکاسباببازیاستکههرطورخواستنداورابازیدهند،تاکیدکردکالنتریبابیاناینکهبرخیفکرمی

 .انسانوصاحبنظراست

 موافقگرانیآبهستم
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بنیبرگرانشدنآبونحوهتغییرجمهوردرامورآب،کشاورزیومحیطزیستدربارهمباحثمطرحشدهماولرییسمشاورمعاون

 .روندایآننمیقیمتآب،قطعابهتدریجافزایشپیداخواهدکردودولتوشورایاقتصادزیربارافزایشیکمرتبه:قیمتآنگفت

دربخشکشاورزی:دکالنتریبابیاناینکهقیمتآبنهبهدلیلافزایشدرآمدبلکهبرایجلوگیریازاسرافبایدگرانشود،اضافهکر

کند،درمقایسهباکسیکهبایدایناتفاقرخدهد،چراکههماکنونقیمتتمامشدهآببرایکشاورزیکهازچاهعمیقاستفادهمی

 .فروشندشانرابهیکقیمتمیبرابرمتفاوتاستاماهردویآنانمحصول21کند،حداقلحدودهایسطحیاستفادهمیازآب

درصدقیمتتمامشدهمحصولشمربوطبهپولآباستامابرای10تا11کند،کسیکهازچاهعمیقاستفادهمی:فهکردویاضا

بااینوجود،معلوماستکهکشاورزدرمصرفآبصرفهجویی.است3تا1کند،اینرقمهایسطحیاستفادهمیکسیکهازشبکه

 .کندنمی

زارتنیروبایددراینزمینهتالشوهمتخودراافزایشدهدتاباکمکوزارتکشاورزیآبحجمیبهالبتهو:کالنتریادامهداد

عنوانمثال،درحالحاضراگربرایبه.کشاورزانتحویلدهند،یعنیمقدارآبتحویلیبهکشاورزازیکمیزانمعیننبایدبیشترباشد

 .کندهزارمترمکعبآببرایآنمصرفمی21باشد،کشاورزبیشازهزارمترمکعبآبکافی9تولیدیکمحصولخوب

کشاورزبهعلتارزانیتوجهالزمرادرمصرفآبندارد؛آنهمدرسرزمینی:رود،گفتویبابیاناینکهدرشرایطمذکورآبهدرمی

  .کهآبدرآنجاحکمکیمیارادارد

خوددولتهمبایدتالشبیشتریدر:وزیراسبقکشاورزیباتاکیدبراینکهبندهازکشاورزاندرهدردادنآبدفاعنمیکنم،افزود

بندیآبکند،بهبهاعتقادبنده،حتیدولتبایددرمواردیاقدامبهجیره:هاکند،اضافهکردتحویلحجمیآبوکنتورگذاریدرچاه

هزارمترمکعبآبمصرفکند،یاتولیدذرتدرمناطقسردسیری٣تولیدگندمدرمناطقسردسیرینبایدبیشازعنوانمثال

هزارمترمکعباست،همچنیننظامکشتهمبایدتغییرکندومحصوالتآببربایدازچرخهتولیدخارج9حداکثرآبیکهنیازدارد

 .شوند

آببرمثلچغندرقند،درجاهاییکهباکمبودآبمواجههستیموبیالنمنفیاست،نبایدمحصوالت:دبیرکلخانهکشاورزافزود

 .تولیدشود

 بایداقتصادآبراواردزندگیمردمکرد

1باصرف.توانتولیدکردهندوانهراباآبکمنیزمی:ویدربارهانتقاداتمطرحشدهدرزمینهتولیدهندوانهدرکشوراظهارداشت

توانیکتنهندوانهتولیدمترمکعبآبمی01تنهندوانهبرداشتکرد،همچنینبهازایهر٣1توانحداقلارمترمکعبآبمیهز

 .کرد

تنآبیکتنهندوانهتولیدکرد،ضمناینکهاینمسائلبایدنظارتشدهانجامشود،011وزیراسبقکشاورزیبابیاناینکهنبایدبا

هندوانههمکاالیوارداتینیستکهبتوانآنراواردکرد،بنابرایناین.توانبهمردمایرانگفتهندوانهنخوریدنمی:اضافهکرد

 .محصولبایددرحدمصرفداخلیتولیدشود

وجیهپذیردربارهمحصولیمانندسیبزمینینبایدتولیدآنرامتوقفکرداماصادراتاینمحصولازبعداقتصادآبت:ویادامهداد

مابایداقتصادآبراواردزندگیمردمکنیم،آبچیزی.نیست،همچنینصادراتمحصولیمانندپیازازاینبعدتوجیهپذیرنیست

 .نیستکهبتواندربارهآنمجادلهوبحثوجدلکرد

بندهاطالعیازاینموضوع:شود؟گفتزمانیاینافزایشقیمتاعمالمیکالنتریدرپاسخبهاینپرسشکهآیامشخصاستازچه

دهدودولتهرزمانکهصالحبداند،باآنموافقتخواهدکردامابندهموافقندارم،وزارتنیرواینموضوعرابهدولتپیشنهادمی

 .هستمکهبهتدریجقیمتآب،چهبرایمصرفکنندهشهریوچهبرایکشاورزمنطقیشود
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 کندانراکویرمیتدواموضعیتفعلی،ایر

جمهوردرامورآب،کشاورزیومحیطزیستدربارهمباحثمطرحشدهمبنیبراینکهایرانظرفچندسالاولرییسمشاورمعاون

درصورتتداوموضعیتموجود،ایناتفاقرخخواهددادومادرنقاطیغیرازشمال:آیندهبهکویریخشکتبدیلخواهدشد،گفت

 .ربزاگرس،تقریباآبیبرایکشاورزینخواهیمداشتکشوروغ

نقاطیغیراز:کنندورودخانهندارند،افزودهایزیرزمینیاستفادهمیویبابیاناینکهنقاطمرکزی،جنوبشرقوجنوبکشورازآب

ناالننقاطیمثلخراسان،خوزستان،گیالن،مازندرانوغربزاگرسبهشدتبامشکلآبروبروخواهندشد؛هرچندکههمی

 .اندهادرایننقاطنشستکردهکرمان،بلوچستان،اصفهان،یزدوشیرازبامشکلروبروهستندودشت

سالآیندهبهشدتبامشکلآبروبروخواهد0تا٣استانگیالننیزاگرفکرجدیبرایآننشود،قطعاظرف:کالنتریتصریحکرد

 .شد

 خودکشیکردازترسمرگنباید

کالنتریهمچنیندرواکنشبهمباحثمطرحشدهمبنیبرعدمکشتبرخیمحصوالتکشاورزیدرکشورووارداتاینمحصوالت

توانتولیدوکشاورزیبااحساساتنمی.گویند،بهنظرمدرستاستبندهباعقلموافقهستموهرچیزیکهعلموعقلمی:گفت

هرچیزیکهدرراستایتوسعهپایدارنباشد،منباآن.قتصاداستوتولیداقتصادیهمبخشیازعقلاستکشاورزیبخشیازا.کرد

 .مخالفهستم

هامبنیبراینکهعدمخودکفاییدربخشکشاورزیسببنابودیکشوردرشرایطدبیرکلخانهکشاورزدربارهاظهاراتبرخی

هامواجهبودیماماهیچگاهکاالهایمادرچندسالگذشتهباشدیدترینتحریم:فزودهایاحتمالیدرآیندهخواهدشد؟اتحریم

بهفرضهمکهروزیباهمهدنیادشمنشدیموهیچکس.کشاورزیتحریمنشد،ضمناینکهازترسمرگنبایدخودکشیکرد

وانیمگندمموردنیازکشورراتولیدکنیماماکدامعقلتماهذخیرهگندمداشتهباشیم،می3حاضربهمبادالتتجاریبامانشد،اگر

 گویدرفتاریانجامدهیدکهچنینبرخوردیباشماشود؟سالمیمی

http://www.foodpress.ir/Post
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس 1931مرداد ماه  13دو شنبه 

 پرداخت هزینه حمایت از بخش کشاورزی از جیب صنایع غذایی

 دبیرانجمنصنایعفرآوردههایلبنیایران-رضاباکری

 :بررسیعملکرددوسالهوزارتجهادکشاورزیازمنظرصنایعلبنیبهشرحزیراست

ایوقترافراهمکردهاندکهیکیازاینموارد،قانونهموارهنمایندگانمجلسشورایاسالمیبسترقانونیعملکردهایخطایدولته-2

اینکهمشکالتاقتصادیکشورمانکهماهیتسازمانی.انتزاعصنایعغذاییازوزارتصنعتوالحاقآنبهوزارتجهادکشاورزیاست

مانبرنامهوبودجهدردولتدهمندارندراباراهحلهایشکلیسازمانیبخواهیمحلکنیمبالتبع،ازدلچنیننگرشیانحاللساز

 . بیرونمیآیدوایذاًادغاموزارتبازرگانیباوزارتصنایعوقانونانتزاع

.اینامرنهماهیتتجارتداردنهماهیتصنعت.ماهیتوزارتجهادکشاورزیرامدیریتبخشتولیدکشاورزیتشکیلمیدهد

میسیونهاونهادهایتخصصیزیرمجموعهدولتبهعهدهدارند،کهمقدمتاًسازمانهماهنگیایناموررابالتبعهیأتدولتوک

 . برنامهوبودجهاینهماهنگیراپیریزیمینماید

عملکرددوسالهوزارتجهادکشاورزیفقطدربخشدامداریوصنایعلبنیگویایاینواقعیتاستکهمعاونتاموردامبهدلیل

وحرفهایخودوباتکیهکادرهایورزیدهومتخصصخودوبهویژهقرارگرفتنفردشایستهایدررأسآنبرنامهریزیتخصصی

کامالًدرتوسعهتولیدشیروگوشتکشورموفقعملنمودهاستولیکننگاهبهصنایعغذاییدروزارتجهادکشاورزینهنگاهصنعتی

 . بلکهنگاهابزاریبودهاست

شکالتکشاورزان،باغدارانودامدارانبدوناینکهصنایعغذائیبهعنوانصنعتهویتمستقلیداشتهباشندایفایدرحلوفصلم

عیناًدربحثقیمتهافقطدربخشکشاورزیعرضهوتقاضاوالجرمخریدتضمینیمالکعملبودهودربخش.نقشمینمایند

ازبخشکشاورزیراقیمتفروشتولیداتصنایعغذاییبایدبهدوشبکشد،گویاصنایعغذایی،هزینهحمایتیوزارتجهادکشاورزی

کهصنایعغذاییبایستیدستدرجیبمصرفکنندهکردهوبدنامیگرانفروشیرایدککشیدهوازاینمحلیارانهبخش

بتوجهاستتفکریدرمیاندامدارانرواجدادهجال.کشاورزیراتأمینوپرداختکندگرچهخوددراینراهبازارهاراازدستبدهد

شدهکهگویاشیرخامجزوخدماتدولتیتلقیشدهنظیرآب،برق،گاز،تلفندارایفیشقیمتی،بیچونوچرائیبرایپرداخت

 . داردونهمانندیککاالیتولیدیکهتابعقانونعرضهوتقاضایبازارباشد

دراقتصادکشورتشدیدتعارضاتاجتماعیاستکهسالهاتداومخواهدیافتنظیرانحاللسازمانبرنامهوآسیبهایچنیناندیشهای

 . بودجهکهبایستیملتایراننیمقرنآیندهتاوانتفکرفوقراپرداختنماید

ورتبدیلشدهحلقهدیگریازخریدتضمینیشیرخامتوسطسازمانتعاونروستاییکهامروزبهآسیبدیگریبرپیکرهدامداریکش

نگاههایاینزنجیرهاستوهمچنینسیستمتعرفهایوارداتتدوینشدهازطرفوزارتجهادکشاورزیگامدیگریاستدرتداوم

آسیبورودبهامرقیمتگذاریشیرخاموفرآوردههایلبنینیزتحتلوایاجرایقانونانتزاعحلقهدیگریازاین.نگرشفوقالذکر

 .است

روزبهروزرهائیوزارتجهادکشاورزیازالزاماتایجادشدهدرقانونانتزاعمشکلترودرانتهایراهنتایجینظیرسرنوشتسازمان

 .برنامهوبودجهدولتدهم،درانتظارصنایعغذائیکشوراست

راخگزیدهنشویمولیگویاقراراستصدهاباردرسوراخقانونمامسلمانهایادگرفتهایمبهروایتگذشتگانبیشازیکبارازیکسو

  .انتزاعگزیدهشویمتاسرمایههایانسانیومالیخودراازبینببریم،ظاهراًماایرانیهاعادتبهتکرارتاریخداریم
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 نهاده 

 آیانا- 1931مرداد  13, دوشنبه

 آخرین فرصت ارائه درخواست ثبت مواد کودی 
فرصت دارند نسبت به ارائه  31مردادماه  14تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع مواد کودی حداکثر تا تاریخ 

 .و کنترل کیفی مواد کودی اقدام کنند درخواست ثبت مواد کودی تولیدی یا وارداتی خود در دفتر ثبت

نامهثبتوآیین"باتوجهبهابالغ:،مؤسسهتحقیقاتخاکوآبطیاطالعیهایافزود(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

رسانیقبلیازازسویوزیرجهادکشاورزی،واطالع93ماهآبان12مورخ13010/111بهشماره"کنترلکیفیانواعموادکودی

نامهمذکور،کلیهتولیدکنندگانوواردکنندگانانواعموادرسانددرراستایاجرایآیینهایعمومیمجدداًبهاطالعمیتمامیرسانه

فرصتدارندنسبتبهارائهدرخواستثبتموادکودیتولیدییاوارداتیخوددردفترثبت239٣مردادماه12کودیحداکثرتاتاریخ

یاازطریقسایت"دشت،بلوارامامخمینیکرج،مشکین"وکنترلکیفیموادکودیبهمؤسسهتحقیقاتخاکوآبکشوربهآدرس

www.kswri.irاقدامکنند.

عنوانآخرینفرصتبرایفعاالنعرصهکودتلقیشدهوغیرقابلتمدیداستوموادکودیکهبعدازبدیهیاست،مهلتمذکوربه

نامهمذکوررفتارخواهدعنوانکودغیرمجازشناختهشدهوبامتخلف،طبقمفادآیینفاقدشمارهثبتباشندبه9٣ماهآبان12یختار

./شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11110-4.html 
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 نهاده
 آیانا-1931مرداد  13, دوشنبه

 فرمون جنسی در سال آینده  11سازی  تجاری/ های جنسی تخصیص یارانه سم به فرمون
های جنسی با تولید محصول سالم و ارگانیک و کاهش باقیمانده سموم محصوالت نقش مهمی را در سالمت جامعه  فرمون

 . کنند ایفا می

هایجنسیمرکزمدیریتمطالعاتکاربردیوکنترلکیفیکرجامروزدرگفتگوباخبرنگارفرمونکارشناسآزمایشگاهیسنتر

ها،موادشیمیاییرابطیهستندکهازجنسمادهمتصاعدشدهوحشراتنررا،بابیاناینکهفرمون(ایانا)خبرگزاریکشاورزیایران

هایموردنظرگیرتوانآفاترادرتلهتفادهازاینتکنیکدرنهایتمیکنندوامروزبااسبرایجفتگیریبهسویخودجلبمی

آگاهیآفات،جلبکردنوشکارآفاتهایجنسیدرمدیریتکنترلآفاتراردیابیوپیشکارگیریفرمونترینمواردبهانداخت،مهم

.واختاللدرجفتگیریعنوانکرد

پاشی،عدماثرسوءرویحشارتغیرهدف،کاهشمصرفترنسبتبهسمکاربریراحتها،رسولرمضانیاختصاصیعملکردنفرمون

هاراازمزایایکاربردآنهادرمدیریتکنترلآفاتاعالمکردوسازیمحیطزیستوعدممقاومتحشراتبهفرمونسموم،عدمآلوده

رویهپاشیبیتواندمانعازسمرانیزتخمینزدکهاینامرمیپاشیتوانزماننیازبهسمهایجنسیمیبااستفادهازفرمون:گفت

.بردارانوکاهشمیزانسمومباقیماندهدرمحصوالتشودتوسطبهره

سازیبتوانیممحصوالتیسالموارگانیکبااستانداردهایجهانیویبااظهارامیدواریازاینکهباترویجاستفادهازاینمادهوفرهنگ

پاشیاستوهمچنینباتوجهبهآنکهمیزانمصرففرمونوتعداددفعاتاستفادهازآنبسیارکمترازمیزانسم:یم،افزودتولیدکن

کندوعالوهشود،استفادهازفرمونهزینهمازادیرابرکشاورزتحمیلنمیترفروختهمیدلیلارگانیکبودنگرانمحصولتولیدشدهبه

کنندهنیزازمزیتکند،مصرفمحصولیسالموارگانیکراتولیدکردهوباقیمتبیشتریفروختهوسودمیبرآنکهتولیدکننده

.استفادهازمحصولسالموارگانیکبهرهخواهدبرد

هایجنسیتولیدشدهوآفتاعالمکردکهبرایتمامیآنهافرمون011تا٣11رمضانیتعدادکلآفاتمحصوالتکشاورزیرا

آفتعمدههستندکهبهمحصوالتصدمهزدهکهبرایآنهافرمونتهیهشدهاست،تاکنون01تا٣1درایران:خاطرنشانکرد

.سازیکنیمفرمونجنسیراتجاری٣1سازیکنیموامیدواریمطیسالآیندهبتوانیمایمسهفرمونجنسیراتجاریتوانسته

توانندنقشمهمیدرسالمتجامعهداشتهیباتولیدمحصولسالموکاهشباقیمندهسموممیهایجنسویباتأکیدبراینکهفرمون

هایجنسیازشودکهفرموندرصدمحصوالتتولیدشدهبااستفادهازعواملبیولوژیککنترلمی11دردنیا:باشند،ادامهداد

.ایمارکپسولفرمونراواردکردههز311ترینعواملبیولوژیکهستندومانیزتاکنونبیشازمهم

هزارکپسولفرمون21هایجنسیمرکزمدیریتمطالعاتکاربردیوکنترلکیفیکرجازتولیدکارشناسآزمایشگاهیسنترفرمون

دسیمعکوسایمبااستفادهازمهنتاکنونتوانسته:جنسیبرایآفتغوزهپنبهواستفادهآندراستانگلستانخبردادوتصریحکرد

.هایجنسیوارداتیراتولیدکنیمبسیاریازفرمون

هایجنسی،توانستههابااختصاصیارانهسمبهفرموندرحالحاضرسازمانحفظنباتاتنیزدربسیاریازاستان:رمضانیتأکیدکرد

هابهبرداراننیزبامشاهدهعملکردمثبتفرمونهبردارانقراردهدوبهرهاراباقیمتپایینیاحتیرایگاندراختیاربهرهفرمون

.انداستفادهازاینموادوجایگزینیآنهاباسمومترغیبشده

هایجنسیتوانیمآفاتمحصوالتخودرابااستفادهازفرمونیافتهمیمانیزمانندسایرکشورهایتوسعه:ویدرپایاناظهارداشت

./وریوکاهشمیزاناستفادهازسم،بهتولیدمحصولارگانیکبپردازیمبهرهکنترلکنیموعالوهبرافزایش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11115-4.html 
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 نوغان داری

 نوغان داری
 ایسنا - 193۱مرداد  22پنجشنبه 

 خرید توسط بخش خصوصی/ ابریشمتن پیله تر  911تولید 

 کشاورزیودامپروری-اقتصادی : سرویس
امسالپیلهترابریشمتوسطبخش:تنپیلهترابریشمتولیدمیشود،گفت111بینیاینکهامسالرییسمرکزتوسعهنوغانداریضمنپیش

.دارانخریداریشدتومانبیشترازقیمتخریدتضمینیازنوغان0111خصوصیوبهقیمتکیلویی

هایخوبیانجاماستانکشوردربخشنوغانداریفعالیت29پوردربازدیدازخبرگزاریایسنادراستانگیالنبابیاناینکهدرعلیاصغرداداش

.تنپیلهترابریشمتولیدشود111بینیکردکهامسالدرکشورشود،پیشمی

شودوبرنامهداریمبانواندرصدنوغانداریکشورتوسطزنانانجاممی91:محیطزیستدانستوگفتوینوغانداریراازمشاغلسازگاربا

.بیشتریرابرایفعالیتدرنوغانداریکشورتشویقکنیم

هایکاریاینمرکزاولویتهاینوغانداریازمرکزتوسعهنوغانداریکشورنگاهتجاریبهنوغاندارینداردوتامیننهاده:پورخاطرنشانکردداداش

.است

همهتولیدامسالتوسطبخشخصوصی:گذاریبراینوغانداریطوالنینیست،تصریحکردرییسمرکزتوسعهنوغانداریبابیاناینکهزمانسرمایه

.تومانبیشازقیمتخریدتضمینیازنوغاندارانخریداریشد0111بهقیمتکیلویی

رکمنشدهاستنیازبهابریشمدرکشو
ایموبایداینفرهنگنهادینهشودافزایشتولیدرامحورکارخودقرارداده:ویبااشارهبهاینکهنیازبهابریشمدرکشورکمنشدهاست،ادامهداد

.واردیدهشودروزدرسالنیستوبایدبهصورتزنجیره٣0کهنوغانداریصرفا

دارواراضیبالاستفادهگیریازاراضیشیببهره:ادامهجامعهنوغانداریرانیازمندشوکعنوانکردوگفترییسمرکزتوسعهنوغانداریدر

.تواندبرایتوسعهنوغانداریبکارگرفتهشودحاشیهمزارعمی

.صالحشدهداریمرقمتوتا23هاهستیمودرحالحاضربهدنبالاستفادهازارقاممختلفنهالدرتوتستان:پورگفتداداش

شوندهایفرسودهکرمابریشمبهسازیمیجایگاه
.تواندبهسازیجایگاهایفرسودهکرمابریشمباشدهامیهایحمایتازنوغاندارانتعریفشودویکیازاینحمایتبایدبرنامه:ویتاکیدکرد

.السهمنوغانداراندریافتشودرسودهکرمابریشمانجامشدهتاحقهایفهایالزمبرایدریافتتسهیالتجایگاهبینیپیش:داداشپورگفت

برایتغییررفتاردرنوغاندارنباید:هایآموزشیقابلاجراعنوانواظهارکردویدانشافزاییوتوانمندترشدننوغاندارانرابابرگزاریدوره

.تغییرهارابرایبخشکارشناساننوغانداریاستاندنبالکنیم

.رصدمیشودتاانتظارنوغاندارانمحققشود211ایبهنوغانداریازبینرفتهاستوازصفرتانگاهجزیره:پورافزوددادش

 کندنوغانداریگردشگریگیالنراتقویتمی

نوغانداریدرشهرستانلنگرودنوغانداریریشهعمیقیدرتوسعهگردشگریگیالنداردوبهدنبالایجادموزه:داداشپورتصریحکرد

.هستیمکهمهمترینخاستگاهنوغانداریدرگیالناست

برآنیممردم:هایازدسترفتهرااحیاکنیم،گفتویبابیاناینکهاحیاینوغانداریدرکشورکاریسختاستوبایدفرصت

.نوغانداریرادرسبدمشاغلخودببینند

http://www.isna.ir/fa/news/31151141113 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94052212229/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-800-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4
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 گزارشات جهانی

فودپرس239٣مردادماه29دوشنبه

 سابقه قیمت روغن نباتی در بازار جهانی صنایع غذایی سقوط بی 
هایگیاهیباعثشدتاشاخصبهایموادغذاییفائوبهپایینترینسطحخودازسپتامبرسالافتقیمتمحصوالتلبنیوروغن <

21)هایجهانیمحصوالتلبنیدرماهژوئیهقیمت:ایاعالمکرددراطالعیه(فائو)مللمتحدسازمانخوارباروکشاورزی.برسد1119

درپیکاهشتقاضایوارداتشیرازسویچین،کشورهایخاورمیانهوشمالآفریقاواتحادیهاروپابه1120سال(مرداد21تیرالی

بهپایینترینسطح(مرداد21تیرالی21)ژوئیهسالجاریمیالدیقیمتجهانیمحصوالتغذاییاساسیدرماه.شدتسقوطکرد

بنابرگزارشاینسازمان،افتشدیدبهایمحصوالتلبنی.بدینسورسید1119ازسپتامبرسال(سالگذشته9طی)متوسطماهانه

کمرنگشود،حالآنکهشاخصهایگیاهیموجبشدتاافزایشقیمتشکر،حبوباتوغالتدرماهگذشتهمیالدیوروغن

بهگزارشدفترنمایندگیفائودرجمهوریاسالمیایران،شاخصبهایجهانی.هایجهانیگوشتدراینماههمچنانثابتماندقیمت

صدودر2.1(تیر21خردادالی21)واحدرسید،کهدرمقایسهباماهژوئن29٣.٣موادغذاییفائوبهطورمتوسطدرماهژوئیهبه

شاخصوزنتجاریفائودرسطحبازارهایبینالمللیپنجگروهاصلیکاالیی.درصدکاهشداشت29.٣مدتمشابهدرسالقبل

بنابراینگزارش،درماهژوئیه.شاملحبوباتوغالت،گوشت،محصوالتلبنی،روغنهایگیاهیوشکرراموردبررسیقراردادهاست

توسطچین،کشورهایخاورمیانهوشمالآفریقاواتحادیهاروپاموجبشدتاشاخصبهایمحصوالتلبنیکاهشتقاضایوارداتشیر

درصدافتکردهودرنهایتفراوانیصادراتیمحصوالتلبنیرادربازارهایجهانیبههمراه7.1درمقایسهباماهقبلبهمیزان

درصددرمقایسهباژوئنکاهشداشتوبهپایینترینمیزان0.0هبهمیزانشاخصبهایروغنهایگیاهینیزدرماهژوئی.داشت

اینسقوطدرواقعدرپیکاهشقیمتجهانیروغنپالماتفاقافتادکهبهواسطهافزایشتولیدو.رسید1119خودازژوئیهسال

اینمحصولتوسطمالزینیزبراینجریانعرضهاینمحصولدرآسیایجنوبشرقیرخداد،حالآنکهکندشدنآهنگصادرات

ازسویدیگرافتبیشترقیمتروغندرپیعرضهگستردهاینمحصولبرایصادراتتوسطکشورهایآمریکای.اثرگذاربودهاست

راردرحالتمثبتق1120/29جنوبیصورتگرفت،چراکهاینروندباعثشدتاچشماندازعرضهجهانیاینمحصولرابرایسال

درصدپایینترازقیمتهایمشابهسال21.2درصدرشدکرداماهمچنان1.1بهایحبوباتوغالتنیزدرماهژوئنبهمیزان.گیرد

هایگندموذرتکهبهنوبهدرپیبهبودقابلمالحظهوضعیتازسویدیگربرایدومینماهمتوالیرشدقیمت.قبلدرماهژوئیهبود

فریقاواروپارخداد،باعثشدتاشاخصکلبهایحبوباتوغالتبارشدمواجهشود،حالآنکهدراینمیانشاخصجویدرشمالآ

(ژوئن)بهگزارشفائو،شاخصبهایگوشتدرماهژوئیهنیزدرمقایسهباماهقبلازآن.بهایبرنجباکاهشنسبیهمراهبودهاست

کهدرفرآیندمحاسبهاینشاخص،رشدجهانیقیمتگوشتگاوبهنوعیباعثکمرنگشدناثربهگونهای.همچنانبدونتغییرماند

گفتنیاست،شاخصبهایشکرنیزدرماهژوئیه.کاهشقیمتگوشتگوسفندشد،درحالیکهقیمتگوشتمرغهمچنانثابتماند

سبتاایدهآلبرداشتدرمنطقهبرزیلرشدداشتبهدلیلشرایطن1120درصددرمقایسهباماهژوئنسال1.0بهمیزان

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









 

http://www.foodpress.ir/Post
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 گزارشات جهانی
 - 31/25/17فارس

 ها اعتراض عمومی کردند دامداران انگلیس دوباره در خیابان
ی دامداران و کشاورزان در این کشور آنها برای دومین بار اعتراض ها به دلیل عدم پاسخگویی دولت انگلستان به خواسته

 .عمومی خود را به پایین بودن قیمت محصوالت لبنی اعالم کردند

روزگذشتهدوبارهبه1بهنقلازراشاتودی،دامدارانانگلستانبرایباردومطیخبرگزاریفارسالمللبهگزارشگروهاقتصادبین

هایهایشیرومحصوالتلبنیازقفسهآنهابابیرونآوردنبطری.هایلبنیدراینکشوراعتراضکردندقیمتپایینشیروفرآورده

.درابهپایینبودننرخاینمحصوالتاعالمکردندهاوعرضهرایگانآندرکنارخیابانبهنوعیاعتراضخومغازه

هاباعثتوقفکاملهایسنگینکشاورزیبهخیابانجوالیهمکشاورزانودامدارانانگلستانباآوردنماشین19پیشازایندر

.هاوترافیکسنگیندراینکشورشدندوآنهاباایناقداماعتراضخودرااعالمکردندخیابان

تاکنون.شودتریعرضهمیگویندقیمتتمامشدهتولیدباالستومحصوالتباقیمتبسیارپاییندارانوکشاورزانانگلستانمیدام

.اندهایآنهانداشتهمقاماتدولتیواکنشیدرپاسخبهخواسته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣10271113٣9











































http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940517000346
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 گزارشات جهانی
 - 31/25/13فارس

 سال گذشته رسید 0ترین میزان  شاخص بهای مواد غذایی در جهان به پایین
ترین سطح  های گیاهی باعث شد شاخص بهای مواد غذایی فائو به پایین فائو اعالم کرد افت قیمت محصوالت لبنی و روغن

 .برسد 1113خود از سپتامبر سال 

هایجهانیمحصوالتلبنیقیمت(فائو)بهنقلازسازمانخوارباروکشاورزیمللمتحدخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

درپیکاهشتقاضایوارداتشیرازسویچین،کشورهایخاورمیانهوشمالآفریقا1120سال(مرداد21تیرالی21)درماهژوئیه

.واتحادیهاروپابهشدتسقوطکرد

21)قیمتجهانیمحصوالتغذاییاساسیدرماهژوئیهسالجاریمیالدی:اعالمکرد(فائو)للمتحدسازمانخوارباروکشاورزیم

.تاکنونرسید1119ازسپتامبرسال(سالگذشته9طی)بهپایینترینسطحمتوسطماهانه(مرداد21تیرالی

یموجبشدتاافزایشقیمتشکر،حبوباتوغالتدربنابرگزارشاینسازمان،افتشدیدبهایمحصوالتلبنیوروغنهایگیاه

.ماهگذشتهمیالدیکمرنگشود،حالآنکهشاخصقیمتهایجهانیگوشتدراینماههمچنانثابتماند

29٣.٣بهگزارشدفترنمایندگیفائودرجمهوریاسالمیایران،شاخصبهایجهانیموادغذاییفائوبهطورمتوسطدرماهژوئیهبه

.درصدکاهشداشت29.٣درصدومدتمشابهدرسالقبل2.1(تیر21خردادالی21)واحدرسید،کهدرمقایسهباماهژوئن

شاخصوزنتجاریفائودرسطحبازارهایبینالمللیپنجگروهاصلیکاالییشاملحبوباتوغالت،گوشت،محصوالتلبنی،روغن

.قراردادهاستهایگیاهیوشکرراموردبررسی

بنابراینگزارش،درماهژوئیهکاهشتقاضایوارداتشیرتوسطچین،کشورهایخاورمیانهوشمالآفریقاواتحادیهاروپاموجبشد

درصدافتکردهودرنهایتفراوانیصادراتیمحصوالتلبنیرادر7.1تاشاخصبهایمحصوالتلبنیدرمقایسهباماهقبلبهمیزان

.ازارهایجهانیبههمراهداشتب

درصددرمقایسهباژوئنکاهشداشتوبهپایینترینمیزانخوداز0.0شاخصبهایروغنهایگیاهینیزدرماهژوئیهبهمیزان

.بدینسورسید1119ژوئیهسال

تولیدوعرضهاینمحصولدرآسیایجنوباینسقوطدرواقعدرپیکاهشقیمتجهانیروغنپالماتفاقافتادکهبهواسطهافزایش

.شرقیرخداد،حالآنکهکندشدنآهنگصادراتاینمحصولتوسطمالزینیزبراینجریاناثرگذاربودهاست

ازسویدیگرافتبیشترقیمتروغندرپیعرضهگستردهاینمحصولبرایصادراتتوسطکشورهایآمریکایجنوبیصورتگرفت،

.درحالتمثبتقرارگیرد29/1120ندباعثشدتاچشماندازعرضهجهانیاینمحصولرابرایسالچراکهاینرو

درصدپایینترازقیمتهایمشابهسالقبل21.2درصدرشدکرداماهمچنان1.1بهایحبوباتوغالتنیزدرماهژوئنبهمیزان

یرشدقیمتهایگندموذرتکهبهنوبهدرپیبهبودقابلمالحظهیوضعیتازسویدیگربرایدومینماهمتوال.درماهژوئیهبود

جویدرشمالآفریقاواروپارخداد،باعثشدتاشاخصکلبهایحبوباتوغالتبارشدمواجهشود،حالآنکهدراینمیانشاخص

.بهایبرنجباکاهشنسبیهمراهبودهاست

بهگونهایکهدر.همچنانبدونتغییرماند(ژوئن)ماهژوئیهنیزدرمقایسهباماهقبلازآنبهگزارشفائو،شاخصبهایگوشتدر

فرآیندمحاسبهاینشاخص،رشدجهانیقیمتگوشتگاوبهنوعیباعثکمرنگشدناثرکاهشقیمتگوشتگوسفندشد،درحالی

.کهقیمتگوشتمرغهمچنانثابتماند

بهدلیلشرایطنسبتاایدهآل1120درصددرمقایسهباماهژوئنسال1.0کرنیزدرماهژوئیهبهمیزانگفتنیاست،شاخصبهایش

.برداشتدرمنطقهبرزیلرشدداشت

http://www.farsnews.com/
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣10291119٣1
































































 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940519000942
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 گزارشات جهانی
 - 31/25/13فارس

 تصاویر+روستای نانسوق؛ مرکز پرورش محصوالت کشاورزی اورگانیک در پاکستان

عدم استفاده از سم و پرورش محصوالت کشاورزی از جمله برنج به شیوه سنتی علت اصلی شهرت روستای نانسوق در 

 .منطقه گیلگت و بلتستان است

روستاییزیبادرمنطقهگیلگتبلتستاناستکهنزدیکرودسند«نانسوق»،آباد اسالم درخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگار

.بزرگترینرودپاکستانقراردارد

هایرودشودوروستائیانبرایعبورازشاخهمیهایروستاینانسوققایقکوچکیکهازتیوبساختهشدهدیدهتقریبادرتمامخانه

.کنندهااستفادهمیسندازاینقایق

استفادهنکردنازسموپرورشمحصوالتکشاورزیازجملهبرنجبهشیوهسنتیعلتاصلیشهرتروستاینانسوقدرمنطقهگیلگت

.وبلتستاناست

استکهگردشگرانداخلیوخارجیرابرایاستفادهازغذایسالموهوایروستاینانسوقیکیازمناطقگردشگریدرپاکستان

.کشاندپاکیزهبهاینروستامی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=239٣102111119٣









































http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940518000294
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 گزارشات جهانی
 آیانا-1931مرداد  13, دوشنبه

 فضانوردان طعم کاهوی فضایی را خواهند چشید 
آیند اما از آنجایی که حتی در فضا نیز به زیبایی غذایی  ترین عامل برای انجام فتوسنتز بشمار می نورهای قرمز و آبی مهم

ند تا از بوجود آمدن گیاه فضایی با نور سبز را نیز در ترکیب جای داد Veg-14ی  شود مهندسینِ پروژه اهمیت داده می

 .رنگ تندِ بنفش عجیب و غریب جلوگیری کنند

المللبهزودیطعمنخستینگیاهفضاییراهایعلمیتخیلیشباهتدارداما،چهلوچهارمینتیمایستگاهفضاییبینبهداستان

.المللبرداشتشوددرآزمایشگاهایستگاهفضاییبینveggieقراراستروزدوشنبهکاهویقرمزازسیستمرشدگیاه.خواهندچشید

!یفضاییکاهویخوشمزه

فضانوردانپیشازمصرفکاهوآنرابراساساصول.ترینجشنبرداشتمحصولدرطولتاریخبشریتخواهدبوداحتماالاینعلمی

نیمیازمحصولبهصورتخاممصرفونیم.کنندقسیممیبهداشتیتوسطدستمالمرطوبآغشتهبهاسیدسیتریکپاکوبهدونیمت

.گرددتاموردبررسیقرارگیردبندیوفریزشدهوبهزمینارسالمیدیگربسته

روزبهطولانجامیدودراینمدتدرمخزنیحاوی33.تیرماهوتوسطاسکاتکلیِفضانوردکاشتهشد27بذرکاهودرتاریخ

آینداماازآنجاییکهترینعاملبرایانجامفتوسنتزبشمارمینورهایقرمزوآبیمهم.قرمز،سبزوآبیقرارداشتدیاینورهایال

نورسبزرانیزدرترکیبجایدادندتاازبوجودVeg-12یشودمهندسینِپروژهحتیدرفضانیزبهزیباییغذاییاهمیتدادهمی

.بنفشعجیبوغریبجلوگیریکنندآمدنگیاهفضاییبارنگتندِ

.خارجکننداندتاکاهویسرخرنگراازمحفظهساکنینفضاییآماده

:گویدریویلر،دانشمندارشدمرکزفضاییکِنِدیمی

.آیندیایننورهاموثرتریننیرویالکتریکیبرایتبدیلبشمارم.هایآبیوقرمزحداقلمایحتاجرشدگیاهمحسوبمیشوندطولموج"

.”یقرمزوآبیبازدهیندارنددهندامابهاندازههایسبزرنگدرکبصریبیشترینسبتبهگیاهبهبشرمیالمپ

گامیاستVeg-12موفقیت.درستاستکهاینمحصولارزشغذاییچندانینداردامابرایتامینویتامینآموردنیازبدناست

.دیدپذیربرایسفرهایفضاییدرازمدتبهسویدستیابیبهسیستمغذاییتج

ازاینگذشتهعلمروانشناسیرفتاری.کنندیاکسیژنوآبفضاراتعدیلمیوتصفیهCO1هایفضاییدرنهایتباکنترلوجذبباغ

بدهیمکهقراراستمدتهاییثابتکردهکهرنگسبزنشاطآوراستوبایدتمامتوانخودرابکاربگیریمتاانگیزهالزمبهانسان

.هایکوچکفلزیاکسیژندرفضازندگیکنندزمانیطوالنیرابامحفظه

./شودیزمیندورتربرودنیازبهپرورشگیاهانخوراکی،تصفیههواوحفظتعادلروانیبیشتروبیشترمیهرچهبشرازسیاره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11141-4.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24010-1.html
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 گزارشات جهانی 
 آیانا- 1931مرداد  21, چهارشنبه

 های کاربردی کشاورزی  معرفی برترین اپلیکیشن
های جدید باعث  پیشرفت تکنولوژی در زمینه کشاورزی از گذشته تا به امروز سیر تحول عظیمی را پیموده و فناوری

های روز،  گیری از فناوری وری در زمینه کشاورزی شده است و باید بتوانیم با بهره کاهش بسیاری از ضایعات و افزایش بهره

 .به هوشمند کردن هرچه بیشتر حوزه کشاورزی روی آوریم

زرعهوجودداردوهایزیادیبرایمدیریتم،درصنایعکشاورزی،راه(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

.افزارهایکشاورزیاجراشودتواندازطریقانواعنرمهایمختلفبرایمدیریتیکمزرعهمیاستراتژی

.ها،سبزیجات،غالتوحیواناتیکتصمیمبزرگبرایتولیدکنندگاناستافزارمدیریتمزرعهبرایمیوهخریدیکنرم

.شودافزارجدیدنیزبهآنهااضافهمیزیوجودداردوروزانهصدهانرمهایگوناگونیبرایکشاوردربازاربرنامه

پدتواننددربهبودتولیدمحصوالتکشاورزینقشداشتهباشندودرسیستمعاملاندروید،آیافزارکشاورزیکهمیدرزیرتعدادینرم

:واپلدردسترسهستند،آمدهاست

Totheshelf
افزاریکشبکهجهانیازمحصوالتکشاورزیایننرم.کندگرانوبالعکسمرتبطمیتولیدکنندگانرابهمعاملهافزارموبایلیایننرم

فروشان،کارگزاران،واردکنندگان،صادرکنندگان،صنایع،ها،عمدهکشاورزان،تعاونی.برایخریدارانوفروشندگانایجادکردهاست

دنبالمشتریانیاشرکایجدیدتواننداینبرنامهرادانلودکنندوبهدگیاهودامدارد،میفروشانوهرکسکهنقشیدرتولیخرده

.افزاردرتمامیکشورهاوبهدوزبانانگلیسیویونانیدردسترساستایننرم.باشند

Climate App
هاییکهدردماهایبیشینهوافزارنقشهایننرم.کندمیافزارآبوهوابهتولیدکنندگانکشاورزیبرایپیگیریتغییراتدماکمکنرم

.کنددهدرامنتشرمیکمینهودمایخاکنشانمی

درحالحاضردرصفحه.تواندتولیدراتحتتأثیرقراردهدهایدماییاستکهمیافزارآگاهیتولیدکنندگانازمحدودههدفایننرم

بیشینهدمایروزگذشته،کمیتهدمایروزگذشته،میانگیندمایخاکدرهفتروزگذشته،دمایافزارآبوهواپنجگزینهاصلینرم

.شودخاکدرطولیکروز،میزانکلبارشدریکروزدیدهمی

Agrivi
توسعهکندمحصوالتخودرامحصول،بهکشاورزانکمکمی91بافراهمآوردنبهترینروشتولیدبرایبیشازAgriviافزارنرم

هاازجملهریزی،نظارتوردیابیتمامیفعالیتاینبرنامهامکانمدیریتمزرعهراازطریقبرنامه.دادهوبازدهمزرعهراباالببرند

یتتوانیدوضعبااستفادهازاینبرنامههمچنینمی.آوردرابهبهتریننحوممکنفراهممی...ها،فروشوکنترلبروضعیتمالی،هزینه

هایساالنهآبوهوایمربوطبهمنطقهزراعیوهشدارهایانبارراکنترلکرده،درعینحالازجدیدتریناخبارهواشناسی،گزارش

.هاوآفاتمحصوالتآگاهییابیدتشخیصریسکبیماری

Machinery Guide
اینبرنامهاز.تراکتوراستفادهکنیدGPSکسیستمدقیقعنوانیدهدازگوشییاتبلتخودبهآالتبهشمااجازهمیراهنمایماشین

اینآنتنقادربه.کندعنوانیکبرنامهکشاورزیدقیقوبااستفادهازآنتنکارمیافزارراهنماییاستکهبههاینرمنخستینبرنامه

آالتکهتوسطتراکتوروبادگیرماشینتوانآنرابرایهرگونهفعالیتکشاورزیدریافتوپردازشاصالحاترایگاناستومی
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هایزمینگیریافزارمناسباستفادهبرایاندازهایننرم.گیرد،استفادهکردپاشصورتمیکشاورزیازجملهبذرپاش،کودپاشوسم

.نیزاست

Farmeron
فهرستحیواناتبهارزیابیمیزانتولید،عملکرددهدکهبااضافهکردنافزاربهشماراینامکانرامیایننرم.افزارمدیریتگلهنرم

سازیکیفیت،هزینهمصرفخوراکروزانهاقتصادیوخریدوفروشبپردازیدوهمچنینقادربهبررسیارزشغذایی،ابزاربهینه

.حیواناتباشید

eFarmer
eFarmerهایمربوطبهمزرعهراایجاددهدنقشهی،یکاپلیکیشنسادهوکاربردیدرزمینهکشاورزیاستکهبهشمااجازهم

کردهتاازاینطریقبتوانیدپیشینهمحصوالتکاشتهوبرداشتشدههرقسمترانگهداریکرده،وظایفمربوطبههربخشراتعیین

.وموقعیتتمامیابزاروتجهیزاتالزمدرمزرعهرامشاهدهکنید

تانمشخصGPSیدبهنقشهکاملمزرعهدسترسیداشتهومرزمزرعهرادرارتباطباسیستمتوانتنهامیبااستفادهازاپلیکیشننه

برداشتمحصول،کاشتبذر،)شدهکنید،بلکهقادرخواهیدبودکهاطالعاتمربوطبههربخشراذخیرهکردهوجزئیاتعملیاتانجام

امکانواردکردناطالعاتمربوطبهبذر،.هایروزانهخودنظارتکنیدتراموردبررسیقراردادهوبرکارهاوفعالی...(شخمزدنو

.افزارفراهمآوردهشدهاستهاییاستکهدرایننرمحشراتوآفاتگیاهیازدیگرقابلیت

John Deere Farm Manager
John Deere Mobile Farm Managerیتتمامیابعادمزرعهراهایکاربردیاستکهامکانمدیریکیدیگرازاپلیکیشن

هایساالنهمربوطهایکشاورزیخوددسترسیداشته،گزارشتوانیدبهتمامیدادهبااستفادهازاینبرنامهمی.آوردبرایشمافراهممی

اورزاینعنوانیککشبه.بههرنقشهرامطالعهکردهواطالعاتذخیرهشدهمربوطبهنوعووضعیتخاکزمینرامشاهدهکنید

گوشیهوشمندیاتبلتتانموقعیتخودرادرمزرعهبیابید،اسنادواطالعاتمربوطبهGPSدهدازطریقبرنامهبهشمااجازهمی

گیریثبتکرده،درصورتنیازبامشاورانمورداعتمادتانبهاشتراکبگذاریدویاباعکسوضعیتخاکهرقسمتراازطریقنمونه

نیزJohn Deere Mobile Farm Managerاپلیکیشن.برداریتمامیعملیاتالزمبرایهرقسمتراتعیینکنیدویادداشت

.بهطورکاملرایگانبودهاست

Yara CheckIT
مابهآنهادچارشدهمحیطیکهسیارهنظارتبرسالمتمحصوالتکشاورزییکیازکاربردهاییاستکهباتوجهبهمشکالتزیست

.شوددراینبینحفظسالمتمزرعهومحصوالتبیشتربرایکشاورزانیکچالشمحسوبمی.تامروزهخواستاربسیاریدارداس

هاومحصوالتمتداولبازاروامراضآفتمربوطبههریکشمادرشناساییمشکالتموجوددرایناپلیکیشنبافراهمآوردنداده

.دهدکنکردنومقابلهبااینآفاترادراختیارتانقرارمیهایالزمبرایریشهتوصیهمزرعهیاریرسانده،درعینحال

FarmLogs
ایناپلیکیشنکاربردیامکان.دارانوکشاورزاناستهایکاربردیموجودبرایمزرعهیکیدیگرازبرنامهFarmLogsاپلیکیشن

هایبسیاریبندیفصلیرافراهمآوردهدرعینحالقابلیتریزیوبودجهمهبندیوظایف،ردیابیتاریخچهبارشباران،برنافهرست

سرعتودقتازکاشت،کوددهیوبرداشتبه:وظایفیچونFarmLogsبااستفادهاز.آوردبرایمدیریتانباررابرایشمافراهممی

.گجتشماثبتوردیابیخواهدشدGPSطریقسیستم

Seeding Rate Calculator
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توانیدحداکثربذرموردنیازبرایتولیدیکجمعیتگیاهیراتخمینمیSeeding Rate Calculatorبااستفادهازاپلیکیشن

.زنیومرگومیررابرایمحاسبهنرخبذرواردکنیدبهاینمنظورکافیاستتعدادگیاهان،وزنشناختهشده،درصدجوانه.بزنید

Climate Basic
Climate Basicایهایکاربردیمختصکشاورزانوعالقمندانبهاینحرفهاستکهامکانردیابیلحظهیکیدیگرازاپلیکیشن

بااستفادهازاینبرنامه.آورداطالعاتزمان،وضعیتجاریوآیندهآبوهوا،وضعیتخاکومیزانرشدمحصوالترافراهممی

./گذاریکنیداهرقسمتزمینرابرایموردخاصیعالمتبرداریکردهویتوانیدیادداشتهمچنینمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11150-4.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا-1931مرداد  13, دوشنبه

 شاخص بهای مواد غذایی در جهان به پایین ترین میزان در شش سال اخیر رسید 
افت قیمت محصوالت لبنی و روغن های گیاهی باعث شد تا شاخص بهای مواد غذایی فائو به پایین ترین سطح خود از 

 .بدین سو برسد 1113سپتامبر سال 

درپیکاهشتقاضایوارداتشیرازسویچین،1120سال(مرداد21تیرالی21)هایجهانیمحصوالتلبنیدرماهژوئیهقیمت

کشورهایخاورمیانهوشمالآفریقاواتحادیهاروپابهشدتسقوطکرد

21)اعالمکردقیمتجهانیمحصوالتغذاییاساسیدرماهژوئیهسالجاریمیالدی(فائو)سازمانخوارباروکشاورزیمللمتحد

.بدینسورسید1119ازسپتامبرسال(سالگذشته9طی)بهپایینترینسطحمتوسطماهانه(مرداد21تیرالی

بنابرگزارشاینسازمان،افتشدیدبهایمحصوالتلبنیوروغنهایگیاهیموجبشدتاافزایشقیمتشکر،حبوباتوغالتدر

.شتدراینماههمچنانثابتماندماهگذشتهمیالدیکمرنگشود،حالآنکهشاخصقیمتهایجهانیگو

29٣.٣بهگزارشدفترنمایندگیفائودرجمهوریاسالمیایران،شاخصبهایجهانیموادغذاییفائوبهطورمتوسطدرماهژوئیهبه

.داشتدرصدکاهش29.٣درصدومدتمشابهدرسالقبل2.1(تیر21خردادالی21)واحدرسید،کهدرمقایسهباماهژوئن

شاخصوزنتجاریفائودرسطحبازارهایبینالمللیپنجگروهاصلیکاالییشاملحبوباتوغالت،گوشت،محصوالتلبنی،روغن

.هایگیاهیوشکرراموردبررسیقراردادهاست

یقاواتحادیهاروپاموجبشدبنابراینگزارش،درماهژوئیهکاهشتقاضایوارداتشیرتوسطچین،کشورهایخاورمیانهوشمالآفر

درصدافتکردهودرنهایتفراوانیصادراتیمحصوالتلبنیرادر7.1تاشاخصبهایمحصوالتلبنیدرمقایسهباماهقبلبهمیزان

.بازارهایجهانیبههمراهداشت

کاهشداشتوبهپایینترینمیزانخودازدرصددرمقایسهباژوئن0.0شاخصبهایروغنهایگیاهینیزدرماهژوئیهبهمیزان

اینسقوطدرواقعدرپیکاهشقیمتجهانیروغنپالماتفاقافتادکهبهواسطهافزایشتولیدو.بدینسورسید1119ژوئیهسال

ینجریانعرضهاینمحصولدرآسیایجنوبشرقیرخداد،حالآنکهکندشدنآهنگصادراتاینمحصولتوسطمالزینیزبرا

ازسویدیگرافتبیشترقیمتروغندرپیعرضهگستردهاینمحصولبرایصادراتتوسطکشورهایآمریکای.اثرگذاربودهاست

درحالتمثبتقرار29/1120جنوبیصورتگرفت،چراکهاینروندباعثشدتاچشماندازعرضهجهانیاینمحصولرابرایسال

.گیرد

درصدپایینترازقیمتهایمشابهسالقبل21.2درصدرشدکرداماهمچنان1.1نیزدرماهژوئنبهمیزانبهایحبوباتوغالت

ازسویدیگربرایدومینماهمتوالیرشدقیمتهایگندموذرتکهبهنوبهدرپیبهبودقابلمالحظهیوضعیت.درماهژوئیهبود

شدتاشاخصکلبهایحبوباتوغالتبارشدمواجهشود،حالآنکهدراینمیانشاخصجویدرشمالآفریقاواروپارخداد،باعث

.بهایبرنجباکاهشنسبیهمراهبودهاست

بهگونهایکهدر.همچنانبدونتغییرماند(ژوئن)بهگزارشفائو،شاخصبهایگوشتدرماهژوئیهنیزدرمقایسهباماهقبلازآن

شاخص،رشدجهانیقیمتگوشتگاوبهنوعیباعثکمرنگشدناثرکاهشقیمتگوشتگوسفندشد،درحالیفرآیندمحاسبهاین

.کهقیمتگوشتمرغهمچنانثابتماند

بهدلیلشرایطنسبتاایدهآل1120درصددرمقایسهباماهژوئنسال1.0گفتنیاست،شاخصبهایشکرنیزدرماهژوئیهبهمیزان

./نطقهبرزیلرشدداشتبرداشتدرم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/11144-4.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24017-1.html
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 گزارشات جهانی
 آیانا- 1931مرداد  21, چهارشنبه

 کوکاکوال برای اثبات چاق نکردن نوشابه، به دانشمندان پول پرداخت می کند 
بزرگترین فروشنده نوشابه در جهان، از یک پروژه علمی حمایت می کند تا بگوید دلیل چاقی، ورزش نکردن کوکاکوال 

 .است، نه رژیم غذایی

بهنقلازنیویورکتایمز؛کوکاکوالتیمیازدانشمندانپرنفوذوظاهرااسمورسم(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

.است«شبکهجهانیتعادلانرژی»ناماینتیم.ازطریقآنهادررسانههااعالمکنندنوشابههادلیلچاقینیستدارتشکیلدادهکه

خوردنزیادفستهامیگوینددلیلچاقیواضافهوزن،بیشترآدم:یکیازاعضایاینگروهگفت(Steven N. Blair)استیونبلر

.یکههیچشواهدیوجودنداردتابگویداینهاعاملچاقیهستندفودونوشیدنیهایشیریناست،درحال

آنهااینتبلیغاترامیکنندچون»:درمقابلبسیاریازمتخصصانسالمتبراینباورندکهاینتبلیغاتکوکاکوالدروغاست

«.فروششانکمشدهاست،درحالیکهنوشابههاتاثیرزیادیبررویچاقیودیابتداند

10نیاستکهدرچندوقتاخیرنوشابههاازبرخیمدرسههایامریکاجمعآوریشدهومصرفآندرمیانمردمآمریکاحدودگفت

.درصدکاهشداشته

فروشکوکاکوالدرحالکاهشاست،درهمهشهرهایبزرگمصرفنوشابههامحدود:سیمونیکفعالسالمتدراینرابطهگفت

.تالشکوکاکوالبرایافزایشفروشاستشدهاستواینکار

میلیوندالرپولدادهاست،٣.0تااالنکوکاکوالبهسازمانیکهادعامیکنددلیلچاقی،ورزشنکردناست،نهغذا،1111ازسال

.البتهکوکاکوالادعامیکندآنهاهمیشهازپروژههایعلمیحمایتکردهاند

ابابسیاریازدانشمنداندرزمینههایغذاییهمکاریمیکنیم،آنهاچهدرست،چهغلطنظرشانرام:اینشرکتدربیانیهایگفت

.میگویندودرمقابلمانیزازآنهاحمایتمالیمیکنیم

بیتاثیرکوکاکوالدرنظرهاوتحقیقاتما:حتیمسوولایندانشمندانکهقراراستدربارهمضراتکوکاکوالتحقیقکنند،گفتهاست

.دیگراعضاگروههممیگویندکوکاکوالآنهاراکنترلنمیکند.است

جالبایناستکهدرهفتهاخیردرفیسبوکوتوئیترصفحاتزیادیتشکیلشدکهمعتقدنددلیلچاقیفقطورزشنکردناستو

.نداشتهانددرآنهاحرفیازنوشابهوضررهایآننبود،اگرچهاینتبلغاتهنوزتاثیری

دونالد،ایننخستینبارینیستکهاینچنیناتفاقاتیمیافتد؛نهادهایغذاییدیگرینیزدرآمریکابودهاندکهپیشازاینبامک

.همکاریمیکردند...پپسیو

.بینیمیشودکوکاکوالدرمرحلهبعدیدانشمندانمعتبرتریرااستخدامکندبااینحالپیش

شبکهجهانیتعادلانرژیفقطبرایحمایتاز:دررابطهبااینموضوعگفت«سیاستهایسودا»نستلهنویسندهکتابماریون

کوکاکوالساختهشده،نقشهکوکابسیارواضحاست؛محققانرامجبورکنیدتامسیرعلمیرامنحرفکنندوتوجهاتراازرویرژیم

.غذاییغلطبردارند

برابربیشترازاخبارمخالفایناست،0یناستکهاخباریکهمیگویدنوشابهعاملچاقینیستاالنحدودیکموضوعجالبا

.همیننشانهتبلیغاتکوکاکوالاست

؟!ورزش موثرتر است یا رژیم غذایی
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کوالومیخواهندمردمورزششبکهجهانیتعادلانرژی،ادعاکردهاستکهآنهادنبالجلوگیریازالغریاند،نهافزایشفروشکوکا

صفحهازتحقیقاتشانرانیزنشاندادهاندکهدرحاشیهآنها1اگرچهآنها.راهمبهعنوانقسمتیدیگربرایالغریاضافهکنند

".این مقاله توسط کوکاکوال حمایت می شود" :نوشته

ادعامی(James O. Hill)هدیهدادند،اگرچهجیمزهیلبهرئیساینسازمان،سالقبلحدودیکمیلیوندالرازطرفکوکاکوال

معتقدمباهمکاریباشرکتهای:شبهآنهاکمکمالینکردهاستچوندانشگاهکنداواینپولرابرایسازمانشاستفادهکرده،

.غذاییمیتوانجلوچاقیراگرفتنهباکارکردنعلیهآنها

«.کمترخوردنهیچوقتمفیدنبوده،ورزشکنیدورژیمدرستداشتهباشید»وشته؛همچنیناینگروهدروبسایتشن

بعضیهابرایناعتقادندکهکالریواردشدهبهبدنوکالریخارجشدهعاملچاقیانداماشواهدنشانمیدهدکهیکطرفاین

شواهد.رکمترینسبتبهرژیمغذاییدرالغریداردمعادلهکهکالریهایواردشدهاستتاثیربیشتریدارد؛یعنیورزشتاثی

درستبرخالفچیریکهکوکاکوالویا.محکمینشانمیدهدکهنخوردننوشابههاوفستفودهاتاثیرزیادیبررویالغریدارند

.بهشکلیشبکهجهانیتعادلانرژیمیگوید

کالریدارد،یعنیبرایسوزاندنآنبایدحدود2٣1قوطیکوکاکوالحدودیک:متخصصتغذیهدراینرابطهمیگویددکترپاپکین،

.کیلومترراهرفت0

نفرکهاضافهوزنداشتند،برنامهورزشیسنگینیدادندوهمهآنهااینتمریناترا111دریکیازتحقیقاتکهبهتازگیانجامشدهبه

.نفرنداشتند111یبروزناینانجامدادند،جالباینکهاینتمریناتتاثیرزیاد

درکاهشوزنمفیداست،ولیبرایکاهشوزنیکبرنامهاضافهکردنورزشبهیکبرنامهغذایی،:یکمتخصصتغذیهمیگوید

.خوبغذاییتاثیربیشتریدارد

ستدلیلچاقیکودکانورزشگفتنیاستهفتهپیشمرکزتحقیقاتپنینگتوناعالمکردکهبهکشفبزرگیرسیدهوآنهماینا

.نکردناست،اینتحقیقاتتوسطکوکاکوالحمایتمیشدهاست

.صدهاباشگاهورزشیدرمدارسساختهاست،«ورزش دارو است»درسالهایاخیرکوکاکوالباشعار

آید؟ یک ساعت پس از خوردن کوکاکوال چه برسرتان می

ساعتپسازخوردن2روزپیشتکتایمزدربارهاینکهتا21ییازخودشتالشمیکندکهدرحالیکوکاکوالاینگونهبرایاتهامزدا

کوکاکوالدربدنچهاتفاقیمیافتدنوشتکهمشخصمیکندنوشابهضررهایزیادیبهجزچاثیبهبدوواردمیکند

رداردبههمینعلتبایدبهانسانحالتتهوعدهدامابرابرمقدارکافیدرروزشک1هرقوطیکوکاکوال:دقیقه پس از نوشیدن 41

.فسفریکاسیدموجوددرنوشابهمانعازاینمیشود

شکرداخلبدنافزایشمییابدوموجبچاقیمیشود: دقیقه پس از نوشیدن 11

قشارخونراافزایشمیدراینموقعکافئینواردبدنمیشودوبدنبرایپاسخبهاینموضوع:دقیقه پس از نوشیدن 11

دهد،آدنوزینواردمغزمیشودوسیستمعصبیبدندچاراختالالتیمیشود

دقیقهباعثاحساسلذتمیشودتاثیریکهشبیهبه٣0دوپمارینداخلبدنافزایشمییابدوبدن:دقیقه پس از نوشیدن 15

.تاثیرهروئیناست

وموادسمیزیادیدر.یداخلبدنزیادمیشودسوختسازبدنافزایشمییابدواکنشهایشیمیای:یک ساعت پس از نوشیدن

.بدنتشکیلمیشود

http://www.iana.ir/food/item/11159-4.html 
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	تخم مرغ
	مشوقهای صادراتی گامی درجهت باز شدن بازار صادراتی تخممرغ

	تولیدات باغی (سایر )
	قیمت خرید تضمینی محصولات باغی برای سال 1394 تعیین شد

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	صادرات ۱۵ هزار تن مرغ و ۲۱ هزار تن تخممرغ/ ۸۰۰ هزار تن گوشت قرمز امسال تولید میشود
	جزئیات افتتاح طرح توسعه گاوداریهای دومنظوره شیری - گوشتی در ورامین با حضور حجتی
	توازن تولید و صادرات در افقی پنجساله رقم میخورد/ اجرای قیمت 1440 تومانی شیرخام بر عهده سازمان حمایت
	صادرات مجدد مرغ و تخممرغ به عراق/ سیستم سنتی صادراتی به عراق اصلاح میشود
	تولید 13 میلیون تن محصولات پروتئینی/کاهش واردات گوشت

	تولیدات زراعی (سایر )
	تولید ۲۲ درصد صیفیجات گلخانهای کشور در تهران/ انتقال کشت محصولات به گلخانهها برای حفظ ذخایر آب
	کشت فراسرزمینی برنج و گندم در کشورهای آسیایی و آفریقایی کلید خورد
	نگاه ملی در حمایت از زرشک وجود ندارد/ افغانستان زرشک ایرانی را به نام خود به بازارهای بینالمللی صادر میکند

	چای.
	مطالبات چایکاران پرداخت نشده است/ خرید ۶۰ هزار تن برگ سبز چای
	خروج غیرقانونی چای سنواتی و تهدید بازار مصرف

	حبوبات
	خرما
	خرید تضمینی
	خرید تضمینی گندم به ۷.۳ میلیون تن رسید/ طلب ۲۵۰۰ میلیارد تومانی گندمکاران
	هیات دولت قیمت خرید تضمینی محصولات باغی را تعیین کرد
	قیمت خرید تضمینی محصولات باغی برای سال 1394 تعیین شد
	افزایش 20 درصدی خرید تضمینی گندم

	خشکسالی
	آب و خشکسالی مهمترین دغدغه کشور / بیمه محصولات کشاورزی در برنامه ششم توسعه ، باید جدی دیده شود

	دانه های روغنی
	پایان برداشت 375 تن دانه کلزا از مزارع استان اصفهان

	روغن
	اولین محموله روغن تصفیه شده به عراق صادر شد
	صادرات نخستین محموله روغن تصفیه شده به عراق/ نخستین محموله شکر تصفیه شده نیز صادر میشود
	روغن ایرانی هم مسافر عراق شد

	زعفران
	شش برند زعفران تقلبی اعلام شد
	1;دستگیر شدن متخلفان طلای سرخ و آرامش بازار در آینده کشاورزی

	زیتون
	مگس زیتون آمد، اما خسارت آن چشمگیر نیست/ اعتبارات مقابله با مگس زیتون ابلاغ شد

	سلامت
	70 درصد کشتارهای دام، صنعتی است/ آمادگی دامپزشکی برای مقابله با آنفلوآنزا در فصل سرد
	پرخاصیت ترین میوه!
	;دستور العملی برای لاغری غذا و تغذیه>
	خوراکی هایی که تمایل به " شیرینی " را می کاهند!

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	افزایش 66 درصدی تولید میگو در گلستان
	سرمایهگذاران نروژی راهی ایران شدند/ حضور 30 نماینده بخش خصوصی ایران در نمایشگاه آبزیان نروژ
	افزایش 5 درصدی صادرات آبزیان در سال جاری
	تفاهمنامه دو وزیر برای پرورش ماهی و کشت گلخانهای
	ممنوعیت استفاده از سم «مالاشیت گرین» در مزارع پرورش ماهی قزل آلا

	شکر (چغندر / نیشکر)
	شیر و فراوردهها
	صنایع لبنی: افزایش قیمت نمیدهیم/ بازار کشش افزایش قیمت لبنیات ندارد
	کلید کنترل تورم در دست دولت است / گرانی شیر راهکار جبران هزینه های تولید نیست

	صادرات و واردات
	صادرات ۱۵ هزار تن مرغ و ۲۱ هزار تن تخممرغ/ ۸۰۰ هزار تن گوشت قرمز امسال تولید میشود
	ناراحتی پاکستان از کم شدن صادرات انبه به ایران/ امسال ایران ۱۱ هزار تن انبه وارد کرد
	محصولات وارداتی کشاورزی را جایگزین تولید داخل نکنیم/ سرمایهگذاری دولت در زیرساختها
	اولین محموله روغن تصفیه شده به عراق صادر شد
	تولید ۱.۸ میلیون تن برنج در کشور/ کاهش ۴۷ درصدی واردات در کنار رکورد ۲۰ ساله تولید شکر
	دامپزشکی عراق مجوز واردات تخم مرغ ایران را صادر نکرد/ توقف کانتینرها در مرز
	صادرات مجدد مرغ و تخممرغ به عراق/ سیستم سنتی صادراتی به عراق اصلاح میشود
	بیانیه انجمن علمی فرش درباره صادرات فرش ایران به آمریکا
	صادرات نخستین محموله روغن تصفیه شده به عراق/ نخستین محموله شکر تصفیه شده نیز صادر میشود
	مشوقهای صادراتی گامی درجهت باز شدن بازار صادراتی تخممرغ
	افزایش 5 درصدی صادرات آبزیان در سال جاری

	صنایع غذایی
	بررسی سلامت آب های بسته بندی/ بازدید از کارخانه های آب معدنی
	بهبود ضریب امنیت غذایی کشور در دولت یازدهم
	دولت نباید هزینه های دستوری به سفره محدود شده مردم و اقتصاد تهدید شده صنایع لبنی تحمیل کند

	عسل
	خراسان در انتظار نسل جدید ملکه/ کاهش تولید عسل با وزش بادهای فصلی
	افزایش صادرات عسل در راستای رفع تحریمها

	علوفه
	قارچ
	غائله مالیات پرورشدهندگان قارچ به مجلس رسید
	افتتاح صندوق تضمینی قیمت قارچ را ثابت میکند

	گل و گیاهان صنعتی
	تولید ۱۰۰ هزار گلدان کلم زینتی و ۲ میلیون گل بنفشه/ فارغالتحصیلان کشاورزی نباید از ریسک بترسند
	30 درصد گلخانههای باقیمانده سنتی، نیمهصنعتی میشود

	گندم
	خرید تضمینی گندم به ۷.۳ میلیون تن رسید/ طلب ۲۵۰۰ میلیارد تومانی گندمکاران
	افزایش 20 درصدی خرید تضمینی گندم

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	گوشت مرغ
	ماشین آلات
	واردات ماشینآلات و تجهیزات در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

	متفرقه
	قرار بود در سال 94 شبکه تلویزیونی کشاورزی تاسیس شود
	فراز و فرودهای کارنامه محمود حجتی در دولت یازدهم
	کارنامه وزیری که فرصت آب وجارو کردن موها را ندارد
	تغییر الگوی کشت زنگ خطر کشاورزی در گیلان است
	این هفت کتاب الکترونیکی را در کتابخانههای خود داشته باشید
	نخستین همایش بینالمللی گلمحمدی کشت بافتی برگزار میشود
	معاون پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاد کشاورزی در ردیف گروه دانشمندان برتر جهان
	تمام سامانههای عشایری کشور به پکیجهای خورشیدی مجهز میشود
	روز دریای خزر در بندر انزلی/ دریای خزر در دوربین عکاسان
	ملکالتجار وارد اینستاگرام شد/عکس
	بانک کشاورزی در جمع برترین بانک های جهان

	مرکبات
	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	مطالبات چایکاران پرداخت نشده است/ خرید ۶۰ هزار تن برگ سبز چای
	لزوم تقویت زیرساخت تولید/ واردات بیرویه سم مهلک کشاورزی و خودکفایی است
	دولت درصدی از یارانه بخش کشاورزی را به خرید دانش اختصاص دهد
	تلاش برای رونقبخشی به بازار و تقاضای دام عشایر
	افشای مسائل جدید از زمین خواری در گردنه حیران/ لزوم بازنگری در میزان مجازات زمینخواران
	قاچاق میوه متوقف نشده/ ورود میوههای تابستانه ایرانی، میوههای قاچاق را به سردخانهها برد
	مان نخستین جشنواره ارقام زراعی و باغی تغییر کرد
	واردات پیلهوری، گلوگاه قاچاق میوه نیست
	موفقیت صادراتی در گرو برنامه ریزی مدون و اصولی
	اجرایی نشدن فرآوری محصولات کشاورزی در برنامه چهارم و پنجم توسعه
	کشاورزی نباید به مزرعه ختم شود
	نمره صفر در بخش بازرگانی و نمره قبولی در بخش تولید
	اقتصادمقاومتی مشمول مرور زمان نشود / افزایش امنیت غذایی در چارچوب اقتصادمقاومتی
	دغام وزارت بازرگانی با صنعت اشتباه تاریخی بود/ ایران کویر میشود
	پرداخت هزینه حمایت از بخش کشاورزی از جیب صنایع غذایی

	نهاده
	آخرین فرصت ارائه درخواست ثبت مواد کودی
	تخصیص یارانه سم به فرمونهای جنسی/ تجاریسازی 40 فرمون جنسی در سال آینده

	نوغان داری
	تولید 800 تن پیله تر ابریشم/ خرید توسط بخش خصوصی

	گزارشات جهانی
	سقوط بیسابقه قیمت روغن نباتی در بازار جهانی صنایع غذایی
	دامداران انگلیس دوباره در خیابانها اعتراض عمومی کردند
	شاخص بهای مواد غذایی در جهان به پایینترین میزان ۶ سال گذشته رسید
	روستای نانسوق؛ مرکز پرورش محصولات کشاورزی اورگانیک در پاکستان+تصاویر
	فضانوردان طعم کاهوی فضایی را خواهند چشید
	معرفی برترین اپلیکیشنهای کاربردی کشاورزی
	شاخص بهای مواد غذایی در جهان به پایین ترین میزان در شش سال اخیر رسید
	کوکاکولا برای اثبات چاق نکردن نوشابه، به دانشمندان پول پرداخت می کند


