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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

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

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

 

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

.بهره مند فرمائید  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120راستا تلفن  در این   
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 آب
 ایران اکونا 1۹۳۱/ شهریور /  ۸۰, یکشنبه 

 اجرای مدیریت بهینه مصرف آب با کمترین آسیب به بخش کشاورزی ضروری است
مدیریت بهینه مصرف : معاون امور زراعی وزارت جهادکشاورزی با تاکید بر جلوگیری از ناپایداری در عملکرد بخش کشاورزی، گفت

 . آب در بخش کشاورزی باید بر مبنای کنترل تقاضا باشد به طوری که کمترین آسیب به این بخش وارد شود

باید نسبت به مسائل و مشکالت موجود بی تفاوت باشیم و باید مسوولیت از لحاظ اخالقی و حیثیتی ن: عباس کشاورز توصیه کرد

 .این بخش را بپذیریم

عملکرد : معاون زراعت وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه موفقیت در کشاورزی با پایداری در عملکرد امکان پذیر است، تصریح کرد

 .تولیدات کشاورزی نبض توسعه و خط قرمز ما است

بنابراین بخش های تحقیقات دولتی و خصوصی باید کمک کنند تا عملکرد کشاورزی بهبود یابد و کشاورز باید قانع : دوی اضافه کر

 .شود که عملکرد خوبی خواهد داشت بدین ترتیب تحول در ساختار عملکرد امری ضروری است

ابتی و آزاد بتوانند کشاورزان را نسبت به عملکرد دارندگان تکنولوژی تولید نهاده ها از جمله بذر باید در یک فضای رق: وی افزود

 .خدمات ارائه شده قانع کنند

همچنین کشاورزان باید نسبت به عملکرد مطلوب اطمینان حاصل کرده و نهاد های دولتی و خصوصی و نهادهای : وی ادامه داد

 .اجرایی کمک کنند تا بتوانیم عملکرد را بهبود بخشیم

تمام فعالیت تحقیقاتی و : شاورزی با تاکید بر حضور محققان و کارشناسان کشاورزی در مزارع، گفتمعاون زراعت وزارت جهادک

 .کارشناسی در مزارع باید انجام پذیرد و اگر این اتفاق صورت گیرد، تحول ساختاری کشاورزی کشور ایجاد خواهد شد

تن در هکتار باشد و مسووالن استان ها،  3و  8/2اید باالی عملکرد کلزا ب: این مقام مسوول در خصوص عملکرد کلزا در کشور افزود

 .تن در هکتار داشته باشند 3بخش خصوصی، تولیدکنندگان و واردکنندگان باید بتوانند که رویکرد باالی 

 .به گفته وی، این عملکرد باید به تمام محصوالت کشاورزی تسریع داده شود

ی تعریف شود که ارائه تکنولوژی بر مبنای نقطه خاص اقلیمی و نسخه های ارائه همچنین باید ساختار: کشاورز خاطرنشان کرد

 .داده شده بر مبنای افزایش عملکرد باشد

 .استان ها در صف مقدم قرار دارند و باید به فعالیت خود در مزارع بیفزایند: وی ادامه داد

 . راه پیشرفت، راه استفاده از تمامی تجربیات است بخش خصوصی نیز از نظر کارشناسی باید توانمند شود زیرا: وی افزود

http://iranecona.com/19894 
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 آب
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸0, پنجشنبه

 دشت کشور  9۳۳بحران آب در /ارائه الیحه ارزیابی زیست محیطی به مجلس
: الیحه ارزیابی زیست محیطی به مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ارائه

 .در کنار این الیحه توجه به حفاظت از تاالب ها، خاک و هوای پاک هم در دستور کار قرار دارد

استان  به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، معصومه ابتکار در شورای اداری

سمنان که در سالن شهید مطهری سمنان برگزار شد ضمن یادآوری این مطلب که الیحه ارزیابی زیست محیطی به مجلس ارائه 

استفاده از انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی و بادی در استان سمنان که شرایط مساعدی برای بهره : شده است، افزود

 .ب سرمایه گذار می تواند اشتغال زایی خوبی ایجاد کندبرداری از آن ها وجود دارد با جذ

وی بهینه سازی مصرف انرژی، حفاظت از منابع و ذخایر سوخت های فسیلی، کاهش آلودگی و گازهای گلخانه ای را جزء مهمترین 

ایران شده از جمله کاهش  پدیده تغییر آب و هوا و اقلیم باعث اتفاقات ناگواری در دنیا و: برنامه های دولت خواند و تصریح کرد

 .نیاز به پیگیری جدی و همت باال دارد... بارندگی و افزایش دما در ایران، بخشی از هند، چین و 

 اصالح الگوی آبیاری از اقدامات موثر در مصرف بهینه آب

خدا را شکر : گفت معاون رئیس جمهور حوادث غیر مترقبه مثل سیل و آتش سوزی در سال گذشته را کنترل شده اعالم کرد و

مساحت مناطق از دست رفته از طریق آتش سوزی در سال های گذشته کاهش یافته و این پدیده مختص کشور ما نیست حتی 

 .کشورهایی که سرمای شدید دارد هم دچار آتش سوزی جنگل می شود

اصالح الگوی آبیاری از دیگر : عنوان کرد ابتکار، افزایش گازهای گلخانه ای در کشور را موجب آسیب باال به محیط زیست دانست و

 .اقداماتی بود که برای حفاظت از آب و خاکی که زندگی بشر وابسته به آن هاست در حال انجام است

به گفته وی افت سطح آب و آلودگی سفره های زیر زمینی مشکالت عدیده ای را برای دولت و مردم به وجود آورده و باید برای 

داتی اندیشیده شود و مردم به عنوان حامیان اصلی محیط زیست قدم های شایسته برداشته و از برنامه های حل این مشکل تمهی

 .اجرایی دولت در این زمینه حمایت کنند

 دشت کشور بحرانی است 9۳۳وضعیت 

نست و از استاندار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طرح مدیریت مرتع اجرا شده در ذخیرگاه خارتوران شاهرود را نیز موفق دا

 .سمنان خواست با تشکیل یک ستاد مدیریت این طرح را در استان به صورت کامل به اجرا در آورد

ابتکار با یادآوری این مطلب که دولت در شرایط زیست محیطی بدی اداره کشور را در دست گرفت و شاخص شرایط آبی کشور در 

سفره های آب یک کشور ذخیره گاه استراتژیک آن است که باید به نحو : اظهار داشتبحران بود و هنوز هم این بحران ادامه دارد، 

 .مطلوب از آن استفاده شود

درصد و در صورت تنش و  2۳دشت کشور دچار وضعیت بحرانی هستند و اجازه استفاده بیشتر از  3۳۳وی ضمن اشاره به این که 

درصد  8۸این در حالی است که دوره قبل تا : ینی وجود ندارد، بیان داشتدرصد برداشت از سفره های زیرزم ۰۳داشتن برنامه تا 

 .آب سفره های زیرزمینی تخلیه شده که ناشی از بی توجهی به برنامه ها و قوانین است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰388-1.html 
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 آب
 ایران اکونا 1۹۳۱/ شهریور /  ۸۰, شنبه 

 های آب بران ضرورت تشکیل تعاونی
رود موفقیتی مهم محسوب  دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با بیان اینکه نظارت کشاورزان بر توزیع آب زاینده

 .های روستایی نیز این موضوع ذکر شده است امه تعاونیالزامی است و در اساسن "آب بران"های  تشکیل تعاونی: شود، گفت می

: پور شامگاه گذشته جمعه ششم شهریور در جلسه گزارش دهی هیئت مدیره صنف کشاورزی شهرستان، اظهار کرد داود ملک

مانی اجازه شود چراکه در چند دهه اخیر تا کنون اصال هیچ ز رود موفقیتی مهم محسوب می نظارت کشاورزان بر توزیع آب زاینده

 .آبه داران درباره باز و بسته شدن آب نظر دهند دادند که حق نمی

ای پنج نفره از نظام صنفی کشاورزی، فرماندار شهرستان، رئیس جهاد کشاورزی، نماینده شرکت آب  کمیته: وی تصریح کرد

ذخیره چهارصد میلیون مترمکعب آب  دهند که بحث برای ای و نماینده بانک کشاورزی برای این موضوع تشکیل جلسه می منطقه

 .آبه داران است برای کشت پاییزه شرق امسال نشان از اهمیت رای و نظر حق

الزامی است زیرا باید آب به صورت حجمی و عادالنه بین همه  "آب بران"های  تشکیل تعاونی: این وکیل دادگستری تاکید کرد

رود دچار مشکل هستیم چون اجازه بازدید  امر پی در پی با شرکت میراب زایندهاعضا تقسیم شود و این در حالی است که برای این 

 .دهند از بند آبشار را به کشاورزان نمی

های روستایی نیز ذکر شده است و اعتبارات خوبی نیز  در اساس نامه تعاونی "تعاونی آب بران"تشکیل : پور خاطر نشان کرد ملک

 .اند ینی کردهب های آبرسانی پیش برای ساخت کانال

جات این منطقه همواره به دلیل عدم خریداری و سایر  صیفی: وی با انتقاد از نبود صنایع تبدیلی در شرق اصفهان، اظهار کرد

هایی با سود بین چهار تا هفت درصد  توانند با دریافت وام های روستایی می روند که در همین راستا تعاونی مشکالت از بین می

 .تبدیلی ایجاد کنندکارخانه صنایع 

دولت مکلف است : دبیر نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان درباره قوانین مربوط به پرداخت خسارت خشکسالی گفت

را به کشاورزان پرداخت کند اما عالوه بر این امر بحث زارعان حوضه آبریز ... خسارات ناشی از خشکسالی، سرمازدگی، سیل و 

 .ز عدم دریافت و تحویل حقابه بوده که طبق محاسبات رقمی بیش از دو هزار میلیارد تومان استزاینده رود خسارت ناشی ا

هاست که به دلیل نبود ساعت کار مشخص برای کارگران مزارع کشاورزی، عدم بودجه و  سال: ملک پور درباره بیمه کشاورزان گفت

 .توانند از بیمه سالمت استفاده کنند اقشار جامعه می شدند، اما اکنون همه آنها مشمول بیمه تامین اجتماعی نمی... 

جات مبالغی برای تامین  مقرر شد که از عوارض اخذ شده از واردات میوه و صیفی 133۰البته در بودجه سال : وی تصریح کرد

 .بودجه بیمه این قشر به سازمان تامین اجتماعی داده شود تا این مشکل رفع شود

به دلیل کمبود اعتبارات دولتی پول گندم کشت پاییزه شرق با تاخیر پرداخت شد که : شهرستان گفت دبیر نظام صنفی کشاورزی

این مشکل در اصفهان به تدریج در حال رفع شدن است هرچند بهای گندم تضمینی استان تهران توسط دولت هنوز داده نشده 

 .است

http://iranecona.com/19414 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان

 لزوم ایجاد فضای امن اقتصادی در کشور
: ها موجب سردرگمی تولیدکنندگان شده گفت نامه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که تعدد بخش

 .ی ایجاد شودامیدوارم با رویکرد دولت تدبیر و امید فضای امن اقتصاد

، با اشاره به مشکالت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانکاوه زرگران عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار 

ش و مالیات و مشکالت مربوط به قوانین این بخش از صنعت مانند سایر صنایع با مشکالتی مانند سرمایه در گرد: صنعت غذا گفت

 .کند کار دست و پنجه نرم می

های حمایتی درست وزارت جهاد  های خرید تضمینی است و با وجود سیاست یکی از مشکالت صنعت غذا قیمت: وی افزود

 .کشاورزی متاسفانه روش اجرایی حمایت از کشاورز صحیح نیست

سفانه صنایع تبدیلی در کشور ما به این دلیل که محصوالت خود را باقیمتی پیش از متا: دبیر کانون صنایع غذایی تصریح کرد

 .کنند دهند و بازار را به رقبا واگذار می کنند در بازارهای جهانی قدرت رقابت را از دست می ی جهانی تهیه می ها قیمت

زایش قیمت و در نتیجه کوچک شدن سبد غذایی های جهانی موجب اف این تفاوت قیمت با قیمت: وی به این نکته نیز اشاره کرد

 .ی همسایه است درصد بیش از قیمت تمام شده محصول مشابه در کشورها ۸۳اش  شود و هزینه مردم می

های اشتباه موجب شده تا بازارهای صارداتی را به رقبای خود واگذار کرده و در نهایت  به مرور زمان این سیاست: زرگران ادامه داد

 .های داخلی و خارجی با چالش مواجه شویمدر بازار

بزرگترین حمایت از بخش خصوصی ایجاد فضای امن است چرا که در پایان : به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران افزود

وسرمایه ها که برخی از آنها با هم مغایر بود موجب شد تا فضای ناامنی در اقتصادی ایجاد شده  دولت دهم تعدد زیاد بخش نامه

 .گذاری خارجی متوقف شود

ها در حال تکرار است چرا که به عنوان مثال برخی از واحدهای صنایع غذایی با  متاسفانه این فضا با برخی بخش نامه: وی ادامه داد

دیدی مواجه ی ج ها کنند با بخش نامه ها و نهادها قرار داد دارند و وقتی جهت ترخیص بار خود به گمرک مراجعه می برخی سازمان

 .شوند می

 .امیدوارم با رویکرد دولت تدیبر و امید فضای امن اقتصادی ایجاد شود: زرگران افزود

http://www.yjc.ir/fa/news/۸3۳3215 
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - 1۹۳۱شهریور  ۱چهارشنبه 

 کشور 9آغاز کشت فراسرزمینی در / کاهش قیمت خوراک مرغ
های تولید  تر شدن تولید گوشت مرغ برای تولیدکنندگان با توجه به کاهش قیمت نهاده رییس موسسه جهاد استقالل از اقتصادی

تر پیگیری شده و از امسال در کشورهای قزاقستان و  های اخیر جدی کشت فراسرزمینی طی سال: طی سال گذشته خبر داد و گفت

 .های روغنی آغاز شده است این برای تولید محصوالت اساسی و دانهاوکر

طی سال : در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد -چهارشنبه  -نیا امروز  به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدرضا شافعی

تر  شده است که علیرغم پاییندرصدی قیمت مواجه  1۸تر شد و با کاهش حدود  ارزان( دان مرغ)های طیور  گذشته قیمت نهاده

 .آنها کمتر شده است  بودن قیمت گوشت مرغ در بازار نسبت به قیمت تمام شده، مرغداران کمتر احساس نارضایتی دارند و زیان

تر شدن تولید  گرچه قیمت گوشت مرغ نسبت به سال گذشته با هفت درصد کاهش مواجه شده اما با توجه به اقتصادی: وی افزود

  .کنند صول برای مرغداران با توجه به کاهش قیمت خوراک مرغ، تولیدکنندگان کمتر زیان میاین مح

کشت فراسرزمینی محصوالت : مدیر عامل موسسه جهاد استقالل اظهار کردکشت فراسرزمینی در قزاقستان، اوکراین و غنا

کنونی بیش از پیش مورد توجه و تاکید قرار گرفته  ها و اهداف وزارت جهاد کشاورزی در دولت کشاورزی به عنوان یکی از برنامه

تاکنون کشت : وی ادامه داد.است و موسسه جهاد استقالل به عنوان مجری این طرح پیگیر اجرای کشت فراسرزمینی شده است

از شده است فراسرزمینی در سه کشور قزاقستان، اوکراین و غنا پیگیری شده که در سال جاری کشت فراسرزمینی در قزاقستان آغ

نیا با بیان اینکه کشت فراسرزمینی محصوالت کشاورزی باعث ورود آب  شافعی .شود های آینده آغاز می و در اوکراین نیز طی ماه

گذاری در زمینه کشت فراسرزمینی در  مندان به سرمایه عالقه: شود، گفت مجازی به کشور و کمک به بهبود مشکل بحران آب می

توانند با برخورداری از حمایت وزارت جهاد کشاورزی به تولید محصوالت مورد نیاز کشور که در  میکشورهای مذکور 

های  های این وزارتخانه نیز وجود دارد بپردازند چرا که درصددیم تولید محصوالت اساسی مانند خوراک مرغ و دانه ریزی برنامه

ریزی  استقالل در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه چه برنامه مدیر عامل موسسه جهاد.روغنی را در این طرح انجام دهیم

های آنها هدر  گذاری ایرانیان در این کشورها کاهش یابد و مانند دولت گذشته سرمایه در دستور کار قرار گرفته تا ریسک سرمایه

شاورزی در زمینه کشت فراسرزمینی محصوالت همه تالش وزارت جهاد ک: گذاران ایرانی را اخراج نکنند؟ گفت نرفته و سرمایه

کشت فراسرزمینی و تولید محصوالت کشاورزی ( ساله 1۸تا  1۳)کشاورزی این است که با انعقاد قراردادهای مطمئن بلندمدت 

وغنی های ر مورد نیاز برای ایران را طی این مدت زمانی تضمین کند که در این زمینه بیشتر در تولید محصوالت اساسی و دانه

ایم  همواره به واردکنندگان صنایع روغنی تاکید کرده: وی همچنین در خصوص واردات روغن خام به کشور نیز گفت .تاکید داریم

  .کشی استفاده کرده و دانه روغنی را به کشور وارد کنند که به جای واردات روغن خام از ظرفیت صنایع روغن

مدیر عامل موسسه جهاد استقالل در زمینه اختالفات به وجود آمده بین صنایع لبنی با دولتنیا برای حل اختالف صنایع  راهکار شافعی

درصد است و آنها حدود شش میلیون تن  3۳هنگامی که ظرفیت تولید صنایع لبنی : لبنی و دولت برای اعمال نرخ قانونی خرید شیر خام گفت

مندی را در صنایع لبنی  یابد در حالیکه اگر بهره های لبنی نیز افزایش می د فرآوردههای سربار آنها برای تولی دریافت شیر خام دارند هزینه

های سربار این مشکل را نیز حل کرد چرا که در  توان با کاهش این هزینه های تولیدکننده نیز بیشتر شود می افزایش دهیم و ظرفیت کارخانه

شان را بیشتر  کاهش دهند یا قیمت محصوالت نهایی( شیر خام)د مواد اولیه خود را های تولیدکننده یا باید قیمت خری شرایط کنونی کارخانه

  .کنند

http://www.isna.ir/fa/news/31۳2۳1۳4341 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, یکشنبه

 کاالیی در تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران  گروهمعامله پنج 
طی نخستین روز شهریورماه، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران شاهد معامله در پنج گروه کاالیی کنجاله، 

 .ذرت، برنج، روغن خام و شکر بود

الملل بورس کاالی ایران، در این روز و در تاالر  بینو به نقل از روابط عمومی و امور ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار ریال مورد داد و ستد قرار  ای سمنان به قیمت هفت تن ذرت دانه 33۳ای تهران و  محصوالت کشاورزی، چهارهزار تن ذرت دانه

 .گرفت

گروه شکر نیز شاهد معامله . سیدریال به فروش ر 3۸۳هزار و  28تن روغن خام آفتابگردان کشور اوکراین به قیمت  3۳۳همچنین، 

تن شکر سفید کارخانه قند  2۰۳تن شکر سفید کارخانه قند نیشابور،  ۰6۳تن شکر سفید شرکت کشت و نیشکر دهخدا،  ۸۳۳

 .تن شکر سفید شرکت کشت و صنعت فارابی بود ۸۳تربت جام و 

 ۰۳تن برنج شیرودی مازندران به همراه  1۳گلستان و تن برنج طارم  1۳دیگر معامالت تاالر محصوالت کشاورزی در این روز شامل 

 .تن کنجاله سویا پلیت کرمانشاه بود

میلیارد ریال در تاالرهای داخلی  ۰۸5تن انواع کاال به ارزش بیش از  663هزار و  1۸بر اساس این گزارش، در این روز و در مجموع، 

 ./و صادراتی بورس کاالی ایران داد و ستد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰۰۰5-1.html 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان

 دالالن عامل افزایش قیمت محصوالت لبنی
در اختیار سرمایه گذاران قرار ندارد که وجود واسطه  گاهی اوقات سرمایه کافی: های لبنی بیان کرد مدیر عامل اتحادیه فرآورده

 .شود های می گران به عنوان دالالن مسبب افزایش هزینه

خبرنگار اقتصادی باشگاه های لبنی کشور در گفتگو با  های تعاونی فرآورده محمدرضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه شرکت

گاهی اوقات سرمایه کافی در اختیار تولید :، در خصوص نقش دالالن در افزایش قیمت محصوالت لبنی اظهار داشترنگاران جوانخب

های  های بسته بندی و کارگر قرار ندارد که ورود واسطه گران به عنوان دالالن مسبب افزایش هزینه کننده برای تامین هزینه

 .شود می

ها داده نشده و از سویی موافق افزایش قیمت نخواهیم بود بلکه موافق  هیچ مجوزی برای افزایش قیمت تا کنون: وی خاطرنشان کرد

توانند  ها می سود منطقی برای تولید کنندگان و یک حمایت همه جانبی برای مصرف کننده هستیم زیرا با افزایش تقاضا کارخانه

 .سود خود را داشته باشند

کنند  را تولید می 3اگر صنایع لبنی محصوالت امگا : اظهارداشت 3افزایش قیمت شیر به بهانه امگامدیر عامل اتحادیه در خصوص 

 .شود باید مجوزات الزم از سازمان حمایت را دریافت کنند در غیر این صورت افزایش قیمت تخلف محسوب می

تواند  صادراتی و قبول پیشنهادات ارائه شده میهای  دولت با خرید تضمینی پرداخت یارانه، مشوق:اسماعیلی در پایان تصریح کرد

 .کمک به سزایی به صنایع لبنی و دامداران داشته باشند

http://www.yjc.ir/fa/news/۸23381۳ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5299810


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

۳ 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 - ۳1/۸6/۸6فارس

 برابر شدن بودجه سازمان امور اراضی 4۳/ دهه 4زمین کشاورزی طی  هکتارتخریب یک میلیون 
: دهه یک میلیون هکتار زمین کشاورزی تخریب شده است، گفت 4رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه در 

 .میلیون تن تولید در کشور است 4۳تا  8این امر به معنای کاهش 

، قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور امروز در همایش تجلیل از حافظان زمین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

همین امر باعث شد عرصه : با اشاره به اینکه حدود یک دهه سازمان را آرام آرام ار اهدافش دور و وظایفش را حذف کردند، گفت

 .ان باز شودبرای جوالن متخلف

ما قاطعانه براساس رهنمودهای مقام معظم : وی با بیان اینکه مسیر این سازمان امروز با رهنمودهای رهبری ترسیم شده افزود

 .داریم دهیم و در مسیر حفظ و حفاظت از اراضی کشاورزی گام برمی های دولت وظایف خود را انجام می رهبری و سیاست

های مناسبی  های کشور که عرصه هایی که سازمان نتوانست وظایفش را به خوبی انجام دهد، سرمایه سال افشار با اشاره به اینکه در

ای هم نادانسته برای راحتی  ای برای سودجویی و عده عده: برای تولید و کشاورزی بود دانسته یا نادانسته تخریب شد، تصریح کرد

 .های کشاورزی از بین رفت غافل از اینکه با این کار هزاران هکتار از زمینتبدیل کردند، ... های کشاورزی را به ویال و  زمین

دهه یک میلیون هکتار زمین کشاورزی تخریب شد و این اتفاق به این معنا است  ۸در : رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت

 .میلیون تن تولید را در سال از بین بردیم 1۳تا  8که 

هزار هکتار از  2۳در شیراز بیش از : آباد کشوری است که غذای خودش را تأمین کند اظهار داشت وی با بیان اینکه کشور

 .های کشاورزی به بهانه تبدیل به باغ و باغچه، تبدیل به ویال شده است زمین

 .هدررفت آب امروز یک خیانت به کشور است و هدر رفت آن، خطا و گناه نابخشودنی است: افشار بیان داشت

شود و این امر  از این ویالها در سال حتی یک ماه هم استفاده نمی: ا اشاره به ساخت ویالهای چندصدمیلیون تومانی گفتوی ب

 .مصداق بارز اسراف است و هر جا اسراف شود همان کفر نعمت است

م و دستگاه قضایی، مردم، امروز برای اینکه سازمان امور اراضی دوباره احیا شود، نیاز به کمک همه داری: افشار بیان داشت

 .ها ما را باید در این مسیر یاری کنند نهاد و خبرگزاری های مردم سازمان

اندازی سامانه  ما هم در این راستا با راه: طلبد، تصریح کرد وی با اشاره به اینکه حفظ سرمایه عمومی و ملی کمک همگان را می

اندازی  خواری را به ما گزارش دهند، راه تر گزارشات تخریب خاک و زمین احتبرای ارتباط با مردم و اینکه مردم بتوانند ر 131

 .کردیم

برابر شده است و ما هم  2۳امروز بودجه این سازمان : افشار با اشاره به همراهی دولت با سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت

 .کاداستر را شروع کردیم ترساندند، از جمله طرح کارهای زیادی که برخی ما را از انجام آن می

اند که باید  شان اشاره کرده ایشان در فرمایشات: رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت

 .ای به ما وارد شود خواهیم ایستاد مسئولین عرضه به خرج دهند و ما هم قاطعانه در مقابل متخلفین حتی اگر صدمه

اند، اما ما این  اند و از متخلفان کتک خورده ها دیده سیاری از همکاران ما در راه حفاظت از اراضی کشاورزی سختیب: وی بیان داشت

 .دهیم مسیر را قاطعانه ادامه می

امروز همه جامعه با ما همراهند و من هیچ مانعی در مجموعه ارکان نظام در مسیر مقابله با متخلفان تبدیل : افشار تصریح کرد

 .بینم ی کشاورزی نمیاراض

http://www.farsnews.com/


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

1۸ 
 

متأسفانه امروز ضریب تأمین کالری و امنیت غذایی جامعه از تولید محصوالت : رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت

 .درصد بوده است 82این ضریب  8۰درصد است و این در حالی است که در سال  6۳کشاورزی 

های رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، تکیه  یکی از راه: قاومتی اظهار داشتوی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری به اقتصاد م

 .بر تولید داخل است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳6۳۳۳8۸2 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۳, دوشنبه

 نصیب ماند  آرتمیا از اعتبارات احیای دریاچه ارومیه بی
دلیل آنکه هیچ  شود که متأسفانه به آرتمیای موجود در دریاچه ارومیه یکی از پنج گونه معروف جهانی محسوب می

 .است، در معرض نابودی استاعتباری از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه به این موجود اختصاص پیدا نکرده 

از آنجا که : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ساسی به آرتمیای موجود در دریاچه ارومیه یکی از پنج گونه موجود در دنیا است که به نام ایران به ثبت رسیده، الزم است فکری ا

 .حال زنده ماندن یا نماندن آن انجام شود

ترین  با وجود آنکه ستاد احیای دریاچه ارومیه جلسات مختلفی در این زمینه برگزار کرده است، کوچک: یوسفعلی اسدپور افزود

 .اعتباری برای حفظ ذخایر آرتمیای این دریاچه اختصاص پیدا نکرده است

نیز برای حفظ ذخایر آرتمیا اختصاص نیافته و این امر جای نگرانی دارد، زیرا از بین رفتن این  تاکنون یک ریال: وی خاطرنشان کرد

 .شود که از لحاظ ارزشی و اعتبار ذخایر ایرانی در وضعیت نامناسبی قرار گیریم گونه باارزش باعث می

ستی و مهاجرت کلیه پرندگان است و با وجود آرتمیا شاخص اصلی دریاچه ارومیه از لحاظ بیولوژیک، تنوع زی: اسدپور ادامه داد

 .شود های تحقیقاتی مناسبی تهیه شده است، اما هیچ اهمیتی به آن داده نمی آنکه طرح

 تدوین هفت طرح تحقیقاتی برای حفظ ذخایر دریاچه ارومیه

فظ ذخایر و احیای آنها را هفت طرح تحقیقاتی در این زمینه تدوین شده که ح: رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور تصریح کرد

 .مدنظر دارد

گرم در لیتر رسیده که در این شوری هیچ موجود  ۰5۳اشباع یعنی  در حال حاضر شوری آب دریاچه به حد فوق: وی یادآور شد

 .تواند ادامه حیات دهد ای ازجمله آرتمیا نمی زنده

های شیرین به این  اری در محل مصب ورودی آببر اساس آخرین بررسی که در سه ماهه نخست سال ج: اسدپور تأکید کرد

 .اند اند و سپس از بین رفته دهد که آرتمیاها تنها برای دو ماه و نیم مشاهده شده دریاچه انجام شده است، نشان می

و  های رسیده، تنها هشت درصد از آب دریاچه ارومیه در نیمه شمالی باقی مانده بر اساس اطالعات و گزارش: وی اظهار داشت

 .مابقی آن خشک شده است

 .شود رنگ دریاچه طبیعی بوده، اما بر میزان خشکی آن هر روز افزوده می: اسدپور همچنین گفت

صورت  های حفظ ذخایر به مرکز تحقیقات آرتمیای کشور وابسته به مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی بوده و طرح: وی در ادامه افزود

 .رغم کمبود اعتبار در حال اجرا دارد های طبیعی به این دریاچه را با حداقل آب موجود و مکانیزمپایلوت در استخرهایی و در حاشیه 

 میلیون تومان اعتبار برای اجرای طرح حفظ ذخایر آرتمیا در زیستگاه طبیعی 4۳۳نیاز به 

رزشمند طبیعی اختصاص پیدا به شرطی که اعتبارات الزم برای این گونه ا: رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور خاطرنشان کرد

های طبیعی حاشیه دریاچه در سه  شده به مرحله اجرا خواهد رسید و طرح حفظ ذخایر آرتمیا در زیستگاه های تدوین کند، طرح

میلیون  2۳۳های فوق درخواست شده است، حدود  ای که برای اجرای طرح اعتبار اولیه: اسدپور ادامه داد.سایت قابل اجرا خواهد بود

دلیل اهمیت آرتمیا و همچنین حیات دریاچه ارومیه خواهان  به: وی تصریح کرد.ایم ومان است که هنوز هیچ تخصیصی نداشتهت

دلیل وجود این موجودات  نیمی از ارزش دریاچه ارومیه به: اسدپور یادآور شد.شده هستیم های تدوین توجه و تأمین اعتبار به طرح

 .ن رفتن هستنداست که متأسفانه در حال از بی

 ./در صورت تخصیص اعتبار خواهیم توانست آرتمیای دریاچه ارومیه را از نابودی نجات دهیم: وی در پایان تأکید کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/2۰۰83-1.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/24483-1.html
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۳, دوشنبه

 گزارش وضعیت محیط زیستی کشور تهیه شد 
گزارش وضعیت محیط زیستی کشور بعد از یک دهه وقفه تهیه : معاون پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست گفت

 .داشتشد که انتشار آن نقش به سزایی در کاهش روند تخریبی محیط زیست در کشور خواهد 

معموال گزارش وضعیت محیط زیست هر کشور در : به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ، مهناز مظاهری در جمع خبرنگاران افزود

وی با بیان اینکه در یک دهه گذشته این گزارش . شرایط عادی و از دید مسائل بین المللی هر دو سال و نیم یک بار اعالم می شود

 :هار داشت در کشور ما تهیه نشد اظ

تهیه شد که متاسفانه بعد از آن دیگر دولت ها به فکر  8۰و دومین گزارش در سال  83اولین گزارش محیط زیستی در سال 

 .مشخص شدن وضعیت محیط زیست کشور نبودند و از آن سال به بعد دیگر گزارش وضعیت محیط زیستی کشور تهیه نشد

یکی از دالیلی که وضعیت آب ، خاک ، هوا ، جنگل و دریاها به شرایط کنونی : معاون پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست گفت

رسیده است شاید به علت عدم وجود اطالعات در این زمینه بوده است ، زیرا اگر اطالعات کافی بود قطعا مسووالن و مردم دغدغه 

 .محیط زیستی می داشتند

ک فرآیند ارزیابی زیست محیطی است که در قالب یک مدل مسکونی چارچوب تهیه گزارش جامع محیط زیست ی: مظاهری افزود

اطالعات آن جمع آوری می شود و به پرسش های مطرح شده در آن پاسخ های علمی و اصولی داده می شود زیرا این یک کار 

 .کامال پژوهشی و علمی است

حیط زیست در دستور کار قرار گرفت و حتی رییس با روی کار آمدن دولت یازدهم تهیه این گزارش در سازمان م: وی ادامه داد

 .سازمان معتقد است که این گزارش باید ساالنه تهیه شود

در گزارش وضعیت محیط زیستی کشور اولین سوال این است که بر سر محیط زیست چه آمده ، پرسش دوم این : وی ادامه داد

ی کنیم و سووال سوم این است که چرا و چگونه اتفاق افتاده استکه وضعیت محیط زیستی چگونه است و چه چیزی را باید بررس

 .است

یک تئوری در محیط زیست وجود دارد و آن اینکه اگر محیط زیست را در اختیار خودش بگذاریم خود را درمان : مظاهری افزود

بخش دیگر منابع به صورت بهینه می کند ، اما چون به آن نیازمند هستیم در تالشیم که یک قسمت را به حال خود رها کنیم و از 

 .استفاده کنیم

درصد آن در بخش کشاورزی استفاده می شود باید حفظ و در عین حال استفاده  3۳به عنوان مثال منابع آب که بیش از : وی گفت

 .شود

ر اعالم کرده اند که نف 663هزار و  1۰3میلیون و  5۸، جمعیت کشور را  3۳بر اساس آخرین آمار سرشماری در سال : وی ادامه داد

در مناطق روستایی ساکن هستند که این تعداد جمعیت نیازمند غذا هستند که بهترین ۸/28درصد در شهرها و  ۰/51از این تعداد 

 .راه تامین آن خودکفایی در کشاورزی بود

سو مصرف بی رویه و از سوی دیگر خودکفایی در کشاورزی به منابع آبی بیشتری نیاز داشت ، از اینرو از یک : مظاهری ادامه داد

 .شرایط کلی زمین که خشکسالی را به همراه داشت باعث کاهش منابع آبی شد

داشتن اطالعات محیط زیستی می تواند نقش به سزایی در مدیریت منابع طبیعی کشور داشته باشد از اینرو : مظاهری تاکید کرد 

مله دانشگاه تهران ، شهید بهشتی ، صنعتی شریف و دانشگاه محیط زیست سازمان محیط زست از دانشگاه های مختلف کشور از ج

 .کمک علمی خواست و در نهایت دانشگاه شهید بهشتی متولی تهیه این گزارش شد
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مولفه های منتخب در این گزارش اتمسفر ، هوا ، زمین ، خاک ، آب ، تنوع زیستی و زیستگاه انسانی است که از سه : وی گفت

ای ایران ، منابع و مدیریت زیست محیطی و اقتصاد محیط زیست و معضالت اصلی زیست محیطی کشور تشکیل بخش اصلی نم

 .می شود

روند افزایشی داشت و در سال  88تا  83بررسی سرانه مصرف انرژی در ایران در سال های : وی در مورد شاخص های انرژی گفت

بیش از سرانه  88تا  33اما سرانه مصرف انرژی در ایران در بین سال های  با نرخ اندکی روند کاهش پیدا کرد ، 3۳تا  83های 

 .مصرف در جهان بوده است

این گزارش نشان می دهد : گفت 3۳تا  63مظاهری در باره بهره وری انرژی در ایران در مقایسه با مناطق مختلف جهان در سال 

 5/۸به  63کیلوگرم معادل نفت خام در سال  1/5به طوری که از  بهره وری انرژی در ایران در طول دو دهه گذشته کاهش یافت

سقوط کرد که در همان سال جایگاه ایران بعد از آمریکای التین و کارائیب و کشورهای  3۳کیلوگرم معادل نفت خام در سال 

 .خاورمیانه در جایگاه چهارم بود

ی و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت کاهشی را نشان از متوسط جهان 5/۸با رقم  3۳این شاخص در سال : وی ادامه داد

 .می دهد

مقایسه میزان مصرف انرژی های تجدید پذیر طی : معاون پژوهشی سازمان محیط زیست در باره سهم انرژی های تجدید پذیر گفت

صدم درصد بوده است ، هر چند  51نشان می دهد نسبت به کل انرژی مصرفی در کشور تقریبا ثابت و در حد  32تا  83سالهای 

به . باالترین میزان خود یعنی یک دهم درصد از کل مصرف اولیه انرژی در کشور رسید 8۸میزان انرژی های تجدید پذیر در سال 

 .گفته وی ایران رتبه هشتم جهان در مصرف انرژی را دارد

حوی با مسائل محیط زیستی در ارتباط هستند و همچنین این گزارش به تمام نهادها و دستگاه های اجرایی که به ن: مظاهری گفت

 .نمایندگان مجلس و دانشگاه ها ارائه می شود

تا دو ماه آینده گزارش محیط زیستی کشور به زبان انگلیسی : آغاز شد گفت 33وی با بیان اینکه تهیه این گزارش از فروردین 

 .ترجمه و ارایه می شود

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰۰65-1.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, یکشنبه

 فعاالن صنایع چوب نیاز خود را با واردات تأمین کنند / طرح تنفس ده ساله جنگل را اجرایی می کنیم 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه طرح تنفس ده ساله جنگل را اجرایی می  معاون رییس جمهور و

باید اجازه دهیم منابع طبیعی در شرایط عادی تنفس کنند و از همه فعاالن صنایع چوب درخواست داریم : کنیم ، گفت

 .نیازهای خود را با واردات تأمین کنند 

از مرکز اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، رئیس این سازمان با بیان اینکه هیچ به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

دولت توجه جدی و منظم به شاخصهای حفاظت : نوع طرح توسعه ای بدون توجه به ارزشهای زیست محیطی، ارزشی ندارد ، گفت

 .داز محیط زیست دارد و طرحهای این حوزه در مسیر توسعه پایدار تقویت خواهد ش

با بیان اینکه همه ما مسئول حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و زیست ( شبکه دو سیما)معصومه ابتکار در برنامه نگاه دو 

الیحه با همکاری سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور در : محیطی هستیم تا حقوق نسل آیندگان نیز تأمین شود ، گفت

رای مدتی هرگونه بهره برداری از عرصه های جنگلی اعم اقتصادی و تجاری و غیرقانونی و دست تدوین است که تالش می کنیم ب

 .تخریبی حذف شود

باید اجازه دهیم منابع طبیعی در شرایط عادی تنفس کنند و از همه فعاالن صنایع چوب درخواست داریم نیازهای خود : وی افزود

 .بی برای صادرات چوب به ایران داردرا با واردات تأمین کنند به ویژه روسیه ظرفیت خو

دولت هم هیچ مانعی برای واردات چوب ندارد و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها و نهادها و همچنین سازمان : خانم ابتکار گفت

 های مردم نهاد بتوانیم از تخریب و کاهش عرصه های جنگلی جلوگیری کنیم و همزمان باید طرحهای تقویت شاخصهای زیست

 .محیطی در همه عرصه های منابع طبیعی اعم از جنگل ، مرتع و مناطق حفاظت شده مدنظر همه قرار گیرد

در زمینه مدیریت پسماندها نیز تسهیالت خوبی در دولت تصویب شده است و در استانهای : رئیس سازمان محیط زیست گفت

 .کنیم که استقبال خوبی هم از سوی سرمایه گذاران شده استشمالی هم از زباله سوزهای ویژه برای تولید انرژی استفاده می 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰۰۸1-1.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, شنبه

 محیط بان نمونه کشور  4۳اهدای جایزه ملی به 
از محیط بانان برگزیده کشور تقدیر  "ضامن آهو"بانک ملت و سازمان حفاظت محیط زیست با طراحی و اهدای جایزه

 . می کنند

و روز ملی ( ع)به نقل از روابط عمومی بانک ملت، همزمان با سالروز میالد امام رضا ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

محیط بان، بانک ملت و سازمان حفاظت محیط زیست در آیینی که با حضور علی رستگار مدیر عامل بانک ملت، معصومه ابتکار 

امروز شنبه هفتم ( ره)معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سید حسن خمینی تولیت حرم امام 

 25۳۳این محیط بانان برگزیده از میان . ان برگزیده کشور را مورد تقدیر قرار می دهندمحیط ب 5۳شهریورماه برگزار می شود، 

 .محیط بان در سراسر کشور و بر اساس شاخص های یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شده اند

محیط بانان نقش مهمی در گفتنی است محیط بانی از پیشه های های حساس و تاثیرگذار در حوزه حفظ محیط زیست است و 

به دلیل اهمیت محیط بانی، بانک ملت از طریق فعالیت های مسئولیت های اجتماعی . حفاظت از زیستگاه ها و انواع گونه ها دارند

که توسط بنیاد ملت انجام می گیرد، برنامه های ویژه ای را جهت همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست و پشتیبانی از محیط 

 .یکی از این برنامه هاست "ضامن آهو"تدارک دیده است که اهدای جایزه ملیبانان 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰۰13-1.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, شنبه

 های زاگرس  های مشارکتی برای احیای جنگل تدوین طرح
های زاگرس،  برای احیای جنگل: معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال و بختیاری گفت

 .برداران عرفی در این مناطق استفاده شود های مشارکتی تدوین شده تا از کمک بهره طرح

، برمک اسالمی معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال و (ایانا)ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاورزی 

 .را محقق کنیم "منابع طبیعی با مردم و برای مردم"در این طرح به دنبال این هستیم که شعار : بختیاری به زیست بوم بیان کرد

های مشارکتی در مراتع مشجر و استفاده از کمک   تیاری اجرای طرحاولویت اول اداره منابع طبیعی چهار محال و بخ: وی افزود

 .برداران عرفی در این مناطق است بهره

کنیم از طریق کشت  های مشارکتی تالش می در طرح: معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی چهار محال و بختیاری ادامه داد

های به کار رفته در این کمربند سبز  نوع گونه. اجرای طرح ایجاد کنیمهای بومی و اقتصادی منطقه، کمربند سبزی در مناطق  گونه

 .شود متفاوت بوده و با توجه به شرایط منطقه تعیین می

 های زاگرس های مشارکتی برای احیای جنگل تدوین طرح

درآمد کافی برای کنیم  در منطقه کوهرنگ از طریق کشت گونه سماق که یک درختچه بومی و اقتصادی است، تالش می: وی گفت

 .برداران عرفی ایجاد کنیم  بهره

تالش : اسالمی تغییر الگوی مصرف سوخت در مناطق زاگرس نشین را یکی دیگر از اهداف طرح مشارکتی اعالم کرد و افزود

اطق زاگرس های گرمایشی خورشیدی را در من های خورشیدی و سیستم های دولتی، استفاده از آبگرمکن کنیم با اختصاص یارانه می

 .نشین توسعه کنیم

. شود، کنترل آفات و امراض در مراتع مشجر است های مشارکتی پیگیری می یکی دیگر از اهدافی که در تدوین طرح: وی بیان کرد

 .پیشگیری و اطفای حریق، همچنین حفاظت از ورود دام به عرصه، همه به عهده مجری طرح خواهد بود

ای بین اداره منابع طبیعی با  طبیعی چهار محال و بختیاری، در طرح مشارکتی، تفاهم نامهبه گفته معاون حفاظت منابع 

مدت اجرای این . گیرد برداران قرار می مرتع مشجر نیز پس از پالک کوبی درختان در اختیار بهره. شود برداران عرفی امضا می بهره

برداران عرفی و وضعیت درختان  طبیعی نظارت کامل بر عملکرد بهره ساله بوده و در طی اجرای طرح، کارشناسان منابع 1۳قرارداد 

 .کوبی شده، خواهند داشت پالک

کل اعتبار طرح صیانت برای حفاظت در سال . اعتبارات این طرح مشارکتی از محل طرح صیانت پرداخت خواهد شد: وی اضافه کرد

سش که در صورت عدم تخصیص اعتبارات دولتی، سرنوشت طرح اسالمی در پاسخ به این پر.میلیون تومان است 33۳جاری حدود 

به دنبال این هستیم که در آینده پروژه از نظر اقتصادی مستقل از اعتبارات دولتی شود و عمال دولت : چه خواهد بود، عنوان کرد

های  کشت گیاهان دارویی یا گونهدهیم، نظیر  با یکسری اقداماتی که انجام می: وی ادامه داد.ای برای حفاظت پرداخت نکند هزینه

کنیم که از یک جنگل  ای برای مردم ایجاد می به این ترتیب انگیزه. اقتصادی منطقه، پروژه به سمت درآمدزایی حرکت خواهد کرد

نتیجه ایجاد این انگیزه، جلوگیری از شخم زدن زمین به وسیله مردم محلی و در نهایت احیای . اقتصادی بهره برداری کنند

به گفته معاون حفاظت منابع طبیعی .های کلیماکس منطقه خواهد بود، زیرا دام عمال در عرصه برای چرا حضور نخواهد یافت ونهگ

شود تا در صورت کسب موفقیت،  های مشارکتی به صورت پایلوت در برخی مناطق استان اجرا می چهار محال و بختیاری، این طرح

گانه چهار محال و بختیاری، بین یک تا  3های  در حال حاضر در شهرستان: اسالمی افزود.ده شودنتایج آن به سایر مناطق تعمیم دا

 .است دو عرف به صورت پایلوت برای اجرای طرح در نظر گرفته شده

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰۰15-1.html 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/24417-1.html
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 انتصابات
 فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  1چهار شنبه 

 سعید جارودی دبیر انجمن شرکت های صنعت پخش ایران شدصنایع غذایی;
به .سعید جارودی از مدیران با سابقه صنایع غذایی به عنوان دبیر انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران انتخاب شد -اقتصاد غذا  <

، سعید جارودی از مدیران با سابقه صنایع غذایی کشور است و سالها در صنعت روغن «فود پرس»پایگاه خبری اقتصاد غذا گزارش 

فود ».نباتی، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، شرکت صنایع غذایی مهرام، شرکت چیلک و پرنیان پخش فعالیت داشته است

 کت های صنعت پخش ایران تبریک می گویداین انتصاب را به ایشان و اعضای انجمن شر «پرس

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

 ها تأثیری در افزایش قیمت مرغ ندارد واریز یارانه
ریزی است زیرا  دالیل اصلی افزایش قیمت مرغ افزایش تقاضا و کمبود تولید و جوجه: اتحادیه مرغداران کشور بیان کردمدیرعامل 

 .تولیدکنندگان توان زیان بیش از حد را ندارند

، در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهای تعاونی مرغداران کشور در گفتگو با خبرنگار  حمید فاضلی مدیرعامل اتحادیه شرکت

ها تأثیری در افزایش قیمت مرغ ندارد از  واریز یارانه: ها در افزایش نسبی قیمت گوشت مرغ اظهار داشت خصوص تأثیر واریز یارانه

 .یان بیش از حد را ندارندریزی است زیرا تولیدکنندگان توان ز سویی دالیل اصلی آن افزایش تقاضا، کمبود تولید و جوجه

هزار تومان به  8الی  ۸۳۳هزار و  5ای که اگر مرغ بین  ها به قیمت تمام شده تولید نزدیک شده به گونه در واقع قیمت: وی افزود

 .توانند حاشیه سود مناسبی برای تولید خود داشته باشند فروش رسد تولیدکنندگان می

دهند در  روز قبل با ظرفیت کمتری به تولید خود ادامه می ۸۳الی  ۰۳لیدی از حدود واحدهای تو: فاضلی در پایان تصریح کرد

 .حالی که هیچگونه کمبود عرضه در گوشت مرغ وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۸3۳۳33۰ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان

 تومان 9۳۳هزار و  4هر کیلو مرغ / قیمت مرغ افزایش یافت
 3۳۳هزار و  5هر کیلو مرغ به قیمت : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی کمبود عرضه را عامل گرانی مرغ عنوان کرد و گفت

 .رسد تومان به فروش می

، با اشاره به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

 .زایش یافتتومان اف 3۳۳هزار و  5به  ۸۳۳هزار و  6روز گذشته قیمت مرغ از  1۳در : تومانی قیمت مرغ گفت 8۳۳افزایش 

 .های موجب این افزایش قیمت شد کمبود عرضه از طرف مرغداری: وی افزود

ها  توان به گرمی هوا و دیر وزن گرفتن مرغ به گفته یوسف خانی دالیل متعددی موجب این کمبود عرضه است که از جمله آن می

 .اشاره کرد

تومان  5۳۳هزار و  5آخر هفته نیز قیمت مرغ افزیش بیابد و به  شود تا پیش بینی می: رئیس اتحادیه پرندگان و ماهی تصریح کرد

 .یابد برسد اما از اوایل هفته آینده قیمت مرغ با شیب مالیم کاهش می

یابد  های سال افزایش می اگر چه قیمت مرغ در برخی از ماه: هزار تومان است گفت 5وی با تاکید براینکه قیمت مصوب برای مرغ 

 .هزار تومان است 5تر  مرغ در یک سال پاییناما میانگین قیمت 

http://www.yjc.ir/fa/news/۸3۳۳6۰۸ 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا 1۹۳۱/ شهریور /  ۸۱, چهارشنبه 

 احتمال افزایش قیمت شکر در
امسال حدود یک میلیون و : از ادامه ممنوعیت هشت ماهه واردات شکر خبر داد و گفت های قند و شکر دبیر انجمن صنفی کارخانه

رود و قیمت پیشنهادی شکر در ستاد تنظیم  شود که رکورد جدیدی برای این محصول به شمار می هزار تن شکر تولید می ۰۳۳

 .بازار نیز در حال بررسی است

دات شکر ممنوع بوده و حتی اگر تا مهر ماه نیز ادامه یابد موجودی در انبارهای طی هشت ماهه گذشته وار: بهمن دانایی اظهار کرد

 .هزار تن شکر در انبارهای موجود است 3۳۳کشور وجود دارد و کسری شکر نخواهیم داشت، چرا که در حال حاضر حدود 

رسد  جه به برآوردهای صورت گرفته به نظر میروز آینده تولید امسال نیز آماده عرضه به بازار خواهد بود و با تو 1۳تا : وی افزود

 .هزار تنی شکر در سال جاری محقق شود ۰۳۳بینی تولید یک میلیون و  پیش

 پیشنهاد قیمت جدید شکر به ستاد تنظیم بازار

رها های قند و شکر قیمت شکر طی امسال کنترل شد تا ثابت کنیم کسری از نظر میزان موجودی انبا دبیر انجمن صنفی کارخانه

کنندگان و تولیدکنندگان تصویب و  تواند از سوی سازمان حمایت مصرف افزایش قیمت تا شش درصدی می: وجود ندارد، ادامه داد

ابالغ شود اما از آنجا که صنایع قند و شکر پیشنهادی باالتر از افزایش شش درصدی قیمت داشتند، این موضوع در ستاد تنظیم 

ها بالتکلیف روی  شده کارخانه  میدواریم به زودی ابالغ شود تا مانند سال گذشته، محصول تولیدبازار در حال بررسی است که ا

 .شان نماند دست

ها نشود و پیشنهاد صنایع  دانایی اظهار امیدواری کرد نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای شکر مانند سال گذشته باعث زیان کارخانه

 .از سوی دولت مورد پذیرش قرار گیرد

 کننده شکر و برزیل در جایگاه نخست ایران بیستمین تولید

کننده این محصول  ایران تقریبا در جایگاه بیستم تولید شکر در جهان قرار دارد، چرا که برزیل به عنوان نخستین تولید: وی گفت

های دیگر عرضه  ل به کشورکننده این محصو کند که عمده آن را به عنوان نخستین صادر میلیون تن شکر تولید می 38ساالنه 

 .کند می

میلیون تن در جایگاه دوم قرار دارد که با  26پس از برزیل، هند با تولید حدود : های قند و شکر افزود دبیر انجمن صنفی کارخانه

و غیره همچنین کشورهای مکزیک، تایلند، استرالیا . کند توجه به جمعیت باالی کشورش، عمده این محصول را در داخل مصرف می

ها که بیش از دو میلیون تن تولید دارد به نظر  های بعدی تولید شکر قرار دارند و ایران نیز پس از تعداد بسیاری از کشور در رده

 .رسد در جایگاه بیستم قرار داشته باشد می

شکر در کشور وجود دارد که کارخانه قند و  ۰۸در حال حاضر حدود : وضعیت صنایع قند و شکر اظهار کرد  دانایی همچنین درباره

شود راندمانی تقریبا برابر با راندمان  سازی می های تولید نو که ساالنه کارخانه کارخانه فعال هستند که البته با توجه به این 3۳حدود 

مان در ایران کنند که این راند درصد شکر تولید می 8۸های پیشرفته از چغندرقند یا نیشکر  جهانی دارند، چراکه بسیاری از کشور

 .درصد است 82حدود 

http://iranecona.com/۰3۸53 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 1۹۳۱شهریور  ۰یکشنبه 

  قیمت مرغ باید هفت هزار تومان باشد: وزیر جهاد کشاورزی
  .حدود هفت هزار تومان باشدکننده باید  قیمت مرغ برای مصرف: وزیر جهاد کشاورزی گفت

هیات دولت در جمع ( یکشنبه)، محمود حجتی پس از جلسه عصر امروز (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

کننده باید حدود هفت هزار  ام که قیمت مرغ برای مصرف از یک سال قبل تا حاال گفته: خبرنگاران درباره قیمت مرغ اظهار کرد

 .باشد و االن هم بیشتر از این نیستتومان 

http://www.isna.ir/fa/news/31۳2۳8۳4442 
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 بازار و قیمت ها   
 فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  2دو شنبه 
 سند + درصد گران شد 4روغن 

 .درصد گران شد ۸مرداد ماه  31براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت روغن از  <صنایع غذایی

از چند ماه گذشته صنایع مختلفی درخواست افزایش قیمت محصوالت خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

که قرار بود قیمت انواع محصوالت بنا به تأکید و  البته این چراغ سبز دولت برای افزایش قیمت ها در حالی اتفاق افتاد. داده بودند

در مجموع انجمن روغن هم از دو ماه پیش درخواست خود را به سازمان حمایت ارسال . بخشنامه های دولت افزایشی نداشته باشند

 .و در نهایت ستاد تنظیم بازار با افزایش پنج درصدی قیمت روغن نباتی موافقت کرد

 : نایع روغن نباتی ایران که به کارخانجات روغن نباتی ابالغ شده آمده استبراساس مصوبه انجمن ص

معاون محترم رئیس جمهور مبنی بر ابالغ موافقت قبلی کارگروه تنظیم بازار با  3۰/۳۸/2۰مورخ  6۸312با عنایت به مصوبه شماره 

مذکور به شرح ذیل نرخ جدید انواع روغن  افزایش نرخ روغن خوراکی ناشی از هزینه های مندرج در دستور پنجم صورت جلسه

 .قابل اجراء خواهد بود جهت استحضار تقدیم می گردد 3۰/۳۸/31خوراکی که از روز شنبه 

 :قیمت جدید انواع روغن نباتی به شرح زیر است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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قیمت ها بازار و  
 فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  ۳دو شنبه 

 مجوز افزایش قیمت ندارد  کاالییهیچ 
که از تیر امسال مجوز افزایش قیمت تا شش  کنندگان با اشاره به این کنندگان و تولید رییس سازمان حمایت مصرف <مواد غذایی

اگر این سازمان تشخیص دهد نیاز به افزایش : گفتکنندگان داده شده است،  کنندگان و تولید درصد به سازمان حمایت مصرف

 .دهد اما تاکنون افزایش قیمت حتی به میزان یک درصد برای هیچ کاالیی تصویب نشده است قیمت است مجوز می

نامه بین سازمان ملی استاندارد و سازمان  در مراسم امضای تفاهم - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت -سید محمود نوابی 

اگر قیمت کاالیی نباید افزایش پیدا کند، : تر از مردم، اظهار کرد کنندگان با رویکرد حمایت جدی کنندگان و تولید ت مصرفحمای

ای که از ابتدای سال تاکنون نیز هیچ مجوز افزایش قیمتی توسط این سازمان  آید؛ به گونه سازمان حمایت به هیچ عنوان کوتاه نمی

 .صادر نشده است

کنندگان از نظر مالی با مشکل مواجه  های ملی حمایت از حقوق مصرف انجمن: کنندگان برتر اظهار کرد ه به تشویق تولیدوی با اشار

 .کنندگان را در حوزه عمومی نهادینه کند کند تا حمایت از حقوق مصرف گذار تالش می شود اما قانون هستند که از آنها حمایت می

کنندگان با همکاری سازمان ملی استاندارد، محیط رقابتی و مناسب که دارای  کنندگان و تولید سازمان حمایت مصرف: نوابی افزود

ای که تعهد آنها نیز  گیرد؛ به گونه های برتر در اولویت قرار می کند و واحد کننده فراهم می عزت اجتماعی است را برای فعالیت تولید

 .کنیم کنند بسیار ناامن می کننده را رعایت نمی کنندگانی که حقوق مصرف از سوی دیگر محیط را برای تولید. تعهد ممتاز است

بازرس تحت پوشش این سازمان در سطح کشور  31۳۳که  کنندگان با اشاره به این کنندگان و تولید رییس سازمان حمایت مصرف

برابر شده  11ها  کنندگان در ارزیابی شرکتبرابر و  18کنندگان منتخب  تعداد تولید: فعال هستند و باید پاسخگو باشند، اظهار کرد

 .شود است اما این مقدار کافی نیست، چراکه هنوز خدمات خوبی در کشور ارائه نمی

شود، در حالی  کننده از دریافت خدمات پس از فروش بسیار خوشحال می ای رسیدیم که مصرف امروزه در کشور به نقطه: وی افزود

از سوی دیگر باید توجه کرد که نوع . رسانی پیش، حین و پس از فروش برویم ود و به سمت خدماتکه این نوع خدمات باید ارائه ش

 .کنندگان است خدمات بعضا مورد اعتراض مصرف

های  برای دریافت شکایات و رسیدگی به اعتراض 12۰معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آمادگی سامانه 

کنندگان و سازمان ملی استاندارد مراکزی هستند که به صورت  کنندگان و تولید ایت مصرفسازمان حم: کنندگان گفت مصرف

های  توان به خواهش کسی شاخص در سازمان ملی استاندارد نمی. کنند ای و تخصصی خارج از اقدامات دستوری کار می حرفه

 .ها را تغییر داد استاندارد و آزمون

توانند با افزایش ظرفیت تولید و  های تولیدی می که واحد کنندگان با تاکید بر این ولیدکنندگان و ت رییس سازمان حمایت مصرف

نامه امضاء کردیم و براساس آن از حقوق  امروز با سازمان ملی استاندارد حمایت: ها را کاهش دهند، گفت کردن تولید هزینه بهینه

های ناظر کمک  بته در این راستا از مردم نیز به عنوان چشمشود؛ ال العمل حمایت می کنندگان صحیح کنندگان و تولید مصرف

 .خواهیم می

 کننده های قبلی برای استفاده از ظرفیت قانون در راستای حمایت از مصرف نامه نظر در تفاهم تجدید

کنندگان و  نامه قبلی میان سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت مصرف نظر در دو تفاهم نوابی نیز با اشاره به تجدید

نامه  کنندگان در مورد تفاهم های قانونی برای حمایت از مصرف برای بار سوم در راستای استفاده از ظرفیت: کنندگان گفت تولید

کنندگان و هم سازمان ملی استاندارد باید اقداماتی  کنندگان و تولید هم سازمان حمایت مصرف. نظر کردیم میان دو سازمان تجدید

 .طور کلی حمایت از مردم انجام دهند کنندگان و به کنندگان و مصرف ت از تولیدرا برای حمای

گذرانیم و  دوران گذر را برای ورود به دوران نوین می: نیز در این مراسم اظهار کرد -رییس سازمان ملی استاندارد  -نیره پیروزبخت 
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یکرد نوین و فرمایشات مقام معظم رهبری باید کیفیت و استاندارد معتقدیم بر مبنای رو. باید نظام یکپارچه استاندارد را اجرا کنیم

 .کنندگان است گیری از ظرفیت قانونی حمایت از مصرف را ارتقاء بخشیم که یکی از ابزارها بهره

مشترکات . یمکن گوییم و استانداردهای الزم را تدوین می کنندگان می کار را با توجه به استانداردها به تولید سازو: وی تصریح کرد

کنندگان بسیار است؛، لذا در باب حمایت از حقوق مردم این  کنندگان و تولید کار بین دو سازمان ملی استاندارد و حمایت مصرف

 .کنیم نامه را که برای ما با اهمیت است امضاء می تفاهم

کنندگان امضاء شد  کنندگان و تولید یت مصرفای که امروز بین سازمان ملی استاندارد و سازمان حما نامه به گزارش ایسنا، تفاهم

های اجرایی و همکاری مشترک دو سازمان به حمایت از  های قانونی و توانمندی مقرر است با استفاده بهینه از ظرفیت

 .ای که استاندارد ملی برای کاال و خدمات تدوین شود کنندگان کمک کند؛ به گونه مصرف

های منتخب،  خدمات در سطح بازار، همکاری مشترک بین شناسایی و انتخاب شرکتکنترل کیفیت کاالهای عرضه شده و 

های تولیدی صادرات محور، صیانت از کاالهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری  همفکری و تنظیم راهکارهای اجرایی برای شرکت

وناگون مرتبط نیز از دیگر موارد ذکر شده در این های گ برای مقابله با کاالهای تقلبی، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان و بخش

 .نامه است تفاهم

http://www.foodpress.ir/ 
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 برنامه و سیاست ها
 - ۳1/۸6/۸۰فارس

 «های روغنی گندم و دانه»آغاز علمی سازی کشت 
این سازمان در راستای تقویت طرح بسیج : منابع طبیعی مازندران گفتمسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و 

های  های طرح از سوی استانداری، علمی سازی گشت گندم و دانه درصدی هزینه 4۳همگام با کشاورز و با حمایت 

 .کند روغنی در مهرماه را آغاز می

نقل از سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، محمدعلی امامی، با بررسی رویکرد و به  خبرگزاری فارسبه گزارش 

این سازمان در راستای تقویت : نحوه اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز از ابتدای سال گذشته تاکنون پرداخت و اظهار داشت

 .رد و تولید محصول سالم استطرح بسیج همگام با کشاورز به دنبال تحقق دو هدف اصلی افزایش عملک

 ۸۳۳در این راستا، : شهرستان هدف فعالیت می کنیم، افزود 12وی با اشاره به اینکه، در این طرح برروی سه محصول کشاورزی در 

شبکه آن برای کشت پاییزه  2۳۳شبکه برای کشت بهاره و  3۳۳شبکه طرح بسیج همگام با کشاورز ابالغ شده که از این تعداد 

 .مشارکت دارند

برنج، )این درحالی است که در هر شهرستان متناسب با ظرفیت آن روستا و سطح زیرکشت بر روی محصوالتی همچون : وی افزود

 .فعالیت خود را ادامه می دهیم( گندم و دانه های روغنی

ک مهندس کشاورزی معین روستا برای هر شبکه طرح ملی ی: رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، ادامه داد

 .تعیین کردیم و به صورت جداگانه تحت آموزش تخصصی و تسهیل گری قرار گرفتند

بازدید علمی از مزارع نمونه، : امامی به اهم فعالیت های این سازمان در جهت اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز اشاره کرد و گفت

منطقه در سه مرحله کاشت، داشت و برداشت، برگزاری همایش های علمی کردن  برگزاری دوره های آموزشی برای کشاورزان هر

کشاورزی و تشکیل کارگروه علمی سازی کشاورزی در ناحیه و پایگاه های مقاومت بسیج روستایی از فعالیت های مهم این سازمان 

 .است

خانه پایگاه های بسیج روستایی، طراحی، چاپ پوستر تجهیز کتاب: وی بااشاره به فعالیت های شاخص در اجرای روند این طرح، افزود

و کاورهای طرح بسیج همگام با کشاورز وارد عرصه شده ایم، همچنین در این راستا اقدام به ارائه کلیپ های از مصاحبه با 

 .کشاورزان در خصوص رضایتمندی شان از اجری طرح در این زمینه آماده کرده ایم

ارتقاء بهره وری در حوزه کشاورزی و افزایش 'ل گذشته تفاهم نامه ای همکاری چهار جانبه به منظور امامی با اشاره به اینکه سا

بند به امضای استاندار مازندران، فرمانده سپاه  1۰تفاهم نامه مذکور در : منعقد شده است، گفت 'تولید و اشتغال در این حوزه

 .ی استان رسیداستان، رییس سازمان بسیج سازندگی و رییس جهادکشاورز

براساس یکی از مفاد تفاهم نامه که در خصوص اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز است، مقرر شده استانداری مازندران : وی افزود

 .درصد هزینه های طرح را متقبل شود و خوشبختانه این طرح در حال اجرا است ۸۳

در این : یج همگام با کشاورز با جهادکشاورزی استان خبر داد و افزودوی از امضای تفاهم نامه دیگری به منظور اجرای بهتر طرح بس

تفاهم نامه خواسته ما از جهادکشاورزی استان، ارائه آمار مساحت زیرکشت و میزان آمار برداشت هر محصول در سال گذشته به 

آموزش به کشاورزان متناسب با  تفکیک هر روستا و همچنین معرفی تعدادی از کارشناسان خبره در این بخش، جهت مشاورره و

 .فصل کاشت، داشت و برداشت در هر روستا اعزام شوند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳8۳۳1288 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940608001288
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 برنامه و سیاست ها

 - ۳1/۸6/۸۰فارس

 بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه سرزمینآمایش 
ریزی و اقتصاد کشاورزی در پژوهشی بر اجرای طرح آمایش سرزمین در برنامه پنجم توسعه  موسسه پژوهشهای برنامه

 .در بخش کشاورزی تاکید کرد

اد کشاورزی در پژوهشی بر اجرای طرح آمایش سرزمین در ریزی و اقتص ، موسسه پژوهشهای برنامهخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی تاکید کرد

 ـ آمایش سرزمین در برنامه پنجم توسعه۸

های کلی  سیاست. نظر به اهمیت آمایش سرزمین این موضوع مورد توجه جدی همگان و به ویژه ارکان نظام قرار گرفته است

به آمایش  18۰تا  181قانون برنامه پنجم توسعه طی مواد . توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد 133۳سال آمایش سرزمین در 

توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است به ایجاد  1332های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال  در سیاست. سرزمین پرداخته است

. های متنوع در جغرافیای مزیت مناطق کشور تاکید شده است قابلیتها و به کارگیری ظرفیت و  بستر رقابت بین مناطق و استان

های کلی  در کنار مطالعات انجام شده قبلی و سیاست. های کشور در زمینه آمایش سرزمین قابل توجه است خوشبختانه داشته

اندازی و  یس جمهور نیز اقدام به راهریزی و نظارت راهبردی رئ ابالغی و تکالیف مقرر قانونی در مورد آمایش سرزمین، معاونت برنامه

ای و استانی در  های توسعه سرزمین را در سطوح ملی، منطقه تشکیل شورای آمایش سرزمین کرده است و تهیه و تصویب برنامه

و در های اخیر جریان یافته  های کشور در سال از سوی دیگر مطالعات آمایش سرزمین در همه استان. دستور کار آن قرار داده است

های  ریزی و نظارت راهبردی همه استان ها نیز به اتمام رسیده است، بر این اساس و بر پایه راهبری معاونت برنامه برخی از استان

های راهبردی  گیری این سند مقدماتی بیانگر جهت. اند کشور پیشنهادات خود را تحت عنوان نظریه پایه توسعه استان تدوین کرده

ها  تر و موثرتری را بین بخش وگوی قوی تواند در مراحل تهیه برنامه راهبردی و تهیه برنامه عملیاتی، گفت ه میتوسعه استان است ک

 .ها به وجود آورد و استان

ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با هدف ایجاد  ای نیز شکل گرفته است و معاونت برنامه شوراهای هماهنگی توسعه منطقه

ریزی و مدیریت توسعه سرزمین، اقدامات وسیعی را به انجام رسانده است؛ از جمله اقدام به طراحی و ایجاد  هنظام یکپارچه برنام

های توسعه و دانشنامه توسعه، کتابخانه الکترونیک توسعه و بانک  بانک دیدگاه. های ارزیابی توسعه کرده است نظام ملی شاخص

های ارزیابی توسعه را تهیه و ابالغ  آندازی و شاخص مانه اطالعات جغرافیایی را راهاطالعات توصیفی توسعه را ایجاد کرده است و سا

اندازی شده است و در مرحله ورود  استان و چندین دستگاه ملی نصب و راه 31همچنین ژئوپرتال تمام متن باز ساترا در . کرده است

ر سه دوره مطالعات آمایش سرزمین، مطالعات فراوانی نیز اکنون در کنا. و تجمیع اطالعات جغرافیایی، توصیفی و محتوایی است

ها مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی و غیره در این راستا انجام شده است و  توسط سایر دستگاه

ریزی و نظارت راهبردی رئیس  افزاری الزم توسط معاونت برنامه افزاری و سخت امکانات نرم. های الزم صورت گرفته است نهادسازی

 (1333پورمحمدی، . )جمهور ایجاد شده است

 ـ راهبردها و ضوالی ملی آمایش در بخش کشاورزی ایران6

از جمله اقداماتی که در حوزه آمایش بخش کشاورزی صورت گرفته است تدوین راهبردهای بلند مدت توسعه بخش کشاورزی از 

بوده  1331ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در سال  ش سرزمین معاونت برنامهمنظر آمایش سرزمین توسط شورای آمای

های کلی آمایش سرزمین و با رعایت اصول مصوب  راهبردهای بلند مدت توسعه بخش کشاورزی در راستای پیشبرد سیاست. است

بازدهی اقتصادی، حفاظت محیط زیست، ای، افزایش کارآیی و  آمایش سرزمین از جمله گسترش عدالت اجتماعی و تعادل منطقه

توسط این شورا و به ( پیوست الف)بند  28صیانت از منابع طبیعی و رعایت مالحظات دفاعی ـ امنیتی و اصول پدافند غیرعامل در 

http://www.farsnews.com/
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همچنین ضوابط ملی آمایش سرزمین در جلسه هسأت . قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تصویب شده است 182استناد ماده 

ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و  سازمان مدیریت و برنامه 13833532۸بنا به پیشنهاد مورخ  13833836یران در جلسه مورخ وز

، 2۳، 1۳تصویب گردید، که ماده شماره یک و بندهای ( پیوست ب)ماده  1۸سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در 

پیش از تشکیل شورای آمایش، ضوابط ملی آمایش تنها سند مصوب ملی در دست . دبه بخش کشاورزی اختصاص دار 22و  21

و گذشت زمانی نزدیک  133۳های کلی آمایش سرزمین توسط مقام معظم رهبری در سال  بوده، که این سند به دلیل ابالغ سیاست

. تطبیق، تنظیم و بازنگری قرار گرفته استمورد  1333سال و تغییرات بسیاری در تکنولوژی دنیا و مطالعات کشور در سال  1۳به 

باشد و  ریزی کشور دریافت و در حال پردازش می های ملی و استانی توسط سازمان مدیریت و برنامه در این راستا نظریات دستگاه

 .در آینده نزدیک ضوابط ملی تجدیدنظر شده به تصویب شورای آمایش خواهد رسید

ریزی کشور،  بخشی توسط سازمان مدیریت و برنامه  نها و ضوابط ملی آمایش از دیدگاهانداز مناطق و استا در بررسی چشم

تهیه گردیده است و در این خصوص مهمترین مواردی که مورد  33نویس ضوابط ملی آمایش در بخش کشاورزی در سال  پیش

 :توجه قرار گرفته است شامل موارد زیر بوده است

های کشاورزی و براساس  ریزی و مدیریت توسعه بخش بر اساس دشت مین با تاکید بر برنامههای کشاورزی در سرز توسعه فعالیت

 های بخش کشاورزی تعامالت آب و فعالیت

و تنظیم برنامه تولید براساس ( جات صیفی)تجدید نظر در الگوی کشت در راستای کاهش محصوالت آب بر با بازده کم اقتصادی 

 ری، ارز آوری و میزان مصرف آبچهار مولفه امنیت غذایی، سودآو

زنی از طریق آموزش اصول و فزاینده در استقرار  ها و اصالح مسیرهای شخم ممنوعیت کشت در قلمروهای نامناسب نظیر شیب

 ساالنه و کارهای نظارتی الزم

 توجه به تناسب الگوی کشت با توان زراعین و شرایط اقلیمی و الزامات حفاظت از منابع طبیعی

های ویژه متناسب  در مراحل بعدی توسعه با قابلیت توسعه کشت( ای کشت گلخانه)های کشاورزی  سازی برای افزایش فعالیت زمینه

 های اقلیمی هر ناحیه از سرزمین با قابلیت

 های انرژی، شیالت و بازرگانی بندر جاسک به عنوان یک مرکز جمعیتی برخوردار از طیفی از عملکردهای مرتبط با بخش

 های شیالت و آبزی پرورزی در سواحل جنوب بویژه سواحل دریای عمان عه فعالیتتوس

 توسعه فعالیتهای کشاورزی در مناطق مستعد جنوب شرق کشور

نویس ضوابط ملی آمایش در بخش کشاورزی پیشنهاداتی در خصوص اصالح شیوه اجرا و مدیریت کشاورزی با  همچنین در پیش

ای خشکسالی و تدوین  ی آریز بر اساس طرح جامع کشور، تدوین برنامه جامع مدیریت ریسک منطقهها توجه به بیالن آب در حوضه

 .وری آب و امننیت غذایی در مناطق مختلف کشور ارائه گردیده است الگوی کشت بهینه در جهت بهبود بهره

ها  های آمایش کل کشور و سایر بخش برنامهتوان گفت که فعالیتهای انجام شده در خصوص آمایش در بخش کشاورزی، مجزا از  می

ریزی کشور برخوردار  های قانونی بسیار مستحکمی در نظام برنامه مقوله آمایش سرزمین در کشورمان همواره از پشتوانه. باشد نمی

مدت توسعه کشور  های میان ها نتوانسته در چارچوب برنامه است اما بررسی ساختار فضایی کشور حکایت از آن دارد که این برنامه

رسد در بخش کشاورزی نیز مهمترین موضوع، مشخص نبودن متولی آمایش بخش کشاورزی به منظور  به نظر می. عملیاتی شود

ها و  های تشکیالتی، تحقیقاتی، آمار و اطالعات و مدیریت طرح ها، ایجاد زیر ساخت ها و استراتژی سیاستگذاری، تدوین برنامه

زیرا عزم و اراده کافی برای به کار بردن نتایج مطالعات آمایش سرزمین در تدوین و اجرای . باشد می های آمایشی بخش پروژه

مندی از مشارکت  های اجرایی و عملیاتی آن نیازمند یک ساختار انسجام یافته در بخش و همچنین بهره های توسعه و فعالیت برنامه

 .باشد ای می های تدوین شده در سطوح محلی و منطقه ها و طرح پروژه ریزی و اجرای ذینفعان این حوزه در فرآیند برنامه

 های سیاستی ـ نتیجه و توصیه5
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ریزی  های گذشته مبین تکوین و تکامل جایگاه این مهم در نظام برنامه بررسی تحوالت آمایش سرزمین در کشور ایران طی سال

های  های فراوان از پشتوانه له آمایش سرزمین به رغم فراز و نشیبگیری کرد که مقو توان چنین نتیجه کشور است و در حقیقت می

ریزی کشور برخوردار است اما بررسی ساختار فضایی کشور حکایت از آن دارد که هرچند  قانونی بسیار مستحکمی در نظام برنامه

ب تقسیم کار ملی و تمرکززدایی از های مناطق مختلف کشور در چارچو برداری بهینه از سرزمین، استفاده از قابلیت موضوع بهره

اما این . ریزان کشور بوده است های برنامه ترین دغدغه ریزی آمایش سرزمین همواره یکی از مهم مناطق پرتراکم کشور در قالب برنامه

تعادل و پیامد مشخص این روند توزیع نام. مدت توسعه کشور عملیاتی شود های میان برنامه  ها نتوانسته در چارچوب برنامه

های  های جدید در قطب گذاری های فضایی از طریق جذب منابع و سرمایه های توسعه در پهنه سرزمین و تشدید نابرابری فرصت

های فضایی سرزمین کاسته  در نتیجه نه تنها از عدم تعادل. جواری و مقیاس بوده است های ناشی از هم رشد موجود به واسطه صرفه

 .های مزبور هستیم دید و استمرار عدم تعادلنشده است، بلکه شاهد تش

های محدودی از  هایی که به معنای توسعه نیافتگی بخش بزرگی از پهنه کشور در برابر فشار بیش از حد به عرصه عدم تعادل

ت را در ها ناشی از شرایط طبیعی کشور است که امکان توسعه و توزیع عادالنه امکانا هرچند بخشی از این کاستی. سرزمین است

 .هایی گذشته و حال و عدم سازگاری آنها نسبت داد ها و برنامه توان به سیاست سازد اما بخش زیادی از آنها را می کشور محدود می

عالوه . ریزی کشور قرار دارد براساس این، اتخاذ تدابیر و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رفع این موانع در کاانون توجه نظام برنامه

های آمایش سرزمین بخشی از عوامل نتیجه بخش نبودن  اعمال قوانین یا اجرای مصوبات متناقض با اهداف و سیاست بر این

های فاقد توجیه آمایشی در وضعیتی که سازوکارهای  ها و پروژه اجرای طرح. آید های آمایش سرزمین در ایران به شمار می برنامه

ای  های عمودی و افقی در سیاستگذاری توسعه در سطوح مختلف ملی، منطقه اهنگیای یا هم منطقه –های بخشی  ایجاد هماهنگی

شوند که  های آمایش سرزمین محسوب می گیری اند نیز از دیگر عوامل نقض جهت و محلی از کارآمدی مناسبی برخوردار نبوده

ه و در واقع نوع دیگری از اختالل در اعمال ها که تبعات فضایی آنها قابل توجه بود شایسته است برای اجتناب از اینگونه اقدام

توان برخی از علل ضعف و  از دیدگاه کلی می. شوند، تدابیر مناسبی اتخاذ شود های آمایش سرزمین محسوب می گیری جهت

سرزمین های آمایش  های بسیار گسترده در زمینه تدوین برنامه های موجود در سازمان فضایی موجود کشور را به رغم تالش نارسایی

 :در عوامل زیر خالصه کرد

 .ریزی کشور مند و نهادینه برای مدیریت سرزمین در سطوح مدیریتی و برنامه فقدان تفکر نظام

 .های آمایشی نبود نهاد قانونی مشخص و مسئول برای پیگیری و نظارت بر اجرای طرح

ها در همه  های آمایش سرزمین در دانشگاه ش و نبود رشتهمجریان از اصول و فنون آمای  نبود مراکز تحقیقاتی مناسب و عدم آگاهی

 مقاطع تحصیلی

 عدم شناخت وزراء و نمایندگان قانونی مجلس از اهمیت و فنون آمایش سرزمین

ریزی آمایش سرزمین با ساختار بخشی و به  نگر، فضایی و فرابیخشی برنامه عالوه بر موارد یادشده ناهماهنگی بین ماهیت کالن

های آمایش سرزمین در خالل  گیری ریزی و اجرا در کشور نیز نقش بسزایی در عملیاتی نشدن جهت گرای نظام برنامه زشدت تمرک

 .مدت توسعه کشور داشته است های میان برنامه

 هایی های یادشده نیست و ضرورت گفته تنها منحصر به چالش ریزی آمایشی با مختصات پیش هرچند ضرورت اتخاذ رویکرد برنامه

های اقتصادی در سطح سرزمین، توجه به شرایط اجتماعی، قومی و فرهنگی مناطق در  های الزم بین بخش نظیر ایجاد هماهنگی

برداری بهینه از منابع طبیعی، لزوم ساماندهی نظام اسکان  ها و بهره گذاری ها، توجه به سازگاری محیط زیستی سرمایه ریزی برنامه

ها و امکانات در پهنه سرزمین و در نهایت لزوم توجه  ی و نواحی روستایی براساس توزیع فعالیتجمعیت و سطح بندی مراکز شهر

 .باشد های استراتژیک و درازمدت می ریزی ای و ضرورت توجه به اینگونه مباحث در برنامه به مناسبات و تعامالت جهانی و منطقه
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ها نیز متاثر از سه دوره برنامه آمایش در کشور بوده است و  نامهتوان گفت این بر درخصوص آمایش از دیدگاه بخش کشاورزی می

رسد در بخش  به نظر می. باشد ها مجزا نمی های آمایش کل کشور و سایر بخش اقداماتی که در این بخش صورت گرفته از برنامه

ها،  ها و استراتژی ن برنامهکشاورزی مهمترین موضوع، مشخص نبودن متولی آمایش بخش کشاورزی به منظور سیاستگذاری، تدوی

زیرا عزم و اراده . باشد های آمایشی بخش می ها و پروژه های تشکیالتی، تحقیقاتی، آمار و اطالعات و مدیریت طرح ایجاد زیرساخت

زمند یک های ارزشیابی آن نیا های توسعه و فعالیت کافی برای به کار بردن نتایج مطالعات آمایش سرزمین در تدوین و اجرای برنامه

ها و  ریزی و اجرای پروژه مندی از مشارکت ذینفعان این حوزه در فرآیند برنامه ساختار انسجام یافته در بخش و همچنین بهره

لذا پس از برخورداری از ساختار انسجام یافته جهت تهیه و اجرای . باشد ای می های تدوین شده در سطوح محلی و منطقه طرح

 .های آمایش بخش کشاورزی در سطح ملی باید به آنها توجه نمود پرداخت ی که در برنامهتوان به موارد برنامه می

 :باشد ریزی آمایشی در بخش کشاورزی قابل طرح و پیگیری می با توجه به آنچه گفته شد، پیشنهادات زیر در خصوص برنامه

ها، ایجاد  ها و استراتژی ریزی، تدوین برنامه طرحمشخص نمودن نهاد متولی آمایش در بخش کشاورزی به منظور سیاستگذاری، 

 های آمایش بخش کشاورزی ها و پروژه های تشکیالتی، تحقیقاتی، آماری و اطالعاتی و مدیریت و هماهنگی طرح زیرساخت

 های معتبر کشور و تربیت نیروهای متخصص اندازی رشته آمایش کشاورزی در دانشگاه ایجاد و راه

های آمایش سرزمین به صورت گسترده و  ها و پروژه اندرکاران طرح تاه مدت و ضمن خدمت برای کلیه دستهای کو اجرای آموزش

 فراگیر

توسعه و ایجاد مراکز تحقیقاتی در کلیه مراکز استانی و شهرهای بزرگ جهت مطالعات و تحقیقات در زمینه آمایش بخش 

 کشاورزی

های تمرکز زدایی و کاهش  خش کشاورزی در سطح مناطق و اجرای سیاستهای آمایش با مشارکت ذینفعان در ب ریزی برنامه

 ها و به خصوص تهران وابستگی سیاسی، اداری و اقتصادی به مراکز استان

های کشاورزی و دامپروری و شیالت و  های جمعیتی برخوردار از طیفی از عملکردهای مرتبط با بخش شناسایی مناطق و کانون

 پروری آبزی

 .هایی که قطب کشاورزی هستند های ارتباطی و اطالعاتی در سطح مناطق روستایی و کانون اختتوسعه زیرس

شناسایی مناطق مستعد و تسهیل توسعه فعالیتهای کشاورزی در این منطاق، همچنیین شناسایی مناطق بحرانی و نامناسب و 

 اجرای اصول ممنوعیت کشت و به کاشت در مناطق یاد شده

های کشاورزی و براساس  ریزی و مدیریت توسعه بخش بر اساس دشت کشاورزی در سرزمین با تاکید بر برنامه های توسعه فعالیت

 های بخش کشاورزی تعامالت آب و فعالیت

 تجدید نظر در الگوی کشت و تنظیم برنامه تولید براساس چهار مولفه امنیت غذایی، سودآوری، ارزآوری و میزان مصرف آب

 وی کشت با توان زراعین و شرایط اقلیمی و الزامات حفاظت از منابع طبیعیتوجه به تناسب الگ

های ویژه متناسب  در مراحل بعدی توسعه با قابلیت توسعه کشت( ای کشت گلخانه)های کشاورزی  سازی برای افزایش فعالیت زمینه

 های اقلیمی هر ناحیه از سرزمین با قابلیت

 وری آب ای خشکسالی و تدوین الگوی کشت بهینه در جهت بهبود بهره هتدوین برنامه جامع مدیریت ریسک منطق

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳5۳۳1335 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, یکشنبه

 صدوچهارمین دانش فنی تات به بخش خصوصی  واگذاری یک/ شبکه دانش ارقام اندازی راه
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هیچ مخالفتی با واردات ارقام جدید محصوالت زراعی و باغی به شرط 

 .برتری قابل توجه ارقام خارجی بر ارقام داخلی ندارد

، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در نخستین (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 3۰درصد ارقام توسط سازمان تات،  6۸: رقم زراعی تاکنون خبر داد و گفت 611جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی از معرفی 

 .اند ارقام خارجی و یک درصد توسط دانشگاهیان معرفی شده

درصد ارقام ذرت،  2۰درصد ارقام جو،  1۳۳درصد ارقام برنج،  1۳۳درصد ارقام گندم آبی و دیم،  32اینکه اسکندر زند با اشاره به 

درصد ارقام لوبیا توسط سازمان تحقیقات، آموزش  68درصد ارقام نخود و  86درصد ارقام پنبه،  1۳۳درصد ارقام گندم دروم،  1۳۳

رنگ بخش دانشگاهی و خصوصی در زمینه معرفی ارقام  شناسی حضور کم باند، با گالیه از آسی و ترویج کشاورزی معرفی شده

 .شده در ادامه جشنواره خبر داد اصالح

وی تنوع بخشیدن به ارقام، تشکیل کمیته راهبردی و تدوین برنامه برای هر محصول، اصالح و توجه به شرایط اقلیمی، معرفی ارقام 

گری برای ورود  های نوین و تسهیل کوتاه، تولید ارقام مناسب برای کشت در سیستممتحمل به خشکی و گرما و ارقام با طول دوره 

شده اعالم  های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تات برای تولید و معرفی ارقام جدید و اصالح گیری به بخش خصوصی را از جهت

 .خبر داد "شبکه دانش ارقام"اندازی  ورزی، از راهکرد و با اشاره به تهیه منشور بذر با همکاری معاونت زراعت وزارت جهاد کشا

المللی و دانشگاهی و حمایت از تولید ارقام داخلی  های بین زند از رویکردهای قابل توجهی سازمان تات را استفاده بیشتر از ظرفیت

ولید داخلی بهتر باشند، از استفاده از هیچ مشکلی با واردات ارقام نداریم، به شرط آنکه ارقام واردشده از ارقام ت: عنوان کرد و افزود

 .کنیم های خوب دنیا استقبال می تمام ظرفیت

هایی که تاکنون رخ داده، در قالب کتاب جامع ارقام منتشر شود و همچنین سال  وی در پایان اظهار امیدواری کرد که تمام فعالیت

 .آینده بتوانیم موزه ارقام زراعی و باغی ایران را داشته باشیم

شده لوبیاچیتی رقم صدری، مابین مؤسسه تحقیقات اصالح  فتنی است، در حاشیه این جشنواره، پیمان مشارکت تولید بذر گواهیگ

صدوچهارمین دانش فنی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  عنوان یک بذر پارس خمین به و تهیه نهال و بذر و شرکت نگین

 ./کشاورزی منعقد شد
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۹2 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, یکشنبه

 سال برای کمک به خوداتکایی و امنیت غذایی  4۳رقم کشاورزی در  4۳۳معرفی 
های  تواند منجر به اعتالی برنامه شده می معرفی ارقام اصالح پویایی بخش دولتی و تقویت بخش خصوصی در زمینه

 .خوداتکایی وزارت جهاد کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی شود

، رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال امروز در نخستین جشنواره (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های اقتصادی تأثیرگذار در عرصه اقتصاد کشاورزی، تولید و معرفی ارقام  غی با تأکید بر اینکه یکی از فعالیتمعرفی ارقام زراعی و با

شده عالوه بر افزایش عملکرد کمی و کیفی محصوالت  تولید و معرفی ارقام اصالح: شده محصوالت باغی و زراعی است، گفت اصالح

 .شود منجر به افزایش امنیت غذایی در کشور می

های نوین در این عرصه،  های شگرف دانش ژنتیک و اصالح نباتات و استفاده از تکنولوژی گودرز نجفیان با اشاره به اینکه پیشرفت

شده  ها، ارقام اصالح نتیجه این برنامه: نژادی را طراحی و اجر کنند، افزود های به نژادگران را قادر ساخته تا با دقت بیشتر برنامه به

، سبزی و صیفی است که با داشتن خصوصیات متنوع و قدرت سازگاری با شرایط متفاوت مناطق مختلف ازجمله نشان زراعی، باغی

آبی یا  های غیرزنده مانند تحمل به خشکی و کم های گیاهی یا تحمل به تنش های زنده مانند بیماری دادن مقاومت نسبت به تنش

 .شود ش کمیت و کیفیت تولید محصوالت کشاورزی میباعث افزای... تحمل به شرایط شوری، ماندآبی و

شده در نظام تولید بسیار اساسی بوده، به همین دلیل هرساله تعداد ارقام زراعی و  امروزه نقش ارقام اصالح: وی خاطرنشان کرد

در گردش مالی بخش ای که این ارقام  دلیل ارزش افزوده شود و به باغی جدید زیادی در جهان تولید و به کشاورزان معرفی می

 .شده در دنیا شکل گرفته است کنند، تجارت پرسود و مهمی در زمینه تولید و فروش بذر ارقام اصالح کشاورزی ایجاد می

های دخیل در اصالح و معرفی ارقام زراعی و  دبیر نخستین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی با بیان اینکه در ایران نیز مؤسسه

های مختلف باعث افزایش کمی و کیفی  شده در حوزه ه طوالنی به این امر اشتغال دارند و با معرفی ارقام اصالحباغی با تاریخچ

عنوان مثال، معرفی ارقام پاکوتاه گندم باعث افزایش کودپذیری و در نتیجه افزایش پتانسیل  به: اند، ادامه داد محصوالت اساسی شده

 .تولید مزارع گندم آبی شده است

اندرکاران بخش کشاورزی به  ان هدف از برگزاری نخستین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی را جلب توجه مخاطبان و دستنجفی

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال در : دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه معرفی ارقام زراعی و باغی اعالم کرد و یادآور شد

رقم زراعی، باغی، سبزی و صیفی را به کشاورزان معرفی کرده است که ارزش  1۳۳از  بیش 133۳سال اخیر منتهی به  1۳

 .جویی شده است ها دالر بوده و با تولید آنها در داخل کشور و جلوگیری از واردات آنها صرفه اقتصادی این ارقام میلیون

 5۸3میلیارد ریال و  583هزار و  ی بیش از سهدو رقم گندم چمران و پیشتاز در پنج سال اخیر به ترتیب ارزش: وی تصریح کرد

 .اند شده ایجاد کرده میلیون دالر است، گردش مالی فروش بذر گواهی 2۸و  126میلیارد ریال که معادل ارزی آن 

ولتی شده، پویایی بخش د نجفیان اظهار امیدواری کرد که با توجه ویژه مسئوالن امر به مقوله پژوهش در زمینه معرفی ارقام اصالح

های خوداتکایی وزارت  های نهفته در این زمینه برای اعتالی برنامه و تقویت بخش خصوصی در این زمینه بیشتر شده و پتانسیل

 .جهاد کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی آحاد کشور بالفعل شود

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  گفتنی است، نخستین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی با حضور وزیر جهاد کشاورزی،

کشاورزی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی و 

 ./تعدادی از مسئوالن در مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال در حال برگزاری است
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۹۹ 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸2, دوشنبه

 زمان برای اجرای فاز نخست پروژه مقابله با هجوم سفیدبالکان  سالدو 
 .شود توسط شهرداری تصویب میپروپوزال پروژه تحقیقاتی مقابله با هجوم سفیدبالکان تا چند روز آینده 

( ایانا)مجری طرح تحقیقاتی مقابله با سفیدبالکان فعال در تهران امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وافقت در صورت م: ایم، گفت با بیان اینکه پروپوزال پروژه تحقیقاتی مقابله با هجوم این سفیدبالک را به شهرداری ارائه کرده

 .شهرداری مدت دو سال زمان الزم داریم تا فاز اول پروژه را عملیاتی کنیم

ایم که هنوز از ایران گزارش نشده است،  رو شده ای از سفیدبالکان روی درختان توت روبه شهاب منظری با بیان اینکه، ما با گونه

 .حل منطقی باید تحقیقات وسیعی انجام شود برای پیداکردن راه: افزود

.( Aleuroclava sp)در فاز نخست پروژه روی شناسایی، بیولوژی و دشمنان طبیعی این سفیدبالک : وی خاطرنشان کرد

شویم که شامل تولید انبوه دشمن طبیعی  تحقیقات انجام خواهیم داد و در صورت به نتیجه رسیدن فاز نخست، وارد فاز دوم می

 .رای به نتیجه رسیدن موضوع ارائه کردتوان زمان دقیقی ب کارآمد و فعال است و نمی

های اجرای مرتبط با موضوع اعم از بخش حفظ نباتات  تمام ارگان: پزشکی ادامه داد عضو هئیت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه

ها و فضای سبز شهر تهران کارهای کنترلی که شامل استفاده از کارت زرد، آبشویی با محلول صابون  شهرداری و سازمان پارک

 .دهند الیزین است را انجام میپ

 .ها استفاده کرد کش توان از سالح آفت با توجه به حضور آفت در فضای شهری نمی: منظری تصریح کرد

برای تعیین میزان تراکم و : وی با اشاره به اینکه هیچ آمار و ارقامی از میزان خسارت این آفت در سطح شهر نداریم، یادآور شد

 .بری است باید کارهای تحقیقاتی انجام شود که این کار زمان تخمین خسارت این آفت،

 بر است مبارزه با آفت در فضای شهری زمان

شود  مجری طرح تحقیقاتی مقابله با این سفیدبالکان با اشاره به اینکه زمانی که یک موضوع حالت همگانی و عمومی جامعه می

بلکه وظیفه افراد جامعه است که به اندازه خود سهمی در حل موضوع داشته  دنبال مقصر و کوتاهی در یک ارگان بگردیم، نباید به

های منفی برای مردم  های خود در رسانه و ایجاد جوسازی کارشناسانی که به موضوع اشراف ندارند با صحبت: باشند، تأکید کرد

 .شود روند طبیعی کار، کند پیش برود کنند که این باعث می حساسیت ایجاد می

باید به مخاطبان القا کنید برای حل : ها درباره انتشار موضوع طغیان مگس سفید اظهار داشت با انتقاد از عملکرد رسانه منظری

 .شده داریم بندی مشکل نیاز به مدیریت زمان

 طغیان آفت امری طبیعی است

و عدم حضور ( درختان توت)افی دلیل شرایط آب و هوایی مساعد، وجود غذای ک طغیان این آفت تنها به: وی در ادامه گفت

 .پاشی مکرر، کامالً غیرعلمی و غیرکارشناسانه است دشمنان طبیعی آن است و اظهارنظرها در مورد ورود این آفت از اصفهان یا سم

افتد، اما  طغیان یک آفت امری کامالً طبیعی است و در همه کشورها با سطح تحقیقات باال یا پایین اتفاق می: منظری در پایان افزود

 ./بر است کند و فقط مبارزه با آن در فضای شهری زمان مهم است که بدانیم این آفت هیچ آسیبی به سالمت جامعه وارد نمی
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۹1 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, نبهچهارش

بهره  های آبیاری بی متقاضیان تغییر روش/ های آبیاری تحت فشار در هفته دولت هزار هکتار پروژه 44افتتاح 
 از تسهیالت 

های  هزار هکتار از اراضی کشور تحت پوشش روش 44ها،  طی هفته دولت و در سفرهای ریاست جمهوری به استان

 .شود و افتتاح مینوین آبیاری قرار گرفته 

با اعالم این خبر ( ایانا)معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اند، افتتاح  های نوین آبیاری ازجمله تحت فشار قرار گرفته هزار هکتار از اراضی که تحت پوشش روش 25در ایام هفته دولت : گفت

 .شود می

های نوین آبیاری مصوب شده است، اما متأسفانه مبلغ  اعتبارات مناسبی برای سال جاری در بخش روش: مراد اکبری افزود علی

 .ها بسته است ناچیزی از آنها اختصاص یافته و دست بخش کشاورزی برای اجرایی کردن پروژه

های عظیم سدسازی  در کشور، در حال حاضر که پروژهآمده و وضعیت آبی  آبی پیش با توجه به مسائل کم: وی خاطرنشان کرد

 .متوقف شده، الزم است دولت فکری به حال مدیریت مصرف آب داشته باشد و اعتبارات را به این بخش گسیل دهد

آب اعتباراتی را که برای سدسازی در نظر گرفته شده بود، به بخش مدیریت مصرف  3۸امیدواریم در بودجه سال : اکبری ادامه داد

 .اختصاص یابد

 بهره از تسهیالت های آبیاری بی متقاضیان تغییر روش

میلیارد ریال برای بخش آبیاری تحت فشار  15۳هزار و  12امسال : معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

ح آبیاری تحت فشار را گسترش های مورد نیاز این بخش تأمین شود، خواهیم توانست سط تخصیص داده شده است که اگر بودجه

 .دهیم

های آبیاری تحت فشار قرار گرفته است، در  هزار هکتار از اراضی کشور تحت پوشش روش ۸۳۳حدود یک میلیون و : وی یادآور شد

تجهیز  های نوین آبیاری هزار هکتار از اراضی را به روش ۰۳۳حالی که اگر بودجه مناسب امسال تعلق گیرد، ساالنه خواهیم توانست 

 .کنیم

بینی شده که متأسفانه  های سنتی به نوین آبیاری پیش منظور ارتقاء روش میلیارد ریال به 3۳۳در بودجه امسال : اکبری تأکید کرد

 .بخش ناچیزی از آن تعلق گرفته است

رسد، مشمول دریافت  برداری می هایی که در سفرهای استانی رئیس جمهوری به بهره در حال حاضر تنها پروژه: وی اظهار داشت

 .اعتبارات است

های آبیاری از سنتی به نوین وجود دارد که متأسفانه به دلیل کمبود اعتبار  متقاضیان زیادی برای تغییر روش: اکبری در پایان گفت

 ./شود ها بایگانی می های آنها در بانک پرونده
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۹0 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۳, دوشنبه

 تهیه طرح توسعه تولید دانه های روغنی، برنج، پنبه، شکر، گندم و جو 
بزودی پول : گفتوزیرجهاد کشاورزی با عذرخواهی از گندمکاران طلب کار از دولت به دلیل تاخیر در پرداخت پول 

 .این بخش تامین خواهد شد چراکه فصل کشت بوده و دوباره باید برای خریدن نهاده ها باید هزینه پرداخت کنند

، محمود حجتی در حاشیه نشست هیات دولت با تاکید بر اینکه پول گندمکاران هر چه (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

میلیون تن  8هزار تن گندم تا امروز خریداری شده که این مقدار به  8۸۳میلیون و  5خوشبختانه : زودتر پرداخت می شود، افزود

 .خواهد رسید

هزار میلیارد تومان از وجه گندم را به گندمکاران  5متاسفانه به خاطر مشکالتی که در تامین نقدینگی پیدا شد، حدود : وی گفت

 .بدهکار هستیمهزار میلیارد تومان  2پرداخت کردیم و حدود 

میلیارد تومان  2۳۳با توجه به تمهیدات دولت و همکاری بانک های دولتی و خصوصی امروز حدود : حجتی خاطر نشان کرد

 .دریافت و در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت

وجه گندم به کشاورزان وی اظهارامیدواری کرد که وزارت جهاد کشاورزی بتواند روزانه این کار را ادامه دهد تا هر چه زودتر 

 .پرداخت شود

 .با وجود کاهش بارش ها خرید تضمینی گندم بیشتر شده است: حجتی اظهارداشت

این طرح وقتی تصویب : وی همچنین از تهیه طرح توسعه تولید دانه های روغنی، برنج، پنبه، شکر، گندم و جو خبر داد و گفت

 .شود، ابالغ خواهد شد

کننده باید حدود  ام که قیمت مرغ برای مصرف از یک سال قبل تا حاال گفته: قیمت مرغ هم اظهار کردحجتی در مورد وضعیت 

 .هفت هزار تومان باشد و االن هم بیشتر از این نیست

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰۰68-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, شنبه

پروژه با اعتبار بیش از  41افتتاح / نامه دام و دامپزشکی ایران و چین در حال تدوین و نهایی شدن موافقت
 میلیارد ریال در هفته دولت  44۳

نامه دام و دامپزشکی و تطابق آنچه که در آن وجود  در زمینه موافقتشده از سوی چین  پس از بررسی نامه ارسال

دارد، خواهیم توانست در زمینه صادرات و واردات محصوالت مختلف کشاورزی، دام، طیور و شیالت به کشور چین، 

 .شاهد مراودات بیشتر تجاری باشیم

ایام هفته دولت برگزار شد، در گفتگوی اختصاصی با رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در حاشیه نشستی که به مناسبت 

شرط بهداشتی الزم برای صادرات و : درباره امضای پروتکل بهداشتی با کشور چین گفت( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .یاسی تثبیت شودهای س واردات محصوالت مختلف الزم است، اما کافی نیست و الزم است یک سری از مباحث از طریق دیپلماسی

کند شرایطی را برای تسهیل بیشتر  ها تالش می این سازمان با همکاری معاونت امور بازرگانی و سایر بخش: مهدی خلج افزود

 .صادرات محصوالت کشاورزی، دامی شیالتی و دارویی به کشور چین مهیا کنند

حال انجام است، اما اتفاقی که در این بین افتاده آن  واردات و صادرات محصوالت مختلف از کشور چین در: وی خاطرنشان کرد

ای در کشور چین در روزهای پایانی سال گذشته به کشور ما رسید و سازمان دامپزشکی از طریق مجاری  است که پرسشنامه

رو شدیم، اما  وبهها ر دهی از سوی چینی دیپلماتیک در کشور پکن نسبت به تنظیم پرسشنامه فوق اقدام کرد که با تأخیر در جواب

نامه بهداشتی دام و دامپزشکی به سازمان دامپزشکی  نویس موافقت صالح چینی، پیش ای از سوی مقامات ذی صبح امروز در نامه

 .کشور رسید و اصالحات الزم در این نامه اعمال شد

نویس اولیه تطبیق  ود و اگر با پیشش های تخصصی و روابط عمومی موضوع فوق بررسی می کل سازمان توسط اداره: خلج ادامه داد

صورت جزئی تغییراتی داشت، نسبت به آن رسیدگی شده و اگر از لحاظ ماهیت فنی مشکل خاصی  داشت یا در برخی موارد به

 .کنیم بندی نهایی آن را به کشور چین ارسال می های الزم و رسیدن به جمع وجود نداشته باشد، پس از هماهنگی

الزم است : تر به هم هستند، تصریح کرد ایران و چین در حال حاضر نسبت به گذشته از لحاظ دیپلماسی نزدیک وی با اعالم اینکه

تر به تصویب مجالس دو کشور برسد تا بتوانیم یک پروتکل بهداشتی دام و  های بهداشتی دام و طیور هرچه سریع نامه موافقت

 .کار و تجارت داشته باشیمدامپزشکی که مقدمه رسیدن به کار نهایی است را در 

شود تا برای هر محموله وارداتی الزامات  این پروتکل به واردکنندگان چینی نیز ابالغ می: رئیس سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد

 .الزم اجرایی شود

 .امضای چنین پروتکلی به نفع تجارت دو کشور خواهد بود: خلج تأکید کرد

های الزم را برای این  عنوان سخنگوی جمع خودشان، پیگیری د و صادرکنندگان نیز خواست که بههای سراسری تولی وی از اتحادیه

ها تالش  های بازرگانی و سایر بخش الملل و معاونت کل امور بین مسئله داشته باشند و وزارت جهاد کشاورزی نیز از طریق اداره

 .نامه فوق را تسهیل کنند کنند تا امضای تفاهم می

دلیل  شد و به شد و صادرات آن از طریق کشور ثالث انجام می در گذشته کاالیی مستقیم به چین وارد نمی: ر داشتخلج اظها

 .های دام و دامپزشکی به امضاء برسد تر موافقت هایی که وجود دارد، امیدواریم هرچه سریع حساسیت

 اختصاص اعتبارات حوزه سالمت به دامپزشکی را در برنامه دارم

هایی که پس از عضویت وی در شورای سالمت وزارت  زمان دامپزشکی کشور در پاسخ به پرسش دیگر ایانا درباره برنامهرئیس سا

های مختلف سازمان  اختصاص اعتبار در بخش: بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حکم وزیر بهداشت در دستور کار است، گفت

 .های خام دامی ایفا کند های مشترک و فرآورده فع مشکالت بیماریتواند روند رو به جلویی را برای ر دامپزشکی می
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های برنامه ششم توسعه و توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است  شده در قالب سیاست ای از اقدامات انجام بخش عمده: وی افزود

سی دارد، در این راستا تالش های مشترک نقش اسا و از آنجا که سازمان دامپزشکی در امنیت غذایی بهداشت غذا و بیماری

 .تر شود کنیم تا نقش این سازمان پررنگ می

ای که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار حوزه  از این پس با امتیازهای بودجه: خلج خاطرنشان کرد

 .کنیم تا وضعیت پیشگیری قبل از درمان را سروسامان دهیم گیرد، تالش می سالمت قرار می

 .هایی است که برای درمان مورد نیاز است شود، به مراتب کمتر از هزینه هایی که برای پیشگیری می معتقدم که هزینه: وی ادامه داد

های عمرانی و  پروژه در حوزه 1۰در سال جاری به مناسبت هفته دولت : های افتتاحی در هفته دولت تصریح کرد خلج درباره پروژه

 .شود ط بخش دولتی و خصوصی در سراسر کشور افتتاح میبهداشتی و درمانی توس

صورت مستقیم و غیرمستقیم  میلیون ریال اجرا شده است که به 1۸۳میلیارد و  1۸۳ها با اعتباری معادل  این پروژه: وی یادآور شد

 ./کند نفر شغل در سراسر کشور ایجاد می 2۸8برای 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/2۰۰2۸-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸0, پنجشنبه

 دشت کشور  9۳۳بحران آب در /ارائه الیحه ارزیابی زیست محیطی به مجلس
: محیطی به مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفترئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ارائه الیحه ارزیابی زیست 

 .در کنار این الیحه توجه به حفاظت از تاالب ها، خاک و هوای پاک هم در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، معصومه ابتکار در شورای اداری استان 

الن شهید مطهری سمنان برگزار شد ضمن یادآوری این مطلب که الیحه ارزیابی زیست محیطی به مجلس ارائه سمنان که در س

استفاده از انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی و بادی در استان سمنان که شرایط مساعدی برای بهره : شده است، افزود

 .ند اشتغال زایی خوبی ایجاد کندبرداری از آن ها وجود دارد با جذب سرمایه گذار می توا

وی بهینه سازی مصرف انرژی، حفاظت از منابع و ذخایر سوخت های فسیلی، کاهش آلودگی و گازهای گلخانه ای را جزء مهمترین 

اهش پدیده تغییر آب و هوا و اقلیم باعث اتفاقات ناگواری در دنیا و ایران شده از جمله ک: برنامه های دولت خواند و تصریح کرد

 .نیاز به پیگیری جدی و همت باال دارد... بارندگی و افزایش دما در ایران، بخشی از هند، چین و 

 اصالح الگوی آبیاری از اقدامات موثر در مصرف بهینه آب

خدا را شکر : معاون رئیس جمهور حوادث غیر مترقبه مثل سیل و آتش سوزی در سال گذشته را کنترل شده اعالم کرد و گفت

مساحت مناطق از دست رفته از طریق آتش سوزی در سال های گذشته کاهش یافته و این پدیده مختص کشور ما نیست حتی 

 .کشورهایی که سرمای شدید دارد هم دچار آتش سوزی جنگل می شود

الگوی آبیاری از دیگر  اصالح: ابتکار، افزایش گازهای گلخانه ای در کشور را موجب آسیب باال به محیط زیست دانست و عنوان کرد

 .اقداماتی بود که برای حفاظت از آب و خاکی که زندگی بشر وابسته به آن هاست در حال انجام است

به گفته وی افت سطح آب و آلودگی سفره های زیر زمینی مشکالت عدیده ای را برای دولت و مردم به وجود آورده و باید برای 

و مردم به عنوان حامیان اصلی محیط زیست قدم های شایسته برداشته و از برنامه های  حل این مشکل تمهیداتی اندیشیده شود

 .اجرایی دولت در این زمینه حمایت کنند

 دشت کشور بحرانی است 9۳۳وضعیت 

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طرح مدیریت مرتع اجرا شده در ذخیرگاه خارتوران شاهرود را نیز موفق دانست و از استاندار

 .سمنان خواست با تشکیل یک ستاد مدیریت این طرح را در استان به صورت کامل به اجرا در آورد

ابتکار با یادآوری این مطلب که دولت در شرایط زیست محیطی بدی اداره کشور را در دست گرفت و شاخص شرایط آبی کشور در 

های آب یک کشور ذخیره گاه استراتژیک آن است که باید به نحو سفره : بحران بود و هنوز هم این بحران ادامه دارد، اظهار داشت

 .مطلوب از آن استفاده شود

درصد و در صورت تنش و  2۳دشت کشور دچار وضعیت بحرانی هستند و اجازه استفاده بیشتر از  3۳۳وی ضمن اشاره به این که 

درصد  8۸این در حالی است که دوره قبل تا : یان داشتدرصد برداشت از سفره های زیرزمینی وجود ندارد، ب ۰۳داشتن برنامه تا 

 .آب سفره های زیرزمینی تخلیه شده که ناشی از بی توجهی به برنامه ها و قوانین است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰388-1.html 
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یاست هابرنامه و س  
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, یکشنبه

 تدوین برنامه ششم توسعه بر مبنای شاخص های جهانی توسعه پایدار 
اهداف توسعه  4۳+مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در اجالس ریو 

دنبال جریان سازی و تدوین برنامه ششم توسعه بر مبنای این سازمان به : پایدار به تصویب سران کشورها رسید، گفت

 .شاخص های جهانی توسعه پایدار است

، زهرا جواهریان، مدیرکل دفتر (پام)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست 

تدوین اهداف توسعه پایدار و دستور کار  2۳+ه در اجالس ریوتوسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینک

در طی فرایند تدوین این اهداف : به عنوان یکی از تعهدات این اجالس به تصویب سران کشورها رسید، گفت 2۳1۸توسعه پس از 

 .دانجامیدهدف خر 163هدف کالن و  15نشستهای متعددی را گروه کاری سازمان ملل برگزار کرد که به نهایی شدن 

( INDICATOR)شاخص 3۳۰برای سنجش و بر پیاده سازی اهداف ( UNSC)کمیسیون آمار سازمان ملل:جواهریان افزود

 .پیشنهاد نمود که برای گزارشات ساالنه ملی، منطقه ای و جهانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت

الگوی توسعه جهانی پیشنهادی، با توجه به : المللی، تصریح کردوی با اشاره به اهمیت ویژه اهداف توسعه پایدار در سطح ملی وبین 

اینکه نظرات متخصصین و ذینفعان بسیاری را در فرایند تدوین لحاظ نموده است می تواند در راستای حرکت سمت توسعه پایدار 

 .ن حوزه را آشکار نمایددر سطح ملی الگوی جامع و کاملی را ارائه نماید و شکاف ها ی سیاستی و برنامه ای کشور در ای

زیست اقدام به جریان سازی و اطالع رسانی اهداف توسعه به همین منظور سازمان حفاظت محیط: جواهریان خاطر نشان کرد

در دستگاههای اجرایی کشور نمود تا از این فرصت برای تطابق اهداف توسعه پایدار با برنامه ششم توسعه استفاده ( SDGs)پایدار

 .کند

های در گام اول سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به شناسایی متولیان امر برای رصد و ارزیابی اهداف و شاخص: امه دادوی اد

 .جلسه موضوعی با وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف تشکیل شد 5مذکور سپس 

ی اهداف توسعه پایدار در برنامه ششم ها و بررسی فرصتها و موانع واردسازوی هدف از برگزاری این جلسات هماهنگی بین دستگاه

 .المللی عنوان کردو همچنین آمادگی برای اعالم موضع کشور ایران در مجامع بین

نفر از مدیران و کارشناسان متخصص  1۳۳سازی اهداف توسعه پایدار با حضور  تاکنون هفت نشست جریان: جواهریان تصریح کرد

 .حفاظت محیط زیست برگزار شده استهای دولتی در سازمان تمامی دستگاه

پیشنهادات و نظرات موثری که از این جلسات گردآوری شده است به رییس جمهور برای شرکت در اجالس سازمان ملل : وی افزود

 .در نیویورک ارائه می شود

ینده دفترتوسعه پایدار و های وزارتخانه ها ، جلسات داخلی با حضور نمابه منظور مشارکت تمامی بخش: جواهریان یاد آور شد

اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست در آن دستگاه ها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و وزارت راه 

 .و شهرسازی برگزار شد

زیست، بررسی اهداف و شاخص ها را در همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت در ششمین نشست کمیته تخصصی محیط

سایر دستگاه های مشارکت کننده در این فرایند در حال برگزاری جلسات داخلی و ارائه . ستورکار جلسه خود قرار داده استد

 .باشند می 2۳1۸نظرات و مواضع خود در خصوص اهداف و شاخص های توسعه پایدار و همچنین سند دستورکار پس از 

 .بر سال جاری در مقر سازمان ملل به تصویب سران کشورها خواهد رسیددر سپتام 2۳1۸گفتنی است، دستور کار توسعه پس از 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰۰۸3-1.html 
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 برنامه و سیاست ها  
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۳, دوشنبه

 اعالم آمادگی سازمان نظام مهندسی برای تحول کشاورزی با دانش مهندسان 
 .سازمان نظام مهندسی کشاورزی پیرو منویات اخیر مقام معظم رهبری در حوزه کشاورزی بیانیه ای را صادر کرد

منابع طبیعی کشور، مقام به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

محور اساسی را در بخش کشاورزی مورد تأکید و توجه قرار دادند که از این  ۸معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت دولت با ایشان، 

های مختلف بود که در  جمله استفاده از فناوری روز در کشاورزی و استفاده از ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در استان

ن بیانات تحول آفرین، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به صدور بیانیه ای اقدام کرده که مشروح پاسداشت ای

 :آن به شرح زیر است

در سایه سار رهنمودهای مقام عالی والیت در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت در هفته بزرگداشت شهیدان گرانمایه از خیل 

یی و شهید باهنر در دیدار با اعضای هیات دولت، مقام معظم رهبری در بیانات گرانسنگ خویش چون عاشقان خدمت شهید رجا

گذشته دولت و ملت را به نکات برجسته ای در توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی توجه دادند که به طور قطع این توجه زمینه 

 .د بودساز یک تحول در برنامه های اجرایی توسعه بخش کشاورزی خواه

استفاده از فن آوری روز در کشاورزی و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در روستاهای مختلف یکی از 

فرازهای مهم سخنان رهبر فرزانه در این دیدار بود که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با وظیفه افزایش توانمندی 

ندهی ایفای نقش موثر مهندسان کشاورزی در حوزه های مختلف ضمن سپاس بیش از گذشته با انگیزه دانش آموختگان و ساما

فراوان این چراغ هدایت را فرا راه خود قرارداده و بر این عقیده است که امنیت غذایی به عنوان مقدمه ای در اقتدار ملی از مسیر 

اهم گشته و هر گونه افزایش بهره وری نتیجه کاربرد دانش، فن آوری و توسعه شاخص های بهره وری از عوامل تولید بویژه آب فر

نوآوری بوده و امروزه رقابت های محصول در بازار ناشی از رقابت خستگی ناپذیر علمی در عرصه های تولید و فراوری محصوالت 

 .کشاورزی است

کیفی تولید مستلزم به کارگیری روش های بدون شک اعمال مدیریت مطلوب در بخش کشاورزی با هدف عرضه مناسب کمی و 

اصولی تولید با کلیه موازین علمی و فنی بوده و برای حصول اطمینان از مطابقت تولید با استانداردهای مورد نظر و اعمال نظارت 

ه و حضور های همه جانبه فنی الزم در کلیه مراحل قبل، حین و پس از تولید با جلب مشارکت بهره برداران امری ضروری بود

سازمان یافته دانش آموختگان رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی با شرایط محیطی و دانش بومی همراه دانش فنی روز و 

با انگیزه خدمت و در ارتباط تنگاتنگ و سازنده با بهره برداران کشاورزی می تواند نتایج مطلوبی را در اجرای برنامه های توسعه 

 .م توسعه در بخش قرار دهدفراراه برنامه شش

حضور مهندسان جوان به عنوان یک هدف با رویکرد توسعه کشاورزی مبتنی بر دانش به جای توسعه کشاورزی مبتنی بر استفاده 

گسترده از منابع طبیعی مستلزم تغییر در نگاه رویه ها و روشهایی است که شرایط را به منظور مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و 

مدیریتی برای افزایش نفوذ دانش و ارتقای بهره وری و مهندسی سازی فرایند تولید تسهیل نموده و نهاده دانش به عنوان یک 

 .عامل تولید موثر در تابع تولید خود را نمایان سازد

رد و از منظر اقتصاد اگر امروز برون رفت از معضالت اقتصادی در چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار می گی

سیاسی امنیت غذایی یک امر حاکمیتی قلمداد می شود، پایه های استحکام تولید و افزایش کارایی عوامل تولید را باید در کابرد 

 .دانش و باز تعریف زنجیره های عرضه محصوالت کشاورزی جستجو کرد
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ی سیاست های کلی بخش کشاورزی ابالغی از سوی مقام بدون تردید شکل گیری زمینه های یک تحول در بخش کشاورزی با اجرا

معظم رهبری و سخنان اخیر ایشان در بهره گیری از دانش مهندسان کشاورزی فرصت های بی بدیلی را جهت شکوفایی بخش 

 .زد کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود منابع انسانی خالق، نوآور، آرمان گرا و دارای اخالق حرفه ای رقم خواهد

در این رابطه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگ ترین تشکل غیردولتی، صنفی، تخصصی و حرفه ای 

هزار تشکل سازمان یافته و نزدیک به سه هزار شرکت خدمات فنی  3هزار دانش آموخته و بیش از  2۳۳با عضویت بیش از 

هزار دانش آموخته تمامی مساعی و تالش خود را جهت تحقق  2۸لیت و متشکل از مهندسی و مشاوره ای مستقر در عرصه فعا

منویات معظم له بکار بسته و با بهره گیری از توان علمی کلیه اعضاء حقیقی و حقوقی خود و در قالب یک نظام برنامه ریزی شده از 

 .خدمات کارشناسی این نیروی عظیم نهایت تالش خود را به عمل خواهد آورد

به گزارش ایانا، در پایان این بیانیه سازمان نظام مهندسی اظهار امیدواری کرده تا با گسترش حمایت های دولت تدبیر و امید و 

توسعه همکاری های وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای ذی ربط از ظرفیت و قابلیت موجود دانش آموختگان بخش کشاورزی 

 ./ام جمهوری اسالمی در برنامه ششم توسعه به عمل آیدنهایت استفاده جهت تحقق اهداف نظ

http://www.iana.ir/tashakkol/item/2۰۰82-1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/24482-1.html


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

12 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, چهارشنبه

 تشکیل نظام صنفی کارفرمایی واحدهای گیاهپزشکی کلید خورد 
تشکیل نظام صنفی کارفرمایی واحدهای گیاهپزشکی با ابالغ مشترک رؤسای سازمانهای حفظ نباتات کشور و نظام 

 . مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور رقم خورد

براساس برنامه عملیاتی کنترل، رهگیری و نظارت بر : این مطلب گفتایرج ساالری، معاون طرح، برنامه و پشتیبانی سازمان با بیان 

تولید، توزیع، فروش و مصرف سموم و آفت کش های نباتی در کشور این موضوع از سوی دو سازمان بررسی و اقدامات الزم جهت 

 .تشکیل انجام گرفت

در راستای همگرایی و هم افزایی در حوزه های : ودساالری به نقش نظام های صنفی در ارائه خدمات به اعضاء اشاره کرد و افز

مشترک، بهبود فضای کسب و کار و افزایش مشارکت اعضاء در هدایت و نظارت در حوزه فعالیت های گیاهپزشکی کشور و 

 .همچنین جلوگیری از مداخله افراد فاقد صالحیت در امور تخصصی و خدمات حساس گیاهپزشکی این نظام تشکیل می گردد

ساماندهی : با بیان اینکه حفظ و صیانت از حرفه گیاهپزشکی کشور مهمترین رکن تشکیل این نظام صنفی است، تصریح کردوی 

قانون کار جهت اجرا در استان ها توسط  131فعاالن حوزه گیاهپزشکی در قالب تشکیل انجمن های صنفی کارفرمایی موضوع ماده 

 .روسای دو سازمان ابالغ گردید

با توجه به برنامه عملیاتی نظارت بر توزیع : ، برنامه و پشتیبانی به اهمیت نظارت ها در مصرف سموم تاکید کرد و گفتمعاون طرح

و مصرف سموم در کشور عالوه بر نظارت های قانونی که توسط دولت، دستگاه های نظارتی و نیز سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

نظارت همگانی شامل فعاالن حوزه گیاهپزشکی در قالب نظام صنفی هم صورت خواهد  از واحدهای گیاهپزشکی انجام می پذیرد،

 .پذیرفت

 .با افرادی که خارج از شبکه توزیع اقدام به مصرف و توزیع سموم کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد: ساالری خاطر نشان کرد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/2۰35۸-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, یکشنبه

 راه اندازی سامانه فروش غیرحضوری آرد برای نانوایان 
غیرحضوری رئیس اداره کل خدمات فن آوری اطالعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه از راه اندازی سامانه فروش 

 .آرد برای نانوایان خبر داد

بانک سپه پس از ورود : به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، حسین صلواتی گفت( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورز یایران

ی تهیه، موفق در عرصه ارائه خدمت خرید تضمینی گندم، این بار بنابر درخواست مجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی برا

 .طراحی و پیاده سازی سامانه ای برای مدیریت خرید آرد و توزیع آن اقدام کرده است

قادر به سهمیه بندی و توزیع آرد تولیدی از سوی کارخانه های آرد به نانوایان ( خرید تضمینی آرد)سامانه مدیریت آرد : وی افزود 

 .در سراسر کشور است

هایی از قبیل نبود شعبه در برخی شهرها و روستاها و نیز وجود تراکم بسیار نانوایان در  به دلیل وجود محدودیت: صلواتی گفت

برخی شعب، این سامانه مجهز به خرید غیرحضوری شد و نانوایان بدون نیاز به مراجعه به شعب یا مراکز خاص از طریق اینترنت و 

 .از هرمکان قادر به بهره گیری از آن هستند

ن با استفاده از نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سوی بانک و بر روی یک بستر امن می توانند از سهمیه آرد نانوایا: وی افزود

تخصیص داده شده بهره برداری و وجه سهمیه خریداری شده را در همان لحظه به صورت الکترونیک و در همان بستر پرداخت 

 .کنند

این امر حذف و صرفه جویی در هزینه ها و نیز افزایش : عه بانکداری نوین گفترئیس اداره کل خدمات فن آوری اطالعات و توس

 .سرعت در فرآیند خرید و ارائه خدمت به نانوایان در هر مکان را در پی خواهد داشت

ه این سامانه با این سامانه از هفتم مرداد آماده بهره برداری برای استفاده نانوایان عزیز در سراسر کشور شده و دسترسی ب: وی افزود

 .امکان پذیر است baker.ebnaksepah.irنشانی 

برای ورود به سامانه باید نام کاربری و رمز عبور درج شود که به صورت پیش فرض به ترتیب کد نانوایی و کد ملی : صلواتی گفت

ر ورود خود به سامانه برای تغییر رمز نانوا تعریف شده و بنابراین الزم است تا نانوا به منظور حفظ امنیت دسترسی در نخستین با

 .ورود خود اقدام کند

 .چنانچه نانوا رمز عبور خود را فراموش کند باید به سامان غله استان برای دریافت رمز جدید مراجعه کند: صلواتی گفت

رسش های احتمالی آماده پاسخگویی به پ 1۸۸5سیستم یکپارچه مدیریت ارتباط بانک سپه از طریق شماره تماس : وی افزود 

 .درباره این سامانه است

http://www.iana.ir/food/item/2۰28۳-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان

 چه کسی تاوان خسارت دامداران را می پردازد؟/ مجوزی که پشت درهای بسته ماند
یکسالی است که از سوی دولت اعالم شده اما همچنان صنایع لبنی از  1۰۰۳انکه مجوز افزایش نرخ شیرخام به نرخ مصوب باوجود 

 .اجرای این مصوبه خودداری میکنند

سال است که مجوز افزایش خرید شیر خام به ، با وجود آنکه نزدیک به یک خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

کنند زیرا آنها معتقدند عرضه  تومان از سوی دولت اعالم شده اما صنایع لبنی از اجرای این مصوبه خودداری می 1۰۰۳نرخ مصوب 

ازار تحقق این امر به های لبنی در بازار است و از سویی با توجه به رکود روز افزون ب کننده قیمت شیر خام و فرآورده و تقاضا تعیین

 .صالح نیست

ها شده زیرا قیمت  ها به کشتارگاه ها و فروش بخشی از دام درصدی گاوداری 3۸در حالی که عدم اجرای این مصوبه مسبب تعطیلی 

تومان  11۳۳تومان است که در حال حاضر قیمت متوسط هر کیلوگرم شیر خام از دامدار  13۸۳تمام شده شیر خام برای دامدار 

 . اخریداری می شود

های مردم است که عدم مصرف آن منجر به  درصدی سفره 3۸کننده  صنعت لبنیات یکی از محصوالت استراتژیک و تعیین

 .های باالی درمان در کشور خواهد شد های مختلفی از جمله پوکی استخوان و هزینه بیماری

اند که علت بروز این اتفاقات  اه تولیدکنندگان بالتکلیف ماندهحال با اقدام اجرایی شدن نرخ مصوب شیر خام از اول شهریور م

تواند محصولش را از طریق  وری آمده که تولیدکننده می قانون افزایش بهره 33توجهی مستولین به قوانین است چنانچه در ماده  بی

التفاوت آن توسط دولت باید  مابهبورس عرضه کند و اگر محصول تولیدی با قیمت کمتری نسبت به بهای تمام شده فروخته شود 

رسد با حمایت و نظارت عالیه دولت خرید تضمینی محصول، پرداخت یارانه و واگذاری اختیارات  پرداخت شوند همچنین به نظر می

 .توان چرخه این صنعت را به حرکت دربیاورد تا مصرف سرانه افزایش پیدا کند جز به اتحادیه ها می

خبرنگار اقتصادی  های لبنی کشور در گفتگو با های تعاونی فرآورده سماعیلی مدیرعامل اتحادیه شرکتدر این راستا محمدرضا ا

درصد  3۳ها مبنی بر اختصاص  توافقات قبل از هدفمندی یارانه: ، در این خصوص اظهار داشتباشگاه خبرنگاران جوان

ای که هر روز شاهد گرانی  ضربه جدی وارد کرده به گونهدرآمدهای آن به صنایع بوده که عدم اختصاص این درآمد به تولید 

 .محصول و کاهش سرانه مصرف هستیم

اند شیر خام را به نرخ مصوب از دامداران خریداری کنند  ها به سبب عدم تقاضای بازار نتوانسته در حال حاضر کارخانه: وی افزود

 .اند یان فراوان شدهها دچار ضرر و ز وازسویی با توجه به عدم خرید مردم کارخانه

کنندگان قطعا  دولت باید صنعت لبنیات را مورد حمایت قرار دهد زیرا با رونق بازار و استقبال مصرف: اسماعیلی تصریح کرد

های صادراتی و اختصاص یارانه به صنایع  کنند و از سویی دولت با مشوق های لبنی شیر خام را به نرخ مصوب خریداری می کارخانه

تواند سرانه مصرف را افزایش دهد زیرا دهک پایین جامعه توان خرید محصول به قیمت باال را ندارد که در نهایت افزایش  لبنی می

 .قیمت مسبب رکود اقتصادی و عدم استقبال بازار از تولیدکننده خواهد شد

التفاوت قیمت فروش و  وری باید مابه هرهها به صالح نیست و از سویی مسئولین طبق قانون افزایش ب بنابراین گزارش؛ افزایش قیمت

توانند زمینه را برای استقبال  های صادراتی می  بهای تمام شده را به تولیدکننده پرداخت کند و از سویی با پرداخت یارانه و مشوق

 .مردم و افزایش سرانه مصرف محصوالت لبنی فراهم کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/۸3۳2۳23 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5302029
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 1۹۳۱شهریور  ۱چهارشنبه 

 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در شرف اصالح است
نویس اصالحیه قانون حفظ کاربری تهیه شده که در صورت تصویب در  پیش: مدیرکل حفظ کاربری سازمان امور اراضی گفت

 .گام مهمی در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی باشدمجلس شورای اسالمی 

ایجاد شده بود در  1332های حفاظت از اراضی کشاورزی که در سال  گشت: به گزارش خبرنگار ایسنا در قزوین، گودرزی اظهار کرد

تغییر کاربری گشت رسید که وظیفه حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از  26۳جاری به   گشت و در سال 13۳سال گذشته به 

 .اراضی زراعی را بر عهده دارند

اش مدیریت بر سازمان و اراضی کشاورزی، زراعی و  عنوان یک سازمان حاکمیتی در کشور وظیفه سازمان امور اراضی به: وی افزود

 .باغی است

هکتار  5۳۳میلیون و  18باغی  کل اراضی که در کشور در اختیار داریم محدود است که از این میزان اراضی زراعی و: گودرزی افزود

 .است

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به تصویب  135۰در سال : مدیرکل حفظ کاربری سازمان امور اراضی خاطرنشان کرد

 .اصالحیه آن تصویب شد 138۸مجلس شورای اسالمی رسید که در سال 

ه اراضی که از محدودیت خاصی برخوردارند را حفظ کند و در در این راستا سازمان امور اراضی در صدد است ک: وی تاکید کرد

 .های دیگر انجام شود تا اراضی کشاورزی حفظ شوند برنامه دارد عالوه بر اجرای قانون، همراهی با سایر ادارات و ارگان

ی در تمامی استان های های مختلف برای حفظ اراضی کشاورز مدیرکل حفظ کاربری سازمان امور اراضی با اشاره به اجرای برنامه

های ویژه حفظ کاربری هفت گشت را برای استان در نظر  ها و تدارک گشت در سال جاری در بحث اکیپ: کشور اضافه کرد

 .ایم که وظیفه دارند بر اراضی کشاورزی نظارت داشته باشند گرفته

شود در راستای  وسعه پایدار کشور محسوب میعنوان یک عامل برای ت  سازی و ترویج اراضی کشاورزی که به فرهنگ: وی افزود

توسعه پایدار و حفظ اراضی و تولید محصوالت کشاورزی کشور باید حرکت کند تا بتوان از وابستگی نجات یافت و اراضی را حفظ و 

 .اقدامات اجرایی خاص خود را انجام دهد

استان قزوین : شود، تشریح کرد ورزی کشور محسوب میهای مهم کشا عنوان یکی از قطب گودرزی با بیان اینکه استان قزوین به

ای که هست حفظ شود، چون محدودیت  های زراعی و دشت حاصلخیزی است که در صدد هستیم این اراضی به گونه دارای زمین

کشاورزی و شود و اینکه معموال اراضی  عنوان یک موضوع مهم در حفظ اراضی قلمداد می ای که به منابع اراضی داریم و به گونه

بستر تولید در هر کشور محدود است و وارداتش هم میسر نیست؛ بنابراین باید با این امکانات محدود در راستای حفظ این اراضی 

 .تالش کنیم

http://www.isna.ir/fa/news/31۳2۳1۳4242 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94060402656
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  ۳به دو شن

 ضرورت پرداخت سوبسید به صنایع، توسط دولت درقالب هجینگ
 عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران و عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران -مسعود زاهدی اول 

بازرگانان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و المللی شده است و  گسترش مبادالت تجاری بین کشورها، موجب توسعه بازارهایمالی بین

 .کنند واردکنندگان، برای مبادالت تجاری ارزی در این بازارها، اقدام به نگهداری ارز می

های اقتصادی در ایران را همانند سایر کشورها تحت تاثیر قرار  هایی است که فعالیت ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز یکی از ریسک

های اخیر  در ایران ایجاد نشده و نوسانات شدید نرخ ارز طی سال "هجینگ ارزی"رهای مدیریت این ریسک نظیردهد؛ اما ابزا می

 .های بسیار شدیدی را متوجه فعاالن اقتصادی کرده است ریسک

اقتصادی نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در هزینه ی تمام شده واحدهای صنعتی و همچنین بنگاه های

شود و  ها می بین المللی است و در اکثر مواقع باعث باالرفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی و زیان قابل توجه آن

 .ریزی را از این واحدها می گیرد امکان برنامه

با حصول مازاد تجاری، زمینه . اند بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را عامل اصلیرشد اقتصاد کشورها معرفی کرده

سپس از طریق گسترش و . شود گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کاالها و در نهایت رشد تولید فراهم می

 .شود های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت نسبی دارد، راه شکوفایی بخش

به بیانی دیگر، با انجام دادن هر معامله ارزی، مبلغ مشخصی از دو . انجام دادن هر معامله ارزی مستلزم دریافت یا پرداخت ارز است

بازار ارز یک . گویند "نرختسعیر ارز"نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطالح، . شود نوع ارز داد و ستد می

اص نیست، بلکه این بازار مکانیسمی است که خریداران و فروشندگان، ارز را برای انجام دادن مبادله ارزی به مکان فیزیکی خ

، اعضای (سفته بازان)ها، صادرکنندگان، واردکنندگان، دالالن،بازرگانان و سوداگران ارز  طور کلی بانک به. کنند یکدیگر منتقل می

های مالی  ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز؛ جزء ریسک. کنند شی اساسی در این بازار ایفا میدهند و نق اصلی بازار ارز را تشکیل می

 .و از جمله موضوعاتی است که همواره ذهن فعاالنبازارهای ارزی را به خود مشغول کرده است

کنند تا حاشیه سود خود  میاستفاده  "هجینگ ارزی"هایی نظیر  گیرند از روش معموالً افرادی که در معرض چنین ریسکی قرار می

چنانچه یک واردکننده بخواهد بهای کاالی خریداری شده . المللی جلوگیری کنند های پیش بینی نشده بین را افزایش داده واز زیان

از خارج خود را در آینده و به ارزی مشخص پرداخت کند، همواره با این خطر مواجه است که نرخ برابری آن ارز به پول ملی 

. دهد کند و با این عمل، خود را در مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش می لذا از هم اکنون به خرید آن ارز اقدام می. ایش یابدافز

شود که به معنی خنثی سازی ریسک موجود در یک بازار  نوعی قرارداد آتی محسوب می (Hedging) به عبارت دیگر، هجینگ

 .ی دیگر استبا استفاده از ریسک متضاد در بازار

هجینگ یا پوشش قیمتی ریسک . مطرح است (future) المللی به عنوان قراردادهای آتی قرارداد هجینگ امروزه در بازارهای بین

قرارداد اختیار خرید یا فروش، قراردادهای آتی و فوروارد، ابزارهای . های مالی میباشد های مدیریت ریسک یکی از استراتژی

 .گردد ها برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز استفاده می هستند که از آن ای برای هجینگ مشتقه

هایی که به دنبال  با توجه به رشد و توسعه بازارهای مالی و دانش مربوط به ابزارهای مشتقه در دنیا، به طور عمده اغلب شرکت

اما در . آورند از ابزارهای موجود در آن روی می مدیریت ریسک نوسانات ارز خود هستند، به بازارهای مالی پویا و کارا و استفاده

کشور ما هنوز بسترهای الزم برای شکل گیری بازار مالی با ابزارهای کافی به دالیلی مانند؛ ساختار و نظام ارزی کشور، وابسته بودن 

یرات شدید در آن بر اثر نوسانات درآمد ارزی کشور به ارز دولتی حاصل از درآمد نفت، دخالت گسترده دولت در بازار ارز و بروزتغی

 .درآمد نفتی مهیا نشدهاست
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توان انتظار داشت بازار کارای ارز ایجاد شود و وقتی بازار ارز به  به عبارت دیگر وقتی کنترل کننده اصلی بازار ارز دولت است،نمی

از این رو . ثمر خواهد بود رهای مشتقه ارزی بیمعنای واقعی آن وجود نداشته باشد تالش برای راه اندازی بازارهای مالی ارزی و ابزا

های متداول دنیا در پوشش ریسک نوسانات ارز، در ایران نیز استفاده کرد و باید به  رسد در شرایط کنونی نتوان از روش به نظر می

های بیمه هم در  رکتبر بازارهای مالی، ش  دهد که در کشورهای دنیا، عالوه ها نشان می بررسی. های جایگزین متوسل شد روش

 .کنند برخی موارد اقدام به بیمه نوسانات ارز می

ای در این حوزه باشند، الزم است که ریسک آن را به دقت کنترل  برای این که شرکت های بیمه قادر و راغب به ارائه خدمات بیمه

ار است و شرکت بیمه به سختی قادر خواهد بود که پیش بینی نوسانات نرخ ارز بسیار پیچیده و دشو  گیری کنند، در حالی و اندازه

بیمه باالیی پرداخت  توان به متقاضی، خدمات بیمه ای ارائه نمود که حق لذا در صورتی می. الگویی برای محاسبه ریسک ارائه دهد

 .کند

نرخ ارز جزء پذیر بودن یک ریسک عام نبودن آن است؛ به عبارت دیگر نوسان  از طرف دیگر، یکی از شرایط اصلی بیمه

تغییراتفراگیر اقتصادی است و در اثر تحقق ریسک، شرکت بیمه دچار یک ریسک عمومی شده و مجبور به پرداخت خسارت به 

 .گذاران می شود تعداد زیادی از بیمه

رکشورهای حتی د. های بیمه خصوصی تمایلی برای ورود به این رشته ندارند به دلیل ریسک باالی بیمه نوسانات نرخ ارز، شرکت

ای دولتی یا تحت حمایت دولت، با هدف حمایت از واردکنندگان  های بیمه پیشرو در این زمینه، نظیر هلند و کره جنوبی نیزشرکت

 .پردازند نامه می  و صادرکنندگان کشور خود، به ارائه این نوعبیمه

ها، اجازه  ظور کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمتنامه ای، به من با تصویب آیین 1331شورای عالی بیمه، در فروردین ماه سال 

نامه  شرایط عمومی بیمه"های بیمه را در چارچوب  صادراتی توسط شرکت -نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی  صدور بیمه

وق الذکر، های بیمه خصوصی به دالیل ف صادر کرد؛ با این حال، تاکنون شرکت "صادراتی-نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی 

 .تمایلی برای ورود به این عرصه از خود نشان نداده اند

که دولت بخواهد براساس قانون چهارم و پنجم توسعه به پوشش چنین ریسکی اقدام نموده و از صادرکنندگان و  در صورتی 

های دولتی به حمایت  سیس شرکتواردکنندگان حمایت نماید، باید به صورت غیر مستقیم به حمایت مالی از آن ها بپردازد و با تأ

 .گذاران و متقاضیان بیمه ریسک نوسانات ارزی، اقدام نمایند از بیمه

از سوی دیگر؛ با وجود انحصارات داخلی در صنایع تولیدیکشور، همواره تمام یا قسمتی از حقوق مصرف کننده، نظیر؛جلب رضایت 

در تفکرات برخی از  (Egoism) وجود خودخواهی. ه می شودمشتری و ارائه محصول مطابق با نیاز بازار نادیده گرفت

در عرصه . تولیدکنندگان باعث بدبینی مردم نسبت به مصرف کاالها و خدمات داخلی و به طبع تضعیف تولیدات داخلی می گردد

در نهایت به جای آن  اقتصاد، احتکار و سودهای نامتعارف را می توان به عنوان خطرناک ترین دستاورد اصالت فردی بیان کرد،که

های مردم، ایجادکارخانه های تولیدی، گسترش بازارهای داخلی، ارتقاء سطح کیفی کاالها و افزایش اشتغال و در  که برآیند سرمایه

نهایت رشد صادراتباشد؛ موجب حرکت سرمایه ها به سمت بازارهای غیرمولد نظیر سفته بازی می گردد، که پایدار و ارزش آفرین 

 .و این به معنای ناکارآمدی اقتصاد و ناتوانی آن در ایجاد اشتغال می باشدنیست 

حمایت و پرداخت سوبسید به صنعت بیمه، باعث ایجاد اطمینان و حاشیه ایمنی برای صنایع تولیدی در استفاده از منابع ارزی 

صل آن کاهش هزینه های انرژی ناشی از صندوق توسعه ملی و تزریق خونی تازه به شریان های تولید داخلی می گردد؛ که ماح

بکارگیری تکنولوژی روز و برتر، افزایش بهروری و ارتقاء کیفیت تولیدات و توان رقابت با محصوالت خارجی در بازارهای داخلی و 

 .بین المللی، حذف انحصارات،توسعه بازارهای هدف داخلی و گسترش صادرات خواهد بود
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داخت مابه التفاوت احتمالی افزایش نرخ ارز به صنایع در خصوص سرمایه گزاری یا نوسازی ماشین امید است با حمایت دولت در پر

آالت و تجهیزات و بهرمندی از تکنولوژی پیشرفته در قالب هجینگ تسهیالت ارزی، فرصت تاریخی برای رشد و پویایی صنایع 

 .و عدالت اجتماعی باشیم فراهم شود تا شاهد رونق اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش بهره وری

بدیهی است با توجه به توافقات اولیه در خصوص برجام و آزاد سازی منابع ارزی کشور، یکی از راه های جلوگیری از تزریق مستقیم 

ز منابع به جامعه و تبعات ناشی از آن، نوسازی صنایع می باشد؛ تا با اصالح و انتخاب زیر ساخت های مناسب و کسب منابع ناشی ا

سرمایه گذاری های مولد، منافع آتیمصرف کنندگان که همانا بهرمندی از کاالهای داخلی با کیفیتی باالتر و قیمتی پایین تر از 

 .کاالهای وارداتی را تأمین و تضمین نماید تا گامی استوار در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته شود

http://www.foodpress.ir/ 
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 برنامه وسیاست ها
 فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  1چهار شنبه 

 39میلیون تن محصول کشاورزی در سال  4۳9تولید / و عملکرد دو ساله وزارت جهاد کشاورزی ه برنامه
رسانی وزارت جهاد کشاورزی مهمترین  اطالعهمزمان با آغاز هفته دولت، مرکز روابط عمومی و  -اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .ها و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دو سال استقرار دولت تدبیر و امید را تشریح کرد ها، برنامه سیاست

، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، متن این گزارش به شرح زیر «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 :ستا

در راستای اجرای اسناد باالدستی نظیر حمایت از تولید،کار و سرمایه ایرانی، تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار محصوالت اساسی و 

های اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید، جایگزینی واردات و توسعه صادرات ¬راهبردی از محل تولیدات داخلی، اجرای سیاست

اورزی پنج برنامه محوری را در چارچوب ظرفیت های ملی طراحی کرد و با حمایت های دولت یازدهم غیرنفتی، وزارت جهاد کش

 .در دو سال گذشته در مسیر تحقق اهداف این برنامه ها گام برداشت

 برنامه های محوری وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید

لیدات بخش کشاورزی و دستیابی به اهداف نظام و دولت تدبیر و امید، وزار جهاد کشاورزی برای حفظ، بهینه سازی و پایداری تو

افزایش تولید و "،"افزایش کمی و کیفی تولید به ویژه در محصوالت راهبردی و ارتقای ضریب خوداتکایی"پنج برنامه محوری 

عه صادرات محصوالت کشاورزی و توس"،"تامین ذخایر راهبردی و تنظیم بازار داخلی"،"وری منابع و عوامل تولید¬ارتقای بهره

را طراحی و مراحل  "برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه ¬حفاظت و بهره"و  "ها¬گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی و فرآورده

 .اجرای آن را آغاز کرد

شور از جمله گندم، در این زمینه، طی دو سال گذشته، برنامه های افزایش تولید داخلی برای هشت محصول اساسی و راهبردی ک

 .ذرت، دانه های روغنی، جو، چغندرقند، برنج، پنبه و حبوبات نیز تهیه و اجرای آن ها آغاز شده است

همچنین،توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی،حمایت از شرکت های دانش بنیان، ،اصالح نظام آموزش و ترویج کشاورزی، گسترش 

وسعه مکانیزاسیون و بهره گیری و انتقال فناوری های نوین کشاورزی، توسعه کشت های تعامالت با مراکز تحقیقاتی بین المللی،ت

متراکم و گلخانه ای،گسترش سامانه های آبیاری نوین و توسعه عملیات آبخیزداری با هدف افزایش بهره وری منابع آبی کشور به 

 .طور ویژه مورد توجه بوده است

ی و آبزی پروری،تجهیز،نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی،تقویت و توسعه تشکل ها  عالوه بر این، توسعه صید ماهیان دریای

تعاونی های تولید و واگذاری امور تصدی گری به آن ها، تامین به موقع و با کیفیت نهاده های تولید، افزایش و اعالم به موقع قیمت 

تای تامین امنیت غذایی، توسعه بازارهای صادراتی و ارتقای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، توسعه ذخایر راهبردی در راس

 .سالمت محصوالت غذایی نیز در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته است

 :در ادامه به مهمترین اقدامات و دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم اشاره می شود

 زی در دولت یازدهممهمترین اقدامات وزارت جهاد کشاور

 تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری و توسعه شبکه ها

های نوین آبیاری به ویژه آبیاری تحت فشار، ¬ا هدف بهره برداری بهینه از منابع آب کشور، طرح تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه

سدهای مخزنی و بندهای انحرافی و همچنین توسعه اجرای طرح توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی اراضی زیر 

طرح تجهیز اراضی به سامانه  32بر این اساس، در سال . های آبخیزداری در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد

، سطح اجرای  33ع در سال هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور اجرا شد و با بهبود تخصیص مناب ۰6های نوین آبیاری در سطح 

 .هزار هکتار رسید 15۳این طرح به 
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با اختصاص منابع از « مصوب سفر مقام معظم رهبری»های خوزستان و ایالم  هزار هکتار از دشت ۸۸۳در این زمینه،طرح احیای 

در دست انجام است که هزار هکتار نیز  15۸هزار هکتار اجرا شد و در سطح  ۰۰در سطح  1333محل صندوق توسعه ملی در سال 

 .هزار هکتار آن اتمام و تحویل خواهدشد 82نیز  133۰تا پایان سال 

هزار هکتار از اراضی اجرا شد که این طرح با  3۸طرح توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در سطح  32عالوه بر این، در سال 

 .ه اجرا درآمدهزار هکتار از اراضی کشاورزی ب 3۸در سطح  33درصدی در سال  151رشدی 

هزار هکتار اجرا شده  1۰در سطح  32همچنین،طرح تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی نیز که در سال 

 .افزایش یافت 33هزار هکتار در سال  83درصدی به  ۰32ود با رشدی 

 نوسازی ناوگان و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

هم تاکنون سه خط اعتباری به پرداخت تسهیالت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافته است از ابتدای استقرار دولت یازد

میلیارد تومان جذب و یک هزار میلیارد تومان اعتبار سال جاری مراحل اجرایی خود را می  1۸۸۳که دو خط اعتباری آن به مبلغ 

هزار دستگاه انواع ادوات  26گاه انواع تراکتور و کمباین و بیش از هزار دست 25با تخصیص این اعتبارات در مجموع بیش از . گذراند

 .مده مورد نیاز بخش کشاورزی در دو سال گذشته تامین شده است

 افزایش تولیدات زراعی و باغی

سب  افزایش عملکرد تولیدات زراعی و باغی در واحد سطح،بکارگیری بذور مقاوم به خشکی و کم آبی،اجرای طرح الگوی کشت متنا

وضعیت خاک و آب،توسعه باغ ها در اراضی شیبدار، توسعه کشت های متراکم و گلخانه ای و انتقال کشت سبزی و صیفی به لخانه 

با تامین به موقع و با کیفیت نهاده های .ها از جمله اولویت های وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم بوده است

درصدی  8با رشد  32میلیون تن در سال  68در دو سال گذشته تولیدات زراعی از ...( وکود،بذر،تسهیالت،مکانیزاسیون )طح،تولید

 2هزار تن با افزایش  3۸۳میلیون و  1۸همچنین،تولیدات باغی نیز از .افزایش یافته است 33میلیون تن در سال  53به بیش از 

 .هزار تن رسیده است 3۳۳میلیون و  16درصدی به 

 1333میلیون تن درسال  1۳3درصد رشد به بیش از  6/6با  1332میلیون تن در سال  3638زی از در مجموع،تولیدات کشاور

 .رسیده است

و همچنین  33میلیون تن در سال  635به  32میلیون تن در سال  ۰38میلیون تنی خرید تضمینی گندم از  2در این زمینه،افزایش 

 ۸۳۳درصدی بارندگی و از بین رفتن  18راعی جاری با وجود کاهش میلیون تن گندم برای سال ز 8پیش بینی خرید تضمینی 

هزار هکتار از مزارع گندم در اثر کم آبی، موفقیت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در بهینه سازی روش ها،ابزار و نهاده های 

فاده از بذور مرغوب،توسعه مکانیزاسیون در همین زمینه،تولید شکر نیز با انتقال کشت بهاره به پاییز،است. تولید را نشان می دهد

هزار  ۸۰۳عالوه بر این،ذخایر گندم کشور از . هزار تن افزایش یافته است 33۸به یک میلیون و  33با رکوردی بی سابقه در سال ...و

 .افزایش یافته است 1333میلیون تن در پایان سال  ۸/6به بیش از  1332تن در پایان سال 

وری از منابع آبی و پایداری ¬ای در سطح حدود هزار هکتار از اراضی در راستای افزایش بهره¬ات گلخانهاحداث و توسعه تولید

تولید در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و وزارت جهاد کشاورزی در صورت تخصیص منابع و تأمین اعتبار تسهیالت مورد نیاز با 

 .ار گلخانه در سال را داردنرخ ترجیحی آمادگی ایجاد بیش از سه هزار هکت

 توسعه تولیدات دامی

در دولت تدبیر و امید، تامین پروتئین مورد نیاز مردم از طریق تولیدات داخلی و افزایش سرانه مصرف شیر و لبنیات و تخم مرغ و 

همواره مورد توجه وزارت همچنین، تنظیم بازار این محصوالت با خرید مازاد تولید و توسعه بازارهای صادراتی در دو سال گذشته 

در این راستا،اصالح نژاد دام های سبک،سنگین و طیور و ایجاد زنجیره های تولید محصوالت از جمله . جهاد کشاورزی بوده است
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هزار  3۸5میلیون و  11از (دام و طیور)بر این اساس،تولیدات پروتئینی..رویکردهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی به حساب می آید

 .هزار تن افزایش یافته است ۸۳۳میلیون و  12درصدی به  ۰33با رشد  32سال  تن در

 توسعه تولیدات شیالتی

افزایش تولید و سرانه مصرف آبزیان و همچنین بهره گیری از فناوری های نوین به منظور توسعه روش های صید و آبزی پروری از 

ل و جنوب کشور از جمله اولویت های وزارت جهاد کشاورزی جمله پرورش ماهیان به شیوه ماهی در قفس در آب های شما

هزار تن ماهی با استفاده از فناوری پرورش ماهی  2۳۳بر این اساس، پیش بینی می شود در طول برنامه ششم .محسوب می شود

تجهیزات و عملیات هزار تن ماهی به این روش موافقت اصولی صادر شده که خرید  ۸۳هم اکنون برای تولید . در قفس تولید شود

هزار تن رسیده  3۸3رشد به  535با  32هزارتن در سال  88۸در مجموع، تولید محصوالت شیالتی از .اجرایی آن آغاز شده است

 .است

 بهبود تراز تجاری و ارزش صادرات محصوالت کشاورزی

ت کشاورزی در راستای اجرای سیاست های با بهبود وضعیت تولید و رایزنی های گسترده برای بازاریابی و افزایش صادرات محصوال

میلیارد دالر انواع محصوالت کشاورزی و  8/6بیش از  1333اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی در سال 

در این زمینه،تراز تجاری .درصد رشد داشت 26غذایی به خارج از کشور صادر شد و ارزش صادرات محصوالت کشاورزی بیش از 

میلیارد دالر  ۸3۰درصد کاهش و حرکت در جهت مثبت به منفی  323۸با منفی  32میلیارد دالر در سال  8ذایی کشور از منفی غ

 .بهبود یافت

 صیانت از منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی

و همچنین جلوگیری از تغییر کاربری  دولت یازدهم به حفظ و توسعه جنگل ها و مراتع،بیابانزدایی و مقابله با آثار سوء گرد و غبار

در این راستا،سفر و بازدید رییس جمهوری از جنگل های بلوط .اراضی زراعی و باغی با هدف حفظ تولید ملی توجه ویژه ای دارد

هزار  ۰35زاگرس و مشارکت مردم و سازمان ها و نهادهای ذیربط در احیای این جنگل ها، اجرای عملیات آبخیزداری در سطح 

زدایی و کنترل کانون های بحرانی در -هزار هکتار، اجرای عملیات بیابان ۰3هکتار، حفاظت از خاک و توسعه جنگلکاری در سطح 

برای دریافت گزارش ها  131و  1۸۳۰هزار هکتار،رفع تجاوز و خلع ید از متصرفان اراضی کشاورزی و ایجاد سامانه های  15سطح 

 .امات وزارت جهاد کشاورزی به حساب می آیدو مشارکت های مردمی از جمله اقد

 توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی

وسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با هدف بهره مندی کشاورزان از ارزش افزوده محصوالت تولیدی خود،افزایش ماندگاری و 

در این راستا با حمایت از توسعه .کاهش ضایعات در دولت تدبیر و امید جزو اولویت های وزارت جهاد کشاورزی بوده است

گذاری در صنایع کشاورزی و مرتبط با بخش کشاورزی در واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی و تاکید و توسعه ایجاد ¬سرمایه

های زراعی، باغی، دام و طیور با ظرفیت -واحد جدید صنایع تبدیلی در زیربخش 663تعداد  1333زنجبره های تولید در سال 

  .برداری رسیده است¬نفر به بهره 3۰11زایی -میلیون تن مواد خام کشاورزی و با اشتغال ۰3۸جذب 

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

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post
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 برنامه وسیاست ها
 ایسنا - 1۹۳۱شهریور  ۱چهارشنبه 

 کشور 9آغاز کشت فراسرزمینی در / کاهش قیمت خوراک مرغ
های تولید  تر شدن تولید گوشت مرغ برای تولیدکنندگان با توجه به کاهش قیمت نهاده رییس موسسه جهاد استقالل از اقتصادی

تر پیگیری شده و از امسال در کشورهای قزاقستان و  های اخیر جدی کشت فراسرزمینی طی سال: طی سال گذشته خبر داد و گفت

 .های روغنی آغاز شده است دانه اوکراین برای تولید محصوالت اساسی و

طی سال : در نشست خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد -چهارشنبه  -نیا امروز  به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدرضا شافعی

تر  درصدی قیمت مواجه شده است که علیرغم پایین 1۸تر شد و با کاهش حدود  ارزان( دان مرغ)های طیور  گذشته قیمت نهاده

 .آنها کمتر شده است  قیمت گوشت مرغ در بازار نسبت به قیمت تمام شده، مرغداران کمتر احساس نارضایتی دارند و زیان بودن

تر شدن تولید  گرچه قیمت گوشت مرغ نسبت به سال گذشته با هفت درصد کاهش مواجه شده اما با توجه به اقتصادی: وی افزود

  .کنند هش قیمت خوراک مرغ، تولیدکنندگان کمتر زیان میاین محصول برای مرغداران با توجه به کا

 کشت فراسرزمینی در قزاقستان، اوکراین و غنا

ها و اهداف وزارت  کشت فراسرزمینی محصوالت کشاورزی به عنوان یکی از برنامه: مدیر عامل موسسه جهاد استقالل اظهار کرد

اکید قرار گرفته است و موسسه جهاد استقالل به عنوان مجری این جهاد کشاورزی در دولت کنونی بیش از پیش مورد توجه و ت

 .طرح پیگیر اجرای کشت فراسرزمینی شده است

تاکنون کشت فراسرزمینی در سه کشور قزاقستان، اوکراین و غنا پیگیری شده که در سال جاری کشت فراسرزمینی : وی ادامه داد

  .شود های آینده آغاز می ماهدر قزاقستان آغاز شده است و در اوکراین نیز طی 

نیا با بیان اینکه کشت فراسرزمینی محصوالت کشاورزی باعث ورود آب مجازی به کشور و کمک به بهبود مشکل بحران آب  شافعی

توانند با برخورداری از حمایت  گذاری در زمینه کشت فراسرزمینی در کشورهای مذکور می مندان به سرمایه عالقه: شود، گفت می

های این وزارتخانه نیز وجود دارد بپردازند چرا که  ریزی رت جهاد کشاورزی به تولید محصوالت مورد نیاز کشور که در برنامهوزا

 .های روغنی را در این طرح انجام دهیم درصددیم تولید محصوالت اساسی مانند خوراک مرغ و دانه

ریزی در دستور کار قرار گرفته تا  سنا مبنی بر اینکه چه برنامهمدیر عامل موسسه جهاد استقالل در پاسخ به سوال خبرنگار ای

گذاران ایرانی را  های آنها هدر نرفته و سرمایه گذاری ایرانیان در این کشورها کاهش یابد و مانند دولت گذشته سرمایه ریسک سرمایه

الت کشاورزی این است که با انعقاد همه تالش وزارت جهاد کشاورزی در زمینه کشت فراسرزمینی محصو: اخراج نکنند؟ گفت

کشت فراسرزمینی و تولید محصوالت کشاورزی مورد نیاز برای ایران را طی این ( ساله 1۸تا  1۳)قراردادهای مطمئن بلندمدت 

وی همچنین در  .های روغنی تاکید داریم مدت زمانی تضمین کند که در این زمینه بیشتر در تولید محصوالت اساسی و دانه

ایم که به جای واردات روغن خام از  همواره به واردکنندگان صنایع روغنی تاکید کرده: ص واردات روغن خام به کشور نیز گفتخصو

نیا برای حل اختالف صنایع لبنی با  راهکار شافعی .کشی استفاده کرده و دانه روغنی را به کشور وارد کنند ظرفیت صنایع روغن

استقالل در زمینه اختالفات به وجود آمده بین صنایع لبنی و دولت برای اعمال نرخ قانونی خرید شیر خام مدیر عامل موسسه جهاد دولت

های سربار آنها برای  درصد است و آنها حدود شش میلیون تن دریافت شیر خام دارند هزینه 3۳هنگامی که ظرفیت تولید صنایع لبنی : گفت

های تولیدکننده نیز  مندی را در صنایع لبنی افزایش دهیم و ظرفیت کارخانه ابد در حالیکه اگر بهرهی های لبنی نیز افزایش می تولید فرآورده

های تولیدکننده یا باید قیمت  های سربار این مشکل را نیز حل کرد چرا که در شرایط کنونی کارخانه توان با کاهش این هزینه بیشتر شود می

  .شان را بیشتر کنند دهند یا قیمت محصوالت نهایی کاهش( شیر خام)خرید مواد اولیه خود را 
 

http://www.isna.ir/fa/news/31۳2۳1۳4341 

http://www.isna.ir/fa/news/94060402954
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 برنج
 - ۳1/۸6/۸1فارس

 شود های شمالی تجهیز و نوسازی می هزار هکتار شالیراز در استان 4۳4
هزار  4۳4های شمالی کشور در سطح  سازی اراضی شالیزاری استان نخست اجرای طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچهفاز 

 .شود هکتار امسال آغاز می

به نقل از روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، رضا عظیمی مجری طرح تجهیز و نوسازی و  خبرگزاری فارسبه گزارش 

قرارداد تجاری این طرح : وگو با خبرنگار ما با اعالم این خبر افزود سازی اراضی شالیزاری استان های شمالی کشور در گفت یکپارچه

 .به عنوان کارفرما منعقد شدسه ساله ، هفته بیش میان پیمانکار چینی و وزارت جهادکشاورزی 

میلیارد تومان هستیم و در صورت تأمین این اعتبار، امسال  5۳۳اکنون منتظر برقراری خط اعتباری چین به مبلغ : وی اظهار داشت

 .هزار هکتاری اراضی خواهیم شد 1۳۸سازی  وارد عملیات اجرایی طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه

بار در  سازی اراضی کشاورزی برای نخستین اجتماعی برای طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه عظیمی همچنین از طرح مطالعات

گذرد هیچگاه، مطالعات اجتماعی نداشتیم و از  سالی که از زمان اجرای این طرح می 18طی : دولت یازدهم خبر داد و تصریح کرد

 .ایم دهاین رو همواره دراجرا با مشکالتی مانند پذیرش کشاورزان روبرو بو

سازی اراضی شالیزاری استان های شمالی کشور ،  برای انجام مطالعات اجتماعی طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه: وی ادامه داد

 .گیرد تأمین اعتبار صورت می

اند،  شدههزارهکتار در کل کشور، اراضی کشاورزی، تجهیز و نوسازی و یکپارچه  11۳سال گذشته  18عظیمی با بیان این که طی 

 .درصد این طرح در دو استان گیالن و مازندران که برنج خیز هستند، اجرا شده است 8۳: گفت

بار برای اجرای این طرح مجری  در دولت جدید و در دوره مسوولیت حجتی وزیر جهاد کشاورزی برای نخستین: وی خاطرنشان کرد

 .شود ای دنبال می تعیین شده و این طرح با نگاه ویژه

 3۸های ملی، امسال  از محل ردیف: می در مورد اعتبارات سال جاری طرح تجهیز و نوسازی اراضی شمالی نیز اذعان داشتعظی

های گذشته افزایش خوبی داشته  میلیارد تومان اعتبار برای سه استان گیالن، مازندران و گلستان تخصیص یافته که نسبت به سال

 .است

میلیارد تومان برای اجرای این طرح تخصیص یافته بود و این رقم در سال جاری  2ان مازندران سال گذشته در است: وی اضافه کرد

 .میلیارد تومان رسیده است 13برابر افزایش به  6با تقریباً 

درصد 6۳سازی اراضی شالیزاری استان های شمالی کشور با اشاره به این که در حال حاضر  مجری طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه

بینی  با توجه به اهمیتی که وزارت جهاد کشاورزی به تولید برنج می دهد، پیش: ز اعتبارات امسال تخصیص یافته است، گفتا

 .درصد این رقم پرداخت1۳۳شود امسال  می

د و وی ایجاد بستر مدرن برای اعمال مهندسی زراعی، مهندسی آب و استفاده از مکانیزاسیون در اراضی کشاورزی را ضروری خوان

 .ها را انجام داد توان این اقدام در بستر سنتی نمی: اعالم داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳1۳۳۳63۳ 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940601000630
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 برنج
 آیانا 1۹۳1 شهریور ۸1, یکشنبه

 مراقب غش در معامالت برنج باشند  کنندگان مصرف
دهد  های تولیدکننده برنج است، نشان می های غیر از تولید کمتر از استان از آنجا که قیمت برخی ارقام برنج در مکان

 .که در معامله غش وجود دارد و مردم باید در این بخش هوشیارتر عمل کنند

درباره ( ایانا)اورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران کاربردی وزارت جهاد کش -استاد دانشگاه جامع علمی 

 .شود و مشکلی از لحاظ قیمتی نداریم وفور پیدا می برنج امسالی در حال حاضر در بازار به: وضعیت برنج در کشور گفت

ها مناسب بوده و در  گذرد، قیمت بازار می با وجود آنکه تنها یک هفته از خرید و فروش رسمی برنج در: پور افزود غالمرضا خانکشی

 .حالت تعادل قرار دارد

تواند  دهد که بازار می تر نیامده و این مسئله نشان می هزار تومان پایین قیمت شلتوک در حال حاضر از سه: وی خاطرنشان کرد

 .تجربه مناسبی را در این بخش داشته باشد

 .بینند ن نیاید، پایداری تولید اتفاق خواهد افتاد و کشاورزان نیز ضرر و زیان نمیاگر قیمت برنج پایی: پور ادامه داد خانکشی

 ترین آفت بازار برنج رویه، بزرگ صدور مجوز به واردات بی

رویه و صدور  ترین آفت بازار برنج، واردات بی بزرگ: کاربردی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد -استاد دانشگاه جامع علمی 

شود، اما ثبت سفارش انجام  هایی در این بخش وجود دارد، چون با وجود آنکه واردات انجام نمی واردات است که نگرانیمجوزهای 

 .شده است

ریزی شود که ثبت سفارش طی سال  مسئوالن باید در این بخش دقت نظر بیشتری داشته باشند تا به نحوی برنامه: وی یادآور شد

 .محدود شود

هزار تومان است و برنج تازه که باید دو ماهی از خرید آن بگذرد،  برنج کهنه در بازار هشت: قیمت برنج تأکید کرد پور درباره خانکشی

 .هزار تومان است طور معمول قیمت آن در بازار هفت طبیعی است که قیمت کمترین داشته باشد و به

 .ن در سال جاری برآورد شده استهزار توما ها معادل سه قیمت شلتوک نیز در کارخانه: وی اظهار داشت

دلیل  های نگهداری شده و به شوند، مشمول هزینه هایی که توسط تجار خریداری و نگهداری می برنج: پور همچنین گفت خانکشی

 .شود و طبیعی است که مشمول افزایش قیمت شود خشک شدن آب برنج، از میزان حجم آن نیز کاسته می

تر عمل کند، زیرا در صورت اشباع شدن بازار از برنج، به  د در بخش جلوگیری از واردات غیررسمی فعالدولت بای: وی در ادامه افزود

 .شود تولید داخل لطمه وارد می

شده در هر فصلی انجام شود که در این بخش باید  تواند با توجه به ثبت سفارش انجام واردات برنج می: پور خاطرنشان کرد خانکشی

 .بت سفارش صورت گیرددر حد نیاز کشور ث

 دار کردن برنج، راهی مطمئن برای جلوگیری از اختالط و پایین آمدن کیفیت برنج شناسنامه

های ایرانی و  دار کردن برنج ریزی و شناسنامه دولت با برنامه: کاربردی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد -استاد دانشگاه جامع علمی 

کنندگان تهرانی و  ترتیب مزیت دیگر این طرح آن است که مصرف ین بخش ایفا کند و بدینتواند نقش اعظمی را در ا خارجی می

اند، از کیفیت مناسب  ای که با نام برنج هاشمی درجه یک خریداری کرده توانند مطمئن باشند که کیسه های کشور می سایر استان

 .هایی صورت گیرد ت تقلببرنج هاشمی درجه یک شمال برخوردار است؛ در غیر این صورت، ممکن اس

 .وجود نیاید ترتیب مشکلی از لحاظ کیفیت و تغییرات آن به الزم است در بخش برنج برندسازی انجام شود تا بدین: وی تصریح کرد
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کنندگان باید نسبت به قیمت برنج در بازارهای مصرف هوشیار باشند، زیرا چطور ممکن است برنج  مصرف: پور یادآور شد خانکشی

این . هزار تومان به فروش برسد هزار تومان داشته باشد و در بازار تهران با شش ی درجه یک در بازار گیالن قیمتی هشتهاشم

 .معامله مشخص است که دارای غش بوده و الزم است مردم هوشیارتر باشند

جهاد کشاورزی وعده داده بودند که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش معاونت غذا و دارو با وزارت : وی تأکید کرد

دار کردن اجباری برنج را در دستور کار دارند که در این بخش باشد با سرعت بیشتری اقدامات الزم انجام  از اسفندماه شناسنامه

 ./شد می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰256-1.html+ 
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 پسته
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۳, دوشنبه

 سازی مؤسسه تحقیقات پسته کشور  خصوصی
های تحقیقاتی به تدریج یک  سازی مؤسسه ها، خصوصی گذاری برای رشد بیشتر تحقیقات کشاورزی و افزایش سرمایه

 .شود اجبار محسوب می

سازی این مؤسسه در  از خصوصی( ایانا)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس مؤسسه تحقیقات پسته کشور امروز 

های مربوطه  های پژوهشی در کارگروه سازی مؤسسه با پیشنهاد مؤسسه تحقیقات پسته کشور طرح خصوصی: آینده خبر داد و گفت

 .در حال بررسی است

صورت فعال در امور پژوهشی وارد شده و بخش دولتی ضمن  خصوصی به در صورت تصویب این طرح بخش: اهلل جوانشاه افزود امان

گذاری خواهد  های مورد نیاز صنعت پسته کشور در سه زمینه کشاورزی پایدار، غذای سالم و محیط زیست سرمایه حمایت از پروژه

 .کرد

ای را تنظیم کنیم، خاطرنشان  اده و اساسنامههای قانونی قدیم و اخیر ایجادشده استف وی با بیان اینکه قرار بر این است از ظرفیت

در هر جا که قانون نتواند به ما کمکی کند، از طریق مجلس شورای اسالمی و هیئت امنای سازمان تحقیقات مشکل را حل : کرد

 .خواهیم کرد

مان تحقیقات، آموزش سازی مؤسسه را با وجود اعالم موافقت وزارت جهاد کشاورزی و ساز جوانشاه روند طی شدن مراحل خصوصی

صورت پایلوت  عنوان نخستین مؤسسه و به مؤسسه تحقیقات پسته کشور به: بر اعالم کرد و ادامه داد و ترویج کشاورزی زمان

 .شود و بخشی از تحقیقات آن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد سازی می خصوصی

بندی برسند و مسیر دشوار این تغییر، با کمک وزارت جهاد  وی اظهار امیدواری کرد که بتوانند تا پایان سال جاری به جمع

 .راحتی طی شود کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به

در تالش هستیم بتوانیم با بهبود : رئیس مؤسسه تحقیقات پسته کشور با بیان اینکه قسمتی از تحقیقات اقتصادی است، تصریح کرد

 .ارزش افزوده مؤسسه را افزایش دهیم و خلق ثروت کنیمکمیت و کیفیت تحقیقات 

گیری نخواهیم بود، اظهار  درصد و پیشرفت چشم 1۳۳سازی  های ابتدایی قادر به خصوصی شک در سال جوانشاه با عنوان اینکه بی

 .با واگذاری مرحله به مرحله مؤسسه به بخش خصوصی شاهد تغییرات قابل توجهی خواهیم بود: داشت

های تحقیقاتی به تدریج یک  سازی مؤسسه ها خصوصی گذاری برای رشد تحقیقات کشاورزی و افزایش سرمایه: پایان گفتوی در 

 ./شود اجبار محسوب می
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 پسته
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, یکشنبه

تولید پسته با کیفیتی باالتر از استاندارد اتحادیه اروپا در / رکورد تولید و صادرات پسته ایرانی شکسته شد
 ایران 

عنوان یکی از خریداران عمده این محصول مهر تأییدی بر سالمت تولید و  خرید پسته ایرانی توسط اتحادیه اروپا به

 .ایران استصادرات پسته در 

های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  مدیرکل دفتر امور میوه

با وجود خشکسالی در استان کرمان : بینی کرد و گفت هزار تن پیش 2۸۳، تولید پسته کشور در سال جاری را (ایانا)کشاورزی ایران 

ها، سالی پربار  های جدید و به بار نشستن آنها و مدیریت باغ های مناسب فصلی، احداث باغ این استان، بارش و سال نیاور پسته در

 .با بیشترین میزان تولید را پیش رو داریم

و هزار هکتار آن بارور و مابقی نابارور  325هزار هکتار است که  335های پسته  تن با بیان اینکه سطح زیر کشت باغ رمضان رویین

های سمنان، خراسان رضوی، فارس،  هزار تنی در استان کرمان در سال جاری، در استان 1۸رغم افت تولید  به: نهال هستند، افزود

های جدید و استفاده از ارقام پرمحصول شاهد افزایش تولید پسته  دلیل به ثمر رسیدن باغ خراسان جنوبی، مرکزی و تهران به

 .هستیم

 ار تن پسته در سال جاریهز 48۳صادرات بیش از 

هزار تنی پسته در  1۸۳با توجه به صادرات : هزار تن پسته در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد 18۳وی از صادرات بیش از 

هزار تنی در سال  18۳و  1332هزار تنی در سال  12۳، 1331هزار تنی در سال  128، 133۳هزار تنی در سال  138، 1383سال 

 .یشترین میزان صادرات را خواهیم داشتامسال ب 1333

کنگ، ویتنام،  شود، کشورهای عمده خریدار پسته ایران را هنگ کشور دنیا صادر می 51تن با اشاره به اینکه پسته ایران به  رویین

 .امارات متحده عربی، ترکیه، قزاقستان، آلمان، عراق، هند و پاکستان عنوان کرد

دالر برای هر کیلوگرم برشمرد و  11تا  3دسیری و خشک معاونت باغبانی، بهای پسته صادراتی را های سر مدیرکل دفتر امور میوه

هزار تومان نیز  3۰هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است که این میزان تا  2۰متوسط قیمت خرید پسته از باغداران : تصریح کرد

 .یابد افزایش می

کرمان، خراسان رضوی، یزد، فارس، خراسان جنوبی، سمنان، مرکزی، تهران و قزوین های شاخص تولیدکننده پسته را  وی، استان

هزار تن از این  11۳رغم خسارات واردشده به میزان پسته تولیدشده استان کرمان، این استان با تولید  به: اعالم کرد و یادآور شد

 .محصول، بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده است

های آبیاری نوین، میانگین تولید در این استان را با  ا اشاره به حل مشکالت خشکسالی استان کرمان با استفاده از سیستمتن ب رویین

در برخی : کیلوگرم در هکتار اعالم کرد و اظهار داشت ۰۳۳هزار و  ها یک کیلوگرم در هکتار و در بقیه استان 8۳۳وجود خشکسالی 

 .رسد کیلوگرم نیز می ۸۳۳عملکرد در هکتار به دوهزار و ها مانند سمنان میانگین  استان

 ها افزایش عملکرد در واحد سطح جایگزین گسترش باغ

های سردسیری و خشک معاونت باغبانی برنامه این دفتر را افزایش عملکرد در واحد سطح با اجرای عملیات  مدیرکل دفتر امور میوه

 .ها عنوان کرد باغی به جای گسترش باغ به

دلیل تنوع ارقام، میزان کم  ها، به ورزی شده برای این محصول ناب ایرانی و برخی غرض رغم مشکالت مطرح با بیان اینکه به وی

شده، درصد باالی خندان بودن آن و شکوفایی و سابقه خوب این محصول، پسته ایرانی خواهان زیادی در دنیا  اسیدهای چرب اشباع

 .دارد
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میلیون  6۳۳را یک میلیارد و  1333شوند، ارزش صادرات سال  های صادرشده به نام ایران صادر می پسته تن با تأکید اینکه رویین

بندی شده و وارد  بندی پسته ایران در سایر کشورها، این محصول به نام ایران بسته حتی در صورت بسته: دالر عنوان کرد و گفت

 .شود بازار می

های  با توجه به آزمایش: را باالتر از استاندارد اتحادیه اروپا برشمرد و تأکید کرد وی استاندارد پسته تولیدشده در کشور

کل استاندارد و مراکز تحقیقاتی مرتبط کیفیت پسته ایرانی را در  گرفته، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره صورت

 .اند باالترین سطح تأیید کرده

سازی صادرکنندگان، تمامی استانداردهای الزم برای  های آموزشی برای باغداران و آگاه ی کالسبا برگزار: تن در پایان افزود رویین

در تولیدات پسته کشور وجود ندارد و این محصول با ... گونه سمی ازقبیل آفالتوکسین و شود و هیچ تولید و صادرات رعایت می

عنوان یکی از خریداران عمده این محصول مهر  ط اتحادیه اروپا بهشود که خرید پسته ایرانی توس بیشترین کیفیت تولید و صادر می

 ./تأییدی بر این امر است
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 پسته
  فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  ۹سه شنبه 

 <باالخره پسته تازه بخوریم یا نه؟ کشاورزی
عنوان تولیدکننده و صادرکننده این  دهد که انجمن پسته به در حالی که اتحادیه خشکبار خبر از سرطانزا بودن پسته تازه می 

به گزارش جهان صنعت، این پرونده با هشدار رییس اتحادیه خشکبار مشهد به .داند اطالعی می محصول این اظهار نظر را حاصل بی

ارزانی ممقانی با این توضیح ادامه داده . «پسته تازه نخورند زیرا سرطانزاست»مردم خواست که  مردم آغاز شد به طوری که وی از

ساعت بعد پوست تازه آن از خود پسته جدا شود در غیر این  2۰شود باید تا  است که زمانی که پسته از روی درخت چیده می

شود که تا یک هفته طول  د بود اما در مواردی مشاهده میهای سرطانزای غیرقابل مشاهده خواه صورت منبعی برای پرورش قارچ

خوری پنج  پسته تازه: گو با تسنیم ضمن رد این نظر گفت و دبیرکل انجمن پسته ایران در گفت.کشد این محصول به بازار آید می

شود و اینکه تولیدکننده  دهد و مانند دیگر محصوالت کشاورزی به سرعت به بازار مصرف عرضه می درصد تولید کشور را تشکیل می

داند  هر شخص آگاهی می: علی احمدیان افزود.ای آن به بازار ایجاد کند، منطقی نیست ای در عرضه ای بخواهد وقفه کننده یا توزیع

در صورتی که پسته تغییر : وی خاطرنشان کرد.که باید برای جلوگیری از فساد، محصول خود را به سرعت به بازار مصرف عرضه کند

شکل داده و دچار پوسیدگی شود مردم خود به طور معمول تمایلی برای مصرف و خریداری آن ندارند و نباید به تشخیص مردم 

ای ماندگاری  ترین عارضه ای که شکاف نداشته باشد تا یک هفته بدون کوچک از طرفی پوست پسته: احمدیان گفت.توهین کرد

پوسیدگی باشد حتما دارای عارضه است و پسته نیز از این قاعده مستثنا نیست لذا مردم ای که دارای  هر میوه: وی اظهار کرد.دارد

درصد از بازار فروش این محصول در اختیار خشکبارفروشان و  1۳به طور معمول هر ساله حدود .کنند از مصرف آن خودداری می

تواند تاثیر مستقیمی در جایگاه فروش این  ها می هارنظرکنندگان این محصول است که این اظ پنج درصد در اختیار باغداران و توزیع

شود و به مدت یک ماه تا  گفتنی است زمان آغاز برداشت پسته به طور معمول از نیمه شهریورماه آغاز می.محصوالت داشته باشد

کند که  از کشور صادر میدرصد محصول خود را به خارج  8۸ترین صادرکننده پسته،  ایران به عنوان بزرگ.یابد روز ادامه می ۰۸

 رو ها به چین می ای از آن بعد از اعمال تحریم بخش عمده

: http://www.foodpress.ir/Post. 
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 تامین منابع مالی
 - ۳1/۸6/۸1فارس

 میلیون تن گندم 4۶4خرید تضمینی /ریال از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است میلیاردهزار  22۶4
 1وزارت جهاد کشاورزی و این شرکت، ظرف دو روز گذشته،   با پیگیری: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرد

 .هزار میلیارد ریال دیگر از مطالبات گندمکاران پرداخت شد

 5به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به خرید  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار میلیارد ریال می  3۳مبلغ کل خرید بیش از : تومان ازکشاورزان، گفت 11۸۸هزار تن گندم به قیمت مصوب  5۸۳میلیون و 

 .ملیارد ریال نیز به گندمکاران بدهکاریم 23۸۳۳میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز و  ۸۳۳هزار و  66ود که تا امروز ش

هزار میلیارد به  ۰از روز چهارشنبه گذشته که وعده پرداخت مطالبات را به کشاورزان داده بودیم، تاکنون : دکتر علی قنبری افزود

دهیم، کلیه مطالبات گندمکاران  های که انجام می ست، و با تدابیرهایی که دولت اندیشیده و پیگیریحساب کشاورزان واریز شده ا

 .در آینده نزدیک واریز خواهد شد

ها به دلیل عدم پیش بینی بودجه و اعتبارات الزم  معاون وزیر جهاد کشاورزی با اظهار اینکه مشکل پرداخت به موقع وجوه گندم

هزار میلیارد ریال پیش بینی کرده و محل های آن  32اعتبارات خرید را به مبلغ  3۰دولت در بودجه سال : نیست، خاطر نشان کرد

را نیز مشخص نموده است؛ لیکن موانع اقتصادی و مالی دولت که بخش اعظم آن به کاهش قیمت نفت بر می گردد، کار تامین و 

 .تخصیص اعتبارات را با مشکل روبروکرده است

خوشبختانه مردم عزیز و : ید بر اینکه دولت و این شرکت با تمام توان در صدد کسب رضایت کشاورزان هستند، عنوان کردوی با تاک

اند، و از این پس نیز چنین خواهد بود  کشاورزان زحمتکش تاکنون مشکالت را به خوبی درک کرده و همدلی الزم را با دولت داشته

زمان با دریافت اعتبار از مراجع ذیربط، پول گندم کشاورزان را کما فی السابق به حسابشان دهیم که هم و ما این اطمینان را می

 .واریز کنیم

دغدغه پرداخت بهای : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، دولت را در ایفای تعهدات خود جدی و پیگیر دانست و اعالم کرد

ن شرکت ندارد و در مجموع، دولت علیرغم مشکالت عدیده مالی و اقتصادی، ها تنها اختصاص به وزارت جهاد کشاورزی و ای گندم

 .مندی کشاورزان عزیز است بدنبال جلب رضایت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳1۳۳122۸ 
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 تامین منابع مالی

 - ۳1/۸6/۸۰فارس

میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با 449نیاز به / شود انداری می و خروج دام در مرزها راه ورودسامانه پایش 

 تب مالت
میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با تب مالت در کشور خبر داد و  449رئیس سازمان دامپزشکی کشور از نیاز به 

 .شود انداری می ج دام در مرزها راهسامانه پایش ورود و خرو:گفت

، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در نشستی که به مناسبت هفته خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شدن مشکل آنفلوانزای پرندگان هنوز مرغ تولید رغم رفع  دولت برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا علی

شرط الزم برای صادرات برخورداری از مقررات : شود، گفت ایران از مرز عراق و تخم مرغ و مرغ تولید ایران به افغانستان صادر نمی

 .بهداشتی و محصول سالم است، اما این موضوع به تنهایی کافی نیست

کشورهای دیگر حق دارند که : های مرغ و تخم مرغ ایرانی هیچ مشکلی ندارند، افزود محمولهوی با بیان اینکه به لحاظ بهداشتی 

 .خودشان در مورد واردات تصمیم بگیرند و هیچ مشکلی به لحاظ سالمتی محصوالت صادراتی نداریم

ارزه همه جانبه با این بیماری برای مب: رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح راجع به تب مالت اظهار داشت

 .نیازمند امکانات در عرصه نیروی انسانی و اعتبارت الزم و متعددی هستیم

نمایندگان مجلس در این رابطه . راهبردی مبارزه با این بیماری تهیه و در یک کتاب تقدیم دولت شد  بر این اساس برنامه: وی افزود

 .دند شده استاز وزیر خواستار رسیدگی به این بیماری بو

سازمان دامپزشکی برای رسیدن به اهداف مطلوب در راستای حل مشکل تب مالت نیازمند : رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد

 .میلیارد تومان اعتبار است 123به 

 133۰ماهه سال  ۸در : ترین راه مبارزه با این بیماری واکسیناسیون فراگیر است، اظهار داشت وی با بیان اینکه موثرترین و آسان

 .درصد در زمینه واکسیناسیون دام افزایش عملکرد ثبت شده است 36،  1333نسبت پنج ماهه سال 

ماهه ابتدای سال  ۸هزار واکسیناسیون علیه تب مالت و در  3۳۳میلیون و  18،  1333ماهه ابتدای سال  ۸در : خلج تصریح کرد

 .اسیون علیه این بیماری انجام شده استهزار نوبت واکسین 6۸۳میلیون و  2۸بالغ بر  3۰

های انتظامی به منظور پایش و کنترل تردد وسایل  سامانه یکپارچه الکترونیکی با همکاری سازمان دامپزشکی و دستگاه: وی گفت

اندازی  اهها در مبادی ورودی و خروجی کشور امسال ر های خام دامی و نهاده نقلیه حامل هر نوع دام، طیور، آبزیان و فرآورده

 .شود می

و  33ماهه اول سال  ۸در مقایسه : گفت 3۰و  33در ادامه رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به حجم واکسیناسیون در سال 

 .ایم درصد افزایش حججم عملکرد در واکسیناسیون داشته 2حدود یک الی  3۰ماهه اول سال  ۸

هزار پوشش  6۳۳میلیون و  12۰تعداد  3۰ر پوشش واکسیناسیون و سال هزا ۰۳۳میلیون و  12۰تعداد  33سال : وی افزود

 .های مختلف دامی انجام شده است واکسیناسیون علیه بیماری

: رسانی اقتصادی بیشتری دارند گفت هایی که سرعت انتشار بیشتر و قدرت خسارت خلج با اشاره به واکسیناسیون درمورد بیماری

های  هزار واکسیناسیون بر علیه بیماری 5۳۳میلیون و  32میلیونی،  12۰همان زیرمجموعه  از 1333ماهه ابتدای سال  ۸در 

ها  هزار واکسیناسیون بر علیه این بیماری ۸۳۳میلیون و  1۳2تعداد  133۰ماهه  ۸اند و در  مختلف که سرعت انتشار باالیی داشته

 .انجام شده است

http://www.farsnews.com/
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درصد افزایش  1۳۸، 3۰مجموع در مقایسه این دو بازه زمانی در سال  بنابراین در: رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد

 .های مهم انجام شده است واکسیناسیون در بیماری

 39نسبت به مدت مشابه سال  31ماهه اول سال  4درصدی موارد بیماری در  48کاهش *

های دامی را روی هم جمع کنیم  گر کل بیماریا: ها به دست آمده است تصریح کرد خلج با بیان اینکه نتایج خوبی از واکسیناسیون

 .ایم کاهش موارد بیماری داشته 33ماهه  ۸نسبت به  3۰ماهه  ۸درصد در  28در مجموع 

وی با بیان اینکه بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار مهم که در صورت بروز، ورشکستگی اقتصادی برای دامداران به 

 .ایم درصد کاهش موارد بیماری داشته 68، 33ماهه نخست سال  ۸نسبت به  3۰ماهه نخست سال  ۸در : دنبال دارد تصریح کرد

ماهه ابتدای امسال  ۸درصد در  ۸۸: رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه با اشاره به بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک گفت

 .ایم کاهش بیماری داشته 33ماهه سال  ۸نسبت به 

درصد افزایش عملکرد  1۳ماهه سال گذشته  ۸ماهه ابتدای امسال نسبت به  ۸نین درمورد بیماری هاری در همچ: خلج تصریح کرد

هزار نوبت  162، 3۰ماهه ابتدای سال  ۸نوبت واکسیناسیون و در  5۳۳هزار و  1۰5، 33ماهه سال  ۸ایم به طوری که در  داشته

 .واکسیناسیون علیه این بیماری انجام شده است

تالش ما در عرصه مدیریت کالن این بوده که : اره به محدودیت درآمد دولت ناشی از کاهش درآمدهای نفتی اظهار داشتوی با اش

های مالی وجود دارد  با انسجام در سازمان دامپزشکی و همچنین وزارت جهاد اقدامات موثری را حتی در شرایطی که محدودیت

 .انجام دهیم

مصرف این ماده : غ در همه کشورهای پیشرفته و کدکس اتحادیه اروپا مورد تأیید است، گفتوی با بیان اینکه مصرف خمیر مر

های گوشتی مشکلی ندارد و به لحاظ علمی سازمان دامپزشکی کشور همواره نظر خود را در  اولیه در صنایع تولیدکننده و فراورده

 .ت نظر سازمان دامپزشکی است، اعالم کرده استهای پایان دوره که تح رابطه با خمیر مرغ تولید شده از طریق مرغ

هزار مجوز بهداشتی صادرات محصوالت  31سال گذشته بیش از : خلج با اشاره به صادرات محصوالت پروتئینی تصریح کرد

 .مجوز واردات نیز داده شده است 5۸۳۳های پروتئینی به وسیله سازمان دامپزشکی صادر شده و همچنین حدود  فرآورده

 تن میگو به روسیه صادر شد 4۳* 

هزار مجوز بهداشتی  6۰۳همچنین : تنی میگو به روسیه، گفت 2۳رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به صادرات اولین محموله 

صادر شده و پروتکل بهداشتی بین ایران و روسیه در مراحل نهایی قرار  3۰ماهه ابتدایی سال  ۸برای صادرات دام زنده سبک در 

 .دارد

 صادرات انواع محصوالت پروتئینی به چین در مرحله مذاکره نهایی است* 

برای صادرات انواع محصوالت پروتئینی به چین در مرحله مذاکره نهایی هستیم و در این ارتباط اولین : وی کشور اظهار داشت

حال تکمیل و ارسال است تا بتوانیم پرسشنامه ارسال شده از سوی چین تکمیل و برای آنها ارسال شده و دومین پرسشنامه هم در 

 .های طیور به این کشور فراهم کنیم شرایطی را برای صادرات مستقیم محصوالت و فرآورده

با این دو کشور برای صادرات در : خلج همچنین با اظهار امیدواری برای فراهم آوردن بستر صادرات به پاکستان و آذربایجان گفت

 .مرحله نهایی مذاکره هستیم

مصرف این ماده : ی با بیان اینکه مصرف خمیر مرغ در همه کشورهای پیشرفته و کدکس اتحادیه اروپا مورد تأیید است، گفتو

های گوشتی مشکلی ندارد و به لحاظ علمی سازمان دامپزشکی کشور همواره نظر خود را در  اولیه در صنایع تولیدکننده و فراورده

 .های پایان دوره که تحت نظر سازمان دامپزشکی است، اعالم کرده است ریق مرغرابطه با خمیر مرغ تولید شده از ط
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هزار مجوز بهداشتی صادرات محصوالت  31سال گذشته بیش از : خلج با اشاره به صادرات محصوالت پروتئینی تصریح کرد

 .ردات نیز داده شده استمجوز وا 5۸۳۳های پروتئینی به وسیله سازمان دامپزشکی صادر شده و همچنین حدود  فرآورده

 مرغداران طلب قانونی ندارند*

مرغداران بابت غرامت ناشی از آنفلوانزای پرندگان با بیان اینکه مرغداران طلب  3۳رئیس سازمان دامپزشکی در مورد بدهی سال 

مدت انقضا مرغ خود را نگه مرغدار موظف به بیمه کردن واحد مرغداری خود است،همچنین نباید بیشتر از : قانونی ندارند، گفت

 .گیرد دارند، بنابراین به افرادی که رعایت موارد مذکور را نکرده باشند قانونا غرامتی تعلق نمی

 6سال گذشته : اسکن و آنفلوانزای پرندگان گفت های لمپی خلج در ادامه این نشست در رابطه با غرامت پرداختی بابت بیماری

میلیارد تومان در اختیار  ۸تا  ۰رامت بابت این دو بیماری در نظر گرفته شده که این مقدار حدود میلیون تومان غ 8۳۳میلیارد و 

 .های مختلفی از جمله ضدعفونی، قرنطینه و سموم شد دامداران قرار گرفت و مابقی نیز صرف هزینه

اگر امسال مواردی از این بیماری مشاهده شود  بنابراین: توان مانع این دو بیماری شد، افزود وی با بیان اینکه با واکسیناسیون می

 .گیرد غرامتی به آن تعلق نمی

 32این بیماری سال : وارد کشور شده است، گفت 63از سال  VHSرئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه بیماری ویروسی 

 .در کشور شیوع یافت

تعداد مزارع آلوده در : مورد بوده است،گفت 322ه به این ویروس ، تعداد مزارع پرورش ماهی آلود32خلج با بیان اینکه در سال 

 .درصد مزارع آلوده کاهش یافته است 62مورد کاهش یافته و به این ترتیب  1۸6به  33سال 

 63، 33مورد گزارش شده که این تعداد به مدت مشابه سال  23، 3۰ماهه سال  ۸تعداد مزارع آلوده به این بیماری در : وی افزود

 .رصد کاهش یافته استد

 68: رئیس سازمان دامپزشکی در مورد اقدامات انجام شده در رابطه با مبارزه با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سال جاری گفت

هزار آزمایش و  1۸۰نمونه برداری و  ۰۳۳هزار و  1۳1انجام شده و همچنین ... هزار نوبت بازدید از مراکز مختلف پرورش، کشتار و 

 .های آن شستشو و ضدعفونی شده است هزار خودرو مرتبط با طیور زنده و فرآورده 2۳8

شود تا خیالمان راحت شود که در فصل سرما مشکلی  برنامه دوم پایش ما در تابستان امسال به زودی شروع می: خلج تصریح کرد

 .در رابطه با شیوع مجدد آنفلوانزای حاد پرندگان نداریم

: سازی رازی در مورد تولید واکسن تب برفکی اقدامات خوبی انجام داده است، گفت نکه مؤسسه واکسن و سرموی با اشاره به ای

 .محموله تولیدی این مؤسسه در فارم تأثیر خوبی داشته و امیدواریم مطالعات دامپزشکی نتایج آن را تایید کند

تولید داخلی و خارجی در حال رقابت و مردم مختار هستند هر های مختلف  رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه واکسن

سازی رازی یک مؤسسه تحقیقی منحصر به فرد است ولی این بدان  موسسه واکسن و سرم: کدام را که بخواهند تهیه کنند، گفت

 .تر نباشد های نسل جدید و کیفی مفهوم نیست که مؤسسه به دنبال واکسن

جهاد کشاورزی در کنار مؤسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی این سیاست را دارد که هر سیاست وزارت : خلج بیان داشت

های دانش بنیان بتوانند واکسن و مواد بیلوژیک کیفی و مؤثر به اندازه کفایت تأمین کنند در آن بخش باید مؤسسه  گاه شرکت

 .تولیدات خود را کاهش دهد

اگرچه : ینکه سازمان برای انجام وظایف خود با کمبود نیروی انسانی مواجه است، گفترئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان ا

توان آن را واگذار کرد و در راستای  شود اما یک سری وظایف حاکمیتی است که نمی برخی از امور به بخش خصوصی واگذار می

 .انجام آن وظایف با کمبود نیرو مواجه هستیم
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نفر در سازمان دامپزشکی توسط دولت صادر شد  12۳۳سال گذشته انجام شد باالخره مجوز جذب  هایی که با پیگیری: وی افزود

ای که از متقاضیان از طریق سازمان سنجش گرفته  اما در مرحله تأمین بودجه آن در مرحله اول قرار شد براساس آزمون و مصاحبه

 .نفر به نیروی انسانی این سازمان اضافه شود ۰۳۳شده در نهایت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳5۳۳۳62۳ 
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 تامین منابع مالی
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۹, سه شنبه

 گذاری تراکتورهای کشور ظرف سه سال  پالک/ درصد 48به  44اصالح نرخ سود تسهیالت مکانیزاسیون از 
بینی  ترتیب پیش رسد که بدین درصد می 48درصدی تسهیالت مکانیزاسیون اصالح شده و به  44زودی نرخ سود  به

 .شود روند جذب اعتبارات تسهیل شود می

با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشا

رسد، در حالی که این نرخ در حال حاضر  درصد می 18تأکید وزیر جهاد کشاورزی، از چند روز آینده نرخ سود تسهیالت بانکی به 

 .ترتیب تسریع شود شود که روند جذب تسهیالت بدین بینی می درصد است و پیش 21

هزار  ۰۸ای که تاکنون  گونه در دولت تدبیر و امید در حوزه مکانیزاسیون تغییرات بسیار مؤثری انجام شده، به: کامبیز عباسی افزود

شود تا سه سال آینده بیش از  بینی می پرونده نیز در حال بازدید و بررسی است و پیش 5۳گذاری شده و  تراکتور در کشور پالک

 .گذاری شوند سال عمر داشته و وضعیت مناسبی دارند، پالک 13هزار تراکتور در کشور که باالی  2۳۳

عمل آمده و تا  پاش در کشور، آزمون به کننده سم عرضه 58از : ها در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد پاش وی از استانداردسازی سم

 .ش غیراستاندارد در عرصه نداشته باشدپا ای سم کننده شود که هیچ عرضه بینی می پایان سال پیش

مورد دارای نقص تشخیص داده شده که در حال اصالح است و هشت  12آزمون به اتمام رسیده و  6۰تاکنون : عباسی ادامه داد

 .مورد دیگر نیز در مرحله آزمون نهایی است

بینی  یط الزم برای عرضه در عرصه را دارند و پیشمورد از آنها شرا ۸2های رایج موجود در کشور  پاش از میان سم: وی تصریح کرد

 .پاش غیراستاندارد در عرصه مکانیزاسیون نداشته باشد ای سم کننده شود ظرف چهار ماه آینده هیچ عرضه می

در راستای تعیین میزان : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در زمینه بخش سوخت و انرژی حوزه مکانیزاسیون یادآور شد

کنندگان برای انتخاب  رسانی به مصرف رسانی به وزارت صنعت، اطالع وخت و انرژی مورد استفاده در حوزه مکانیزاسیون، اطالعس

ها و شناخت تراکتورهای حائز استفاده را در حال اقدام داریم تا بتوانیم برچسب انرژی روی تراکتورهای مورد استفاده را  بهترین

 .کند ای در کشور چه مقدار انرژی مصرف می خص شود که هر وسیله مکانیزهترتیب مش نصب کنیم تا بدین

مدل به ارزیابی  18مدل تراکتور در کشور برای میزان مصرف سوخت تحت بررسی قرار گرفته که از این بین  62: عباسی تأکید کرد

 .ی و برچسب انرژی روی آنها نصب کنیمشود تا پایان سال بتوانیم تمامی ادوات موجود را بررس بینی می نهایی رسیده و پیش

 .شود این اقدام در راستای مصرف بهینه سوخت انجام می: وی اظهار داشت

 کن برنج در کشور هزار ایستگاه خشک اندازی ساالنه یک راه

یون برنج انقالب بزرگی در حوزه مکانیزاس: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درباره مکانیزاسیون در حوزه برنج گفت

شود  صورت مکانیزه و با کمباین برداشت می های شمالی به درصد اراضی شالیزاری استان 6۳وجود آمده و در شرایط فعلی حدود  به

 .موقع عملیات برداشت مؤثر است ها، ضایعات و انجام به که این امر در کاهش هزینه

شود ساالنه  بینی می اقداماتی را در دستور کار دارد و پیشهای برنج  کن این مرکز برای توسعه خشک: عباسی همچنین افزود

 .اندازی شود که اعتبارات آن از محل خط اعتباری توسعه مکانیزاسیون خواهد بود کن برنج در کشور راه هزار ایستگاه خشک یک

واند سرعت توسعه ت های برنج داریم که توسعه آن می کن در شرایط فعلی خالء بزرگی در حوزه خشک: وی خاطرنشان کرد

 .مکانیزاسیون را در این بخش افزایش دهد

ترتیب  های این بخش را به حد مکفی برسانیم که بدین کن ای پنج تا شش ساله خواهیم توانست خشک در برنامه: عباسی ادامه داد

 .کند تلفات برنج کاهش یافته و کیفیت بهبود پیدا می
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های گیالن و مازندران فضای خالی وجود  های برنج در استان کن در حوزه خشک درصد 6۳تا  ۸۳در حال حاضر : وی تصریح کرد

 .دارد

 میلیارد تومان از اعتبارات توسعه مکانیزاسیون در قالب خط اعتباری 41جذب 

 ۰۳۳هزار و  تاکنون شش: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درباره پرداخت تسهیالت به حوزه مکانیزاسیون یادآور شد

میلیارد تومان آن  5۰ایم که  نامه داشته ها معرفی میلیارد ریال از محل خط اعتباری مکانیزاسیون برای دریافت تسهیالت به بانک

درصد، روند جذب تسهیالت سرعت پیدا  18به  21شود با اصالح نرخ سود تسهیالت از  بینی می منجر به پرداخت شده است و پیش

 .کند

مورد آزمون و ارزیابی انجام شده  131های کشاورزی در حوزه تجهیزات آبیاری  ش استانداردسازی ماشیندر بخ: عباسی تأکید کرد

مورد آزمون ارزیابی و استانداردسازی توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون در این حوزه به سرانجام رسیده است که  51۳که بیش از 

 .دهد میاین امر رشد شش برابری را در دولت تدبیر و امید نشان 

گرفته، در حالی که  مورد انجام می 21های گذشته، ساالنه تنها  های کشاورزی در سال در حوزه ادوات و ماشین: وی اظهار داشت

 .مورد آزمون و ارزیابی انجام شده که این امر نشان از رشد هفت برابری در این حوزه دارد 1۰۸طی یک سال و نیم قبل، بیش از 

شود، باعث رشد چشمگیر در حوزه تولید و  هایی که در جهت استانداردسازی ادوات مکانیزه انجام می آزمون :عباسی در پایان گفت

 ./شود کشاورزی می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰3۰1-1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24341-1.html
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان

 اختصاص منابع بلوکه شده در توسعه بخش کشاورزی
های بخش کشاورزی استفاده  منابع بلوکه شده را باید به عنوان سرمایه مولد و توسعه زیرساخت: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .کرد

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  عباس پایی

اقتصاد کشور مشکالت مختلفی دارد که همواره :خصوص صادرات و واردات محصوالت کشاورزی در دوران پساتحریم اظهار داشت

دانان به این نتیجه رسیدن که باید  یی اقتصادرویه و عدم حمایت از تولید داخل است که از سو یکی از مشکالت جدی آن واردات بی

 .اقداماتی در جهت کنترل واردات محصوالت خارجی مشابه داخل صورت گیرد

های تحریم تا حدود زیادی واردات محصوالت خارجی کنترل شده که در واقع این امر یک دستاورد مهم تلقی  طی سال: وی افزود

ای در  های خارجی این دستاردها از دست دهیم زیرا در حال حاضر کشور سهم عمده شود و از سویی نباید با گشایش تجارت می

 .تامین منابع غذایی خود دارد

تواند جلوی واردات احتمالی ناشی از  های حمایتی از تولید داخل می دولت با سیاست: عضو کمیسیون کشاورزی خاطرنشان کرد

 .ها را بگیرد گشایش رفع تحریم

های  بنابراین منابع بلوکه شده باید به عنوان یک سرمایه مولد و توسعه در جهت توسعه زیرساخت: مه بیان کردزاده در ادا پایی

 .کشاورزی و تامین تسهیالت بانکی ارزان قیمت استفاده کرد

اعالم نشده که  ها از سوی دولت در حال حاضر بسیاری از استراتژی:وی با اشاره به استراتژی دولت در دوران پساتحریم تصریح کرد

های دولت در راستای افزایش راندمان  های داخل و اقتصاد مقاومتی سیاست انتظار داریم در دوران پساتحریم با توجه به پتانسیل

 . های بخش کشاورزی صنایع، بازارو صادرات باشد زیرساخت

http://www.yjc.ir/fa/news/۸233532 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 - ۳1/۸6/۸۹فارس

 شود شاخص امسال اجرا می تحقیقاتیطرح  4۳
طرح تحقیقاتی شاخص در سال جاری در این موسسه  4۳سازی رازی از اجرای  رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم

 .خبر داد

طرح تحقیقاتی در زمینه  1۳در سال جاری : از کرج، حمید کهرام ظهر امروز در نشست خبری گفت خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .تولید واکسن در دست اجرا داریم که تمام تالش خود را برای به مرحله تولید رساندن این محصوالت خواهیم داشت

های سال  ترین برنامه های تب مالت، اوریون، سیاه سرفه و به مرحله تولید رساندن این محصوالت از مهم سنارتقای واک: وی افزود

 .جاری در این موسسه است

های این مجموعه بوده نیز در  ترین تولید نوع تزریقی واکسن فلج اطفال که به عنوان یکی از شاخص: این مسئول خاطرنشان کرد

 .روزی مسئوالن این موسسه امیدواریم این مهم نیز تا پایان سال جاری به نتیجه برسد ش شبانهدستور کار است که با تال

تولید واکسن فلج : شود، افزود ساله یکی از تولیدکنندگان با سابقه کشور محسوب می 3۳کهرام با بیان اینکه موسسه رازی با قدمتی 

ه در این موسسه است که با توجه به حساسیتی که دارد همچنان در رأس های تولید شد ترین واکسن ترین و اساسی اطفال از قدیمی

 .تولیدات است

 .کن شده است سال بوده که فلج اطفال در کشور ریشه 1۸اکنون مدت  به دلیل کیفیت باالی این واکسن هم: وی افزود

درات واکسن به کشورهای دیگر خبر سازی رازی در ادامه سخنان خود از کمبود میزان صا رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم

 .از آن جایی که تأمین نیازهای کشور در این حوزه مهم است لذا میزان صادرات محصوالت این موسسه زیاد نیست: داد و افزود

خی از های موجود در این موسسه اما همچنان در برخی از موارد، واردات بر ها و توانایی البته با توجه به تمام ظرفیت: کهرام گفت

 .ها را به کشور شاهد هستیم واکسن

کنند که این موضع باید  برند تولید کننده دنیا محصوالت خود را در بخش دام و طیور به کشور وارد می 6۳اکنون  هم: وی ادامه داد

 .به درستی مورد تجدیدنظر قرار گیرد

های زنده وارداتی دام و طیور به  ه است را انتقال واکسناکنون تهدیدی برای این موسس ترین مواردی که هم این مسئول یکی از مهم

 .کشور عنوان کرد

گیرد و الزم است برای جلوگیری از بروز برخی از مشکالت  اکنون نظارت کافی در این حوزه صورت نمی هم: کهرام خاطرنشان کرد

 .این مهم به صورت دقیق مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد

درصد  3۳: های زنده در کشورهای پیشرفته گفت ان خود با اشاره به ممنوعیت واردات واکسنوی در بخشی دیگر از سخن

شود و در بسیاری از موارد نیازی نیست تا وارداتی از کشورهای دیگر داشته  های انسانی و دامی در این شرکت تولید می واکسن

 .باشیم و امیدواریم در این روند تجدیدنظر شود

 23اعتبارات در سال جاری : ه سخنان خود از افزایش اعتبارات این موسسه از سوی دولت خبر داد و افزوداین مسئول در ادام

میلیارد افزایش داشته، ضمن آنکه سهم درآمد اختصاصی از تولید این موسسه در مقایسه با سال گذشته با رشدی محسوس به 

 .میلیارد تومان رسیده است 15۳میزان 

 گامبورو در سال جاری ارتقای تولید واکسن*

های این موسسه را در سال جاری ارتقای تولید واکسن گامبورو  سازی رازی یکی از برنامه رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم

 .های طیور است ترین بیماری تولید واکسن گامبورو به عنوان یکی از شاخص: عنوان کرد و گفت

http://www.farsnews.com/
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شد که با تالش شبانه روزی و پس از دو سال، زمینه تولید انبوه  واکسن وارد کشور می به گفته وی، ساالنه دو میلیارد دوز از این

 .این واکسن در کشور فراهم شد

در : های بهداشت و علوم خبر داد و تصریح کرد کهرام در بخشی دیگر از سخنان خود از تاسیس دو مرکز رشد با همکاری وزارتخانه

بنیان را  طی دو سال تشکیل شده است که تاکنون هشت مورد آنها مجوز فعالیت دانششرکت  2۸بخش مربوط به وزارت بهداشت 

 .اند گرفته

 .ها برخی از کارهای تحقیقاتی به آنها محول خواهد شد به گفته وی، با فعال شدن این شرکت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳3۳۳۳382 
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 تحقیقات  و نوآوری ها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۹, سه شنبه

ارسال گزارش زیان های ضد سالمتی پارازیت به / تالش برای تامین دو ماهواره داخلی کشاورزی و هواشناسی
 شورای امنیت ملی 
مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین سازمان انرژِی اتمی است که مشترکا اینگونه پارازیت ها  وظیفه سازمان تنظیم

را تحت نظر داشته و هرجا با پارازیت های مضر برای سالمتی مردم برخورد کردند سریعا بررسی، گزارش و برخورد 

ارش آن برای شورای عالی امنیت ملی کنند و اخیرا نیز موردی در این خصوص به وزارت ارتباطات اعالم شد که گز

 .ارسال شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه، مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، ساماندهی پیامک های انبوه از جهت 

رسیدگی مباحث تنها این کمیته موظف به : محتوا تنها از سوی شورایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شود، گفت

 .مرتبط در این حوزه است

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه های جدید شرکت 

ز سوی خدمات ارتباطی ایرانسل در جمع خبرنگاران در خصوص سوء استفاده های مربوط به ارسال پیامک های انبوه مسابقه ای ا

البته اپراتورها برای قطع پیامک های انبوه شماره هایی را اعالم کرده اند تا افراد در صورت تمایل : اپراتورهای ارتباطی کشور، افزود

 .نداشتن این پیامک ها را دریافت نکنند

قابل  13۸کند، از طریق سامانه پیامک هایی نیز که انبوه نیست اما ارسال آنها برای مشترکین مزاحمت ایجاد می : وی اظهار داشت

 .پیگیری است و پلیس فتا نیز برخورد با اینگونه مسائل را در دستور کار خود قرار داده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص پارازیت هایی که برای مقابله با ماهواره ها ارسال می شوند 

همواره رهبر : ال پارازیت های مضر برای سالمت مردم خط قرمز دولت یازدهم محسوب می شود، گفتنیز با تاکید براینکه، ارس

 .معظم انقالب و همچنین رییس جمهوری بر این نکته تاکید داشته اند

ازیت ها را وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین سازمان انرژِی اتمی است که مشترکا اینگونه پار: وی افزود

تحت نظر داشته و هرجا با پارازیت های مضر برای سالمتی مردم برخورد کردند سریعا بررسی، گزارش و برخورد کنند و اخیرا نیز 

 .موردی در این خصوص به وزارت ارتباطات اعالم شد که گزارش آن برای شورای عالی امنیت ملی ارسال شد

ره به برنامه های این وزارتخانه در ارتباط با ماهواره ایرانی نیز با اشاره به وجود دو برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشا

یک برنامه از سال های گذشته شروع شده تا براین اساس ماهواره های مورد نیاز در داخل کشور : موازی در این خصوص، گفت

 .تاب شده و استقرار این روند ادامه خواهد داشتساخته شود و در چند سال گذشته نیز چندین ماهواره آزمایشی پر

، وزارت ارتباطات و SAPوی با اشاره به نیازهای بخش های مختلف کشور از جمله سازمان صدا و سیما، بانک ها، شرکت های 

حوزه های  ما نیازمند دو ماهواره ملی در ارتباط با پخش و: شرکت های زیرمجموعه و سایر کسب وکارها به ماهواره ملی، گفت

ارتباطی کشور هستیم که دراین جهت کنسرسیومی متشکل از ذی نعفان بایستی شکل گیرد و طبیعی است که سازمان فضایی 

 .محوریت این کار را برعهده خواهد داشت

هواره واعظی، ماهواره دیگر مورد نیاز که بیشتر در بخش های کشاورزی، محیط زیست، هواشناسی و غیره مورد نیاز است را ما

 .در تالش هستیم که مطابق با برنامه این دو ماهواره را در داخل تامین نماییم: سنجش از راه دور عنوان کرد و گفت

 5۳۳وی در بخش دیگری در ارتباط با مشکالت موجود با سازمان صدا و سیما در بهره گیری از باندهای با فرکانس پایین تر مانند 

از دو سال پیش تاکنون پیگیر این موضوع از معاونت فنی صدا و : ، اظهار داشت۰Gو  3Gعرصه  به منظور ارائه خدمات بهتر در

 .سیما بوده ایم و در حالی که این مسائل در بسیاری از کشورها مرتفع شده، متاسفانه ما به نتیجه ای نرسیده ایم
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سال شبکه پخش خود را از  1۸ظرف مدت  تصمیم گرفته شده که تمام کشورهای دنیا ITUسال قبل در  1۸از : واعظی گفت

حالت آنالوگ به سمت دیجیتال ببرند، چرا که هنگامی که همه وارد دیجیتال شدند پهنای باند فرکانسی بسیار کمی نیاز دارند و 

 .را برای استفاده موبایل آزاد کنند 8۳۳تا  5۳۳برهمین اساس الزم است باند های فرکانسی 

در حال : ینکه، بهره گیری از باندهای با فرکانس پایین تر به نفع خود صدا وسیما نیز می باشد، تصریح کردوزیر ارتباطات با بیان ا

از این باند که در گذشته برای پخش استفاده می کردند در حال  ITUسال قبل  1۸حاضر کشورهای همسایه براساس مصوبه 

د ادامه پیدا کند، در آینده در نوار مرزی سراسر کشور مشکالت فنی حاضر برای موبایل استفاده می کنند و در صورتیکه این رون

 .ایجاد خواهد شد

مورد نیاز است و به اپراتور  3و  2معموال باند های فرکانسی  TD-LTEوی در ادامه صحبت های خود بخصوص اینکه، برای پروژه 

اپراتوری قرار می گیرد و اپراتور برای آن میلیارد ها تومان  این فضای فرکانسی هنگامی در اختیار: داده شده، نیز گفت 33۸سوم باند 

هزینه می کند امکان پس گرفتن آن وجود ندارد و مسئله صدا و سیما یک مسئله خاص است و این باند یک باند آزادی است که ما 

 .تحویل داده ایم

با اقدامات انجام شده : ر از شبکه وای فای، گفتهزار نف 2۳۳واعظی در بخش دیگری با اشاره به استفاده بیش از یک میلیون و 

درخصوص خروج تکنولوژی وای فای از انحصار، این تکنولوژی گسترش پیدا خواهد پیدا کرد و پروانه جدیدی که روز گذشته برای 

وژی برای ارائه ایرانسل صادر شده و پروانه دیگری که به زودی صادر خواهد شد، شرکت ها خود تصمیم می گیرند که از چه تکنول

 .سرویس به مشترکان خود استفاده کنند

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰315-1.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 - ۳1/۸6/۸۰فارس

 شناور تحقیقاتی کمپوزیتی در چوئبده نخستینبرداری از  بهره
با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئوالن، از نخستین شناور تحقیقاتی کمپوزیتی ساخته شده به 

 .برداری شد روش تزریق در خالء در بندر چوئبده بهره

مگاه شنبه با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، از آبادان، شا خبرگزاری فارسبه گزارش 

برداری از نخستین شناور تحقیقاتی  رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالت کشور و جمعی از مسئوالن استانی و محلی، بهره

در چوئبده از توابع شهرستان آبادان  کمپوزیتی ساخته به روش تزریق در خالء، در محل شرکت صنایع دریایی نوح جنوب واقع

 .برداری شد بهره

این نخستین شناور : برداری از این شناور اظهار کرد معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی در آئین بهره

سوئدی ساخته دشه و به روش یاد شده است که به دست کارشناسان ایرانی شرکت صنایع دریایی نوح جنوب و کمک متخصصان 

 .گیرد های آزاد مورد استفاده قرار می های تحقیقاتی در عرصه آب برای انجام فعالیت

 .طراحی این شناور بر اساس خصوصیات جغرافیایی این محل انجام شده است: اسکندر زند افزود

شناور : الت ساخته شده است، اضافه کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه این شناور به سفارش موسسه تحقیقات شی

 .مذکور مجهز به یک آزمایشگاه تحقیقاتی است که می تواند آبهای شمال و جنوب کشور را پوشش دهد

رود تا شیالت  امید می: زند با قدردانی از حمایت استاندار خوزستان و فرماندار ویژه شهرستان آبادان در انجام این طرح، تصریح کرد

 .برداری الزم و مناسب را ببرد شده کشوری، از این شناور بهره استای تحقق اهداف تعیینمنطقه در ر

میلیون از سوی موسسه  6۸۳به گفته رئیس سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، برای ساخت این شناور تحقیقاتی، مبلغ 

 .تحقیقاتی شیالت کشور هزینه شده است

گره دریایی سرعت، به عنوان مشخصات فنی این شناور نام برد  22آبخور و  133۳، پنج متر عرض، متر طول 1836۳وی در پایان از 

 .نفر را داراست 1۳اسب بخار بوده و تمامی امکانات صید و رفاهی برای  ۸۸۳این شناور دارای دو موتور : و افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳8۳۳۳۳21 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۹, سه شنبه

 کاهد  آلومینیوم از جمعیت زنبورهای عسل می
است که برای پرورش زنبورهای عسل و افزایش کیفیت محصول آنها نباید به تحقیقات جدید دانشمندان نشان داده 

 .های آلومینیومی در اطراف آنها استفاده کرد عنوان از ورقه یا قالب هیچ

های آلومینیومی استفاده  به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از اقتصاد سبز، هنگامی که برای پرورش زنبورعسل از خانه

 .شوند رو می کند و آنها با نوعی سردرگمی و گیجی روبه قدرت تشخیص زنبورهای عسل به شدت کاهش پیدا می شود، می

شود عملکرد آنها تا بیش از دوسوم کاهش پیدا کند و به مرور زمان از جمعیت زنبورعسل در سراسر جهان کاسته  این امر باعث می

 .شود

کنند که هم در سالمت و مغز زنبورهای عسل و هم ماهی تأثیر منفی  از خود منتشر میای  های آلومینیومی با گذر زمان ماده ورقه

های تولیدی از استفاده هرگونه  تر از آن رشد کیفیت عسل بنابراین باید برای پرورش هرچه بیشتر زنبورهای عسل و مهم. گذارند می

 .های آلومینیومی دوری کرد مواد یا بسته

روز آنها را از هم دور  ه آلومینیوم در رفتار زنبورهای عسل با یکدیگر هم تأثیرگذار است و روزبهنکته جالب توجه اینجاست ک

 ./کند می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/2۰23۸-1.html 
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 تخم مرغ
 ایران اکونا 1۹۳۱/  شهریور/  ۸۰, یکشنبه 

 طلسم صادرات تخم مرغ به عراق، باالخره شکست
روز ممنوعیت صادراتی در سه شنبه هفته گذشته اولین  ۰۰با تالش مسئوالن پس از : مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار گفت

 . محموله صادراتی وارد عراق شد

مرغ و مرغ از ایران را  مازندران ،سازمان دامپزشکی عراق واردات تخمپس از اعالم شیوع آنفوالنزای مرغی در یکی از روستاهای 

ممنوع اعالم کرد که البته پس از حدود یک ماه سازمان دامپزشکی کشور و سازمان بهداشت جهانی دام پاک شدن ایران از 

 .آنفوالنزای طیور را اعالم کرد

دراتی در سه شنبه هفته گذشته اولین محموله صادراتی وارد عراق روز ممنوعیت صا ۰۰البته خوشبختانه با تالش مسئوالن پس از 

 .شد

های صورت گرفته، کار اداری و گمرکی افغانستان برای تحویل گرفتن تخم مرغ از ایران انجام شده و به زودی  همچنین با پیگیری

 .نتایج وضعیت صادرات به این کشور اعالم می شود

ای که مرغداران به شدت تحت فشار  های گذشته بسیار نامطلوب بوده به گونه بازار طی هفتهمرغ در  بنا براین گزارش؛ قیمت تخم

ها کمی مساعد شده اما تا رسیدن به قیمت واقعی که به تایید مجامع رسمی کشور رسیده فاصله  بودند و در حال حاضر قیمت

کننده دست  ل قبولی برای مسئوالن، تولیدکنندگان ومصرفای مدیریت شود که به شرایط قاب داریم که امیدوارم این موضوع به گونه

 .یابیم

های اخیر، تابستان هم در کاهش تقاضا و مازاد تخم مرغ تاثیر بسزایی داشته، که  همچنین عالوه بر محدودیت صادراتی طی ماه

 . امیدوارم در شهریور ماه و با شروع صادرات تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد شود

گذار کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این  رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم دراین راستا

شنبه هفته گذشته به این کشور آغاز  روز ممنوعیت صادراتی از سه ۰۰مرغ ایران به عراق پس از  صادرات تخم: خصوص اظهار داشت

 .توانند محصول خود را از مرز خارج کنند مجوزهای الزم از سفارت عراق در ایران میشده و از سویی صادرکنندگان بعد از گرفتن 

های الزم در زمینه صادرات به افغانستان و کردستان عراق انجام شده که به زودی نتایج وضعیت  همچنین پیگیری: وی افزود

 .صادرات به این کشورها اعالم می شود

 2۸۳۳مرغ در شرایط ممنوعیت صادرات درب مرغداری کیلویی  قیمت تخم: نشان کردمرغ خاطر ترکاشوند در خصوص قیمت تخم

تومان  3۳۳۳مرغ درب مرغداری  های فراوان به مرغداران شده اما در حال حاضر قیمت تخم تومان بوده که امر مسبب فشار و زیان

 .تومان باشد ۰۳۳۳است؛ درحالیکه قیمت واقعی آن باید حدود 

مرغ تولیدکنندگان به سود معقول دست یابند و از  ریزی در تولید و بحث صادرات تخم امیدوارم با برنامه: کرد وی در ادامه بیان

 .سویی در بازار تعادل برقرار شود

های قبل از شیوع  ایم زیرا در ماه درصد مشکالت حل شده، اما هنوز هم به شرایط معمول نرسیده 3۳در حال حاضر : ترکاشوندگفت

 .هزارتن صادرات داشتیم که تا رسیدن به روند گذشته مدتی طول خواهد کشید 6۳۳۳الی  ۸۳۳۳ماهانه  آنفوالنزا

ریزی تولید را در دستور کار  ها شیوه تولید و جوجه در حال حاضر اتحادیه: مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار در ادامه تصریح کرد

مازاد تولید مواجه نشوند واز سویی با اعالم سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوع خود قرار دادند تا تولید کنندگان در بازار با مشکل 

بودن استفاده از خمیر مرغ در صنایع غذایی مسبب مشکالتی از قبیل کاهش قیمت مرغ پایان دوره، عدم تحویل مرغ از سوی 

 .در استفاده خمیرمرغ در صنایع توجیه کنیممرغ شده است که امیدوارم بتوانیم مسئوالن بهداشتی  کشتارگاه، مازاد تولید تخم
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های گذشته به کشورهای عراق و افغانستان متوقف شده بود که خوشبختانه در پی  مرغ طی ماه بنابر این گزارش؛ صادرات تخم

واقعی مرغ به قیمت  شنبه هفته گذشته صادرات به کشور عراق آغاز شده هرچند که هنوز قیمت تخم های صورت گرفته از سه تالش

 .خود نرسیده که امیدوارم با سرگیری صادرات و تعادل در عرضه و تقاضا تولیدکنندگان بتوانند به سود معقول دست یابند

http://iranecona.com/19443 
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مرغتخم   
 - ۳1/۸6/۸۹فارس

 مرغ به عراق پایان یافت ماهه صادرات تخم 4۶4توقف / مرغ از گمرک عراق تخمعبور اولین محموله صادراتی 
ماه وقفه در صادرات تخم مرغ به  4۶4باالخره پس از : گذار استان تهران گفت رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .عراق روز گذشته مرز این کشور به روی تخم مرغ ایرانی باز شد

: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار استان تهران در گفت مدیره اتحادیه مرغ تخم تپور شیری رئیس هیأ ناصر نبی

 .ماه توقف از مرز عراق عبور کرد 13۸مرغ ایرانی باالخره پس از گذشت  اولین محموله صادراتی تخم

واردات مرغ و تخم مرغ ایرانی به گمرک کشور عراق توسط مسئوالن این کشور صادر شده شنبه گذشته مجوز  از روز پنج: وی افزود

ای از تخم مرغ از گمرک این کشور عبور نکرده  بود، اما به دلیل تعطیالت پایان هفته و شرایط جدید تا روز گذشته هیچ محموله

 .بود

ای که  مرغ به عراق، نامه براساس شرایط جدید برای واردات تخم :گذار استان تهران بیان داشت رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

شود، باید به تأیید سفارت ایران در عراق برسد و برای هر کامیون هم  از دامپزشکی ایرانی برای صادرات مرغ و تخم مرغ اخذ می

 .دالر به سفارت عراق پرداخت شود، تا مجوز صادرات صادر شود 16۳باید حدود 

کنندگان ایجاد کرده است، تصریح  ی با تأکید بر اینکه میزان تولید در کشور زیاد است، و این امر مشکالتی را برای تولیدپور شیر نبی

 .باالخره روز گذشته اولین محموله صادراتی تخم مرغ از گمرک این کشور عبور کرد و صادرات تخم مرغ از سر گرفته شد: کرد

هنوز مشکل صادرات محصوالت طیور ایرانی پس از مباحث مربوط به : ذار ایران بیان داشتگ رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

ها و اقداماتی که در حال انجام است، این مشکل تا چند روز  آنفلوانزای پرندگان به افغانستان حل نشده است و امیدواریم با رایزنی

 .آینده مرتفع شود
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۰۳ 
 

 تخم مرغ
 - ۳1/۸6/۸2فارس

 مرغ از تولیدکننده بهای تخم خرید نیم/ زیر ساخت عرضه تخم مرغ در بورس کاال باید فراهم شود
برای عرضه تخم مرغ : مرغ باید مدرن شود، گفت نظام پخش تخمگذار با تأکید بر اینکه  دبیر کانون سراسری مرغ تخم

 .مرغ است بندی تخم دار شدن و بسته در بورس باید برندسازی شود و اساس آن شناسنامه

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار کشور امروز در گفت سید فرزاد طالکش دبیر کانون سراسری مرغ تخم

قرار : کنندگان محصوالت طیور با مدیرعامل بورس کاالی ایران برای عرصه این محصوالت در بورس، گفت اندیشی تولید جلسه هم

الزم برای عرضه محصوالت طیور در بورس شناسایی شده و برای عملیاتی شدن این   است این جلسات ادامه یابد تا زیرساخت

 .مسئله روی آن کار شود

تخم مرغ یک کاالی : بیان اینکه در حال حاضر شرایط و ساز و کار الزم برای عرضه تخم مرغ در بورس کاال وجود ندارد، افزود وی با

 .فاسدشدنی است و باید از نظام سنتی خرید و فروش خارج شود

ید برندسازی شود و اساس آن برای تحقق این امر با: طالکش با تأکید بر اینکه نظام پخش تخم مرغ باید مدرن شود، تصریح کرد

 .بندی تخم مرغ است دار شدن و بسته هم شناسنامه

پس از طی این مراحل، تخم مرغ قابلیت عرضه در بورس کاال را : وی با بیان اینکه باید ارزش قیمتی تخم مرغ مشخص شود، گفت

 .یابد می

ر در بورس کاال موجود است، اما عملیاتی شدن آن نیاز مصوبه عرضه محصوالت طیو: گذار تصریح کرد دبیر کانون سراسری مرغ تخم

کنندگان و مسئوالن بورس و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد تا زوایای  به زیرساخت دارد که در این مورد نشستی بین تولید

 .مختلف این امر بررسی شود

بورس هم باید ساز و کار الزم از جمله انبارهای  مرغ در بورس کاال،  در صورت فراهم شدن شرایط برای عرضه تخم: وی بیان داشت

 .مورد نیاز برای نگهداری تخم مرغ را فراهم کند

عمده مرغدارهای کوچک ارتباط تنگاتنگ و بسیار پیچیده مالی با بنکداران به عنوان خریدار محصولشان دارند : طالکش تصریح کرد

 .ه بنکداران وابسته هستندو به همین دلیل برای تأمین مالی و فروش کاال بسیار ب

 .شود تر می با عرضه تخم مرغ در بورس کاال، قیمت این محصول واقعی: وی افزود

کارشناسی  های آشکار یک شبه با اتحاد غیر گذار ایران با بیان اینکه در حال حاضر تغییر قیمت دبیر کانون سراسری مرغ تخم

مرغ با قیمت  گرم تخم هر کیلو 33اسفند  23به عنوان مثال : آید، گفت میبنکداران به صورت ناگهانی در این محصول به وجود 

تومان کاهش یافت  2۸۳۳قیمت خرید این محصول به  3۰رسید که در روز دوم فروردین  تومان درب مرغداری به فروش می 3۰۳۳

 .و این اتفاقات ناشی از تصمیم بنکداران بوده است

اگر سازمان حمایت به این کار قانع : مرغ هستیم، گفت دی پیگیر درج قیمت بر روی تخمطالکش با بیان اینکه به طور کامال ج

 .توان مدیریت کرد تر می شود، حاشیه سود تخم مرغ از درب مرغداری تا مصرف کننده را راحت

مرغ درب مرغداری  در حال حاضر هر کیلوگرم تخم: تومان عنوان کرد و افزود ۰1۳۳وی قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ را 

 .شود تومان خریداری می 2۰۳۳با قیمت 

دهد،  گویند اگر تولید تخم مرغ سود ندارد، پس چرا ادامه می ای می گذار ایران با بیان اینکه عده دبیر کانون سراسری مرغ تخم

ریزی تا پایان دوره مجبور  ان جوجهکننده از زم سال است، بنابراین تولید 2گذار طوالنی و حدود  تخم دوره تولید مرغ: توضیح داد 

 .سال را طی کند 2است 

http://www.farsnews.com/
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۰۸ 
 

هزار تومان از وی خریداری  2کننده قصد ادامه فعالیت تولیدی را نداشته باشد، مرغ با قیمت هر کیلو  اگر هم تولید: وی افزود

 .امه مسیر تولید نداردای جز اد شود، بنابراین گسیل مرغ ها به کشتارگاه هم برای او صرفه اقتصادی ندارد و چاره می
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۰1 
 

 (سایر )تولیدات باغی 
 - ۳1/۸6/۸1فارس

 آبی ارائه راهکارهای مقابله با بحران کم/ ای های گلخانه کشت توسعهضرورت 
آبی  ارائه راهکارهای اساسی برای مقابله با بحران کم: ای گفت های گلخانه وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر توسعه کشت

 .ها است ترین اولویت یکی از مهم

از کرج، محمود حجتی ظهر امروز در حاشیه رونمایی از ارقام جدید زراعی و باغی که در موسسه اصالح  ارسخبرگزاری فبه گزارش 

بودن در  تواند عالوه بر به صرفه ای می های گلخانه توسعه کشت: و تهیه نهال و بذر کرج رونمایی شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت

 .ه باشدکاهش مصرف آب تأثیرات بسیار زیادی نیز داشت

آبی نیز  های مقابله با بحران کم کارگیری راهکارهای اساسی روش های دقیق، اصولی و همچنین به ریزی باید با برنامه: وی ادامه داد

 .به صورت دقیق اجرایی شود

ارتقای : ، افزودهای ما در توسعه امور کشاورزی است ای یکی از اولویت های گلخانه وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه کشت

 .جویی آب بسیار تأثیر داشته باشد تواند در صرفه این نوع از کشت می

ریزی درست و دقیق در نظر  در کشور توسعه یافت که در یک برنامه  سال گذشته فقط حدود یک هزار هکتار گلخانه: وی ادامه داد

 .ای اختصاص داد های گلخانه ل به توسعه کشتهزار هکتار را در سا ۸هزار هکتار و پس از آن  3است بتوان ساالنه 

توسعه : های نشایی در سبزی و صیفی نیز تأکید کرد و گفت وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود بر توسعه و گسترش کشت

رت گسترده در های ما است که در نظر داریم این مهم را نیز به صو ها و اولویت ترین برنامه این روش نیز در کشاورزی یکی از مهم

 .صنعت کشاورزی اجرایی کنیم

 .درصد مصرف آب را کاهش داد 3۳توان  با اجرای این نوع کشت می: حجتی به مزایای اجرای این نوع کشت اشاره کرد و افزود

 .قرار دهنداند تا نشاها را تولید کرده و در اختیار کشاورزان  هایی ایجاد شده در این راستا موسسات و شرکت: وی تصریح کرد

تواند  شود که این طرح می ها تولید می به گفته حجتی با اجرای این کشت به جای اینکه بذر در زمین کاشته شود نشاء در گلخانه

 .درصدی مصرف آب تأثیرات بسیار زیادی را داشته باشد 3۳در کاهش 

 هزار هکتار از مزارع به سیستم نوین آبیاری مجهز شدند 42۳سال گذشته *

ر جهاد کشاورزی در بخشی دیگر از سخنان خود بر توسعه و اجرایی شدن سیستم نوین آبیاری در سطح مزارع کشور تأکید کرد وزی

 .های نوین آبیاری است ش ترین راهکارهای کاهش مصرف آب کشاورزی استفاده از رو یکی از مهم: و گفت

های زراعی کشور به  هزار هکتار از زمین 16۳انجام شده سال گذشته های  ریزی در این راستا و براساس برنامه: حجتی بیان داشت

 .سیستم نوین آبیاری مجهز شدند که توانسته سهم اساسی را در کاهش مصرف آب داشته باشد

محققان و پژوهشگزان وزارت : وی در بخشی دیگر از سخنان خود به معرفی ارقام جدید زراعی و باغی اشاره کرد و اظهار داشت

 .نوع جدید ارقام بذر را معرفی کنند 1۰اند که  کشاورزی موفق شده جهاد

تواند سهم قابل توجهی را در توسعه صنعت کشاورزی و پیش رفتن به  دستیابی به این مهم می: وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

 .سمت خودکفایی داشته باشد

های آبی و شوری  ها، مقاوم بودن به تنش انواع آفات و بیماری های جدید مقاوم بودن به از مهمترین مزایای این رقم: حجتی گفت

 .است

 .به گفته وی برخی از ارقام ارائه شده نیز زودرس هستند که این نوع رقم به آب کمتری نیاز دارد
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۰2 
 

 

 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان

 باغداران شمال نگران بازار فروش پرتقال هستند
باغداران شمال کشور از میزان تولید پرتقال راضی بودند اما نگران بازار فروش و صادرات آن : عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .هستند

، در خصوص تولید پرتقال اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی در گفتگو با خبرنگاراهلل میرمراد زهی عضو کمیسیون  هدایت

جاری باغداران شمال کشور از میزان تولید پرتقال راضی بودند اما از سویی نگران بازار فروش و  در سال: در کشور اظهار داشت

 .تواند آغاز جدیدی برای افزایش صادرات و مراودات اقتصادی باشد ای می که قطعا توافق هستهصادرات آن هستند 

 .ها مناسب باشد قطعا انگیزه تولیدکنندگان بیشتر خواهد شد های تولید قیمت بنابراین اگر با توجه به هزینه: وی افزود

و دارو و سازمان حفظ نباتات کشور باید از ایجاد قرنطینه  معاونت غذا: میرمراد زهی در خصوص سموم واردات میوه خاطرنشان کرد

 .ها را کنترل کند تا اطمینان خاطر از مصرف به مردم داده شود آفات و بیماری  نباتی میزان سموم مبارزه با

http://www.yjc.ir/fa/news/۸23383۸ 
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۰۹ 
 

 تولیدات باغی
 ایسنا - ۳1۹۱شهریور  2دوشنبه 

 درصد محصوالت باغی در مراحل تولید تا مصرف48از بین رفتن 
درصد از  28درصد از محصوالت زراعی و حدود  16در کشور ما حدود : عضو هیئت علمی موسسه فنی و مهندسی کشاورزی گفت

 .روند محصوالت باغی در مراحل تولید تا مصرف از بین می

گزارش خبرنگار ایسنا در قزوین، میرمجیدی در همایش علمی تخصصی کاهش ضایعات پس از برداشت در محصوالت کشاورزی  به

که با حضور مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان و کشاورزان و باغداران در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی 

شود، بلکه مرحله پس از برداشت  ورزی فقط مرحله کاشت، داشت و برداشت را شامل نمیکشا: استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد

 .شود وری کشاورزی و امنیت غذایی می و مصرف نیز مهم و ضروی است که موجب افزایش بهره

لی مقابله کرد ای بر چالش امنیت غذایی و بحران خشکسا توان تا حد قابل مالحضه که از طریق کاهش ضایعات می وی با بیان این

 .وری منابع تولید است کاهش ضایعات در حقیقت نوعی افزایش بهره: گفت

بندی محصول، انبارداری نامناسب، عدم  عضو هیات علمی موسسه فنی و مهندسی کشاورزی حمل و نقل نامناسب، عدم درجه

افی از بروز فسادها را از جمله مسائل مربوط بندی نامناسب، عدم فراوری غیراصولی، ناآگاهی از ماهیت محصول و شناخت ناک بسته

 .به مرحله پس از برداشت محصوالت کشاورزی ذکر کرد

سازی در فرآوری محصول، شناخت  وی استفاده از تیمارهای مناسب، آگاهی از ماهیت محصول، انبارداری مناسب، اصالحات و بهینه

ستیابی اهداف کالن بخش کشاورزی که کاهش ضایعات محصوالت بندی و سورتینگ محصول را برای د وعلل بروز فسادها و درجه

 .کشاورزی و تامین امنیت غذایی است الزم و ضروری دانست

ارزیابی سیستم و : های جامع تحقیقاتی و اجرایی در کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی اضافه کرد این محقق با اشاره به برنامه

ی در مراحل پس از برداشت، تعیین زمان مناسب برداشت محصوالت کشاورزی، تعیین مقدار دقیق ضایعات محصوالت کشاورز

های  تعیین ارقام مناسب، تعیین ماهیت محصوالت کشاورزی از نظر خواص بیولوژیکی و شیمیایی، تعیین علل و کنترل آسیب

ت و زایدات محصوالت کشاورزی های جامع تحقیقاتی در زمینه کاهش ضایعا مکانیکی و تدوین استانداردهای الزم از جمله طرح

 .است

های تولید، توزیع و صادرات محصوالت کشاورزی، مدیریت منابع انسانی و مالی در  میرمجیدی مدیریت و ساماندهی زیر ساخت

های کشت و صنعت و  های ترویجی، گسترش مجتمع های آموزشی و ترویجی به منظور انتقال یافته بخش کشاورزی، تقویت فعالیت

 .های اجرایی در کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی برشمرد تسهیالت را از جمله برنامهاعطای 

ساالنه در جهان : مومن، عضو دیگر هیئت علمی موسسه فنی و مهندسی کشاورزی کشور نیز در این همایش علمی تخصصی گفت

های نامناسب برداشت، حمل و نقل و  ثر روشدرصد در ا ۸۳تا  3۳شود که از این مقدار حدود  میلیارد تن موادغذایی تولید می ۰

میلیارد تن موادغذایی تبدیل به ضایعات شده و هرگز در دسترس مصرف  2تا  132که  وی با بیان این.روند سازی از بین می ذخیره

ترین  مهم های نگهداری در انبارها از های مدرن و محل های مهندسی، فناوری عدم بکارگیری روش: گیرد گفت کننده قرار نمی

 .مشکالت ضایعات محصوالت کشاورزی است

این محقق از دست رفتن آب، صدمات مکانیکی، تنفس، تغییر رنگ و ارزش غذایی، آلودگی کپکی و حساسیت به گاز اتیلن را 

 .دالیل افت کیفی و ضایعات پس از برداشت محصوالت کشاورزی در سبزیجات برشمرد

از دست رفتن آب، صدمات مکانیکی، نرم شدن بافت، تغییر در ترکیبات : کشاورزی افزود عضو هیئت علمی موسسه فنی و مهندسی

 .ها است شیمیایی، کال بودن، آلودگی کپکی و صدمات سرمایی از جمله دالیل افت کیفی و ضایعات پس از برداشت میوه

http://www.isna.ir/fa 

http://www.isna.ir/fa
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 باغی تولیدات
 فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  6جمعه 

 کیوی قرمز و طالیی در باغ های مازندران تولید شدکشاورزی 
هکتار  1۳معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تولید دو نوع کیوی جدید به رنگ قرمز و طالیی در  <

این دو نوع : عزیزاهلل شهیدی فر در جلسه بررسی صادرات کیوی مازندران در ساری گفت .داداز اراضی کشاورزی این استان خبر 

وی یکی از ویژگی های .کیوی با اصالح نژاد به دست آمد که از نظر وزن و حجم وضعیت بهتری نسبت به نوع قبلی کیوی دارند

با گسترش کشت این دو نوع کیوی ، دغدغه صادرات این : کیوی های جدید را برداشت محصول در اوایل شهریور ذکر کرد و افزود 

با گسترش کشت این دو : شهیدی فر اظهار کرد.محصول کیوی موجود از اوایل آبان قابل برداشت می شود .محصول کاهش می یابد

بازارهای : وی افزود .نوع کیوی، بستر تولید بیشتر این نوع محصول در مازندران و به دنبال آن افزایش صادرات نیز فراهم می شود 

کشورهای مقصد صادرات کیوی مازندران طالب این محصوالت در سه ماه دوم سال هستند که با گسترش کشت ارقام جدید ، 

شهیدی فر پیش بینی کرد تا سه سال آینده ، کشت و تولید این دو نوع کیوی جدید در .زمینه برای افزایش صادرات فراهم می شود

بر .بد و با این روش مشکالت پیش روی صادرات این محصول رفع شده و بازار بیشتری نصیب باغداران ایران شودمازندران افزیش یا

هزار تن مربوط به باغ های  2۳۳هزار تن کیوی در کشور تولید می شود که حدود  3۳۳اساس آمارهای موجود هم اکنون ساالنه 

الح آن در کشور نیوزیلند صورت گرفته و از آنجا به سایر نقاط جهان کیوی میوه بومی چین جنوبی است ولی اص.مازندران است

هجری شمسی با مشاهده وضعیت نامطلوب بخشی از باغ های مرکبات  6۳کشت کیوی در ایران از اواسط دهه . گسترش یافته است

رفت و نخستین محصول باغ های در شمال کشور و اثرگذاری زیاد سرما بر این باغ ها در دستور کار وزارت کشاورزی وقت قرار گ

اولین ارقام کیوی کاشته شده در ایران رقم های ماده به نام هایوارد، برونو، مانتی و آبوت .وارد بازار کشور شد 65ایجاد شده از سال 

رکبات است و کیوی از میوه های نیمه گرمسیری است که مقاومت آن به سرما بیش از م.که با دو رقم نر به نام توموری و ماتوا بود

بهترین شرایط کشت کیوی در ایران سه .درجه سانتی گراد زیر صفر مقاوم است 1۳احتیاج به رطوبت و آب زیادی دارد و به دمای 

  .استان شمالی مازندران ، گیالن و گلستان است

http://www.foodpress.ir/Post 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, شنبه

پروژه با اعتبار بیش از  41افتتاح / نامه دام و دامپزشکی ایران و چین در حال تدوین و نهایی شدن موافقت

 میلیارد ریال در هفته دولت  44۳
و تطابق آنچه که در آن وجود  نامه دام و دامپزشکی شده از سوی چین در زمینه موافقت پس از بررسی نامه ارسال

دارد، خواهیم توانست در زمینه صادرات و واردات محصوالت مختلف کشاورزی، دام، طیور و شیالت به کشور چین، 

 .شاهد مراودات بیشتر تجاری باشیم

ختصاصی با رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در حاشیه نشستی که به مناسبت ایام هفته دولت برگزار شد، در گفتگوی ا

شرط بهداشتی الزم برای صادرات و : درباره امضای پروتکل بهداشتی با کشور چین گفت( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های سیاسی تثبیت شود واردات محصوالت مختلف الزم است، اما کافی نیست و الزم است یک سری از مباحث از طریق دیپلماسی

کند شرایطی را برای تسهیل بیشتر  ها تالش می ازمان با همکاری معاونت امور بازرگانی و سایر بخشاین س: مهدی خلج افزود

 .صادرات محصوالت کشاورزی، دامی شیالتی و دارویی به کشور چین مهیا کنند

بین افتاده آن واردات و صادرات محصوالت مختلف از کشور چین در حال انجام است، اما اتفاقی که در این : وی خاطرنشان کرد

ای در کشور چین در روزهای پایانی سال گذشته به کشور ما رسید و سازمان دامپزشکی از طریق مجاری  است که پرسشنامه

رو شدیم، اما  ها روبه دهی از سوی چینی دیپلماتیک در کشور پکن نسبت به تنظیم پرسشنامه فوق اقدام کرد که با تأخیر در جواب

نامه بهداشتی دام و دامپزشکی به سازمان دامپزشکی  نویس موافقت صالح چینی، پیش از سوی مقامات ذی ای صبح امروز در نامه

 .کشور رسید و اصالحات الزم در این نامه اعمال شد

نویس اولیه تطبیق  شود و اگر با پیش های تخصصی و روابط عمومی موضوع فوق بررسی می کل سازمان توسط اداره: خلج ادامه داد

صورت جزئی تغییراتی داشت، نسبت به آن رسیدگی شده و اگر از لحاظ ماهیت فنی مشکل خاصی  یا در برخی موارد به داشت

 .کنیم بندی نهایی آن را به کشور چین ارسال می های الزم و رسیدن به جمع وجود نداشته باشد، پس از هماهنگی

الزم است : تر به هم هستند، تصریح کرد ه از لحاظ دیپلماسی نزدیکوی با اعالم اینکه ایران و چین در حال حاضر نسبت به گذشت

تر به تصویب مجالس دو کشور برسد تا بتوانیم یک پروتکل بهداشتی دام و  های بهداشتی دام و طیور هرچه سریع نامه موافقت

 .دامپزشکی که مقدمه رسیدن به کار نهایی است را در کار و تجارت داشته باشیم

شود تا برای هر محموله وارداتی الزامات  این پروتکل به واردکنندگان چینی نیز ابالغ می: دامپزشکی کشور یادآور شدرئیس سازمان 

 .الزم اجرایی شود

 .امضای چنین پروتکلی به نفع تجارت دو کشور خواهد بود: خلج تأکید کرد

های الزم را برای این  سخنگوی جمع خودشان، پیگیری عنوان های سراسری تولید و صادرکنندگان نیز خواست که به وی از اتحادیه

ها تالش  های بازرگانی و سایر بخش الملل و معاونت کل امور بین مسئله داشته باشند و وزارت جهاد کشاورزی نیز از طریق اداره

 .نامه فوق را تسهیل کنند کنند تا امضای تفاهم می

دلیل  شد و به شد و صادرات آن از طریق کشور ثالث انجام می وارد نمی در گذشته کاالیی مستقیم به چین: خلج اظهار داشت

 .های دام و دامپزشکی به امضاء برسد تر موافقت هایی که وجود دارد، امیدواریم هرچه سریع حساسیت

 اختصاص اعتبارات حوزه سالمت به دامپزشکی را در برنامه دارم
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هایی که پس از عضویت وی در شورای سالمت وزارت  گر ایانا درباره برنامهرئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به پرسش دی

های مختلف سازمان  اختصاص اعتبار در بخش: بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حکم وزیر بهداشت در دستور کار است، گفت

 .های خام دامی ایفا کند های مشترک و فرآورده تواند روند رو به جلویی را برای رفع مشکالت بیماری دامپزشکی می

های برنامه ششم توسعه و توسط مقام معظم رهبری ابالغ شده است  شده در قالب سیاست ای از اقدامات انجام بخش عمده: وی افزود

های مشترک نقش اساسی دارد، در این راستا تالش  و از آنجا که سازمان دامپزشکی در امنیت غذایی بهداشت غذا و بیماری

 .تر شود نقش این سازمان پررنگ کنیم تا می

ای که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار حوزه  از این پس با امتیازهای بودجه: خلج خاطرنشان کرد

 .کنیم تا وضعیت پیشگیری قبل از درمان را سروسامان دهیم گیرد، تالش می سالمت قرار می

 .هایی است که برای درمان مورد نیاز است شود، به مراتب کمتر از هزینه که برای پیشگیری میهایی  معتقدم که هزینه: وی ادامه داد

های عمرانی و  پروژه در حوزه 1۰در سال جاری به مناسبت هفته دولت : های افتتاحی در هفته دولت تصریح کرد خلج درباره پروژه

 .شود تتاح میبهداشتی و درمانی توسط بخش دولتی و خصوصی در سراسر کشور اف

صورت مستقیم و غیرمستقیم  میلیون ریال اجرا شده است که به 1۸۳میلیارد و  1۸۳ها با اعتباری معادل  این پروژه: وی یادآور شد

 ./کند نفر شغل در سراسر کشور ایجاد می 2۸8برای 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/2۰۰2۸-1.html 
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 تولیدات دام و طیور

 - ۳1/۸6/۸۰فارس

 های بسیج دامپزشکی ماموریت پایگاه/ دهد دن دامداری تولید را تا سه برابر افزایش میرعلمی ک

کارگیری علوم روز در مهمترین اقدام گروه ترویج فرهنگ به : مسئول گروه جهادی جاویداألثر متوسلیان تأکید کرد

باید به روستائیان آموزش بدهیم که چطور می توانند تولید را افزایش دهند و با استفاده . تولید محصوالت دامی است

 .هایشان را به سوی دوقلو زایی سوق دهند های علمی و تعیین جیره غذایی مناسب چگونه دام از روش

مهمترین اقدام : ،مسئول گروه جهادی جاویداألثر متوسلیان تأکید کردسازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ما باید به روستائیان آموزش بدهیم که چطور می توانند . استگروه ترویج فرهنگ بکارگیری علوم روز در تولید محصوالت دامی 

تولید را افزایش دهند و آن را بهینه کنند و با استفاده از روش های علمی و تعیین جیره غذایی مناسب چگونه دام هایشان را به 

 .سوی دوقلو زایی سوق دهند

با این وجود به . به مناطق محروم و دور افتاده کشور می شناسند افکار عمومی، گروه های جهادی را بیشتر با ارائه خدمات عمرانی

موازات فعالیت گروه های جهادی عمرانی با هدایت سازمان بسیج سازندگی گروه های جهادی تخصصی با حضور متخصصین رشته 

کان، پزشکان، مهندسان در این زمینه می توان به گروه های جهادی تخصصی دندانپزش. های گوناگون نیز راه اندازی شده است

 . کشاورزی و دامپزشکان اشاره کرد

گروه جهادی جاویداألثر حاج احمد متوسلیان یکی از گروه های جهادی تخصصی است که در زمینه دامپزشکی فعالیت دارد و از 

ه جهادی دامپزشکان با خبرنگار بسیج سازندگی برای آشنایی با فعالیت های گرو. اساتید و دانشجویان این رشته تشکیل شده است

 .مسئول این گروه گفت و گویی ترتیب داده است

 هزار راس گوسفند ۰۳واکسیناسیون 

بسیاری از دامداران در مناطق روستایی با روش های : مسعود احمدی، مسئول گروه جهادی جاویداألثر حاج احمد متوسلیان گفت

و به همین دلیل دام های خود را می فروشند و از تولید کننده روستایی علمی درمان بیماری ها و تغذیه مناسب دام آشنا نیستند 

به مصرف کننده شهری تبدیل می شوند، هدف اصلی گروه جهادی تخصصی دامپزشکان افزایش تولیدات دامی در منطقه 

 .سرفیروزآباد استان کرمانشاه است تا با سوددهی مناسب دامداران برای ماندن در روستا ترغیب شوند

ما معتقدیم کشاورزی و دامداری : ین فعال جهادی با اشاره به تاکیدات رهبر انقالب بر مساله کشاورزی و دامپروری خاطرنشان کردا

را باید در رأس امور قرار دهیم و فرهنگ جهادی را در این بخش نهادینه کنیم، به همین خاطر تصمیم گرفتیم با حضور در مناطق 

 .می به روستائیان در راستای علمی کردن دامداری کشور گام برداریممحروم و آموزش دامداری عل

اولین هدف ما : مسئول گروه جهادی جاویداألثر حاج احمد متوسلیان درباره عرصه های فعالیت این گروه جهادی اظهار کرد

 ۰۳۳هزار گوسفند،  ۰۳شامل پیشگیری از شیوع بیماری های دامی است و به این منظور سمپاشی و واکسیناسیون دام های منطقه 

فعالیت بعدی گروه در بخش درمانی است و دام های بیمار توسط اساتید متخصص . قطعه مرغ را انجام خواهیم داد 1۳۳رأس گاو و 

 . تشخیص داده شده و درمان می شوند

 روستائیان به راحتی می توانند تولید شیرشان را سه برابر کنند

مهمترین اقدام گروه ترویج فرهنگ بکارگیری علوم روز در تولید محصوالت : ر متوسلیان تأکید کردمسئول گروه جهادی جاویداألث

ما باید به روستائیان آموزش بدهیم که چطور می توانند تولید را افزایش دهند و آن را بهینه کنند و با استفاده از روش . دامی است

با علمی کردن دامداری می توان . شان را به سوی دوقلو زایی سوق دهندهای علمی و تعیین جیره غذایی مناسب چگونه دام های

 .تولید محصوالت دامی را تا سه برابر افزایش داد

http://www.farsnews.com/
http://sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3654151
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خیلی از دامدارها، به دلیل سودآوری پایین دام خود را می فروشند و به شهر مهاجرت می کنند، بنابراین افزایش : وی تصریح کرد

اگر دام ها درمان شوند و انگل نداشته باشند . قیمی بر کاهش مهاجرت از روستا به شهر داردتولیدات دامی و سودآوری اثر مست

وزنشان زیاد می شود و حتی با فروش آن سود بیشتری نصیب روستائیان می شود اما در وضعیت کنونی، دامدار به سادگی دام خود 

داند با یک درمان ساده و تغذیه مناسب دام، می تواند تولید شیر وقتی دامدار ب. را به دالل می فروشد و پول کمی به دست می آورد

به عنوان نمونه ورم پستان گاو را به . کیلوگرم برساند، دیگر دام خود را نمی فروشد و در منطقه می ماند 1۳کیلوگرم به  3خود را از 

 . راحتی می توان درمان کرد و تولید شیر را افزایش داد

روستائیان سؤال کردیم که آیا مسئوالن کشاورزی و دامپزشکی منطقه به امور شما رسیدگی می کنند، وقتی از : احمدی افزود

در حالی که اگر به صورت عمیق و با برنامه . گفتند در طی سال حداکثر یکبار می آیند و یک بررسی سطحی می کنند و می روند

 .ریزی بهتر کار کنیم روستائیان امیدوار می شوند

 پایگاه بسیج دامپزشکی 9۳شدن  لزوم فعال

یکی از اهداف گروه ما این است که با جریان سازی ظرفیت اساتید و : مسئول گروه جهادی تخصصی دامپزشکی بیان کرد

گروه جهادی دامپزشکی  3۳اگر . پایگاه بسیج دامپزشکی دانشگاه های سراسر کشور را در همین مسیر فعال کنیم 3۳دانشجویان 

 .نقاط مختلف کشور فعالیت کنند، قطعا موجب افزایش تولید گوشت قرمز در کشور خواهد شد در تابستان در

سازمان بسیج سازندگی باید حلقه اتصال گروه های جهادی تخصصی شود و همه اساتید و دانشجویان : احمدی خاطرنشان کرد

سازمان باید با بررسی و پایش وضعیت دامداری  دامپزشکی عالقمند به خدمت را در قالب گروه های تخصصی سازماندهی کند، این

 . در سراسر کشور نقاطی را که نیازمند حضور دامپزشکان جهادی است شناسایی و به گروه های جهادی معرفی کند

پیشنهاد ما این است که گروه های تخصصی طیور، دام سبک، دام سنگین و : مسئول گروه جهادی تخصصی دامپزشکی اضافه کرد

به . حضور اساتید و دانشجویان دامپزشکی تشکیل شود و هر گروه برای رفع علمی مشکالت دامپروری کشور برنامه ریزی کندبا ... 

عنوان نمونه آنفلونزای مرغی در مناطق شمالی کشور هر ساله شیوع پیدا می کند و موجب تلفات طیور می شود که دلیل این 

ه این مناطق است، در عین حال تلفات مرغ در مرغداری های صنعتی نیز بسیار مساله مهاجرت حیوانات غیر اهلی مثل غاز ب

 . باالست، اما همه این موارد با برنامه ریزی های بسیار ساده ای قابل حل است

 اگر دامپزشک نباشد سالمت کل جامعه از بین می رود

د سالمت کل جامعه از بین می رود و گوشت کار دامپزشک از پزشک مهمتر است چون اگر دامپزشک نباش: وی خاطرنشان کرد

به همین دلیل در کشورهای پیشرفته تالش می . به دست مردم نمی رسد... فرآوری شده و سایر محصوالت لبنی مثل کره، پنیر و 

باشد فاصله  شود تا نخبه ترین افراد وارد رشته دام پزشکی شوند، اما امروز دید جامعه ما نسبت به رشته دامپزشکی با آنچه باید

 . قابل توجهی دارد

شهریور در منطقه سرفیروزآباد استان کرمانشاه اردوی جهادی دامپزشکی برگزار می شود،  2۸تا  2۳مسعود احمدی با بیان اینکه از 

امیدوار  .در این اردو دو نفر از اساتید به نام و برجسته دامپزشکی دانشجویان دامپزشکی را همراهی و هدایت می کنند: بیان کرد

 .هستیم با رواج تشکیل و فعالیت گروه های جهادی تخصصی در کشور به اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید ملی کمک کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳5۳۳۳13۸ 
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طیورتولیدات دام و   
 خبرنگاران جوان

 مندی صنعت مرغداری از بانک مرکزی گالیه
اقتصادی مناسب زیان مرغداران را باید در اطالعات  های کارشناسان اقتصادی با تحلیل: مدیر عامل اتحایه مرغ تخم گذار بیان کرد

 .منعکس کنند

، با اشاره به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار  رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با

درصدی تخم مرغ از سوی بانک مرکزی  1۳در واقع اعالم آمار و ارقام افزایش : آمار و ارقام بانک مرکزی در روند تولید اظهار داشت

 .رای جامعه و مسئولین داردهایی ب نسبت به ماه گذشته به تبعات نگرانی

درصدی مرغداران در ماه گذشته بوده اما چون همه افراد در جریان  3۳این افزایش قیمت حرکت به سمت کاهش زیان : وی گفت

 .شود های اقتصادی و مشکالت تولیدکنندگان نیستند در نهایت ارائه این آمار و ارقام مسبب فشارهای بیشتر در تولید می فعالیت

های اقتصادی مناسب باید زیان مرغداران را در اطالعات  از سویی کارشناسان اقتصادی با تحلیل: وند در ادامه یادآور شدترکاش

مند بودن مرغداران از گزارشات بانک مرکزی  های اذعان عمومی جامعه و گالیه منعکس کنند زیرا عدم تحلیل مسائل مسبب نگرانی

 .است

بحث آنفوالنزای مرغی در کشور ما وجود نداشته اما بیان و انتشار خبر در بازار داخل و صادرات : کردمدیر عامل اتحادیه خاطرنشان 

ها را به همراه داشته است که در نهایت  ای که این بخش ایجاد انباشتگی محصول، کاهش تقاضا و افت قیمت اثر گذر بوده به گونه

پاک بودن کشور اعالم شده که این خود اقدامی موثر در تولید و جبران  روز گذشته گزارشاتی از عراق مبنی بر 1۸الی  1۳طی 

 .تواند باشد ها می خسارت

شود  با اعالم رسمی باز شدن مرز و رفع ممنوعیت از جمله کشور عراق خروج تخم مرغ طی پروسه اداری صادر می: وی تصریح کرد

ان بوده که در حال حاضر به سبب فضای ایجاد شده تا حدودی بر هزار توم 3و از سویی قیمت تخم مرغ در هفته گذشته کمتر از 

 .ها تاثیر گذار بوده است قیمت

http://www.yjc.ir/fa/news/۸3۳2۳۸۳ 
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 (سایر )تولیدات زراعی 
 - ۳1/۸6/۸1فارس

 درصد ظرفیت 9۳فعالیت صنایع لبنی فقط / کشور خارجی 9روغنی در   کشت فراسرزمین دانه
منابع آبی و در راستای افزایش تولید برخی محصوالت   با توجه به محدودیت: مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل گفت

 .کنیم کشاورزی کشت فراسرزمینی را امسال در سه کشور قزاقستان، اوکراین و غنا آغاز می

نیا مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل امروز در نشست خبری در پاسخ به سؤال  ، محمدرضا شافعیخبرگزاری فارسبه گزارش 

دهد تا بخشی از اختالفات  خبرنگار فارس مبنی بر اینکه این مؤسسه چه اقداماتی را برای کاهش قیمت تمام شده شیر انجام می

درصد  3۳هنگامی که صنایع لبنی از : لبنی در رابطه با اجرای قیمت مصوب شیرخام حل شود، گفتکنندگان و صنایع  تولید

های سربار آنها برای  میلیون تن شیرخام تولیدی هستند، بنابراین هزینه 6کنند و تنها قادر به جذب حدود  ظرفیت خود استفاده می

 .یابد های لبنی افزایش می تولید فرآورده

های  وری را در صنایع لبنی افزایش داده و ظرفیت کارخانه اگر بهره: وری در صنایع لبنی، افزود  افزایش بهره وی با اشاره به

 .های سربار این مشکل را حل کرد توان با کاهش هزینه تولیدکننده نیز بیشتر شود می

باید قیمت خرید مواد اولیه یعنی شیرخام  های تولیدکننده یا در این شرایط کارخانه: مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل بیان داشت

 .شان را افزایش دهند را کاهش دهند یا قیمت محصوالت نهایی

 .درصد اقتصاد خانوار بر مبنای غذاست ۰۳تا  38المللی  براساس آمارهای بین: نیا افزود شافعی

بنابراین بر این اساس این : ست، تصریح کردترین هدف مؤسسه حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان غذا ا وی با بیان اینکه اصلی

 .دهد ها و مباحث مربوط به تأمین غذا انجام می مؤسسه حمایت و پشتیبانی الزم را جهت تأمین نهاده

های وزارت جهاد کشاورزی  حمایت و پشتیبانی و ارائه خدمات در رابطه با برنامه: مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل بیان داشت

 .کند هایش را دنبال می ن مؤسسه است و در نهایت اینکه این مؤسسه بر مبنای یک نهاد اقتصادی برنامهبرنامه دوم ای

: مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل با اشاره به اینکه قیمت مواد پروتئینی غالبا اثرگذاری زیادی بر اقتصاد خانوار دارد، تصریح کرد

 .واد پروتئینی استیکی از اهداف ما تثبیت یا پایین آوردن قیمت م

درصد قیمت مرغ،  5علیرغم پایین آمدن حدود : درصدی دان مرغ، افزود 1۸وی با اشاره به ارزان شدن و کاهش قیمت حدود 

 .تر است نسبت به سال گذشته تولید برای مرغداران اقتصادی

ی با توجه به شرایط کم آبی کشور اظهار ریزی مؤسسه برای کشت فراسرزمین مدیر عامل موسسه جهاد استقالل با اشاره به برنامه

های وزارت جهاد است و مؤسسه جهاد استقالل هم به عنوان مجری این  کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از اهداف و برنامه: کرد

 .های موجود در کشورهای دیگر شده است طرح پیگیر اجرای کشت فراسرزمینی و شناخت ظرفیت

کشت فرا سرزمینی : کشور قزاقستان، اوکراین و غنا پیگیری شده است، افزود 3کشت فرا سرزمینی در  وی با اشاره به اینکه تاکنون

 .شود های آینده آغاز می هزار هکتار آغاز شده و در اوکراین نیز در ماه 8امسال در قزاقستان در سطح 

توان بخشی از مشکالت کمبود آب و بحران  می شود و کشت فراسر زمینی باعث ورود آب مجازی به کشور می: نیا بیان داشت شافعی

 .آب را از این طریق مرتفع کرد

: های روغنی را تأمین کنیم، افزود های دامی و دانه وی با بیان اینکه تالش داریم تا با کشت فراسرزمینی بخشی از نهاده

توانند به تولید  ت وزارت جهاد کشاورزی میگذاران در زمینه کشت فراسرزمینی در کشورهای مذکور با برخورداری از حمای سرمایه

 .های وزارتخانه بپردازند محصوالت کشاورزی مورد نیاز کشورمان براساس برنامه

http://www.farsnews.com/
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با عقد : های روغنی است، بیان داشت مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل با اشاره به اینکه تأکید ما در کشت فرا سرزمینی تولید دانه

 .گذاران این بخش هستیم ساله در صدد حمایت از سرمایه 1۸تا  1۳قراردادهای بلند مدت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳۰۳۳12۰5 
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 چای
 خبرنگاران جوان

 دنیاایران تنها تولیدکننده چای ارگانیگ در 
چای داخل به سبب عدم استفاده سموم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که در سال : رئیس سازمان چای بیان کرد

 .درصد به فروش رفته است1۳۳جاری این محصول 

یرانی یکی از بهترین چای های جهان از نظر طعم، رنگ نسبت به چای ؛ چای اخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

توان از چایکاران خود حمایت داشته  های وارداتی آغشته به رنگ و اسانس است که با فرهنگ سازی، تبلیغات و تعهدات ایرانی می

 .باشیم

تن تولید داشته 1۰36۳۳نها توانستیم هزار تن چای در کشور مصرف می شود که در سال گذشته ت 11۳در واقع ساالنه حدود 

تن  1۸38۳۳باشیم که خوشبختانه در سال جاری با نزوالت بارش و لطف الهی، تالش چایکاران و انجام عملیات ذراعی تا به امروز 

به  درصد رشد داشته که امیدوارم تا پایان برداشت تولید این محصول 1۰چای خشک تولید کردیم که در مقایسه با سال گذشته 

 .هزار تن برسد 2۳

میلیون دالر به صورت رسمی و قاچاق وارد کشورشده است که امیدوارم با  ۰5۸هزارتن چای به ارزش  3۸الی  3۳از سویی ساالنه 

اقدامات حمایتی از جمله افزایش خرید تضمینی برگ سبز چای، تشکیل صندوق حمایت از توسعه چای کشور و گسترش طرح به 

 .هد افزایش تولید محصول باشیمذراعی بتوانیم شا

بنا بر این گزارش؛ صادرات چای در دو گروه چای سفید با قیمت یک میلیون تومان به کشورهای اروپایی صورت می گیرد که 

هزار تن چای ضعیف سالیانه به کشورهای آسیای میانه  ۰۳۳۳الی  3۳۳۳ترکیبات آن با چای متعارف متفاوت است و در گروه دوم 

 شود که همواره صادر می

استقبال مردم به چای داخل به سبب عدم استفاده چایکاران از سموم بیشتر شده به گونه ای که در سال جاری کارخانه های چای 

 .تولیدی محصولی برای عرضه ندارند

در سال : ر داشتدر این راستا محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص اظها

تن چای تولید کنیم که خوشبختانه در سال جاری با نزوالت بارش و لطف الهی،تالش چایکاران  1۰36۳۳گذشته تنها توانستیم 

درصد رشد داشته  1۰تن چای خشک تولید کردیم که در مقایسه با سال گذشته  1۸38۳۳وانجام عملیات به ذراعی تا به امروز 

 .است

هزار هکتار باغ فعال اضافه شده وبدیهی است که این باغات می تواند 2۳هزار هکتارباغ چای به  3۳۳۳ه حدود سال گذشت:وی افزود

 . هزار تن چای خشک تولیدکنند 3۳۳۳هزارتن برگ سبز چای و  1۸۳۳۳

ت به گونه در چای داخل به سبب عدم استفاده سموم بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفته اس: رئیس سازمان چای خاطر نشان کرد

 .سال جاری کارخانه چای محصولی برای عرضه ندارند

چای به عنوان محصول استراتژیک جایگزینی برای خود ندارد به همین خاطر باید از واردات بی رویه که منجر به از : وی بیان کرد

 .بین رفتن باغات چای، تخریب محیط زیست وکاهش نفوذ آب های زیرزمینی است جلوگیری کرد

در واقع حمایت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، افزایش بهای خرید تضمینی، تشکیل : ئیس سازمان چای تصریح کردر

صندوق توسعه چای و ممانعت از عرضه چای سنواتی در داخل مسبب امید در چایکاران شده و از سویی مرکز تحقیقاتی با اقدامات 

 .زان استمناسب به دنبال تولید اقتصادی برای کشاور

http://www.yjc.ir/fa/services/6
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براساس این گزارش؛ چای ایرانی تنها چای ارگانیگ در جهان است که این امر مورد استقبال وتوجه مردم قرار گرفته به گونه ای که 

درصد به فروش رفته است واز سویی افزایش نرخ خرید تضمینی، تشکیل صندوق حمایت از توسعه 1۳۳در سال جاری این محصول 

 .ش محصول وانگیزه چایکاران شده استچای کشور منجر به افزای

http://www.yjc.ir/fa/news/۸3۳5۳۳5 
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۳1 
 

 چای
 - ۳1/۸6/۸۰فارس

 میلیارد تومان پول چایکاران 44پرداخت / خرید چای از کشاورزان درصد 44رشد 
هزار تن برگ سبز چای از کشاورزان  44رئیس سازمان چای کشور با بیان این که در دو چین بهاره و تابستانه 

 .شد میلیارد تومان پول به کشاورزان پرداخت  44در این زمینه : خریداری شده است، گفت

از ابتدای فصل برداشت : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور در گفت

 .هزار تن برگ سبز از باغداران گیالنی و مازندرانی خریداری شده است 51برگ سبز چای تاکنون 

هزار تن برگ سبز  6۸دهد، چرا که سال گذشته  درصد رشد نسبت به سال قبل را نشان می 1۸این میزان خرید تاکنون : وی افزود

 .چای برداشت شد

شود با توجه به شرایط آب و  بینی می ماه زمان داریم و پیش 13۸تا پایان فصل برداشت : رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

 .هزار تن برگ سبز چای از باغات چای کشور برداشت شود 8۸هوایی امسال 

تن چای  8۳۳هزار و  1۸میلیارد تومان است که حدود  11۸از باغداران  ارزش برگ سبز چای خریداری شده: روزبهان بیان داشت

 .خشک از آن استحصال شده است

میلیارد  ۰۳۳میلیارد و  66: تن برگ سبز چای از باغداران خریداری شد، گفت ۸۳۳هزار و  3۰وی با بیان اینکه در چین بهاره 

 .کامل به چایکاران پرداخت شده استتومان ارزش برگ سبز برداشت شده در چین بهاره به طور 

میلیارد تومان از باغداران خریداری شد که  ۰8هزار تن چای به ارزش  36در چین بهاره : رئیس سازمان چای کشور اظهار داشت

 .میلیون تومان به باغداران پرداخت شده است 6۳۳میلیارد و  1۳درصد این مبلغ یعنی  22تاکنون 

 .میلیارد تومان بابت چین بهاره و تابستانه به کشاورزان پرداخت شده است 55ع تاکنون در مجمو: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳8۳۳۳26۳ 
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 خرما 
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 خرید تضمینی
 - ۳1/۸6/۸۹فارس

 امسال نیازی به واردات گندم نیست/ 34فرمول خرید تضمینی گندم در سال 
با توجه به کفایت : میلیون تن گندم از کشاورزان گفت 8معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید تضمینی حدود 

 .ذخایر استراتژیک گندم، امسال نیازی به واردات گندم نیست

در مورد مطالبات معوق گندمکاران و  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

میلیارد  1۳۳هزار و  3هزار تن گندم به ارزش  8۳۳میلیون و  5ای، یعنی حدود  امسال حجم بسیار قابل مالحظه: الیل آن، گفتد

 .تومان از کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری شده و تأمین این وجه با توجه به شرایط مالی دولت کار آسانی نیست

 1۳۳هزار و  3از رقم : ، افزودشاورزان بابت تأخیر در پرداخت مطالباتشانبا عذرخواهی از کمعاون وزیر جهاد کشاورزی 

هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده و تا پایان سال زراعی جاری هم بقیه  5میلیارد تومان وجه خرید گندم تاکنون 

 .شود مطالبات گندمکاران پرداخت می

اولویت اول برای دولت پرداخت حقوق و دستمزد : دالر، تصریح کرد ۰۳فت به زیر قنبری با اشاره به کاهش قیمت فروش هر بشکه ن

 .بعد یارانه و سپس پرداخت وجه خرید گندم است

ریزی هم پرداخت  ها به مرور در حال پرداخت مطالبات گندمکاران هستند، ضمن اینکه سازمان مدیریت و برنامه بانک: وی افزود

 .کند مطالبات را تضمین می

عالوه بر پایین آمدن : رعامل شرکت بازرگانی دولتی دو عامل را در تأخیر پرداخت مطالبات گندمکاران مؤثر دانست و گفتمدی

قیمت نفت، فروش حجم زیاد گندم به دولت هم عاملی دیگری بود که موجب تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران شد، زیرا 

 .ای نبود نفت کار سادهتأمین وجه آن با توجه به پایین آمدن قیمت 

میلیون تن گندم از کشاورزان  8شود تا پایان فصل برداشت بیش از  بینی می معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیش

قیمت مناسب خرید تضمینی گندم و مدیریت خوب خرید موجب فروش حجم قابل توجهی از گندم : خریداری شود، تصریح کرد

 .ل جاری به دولت شدتولیدی کشاورزان در سا

هزار محموله گندم با کمک شرکت بازرگانی دولتی، سازمان تعاون روستایی ایران و  3۳۳امسال نزدیک به یک میلیون و : وی افزود

 .بخش خصوصی از کشاورزان خریداری شده است

 نیاز به واردات گندم نداریم، ذخایر کافی است* 

میلیون تن است و با توجه به  3تا  8مصرف داخلی گندم حدود : تنی گندم، بیان داشتمیلیون  ۸تا  ۰قنبری با اشاره به ذخایر 

 .میلیون تن و ذخایر استراتژیک کافی، امسال نیازی به واردات این محصول نیست 8تولید حدود 

 فرمول قیمت خرید تضمینی گندم* 

خانه پیشنهادش  هنوز وزات: خرید تضمینی گندم، گفت مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در مورد قیمت پیشنهادی وزارتخانه برای

 .را در این مورد به دولت ارائه نکرده است

برای تعیین قیمت : شود، افزود وی با بیان اینکه بزودی پیشنهاد قیمت خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی به دولت اعالم می

کنند و رقم جدید قیمت تضمینی سال زراعی جدید را  م جمع میتضمینی گندم، به طور معمول قیمت سال گذشته را با میزان تور

 .کند تعیین می

هزار تن شکری که برای ذخایر استراتژیک از  1۸۳هنوز : وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات شکر خریداری شده به کشور گفت

 .برزیل خریداری شده بود، به کشور وارد نشده است

http://www.farsnews.com/
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شرکت بازرگانی دولتی به دنبال واردات و صادرات مجدد شکر به عراق است و برای : به عراق گفتقنبری با اشاره به صادرات روغن 

 .آوری مشخصات شکر مصرف این کشور است این کار در حال جمع

ارتقا کیفیت نان به عوامل : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در مورد ارتقا کیفیت نان و وظایف این شرکت در این رابطه، گفت

عددی از جمله، میزان سبوس گیری آن بستگی دارد، بنابراین این نکته در راستای حفظ کیفیت مهم است که بیش از حد از مت

 .گیری نشود گندم سبوس

شرکت بازرگانی دولتی برای افزایش کیفیت نان اقداماتی از قبیل : وی با تأکید بر رعایت مسائل بهداشتی در تولید نان گفت

 .کند آموزشی نانوایان برگزار می های برگزاری کالس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳3۳۳1۳85 
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 خرید تضمینی

 - ۳1/۸6/۸۰فارس

 میلیارد تومان پول چایکاران 44پرداخت / خرید چای از کشاورزان درصد 44رشد 
هزار تن برگ سبز چای از کشاورزان  44رئیس سازمان چای کشور با بیان این که در دو چین بهاره و تابستانه 

 .شد میلیارد تومان پول به کشاورزان پرداخت  44در این زمینه : خریداری شده است، گفت

از ابتدای فصل برداشت : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور در گفت

 .هزار تن برگ سبز از باغداران گیالنی و مازندرانی خریداری شده است 51برگ سبز چای تاکنون 

هزار تن برگ سبز  6۸دهد، چرا که سال گذشته  درصد رشد نسبت به سال قبل را نشان می 1۸تاکنون  این میزان خرید: وی افزود

 .چای برداشت شد

شود با توجه به شرایط آب و  بینی می ماه زمان داریم و پیش 13۸تا پایان فصل برداشت : رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

 .ت چای کشور برداشت شودهزار تن برگ سبز چای از باغا 8۸هوایی امسال 

تن چای  8۳۳هزار و  1۸میلیارد تومان است که حدود  11۸ارزش برگ سبز چای خریداری شده از باغداران : روزبهان بیان داشت

 .خشک از آن استحصال شده است

میلیارد  ۰۳۳میلیارد و  66: تن برگ سبز چای از باغداران خریداری شد، گفت ۸۳۳هزار و  3۰وی با بیان اینکه در چین بهاره 

 .تومان ارزش برگ سبز برداشت شده در چین بهاره به طور کامل به چایکاران پرداخت شده است

میلیارد تومان از باغداران خریداری شد که  ۰8هزار تن چای به ارزش  36در چین بهاره : رئیس سازمان چای کشور اظهار داشت

 .میلیون تومان به باغداران پرداخت شده است 6۳۳و  میلیارد 1۳درصد این مبلغ یعنی  22تاکنون 

 .میلیارد تومان بابت چین بهاره و تابستانه به کشاورزان پرداخت شده است 55تاکنون در مجموع : وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳8۳۳۳26۳ 
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 خرید تضمینی

 - ۳1/۸6/۸2فارس

 مرغ از تولیدکننده بهای تخم خرید نیم/ زیر ساخت عرضه تخم مرغ در بورس کاال باید فراهم شود
برای عرضه تخم مرغ : مرغ باید مدرن شود، گفت گذار با تأکید بر اینکه نظام پخش تخم دبیر کانون سراسری مرغ تخم

 .مرغ است بندی تخم دار شدن و بسته برندسازی شود و اساس آن شناسنامه در بورس باید

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار کشور امروز در گفت سید فرزاد طالکش دبیر کانون سراسری مرغ تخم

قرار : کنندگان محصوالت طیور با مدیرعامل بورس کاالی ایران برای عرصه این محصوالت در بورس، گفت اندیشی تولید جلسه هم

الزم برای عرضه محصوالت طیور در بورس شناسایی شده و برای عملیاتی شدن این   است این جلسات ادامه یابد تا زیرساخت

 .مسئله روی آن کار شود

تخم مرغ یک کاالی : بیان اینکه در حال حاضر شرایط و ساز و کار الزم برای عرضه تخم مرغ در بورس کاال وجود ندارد، افزود وی با

 .فاسدشدنی است و باید از نظام سنتی خرید و فروش خارج شود

ید برندسازی شود و اساس آن برای تحقق این امر با: طالکش با تأکید بر اینکه نظام پخش تخم مرغ باید مدرن شود، تصریح کرد

 .بندی تخم مرغ است دار شدن و بسته هم شناسنامه

پس از طی این مراحل، تخم مرغ قابلیت عرضه در بورس کاال را : وی با بیان اینکه باید ارزش قیمتی تخم مرغ مشخص شود، گفت

 .یابد می

ر در بورس کاال موجود است، اما عملیاتی شدن آن نیاز مصوبه عرضه محصوالت طیو: گذار تصریح کرد دبیر کانون سراسری مرغ تخم

کنندگان و مسئوالن بورس و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد تا زوایای  به زیرساخت دارد که در این مورد نشستی بین تولید

 .مختلف این امر بررسی شود

بورس هم باید ساز و کار الزم از جمله انبارهای  مرغ در بورس کاال،  در صورت فراهم شدن شرایط برای عرضه تخم: وی بیان داشت

 .مورد نیاز برای نگهداری تخم مرغ را فراهم کند

عمده مرغدارهای کوچک ارتباط تنگاتنگ و بسیار پیچیده مالی با بنکداران به عنوان خریدار محصولشان دارند : طالکش تصریح کرد

 .ه بنکداران وابسته هستندو به همین دلیل برای تأمین مالی و فروش کاال بسیار ب

 .شود تر می با عرضه تخم مرغ در بورس کاال، قیمت این محصول واقعی: وی افزود

کارشناسی  های آشکار یک شبه با اتحاد غیر گذار ایران با بیان اینکه در حال حاضر تغییر قیمت دبیر کانون سراسری مرغ تخم

مرغ با قیمت  گرم تخم هر کیلو 33اسفند  23به عنوان مثال : آید، گفت میبنکداران به صورت ناگهانی در این محصول به وجود 

تومان کاهش یافت  2۸۳۳قیمت خرید این محصول به  3۰رسید که در روز دوم فروردین  تومان درب مرغداری به فروش می 3۰۳۳

 .و این اتفاقات ناشی از تصمیم بنکداران بوده است

اگر سازمان حمایت به این کار قانع : مرغ هستیم، گفت دی پیگیر درج قیمت بر روی تخمطالکش با بیان اینکه به طور کامال ج

 .توان مدیریت کرد تر می شود، حاشیه سود تخم مرغ از درب مرغداری تا مصرف کننده را راحت

مرغ درب مرغداری  در حال حاضر هر کیلوگرم تخم: تومان عنوان کرد و افزود ۰1۳۳وی قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ را 

 .شود تومان خریداری می 2۰۳۳با قیمت 

دهد،  گویند اگر تولید تخم مرغ سود ندارد، پس چرا ادامه می ای می گذار ایران با بیان اینکه عده دبیر کانون سراسری مرغ تخم

ریزی تا پایان دوره مجبور  ان جوجهکننده از زم سال است، بنابراین تولید 2گذار طوالنی و حدود  تخم دوره تولید مرغ: توضیح داد 

 .سال را طی کند 2است 

http://www.farsnews.com/
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هزار تومان از وی خریداری  2کننده قصد ادامه فعالیت تولیدی را نداشته باشد، مرغ با قیمت هر کیلو  اگر هم تولید: وی افزود

 .امه مسیر تولید نداردای جز اد شود، بنابراین گسیل مرغ ها به کشتارگاه هم برای او صرفه اقتصادی ندارد و چاره می
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 خرید تضمینی  

 - ۳1/۸6/۸1فارس

 میلیون تن گندم 4۶4خرید تضمینی /ریال از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است میلیاردهزار  22۶4
 1وزارت جهاد کشاورزی و این شرکت، ظرف دو روز گذشته،   با پیگیری: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرد

 .هزار میلیارد ریال دیگر از مطالبات گندمکاران پرداخت شد

 5نی دولتی ایران، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به خرید به نقل از شرکت بازرگا خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار میلیارد ریال می  3۳مبلغ کل خرید بیش از : تومان ازکشاورزان، گفت 11۸۸هزار تن گندم به قیمت مصوب  5۸۳میلیون و 

 .ملیارد ریال نیز به گندمکاران بدهکاریم 23۸۳۳میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز و  ۸۳۳هزار و  66شود که تا امروز 

هزار میلیارد به  ۰از روز چهارشنبه گذشته که وعده پرداخت مطالبات را به کشاورزان داده بودیم، تاکنون : دکتر علی قنبری افزود

مطالبات گندمکاران دهیم، کلیه  های که انجام می حساب کشاورزان واریز شده است، و با تدابیرهایی که دولت اندیشیده و پیگیری

 .در آینده نزدیک واریز خواهد شد

ها به دلیل عدم پیش بینی بودجه و اعتبارات الزم  معاون وزیر جهاد کشاورزی با اظهار اینکه مشکل پرداخت به موقع وجوه گندم

بینی کرده و محل های آن هزار میلیارد ریال پیش  32اعتبارات خرید را به مبلغ  3۰دولت در بودجه سال : نیست، خاطر نشان کرد

را نیز مشخص نموده است؛ لیکن موانع اقتصادی و مالی دولت که بخش اعظم آن به کاهش قیمت نفت بر می گردد، کار تامین و 

 .تخصیص اعتبارات را با مشکل روبروکرده است

خوشبختانه مردم عزیز و : عنوان کرد وی با تاکید بر اینکه دولت و این شرکت با تمام توان در صدد کسب رضایت کشاورزان هستند،

اند، و از این پس نیز چنین خواهد بود  کشاورزان زحمتکش تاکنون مشکالت را به خوبی درک کرده و همدلی الزم را با دولت داشته

به حسابشان دهیم که همزمان با دریافت اعتبار از مراجع ذیربط، پول گندم کشاورزان را کما فی السابق  و ما این اطمینان را می

 .واریز کنیم

دغدغه پرداخت بهای : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، دولت را در ایفای تعهدات خود جدی و پیگیر دانست و اعالم کرد

ها تنها اختصاص به وزارت جهاد کشاورزی و این شرکت ندارد و در مجموع، دولت علیرغم مشکالت عدیده مالی و اقتصادی،  گندم

 .مندی کشاورزان عزیز است جلب رضایتبدنبال 
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 خرید تضمینی
 - ۳1/۸6/۸۳فارس

تشویق به تولید با قیمت مناسب و / میلیارد تومان پول گندم 44۳۳دل نگرانی کشاورزان از عدم پرداخت 

 پرداخت به موقع
نیازی از  میلیون تن گندم و بی 8علیرغم تحقق یافتن اهداف وزارت جهاد کشاورزی و دولت در خرید تضمینی حدود 

 44۳۳که هنوز واردات آن در سال جاری، امسال پرداخت بهای تضمینی گندم چندان رضایت بخش نبوده، به طوری 

 .میلیارد تومان پول گندم به کشاورزان پرداخت نشده است

میلیون تن گندم در کشور، این محصول را در فهرست اول  11مصرف ساالنه بیش از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ناپذیر  ریزی برای افزایش تولید آن یک ضرورت اجتناب کاالهای اساسی و استراتژیک قرار داده است، بنابراین توجه به تولید و برنامه

 .است

ان و کشاورزان دارد و این موضوع کامال ثابت شده است، چرا که بخش اعظمی از افزایش تولید هم بستگی به شرایط مالی گندمکار

با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم سعی شد تا کشاورزان رغبت بیشتری  33-3۰و  32-33در دو سال اخیر یعنی سال زراعی 

 .به کشت این محصول پیدا کنند و تقریبا این موضوع نیز تحقق یافت

های زراعی گذشته و همچنین امسال عالوه بر تمهیدات وزارت جهاد  نی تولید گندم در سالمیلیون ت 2بخشی از افزایش حدود 

 .برای افزایش تولید، مربوط به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم است

شد متناسب با نرخ تورم نیست و در کنار  تومان برای خرید تضمینی گندم، اگرچه گفته می 11۸۸چرا که امسال با تعیین قیمت 

 .میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است 8اقدامات وزارت جهاد کشاورزی حدود آن 

میلیون تن گندم تضمینی و  8اما علیرغم تحقق یافتن اهداف وزارت جهاد کشاورزی و دولت در خرید حدود : براساس این گزارش

اران میسر شده، متاسفانه امسال پرداخت بهای نیازی از واردات آن در سال جاری که قطعا با زحمات کشاورزان و گندمک بی

 .تضمینی گندم چندان رضایت بخش نبوده است

کشاورزان را در آورده و کشاورزان « آه»پرداخت نکردن به موقوع بهای خرید تضمینی گندم به خصوص در مناطق سردسیر کشور 

 .اند ای مواجه شده سایر مخارج با مشکالت عدیدهها و  برای تأمین نهاده( از مهرماه)با نزدیک شدن به سال زراعی جدید 

بینی کرده بود که قطعا تولید امسال نسبت به سال قبل  در یک سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی بارها پیش: افزاید این گزارش می

اما مشخص نیست که چرا یابد و این موضوع در بهار امسال که بخشی از برداشت گندم انجام آغاز شد، کامال محرز شد،  افزایش می

 .های الزم را نکرده است بینی ها دولت برای تامین وجه خرید تضمینی گندم پیش بینی علیرغم این پیش

هزار میلیارد تومان آن به  5میلیارد تومان است که تاکنون  1۳۳هزار و  3میلیون تن گندم معادل بیش از  8وجه خرید حدود 

 .هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند 2کاران بیش از حساب گندمکاران واریز شده و گندم

اگرچه علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده که با توجه به ذخایر استراتژیک نیاز به واردات : براساس این گزارش

ه کشور وارد شده که قطعا هزار تن گندم ب 3ماه امسال یک میلیون و  ۸گندم نیست، اما براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی در 

 .وجه خرید آن نیز از قبل پرداخت شده است

نیازی از واردات گندم در سال جاری این میزان گندم وارد شده و  بنابراین با این اتفاق این سوال را باید پرسید که چرا علیرغم بی

 .مکاران کشاورز را نداردنیز چرا دولت توان خرید گندم وارداتی را دارد، اما توان پرداخت مطالبات گند

بانک سپه عاملیت خرید و پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار را  33تا  8۰های گذشته یعنی از سال  در سال: براساس این گزارش

برعهده داشت، هر جا که دولت قادر به پرداخت وجه خرید تضمینی گندم به کشاورزان نبود، این بانک از منابع داخلی مبادرت به 
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کرد، اما امسال که بانک کشاورزی عاملیت  کرد و سپس وجه پرداختی را با دولت تسویه حساب می اخت وجه گندمکاران میپرد

میلیارد تومان از وجه خرید تضمینی به کشاورزان گندمکار پرداخت  1۳۳هزار و  2خرید گندم را بر عهده گرفته است، تا به امروز 

ابع دولت و منابع داخلی بانک، این مبالغ تامین و به کشاورزان پرداخت شود، زیرا با این رود با کمک من نشده است، انتظار می

گویند با این اوضاع پرداختی، سال آینده گندم نمی  شرایط کشاورزان مناطق سردسیر از کشت گندم پشیمان شده و برخی می

 .کارند

ت گفته است که از کشاورزان بابت تأخیر در پرداخت وجه روز گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پس از نشست هیئت دول

 .کنم خرید تضمینی گندم، عذرخواهی می

میلیون تن  8هزار تن گندم خبرداده و با ابراز امیدواری برای تولید  8۸۳میلیون و  5همچنین حجتی از خرید : براساس این گزارش

میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران  2۳۳ی دولتی و خصوصی حدود ها گندم گفته که با توجه به تمهیدات دولت و همکاری بانک

شود و امیدواریم بتوانیم این پرداخت را روزانه ادامه دهیم تا هر چه زودتر  تأمین شده که به زودی به حساب کشاورزان واریز می

 .وجه خرید گندم را پرداخت کنیم
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 خشکسالی
 - ۳1/۸6/۸1فارس

 آبی ارائه راهکارهای مقابله با بحران کم/ ای های گلخانه کشت توسعهضرورت 
آبی  راهکارهای اساسی برای مقابله با بحران کمارائه : ای گفت های گلخانه وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر توسعه کشت

 .ها است ترین اولویت یکی از مهم

از کرج، محمود حجتی ظهر امروز در حاشیه رونمایی از ارقام جدید زراعی و باغی که در موسسه اصالح  خبرگزاری فارسبه گزارش 

بودن در  تواند عالوه بر به صرفه ای می های گلخانه توسعه کشت: شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت و تهیه نهال و بذر کرج رونمایی

 .کاهش مصرف آب تأثیرات بسیار زیادی نیز داشته باشد

نیز  آبی های مقابله با بحران کم کارگیری راهکارهای اساسی روش های دقیق، اصولی و همچنین به ریزی باید با برنامه: وی ادامه داد

 .به صورت دقیق اجرایی شود

ارتقای : های ما در توسعه امور کشاورزی است، افزود ای یکی از اولویت های گلخانه وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه کشت

 .جویی آب بسیار تأثیر داشته باشد تواند در صرفه این نوع از کشت می

ریزی درست و دقیق در نظر  در کشور توسعه یافت که در یک برنامه  ار گلخانهسال گذشته فقط حدود یک هزار هکت: وی ادامه داد

 .ای اختصاص داد های گلخانه هزار هکتار را در سال به توسعه کشت ۸هزار هکتار و پس از آن  3است بتوان ساالنه 

توسعه : نیز تأکید کرد و گفتهای نشایی در سبزی و صیفی  وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود بر توسعه و گسترش کشت

های ما است که در نظر داریم این مهم را نیز به صورت گسترده در  ها و اولویت ترین برنامه این روش نیز در کشاورزی یکی از مهم

 .صنعت کشاورزی اجرایی کنیم

 .درصد مصرف آب را کاهش داد 3۳توان  با اجرای این نوع کشت می: حجتی به مزایای اجرای این نوع کشت اشاره کرد و افزود

 .اند تا نشاها را تولید کرده و در اختیار کشاورزان قرار دهند هایی ایجاد شده در این راستا موسسات و شرکت: وی تصریح کرد

 تواند شود که این طرح می ها تولید می به گفته حجتی با اجرای این کشت به جای اینکه بذر در زمین کاشته شود نشاء در گلخانه

 .درصدی مصرف آب تأثیرات بسیار زیادی را داشته باشد 3۳در کاهش 

 هزار هکتار از مزارع به سیستم نوین آبیاری مجهز شدند 42۳سال گذشته *

وزیر جهاد کشاورزی در بخشی دیگر از سخنان خود بر توسعه و اجرایی شدن سیستم نوین آبیاری در سطح مزارع کشور تأکید کرد 

 .های نوین آبیاری است ش ترین راهکارهای کاهش مصرف آب کشاورزی استفاده از رو یکی از مهم: و گفت

های زراعی کشور به  هزار هکتار از زمین 16۳های انجام شده سال گذشته  ریزی در این راستا و براساس برنامه: حجتی بیان داشت

 .داشته باشد سیستم نوین آبیاری مجهز شدند که توانسته سهم اساسی را در کاهش مصرف آب

محققان و پژوهشگزان وزارت : وی در بخشی دیگر از سخنان خود به معرفی ارقام جدید زراعی و باغی اشاره کرد و اظهار داشت

 .نوع جدید ارقام بذر را معرفی کنند 1۰اند که  جهاد کشاورزی موفق شده

توجهی را در توسعه صنعت کشاورزی و پیش رفتن به تواند سهم قابل  دستیابی به این مهم می: وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

 .سمت خودکفایی داشته باشد

های آبی و شوری  ها، مقاوم بودن به تنش های جدید مقاوم بودن به انواع آفات و بیماری از مهمترین مزایای این رقم: حجتی گفت

 .است

 .به آب کمتری نیاز دارد به گفته وی برخی از ارقام ارائه شده نیز زودرس هستند که این نوع رقم
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 دانه های روغنی
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۹, سه شنبه
 برای کشت انبوه کلزای فرانسوی در مزارع ایرانی  ریزی برنامه

های روغنی، بذر کلزای فرانسوی و نقاط مختلف کشت آن را  اندرکاران حوزه دانه فردا کارشناسان، معاونان و دستاز 

 .کنند در قالب گردهمایی بررسی می

از برگزاری گردهمایی ( ایانا)مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

با حضور فعاالن بخش خصوصی و : های روغنی با تأکید بر کلزا و گلرنگ از فردا خبر داد و گفت ریزی کشت دانه امهساالنه برن

ها، این گردهمایی  های جهاد کشاورزی کلیه استان های روغنی و سازمان معاونت تولیدات گیاهی، انجمن صنفی تولیدکنندگان دانه

 .شود و گواهی بذر و نهال برگزار می در محل سالن اجتماعات مؤسسه تحقیقات ثبت

گیرد که کلزاهای واردشده  امسال چهار رقم بذر کلزا برای کشت در مناطق مختلف در اختیار کشاورزان قرار می: علیرضا ولی افزود

 .های نپتون، دانوب، ناتالی و الویس است و دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند از کشور فرانسه به نام

درصد آن را پروتئین تشکیل  ۰۳تا  3۸درصد روغن است و حدود  ۰8تا  ۰۳کلزا گیاهی روغنی است که حاوی : شان کردوی خاطرن

ترین میزان اسیدهای چرب اشباع  دلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیراشباع و داشتن پایین دهد؛ بنابراین روغن کلزا به می

 .ترین منبع برای تغذیه دام و طیور است اله آن نیز مناسبشود و کنج ترین روغن خوراکی محسوب می باکیفیت

 سرعت رشدی کلزای فرانسوی بیشتر از ارقام رایج

ارقام جدید کلزای فرانسوی نسبت به ارقام رایج در کشور دارای خصوصیات : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد

های خشکی را  های قوی آن مقاومت به سرما و تنش باالتری داشته و ریشه منحصر به فردی بوده، ازجمله آنکه سرعت رشد اولیه

 .افزایش داده است

کیلوگرم در هر  23۸های هرز داشته و مقدار بذر مصرفی آن کمتر از  این ارقام قدرت رقابت باالتری در برابر علف: ولی تصریح کرد

 .هکتار است

دهی باال و  اومت به ریزش دانه و غالف در برداشت با کمباین و قدرت شاخهها، مق یکنواختی در رسیدگی غالف: وی یادآور شد

 .شود، از دیگر خصوصیات منحصر به فرد این ارقام است داشتن ارتفاع مناسب که باعث سهولت برداشت می

قام جدید و نقاط های تخصصی، خصوصیات این ار شود، در قالب بحث در گردهمایی که به مدت دو روز برگزار می: ولی تأکید کرد

 .گیرد تا کشت انبوه آن انجام شود کشتی که برای آنها مناسب است، تحت بررسی قرار می

های دارای شرایط مناسب کشت شده و کشاورزان از نزدیک  صورت پایلوت این بذور در برخی استان در گذشته به: وی اظهار داشت

 .اند شاهد عملکرد مناسب آن بوده

 ./همایی از فردا آغاز شده و به مدت دو روز ادامه خواهد داشتگفتنی است، این گرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰3۰2-1.html 
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 دانه های روعنی

 - ۳1/۸6/۸1فارس

 درصد ظرفیت 9۳فعالیت صنایع لبنی فقط / کشور خارجی 9روغنی در   کشت فراسرزمین دانه
منابع آبی و در راستای افزایش تولید برخی محصوالت   با توجه به محدودیت: مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل گفت

 .کنیم کشاورزی کشت فراسرزمینی را امسال در سه کشور قزاقستان، اوکراین و غنا آغاز می

نیا مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل امروز در نشست خبری در پاسخ به سؤال  ، محمدرضا شافعیخبرگزاری فارسبه گزارش 

دهد تا بخشی از اختالفات  خبرنگار فارس مبنی بر اینکه این مؤسسه چه اقداماتی را برای کاهش قیمت تمام شده شیر انجام می

درصد  3۳هنگامی که صنایع لبنی از : ان و صنایع لبنی در رابطه با اجرای قیمت مصوب شیرخام حل شود، گفتکنندگ تولید

های سربار آنها برای  میلیون تن شیرخام تولیدی هستند، بنابراین هزینه 6کنند و تنها قادر به جذب حدود  ظرفیت خود استفاده می

 .یابد های لبنی افزایش می تولید فرآورده

های  وری را در صنایع لبنی افزایش داده و ظرفیت کارخانه اگر بهره: وری در صنایع لبنی، افزود  با اشاره به افزایش بهرهوی 

 .های سربار این مشکل را حل کرد توان با کاهش هزینه تولیدکننده نیز بیشتر شود می

لیدکننده یا باید قیمت خرید مواد اولیه یعنی شیرخام های تو در این شرایط کارخانه: مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل بیان داشت

 .شان را افزایش دهند را کاهش دهند یا قیمت محصوالت نهایی

 .درصد اقتصاد خانوار بر مبنای غذاست ۰۳تا  38المللی  براساس آمارهای بین: نیا افزود شافعی

بنابراین بر این اساس این : ندگان غذا است، تصریح کردترین هدف مؤسسه حمایت و پشتیبانی از تولیدکن وی با بیان اینکه اصلی

 .دهد ها و مباحث مربوط به تأمین غذا انجام می مؤسسه حمایت و پشتیبانی الزم را جهت تأمین نهاده

های وزارت جهاد کشاورزی  حمایت و پشتیبانی و ارائه خدمات در رابطه با برنامه: مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل بیان داشت

 .کند هایش را دنبال می نامه دوم این مؤسسه است و در نهایت اینکه این مؤسسه بر مبنای یک نهاد اقتصادی برنامهبر

: مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل با اشاره به اینکه قیمت مواد پروتئینی غالبا اثرگذاری زیادی بر اقتصاد خانوار دارد، تصریح کرد

 .وردن قیمت مواد پروتئینی استیکی از اهداف ما تثبیت یا پایین آ

درصد قیمت مرغ،  5علیرغم پایین آمدن حدود : درصدی دان مرغ، افزود 1۸وی با اشاره به ارزان شدن و کاهش قیمت حدود 

 .تر است نسبت به سال گذشته تولید برای مرغداران اقتصادی

ت فراسرزمینی با توجه به شرایط کم آبی کشور اظهار ریزی مؤسسه برای کش مدیر عامل موسسه جهاد استقالل با اشاره به برنامه

های وزارت جهاد است و مؤسسه جهاد استقالل هم به عنوان مجری این  کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از اهداف و برنامه: کرد

 .های موجود در کشورهای دیگر شده است طرح پیگیر اجرای کشت فراسرزمینی و شناخت ظرفیت

کشت فرا سرزمینی : کشور قزاقستان، اوکراین و غنا پیگیری شده است، افزود 3ینکه تاکنون کشت فرا سرزمینی در وی با اشاره به ا

 .شود های آینده آغاز می هزار هکتار آغاز شده و در اوکراین نیز در ماه 8امسال در قزاقستان در سطح 

توان بخشی از مشکالت کمبود آب و بحران  شود و می ور میکشت فراسر زمینی باعث ورود آب مجازی به کش: نیا بیان داشت شافعی

 .آب را از این طریق مرتفع کرد

: های روغنی را تأمین کنیم، افزود های دامی و دانه وی با بیان اینکه تالش داریم تا با کشت فراسرزمینی بخشی از نهاده

توانند به تولید  برخورداری از حمایت وزارت جهاد کشاورزی میگذاران در زمینه کشت فراسرزمینی در کشورهای مذکور با  سرمایه

 .های وزارتخانه بپردازند محصوالت کشاورزی مورد نیاز کشورمان براساس برنامه

http://www.farsnews.com/
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با عقد : های روغنی است، بیان داشت مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل با اشاره به اینکه تأکید ما در کشت فرا سرزمینی تولید دانه

 .گذاران این بخش هستیم ساله در صدد حمایت از سرمایه 1۸تا  1۳ی بلند مدت قراردادها

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳۰۳۳12۰5 
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 دانه های روغنی
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, یکشنبه

 های روغنی  تشکیل ستاد هماهنگی بخش خصوصی و دولتی برای اصالح توسعه کشت دانه
های روغنی در کشور گرفته  با تشکیل ستادی با هماهنگی بخش خصوصی و دولتی، تصمیم به اصالح توسعه کشت دانه

 .شد

های روغنی که در محل سالن  ریزی کشت دانه در گردهمایی ساالنه برنامه( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اجتماعات مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با حضور معاون و مشاور وزیر جهاد کشاورزی، فعاالن بخش خصوصی و 

شد، ها برگزار  های جهاد کشاورزی کلیه استان های روغنی و سازمان معاونت تولیدات گیاهی، انجمن صنفی تولیدکنندگان دانه

های روغنی و رسیدن به  راه های برون رفت از وضعیت فعلی توسعه دانه: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در این گردهمایی گفت

ویژه بخش خصوصی از  های دولتی به گذاری این صنعت در کشور با همدلی و هماهنگی و ایجاد تعامل در تمامی ارگان دوران بنیان

 .استاهداف وزارت جهاد کشاورزی 

باید با همتی واال و پشتکار و همدلی این : محمدحسین شریعتمدار با اشاره به تاریخچه کشت دانه های روغنی در کشور افزود

 .صنعت را احیاء کنیم

هزار تن کاهش یافته است؛ لذا با  ۸۳هزار تن به  3۳۳سال رکود تولید کلزا، تولید آن از  1۳متأسفانه در این : وی خاطرنشان کرد

 .های روغنی داریم شکیل ستادی با هماهنگی بخش خصوصی و دولتی تصمیم به اصالح توسعه کشت دانهت

گیری قاطع نسبت به  واردات باالی روغن خوراکی یکی از مشکالت کشور است که باید با شجاعت و تصمیم: شریعتمدار تصریح کرد

های روغنی را به نتیجه قابل قبول  جود توسعه کشت دانهبازسازی وضعیت فعلی اقدام کنیم و با همبستگی و همدلی طرح مو

 .برسانیم

 عملکرد محصوالت کشاورزی، نبض توسعه و خط قرمز ماست

کشاورزی دچار ناپایداری شده و تزلزل در عملکرد داریم و در هشت سال : معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی نیز اظهار داشت

 .رزی بودیمگذشته شاهد شیب منفی تولیدات کشاو

با وجود تجهیزات و ارتقاء کیفیت بذر در کشور دو عامل متناسب نبودن تناوب کشت، مواد آلی و باال رفتن : عباس کشاورز ادامه داد

 .تراکم خاک دو عامل عامل اصلی در ناپایداری کشاورزی است

در بخش کشاورزی بر مبنای کنترل تقاضا، رو است و باید مدیریت آب  وضعیت منابع آبی کشور با مشکل روبه: وی تأکید کرد

 .صورتی که به کشاورزی حداقل آسیب وارد و کشاورزی بهینه شود سازی شود به بهینه

 .تفاوت باشیم و باید مسئولیت بپذیریم نباید نسبت به مسائل و مشکالت موجود بی: کشاورز توصیه کرد

ترین مشکالت کشاورزی، عملکرد  یکی از بزرگ: شاورزی است، اظهار داشتآشیل رونق اقتصاد ک ، پاشنه"عملکرد"وی با اعالم اینکه 

گیری کشاورز را سلب  افت عملکرد توان تصمیم. شود پایین در تولید است که باعث کاهش تولید و پایین آمدن توان اقتصادی می

 .آورد گذاری را پایین می کند و نیز توان سرمایه می

. عملکرد نبض توسعه و خط قرمز ماست و نسبت به عملکرد حساسیت داریم: ورزی گفتمعاون امور زراعت وزیر جهاد کشا

های تحقیقات، دولتی و خصوصی باید کمک کنند تا عملکرد کشاورزی بهبود یابد و کشاورز قانع شود که عملکرد خوبی  بخش

 .خواهد داشت

ریک فضای رقابتی و آزاد بتوانند کشاورزان را نسبت به عملکرد ها ازجمله بذر باید د دارندگان تکنولوژی تولید نهاده: کشاورز افزود

های دولتی خصوصی و  شده قانع کنند و کشاورز باید نسبت به عملکرد مطلوب اطمینان حاصل کند و باید نهاده خدمات ارائه

 .های اجرایی کمک کنند تا بتوانیم عملکرد را بهبود بخشیم نهاده
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و کارشناسان کشاورزی در مزارع حضور داشته باشند و اگر این اتفاق انجام گیرد، تحولی  باید تحقیقات: وی خاطرنشان کرد

 .ساختاری در کشاورزی کشور ایجاد خواهد شد

ها و بخش  تر از آن قابل قبول نیست و مسئوالن استان عملکرد کلزا باید باالی سه تن در هکتار باشدو پایین: کشاورز ادامه داد

و واردکنندگان باید بتوانند که رویکرد باالی سه تن در هکتار داشته باشند و این عملکرد باید به تمامی  خصوصی تولیدکنندگان

 .محصوالت کشاورزی تسری داده شود

ارائه تکنولوژی باید بر مبنای نقطه خاص اقلیمی باشد برای مثال در استان گلستان باید هفت تا هشت تکنولوژی : وی تصریح کرد

 .های ارائه داده شده بر مبنای افزایش عملکرد باشد و ساختار تعریف کنیم باید نسخهداشته باشیم 

بخش . ها صف مقدم هستند و باید به فعالیت خود در مزرعه بیفزایند استان: معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

 ./خصوصی هم از نظر کارشناسی باید توانمند شوند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰۰۸۳-1.html 
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 روغن
 فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  2دو شنبه 
 سند + درصد گران شد 4روغن 

 .درصد گران شد ۸مرداد ماه  31براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت روغن از  <صنایع غذایی

از چند ماه گذشته صنایع مختلفی درخواست افزایش قیمت محصوالت خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

و البته این چراغ سبز دولت برای افزایش قیمت ها در حالی اتفاق افتاد که قرار بود قیمت انواع محصوالت بنا به تأکید . داده بودند

در مجموع انجمن روغن هم از دو ماه پیش درخواست خود را به سازمان حمایت ارسال . بخشنامه های دولت افزایشی نداشته باشند

 .و در نهایت ستاد تنظیم بازار با افزایش پنج درصدی قیمت روغن نباتی موافقت کرد

 : اتی ابالغ شده آمده استبراساس مصوبه انجمن صنایع روغن نباتی ایران که به کارخانجات روغن نب

معاون محترم رئیس جمهور مبنی بر ابالغ موافقت قبلی کارگروه تنظیم بازار با  3۰/۳۸/2۰مورخ  6۸312با عنایت به مصوبه شماره 

افزایش نرخ روغن خوراکی ناشی از هزینه های مندرج در دستور پنجم صورت جلسه مذکور به شرح ذیل نرخ جدید انواع روغن 

 .قابل اجراء خواهد بود جهت استحضار تقدیم می گردد 3۰/۳۸/31که از روز شنبه خوراکی 

 :قیمت جدید انواع روغن نباتی به شرح زیر است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 روغن
  فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  2دو شنبه 

 <کند؟صنایع غذایی ایرانی از تغییرات جهانی تبعیت نمیچرا روغن 
رغم کاهش قیمت روغن خوراکی در دنیا و در  دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی توضیح داد که چرا علی 

قیمت روغن در ایران توان شاهد کاهش  شود نمی های روغنی وارداتی تامین می درصد روغن مصرفی مردم از دانه 3۳شرایطی که 

های جهانی محصوالت لبنی در ماه  قیمت: ای اعالم کرد در روزهای گذشته، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، در اطالعیه.بود

در پی کاهش تقاضای واردات شیر از سوی چین، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و  2۳1۸سال ( مرداد ماه 1۳تیر تا  1۳)ژوئیه 

درصد در  ۸3۸های گیاهی؛ در ماه ژوئیه به میزان  شاخص بهای روغن: در این گزارش آمده است.ه اروپا به شدت سقوط کرداتحادی

این سقوط در واقع در پی کاهش قیمت . رسیده است 2۳۳3ترین میزان خود از ژوئیه سال  مقایسه با ژوئن کاهش داشته و به پایین

حال آنکه کند شدن . اسطه افزایش تولید و عرضه این محصول در آسیای جنوب شرقی رخ دادجهانی روغن پالم اتفاق افتاد که به و

از سوی دیگر افت بیشتر قیمت روغن درپی عرضه .آهنگ صادرات این محصول توسط مالزی نیز بر این جریان اثرگذار بوده است

را که این روند باعث شد تا چشم انداز عرضه گسترده این محصول برای صادرات توسط کشورهای آمریکای جنوبی صورت گرفت، چ

وضعیت قیمت روغن در جهان از این جهت برای ایران مهم .در حالت مثبت قرار گیرد 2۳1۸/16جهانی این محصول را برای سال 

دیگر  از سوی.درصد روغن خام در ایران وارداتی است 3۳شو و بیش از  های روغنی محسوب می است که این کشور واردکننده دانه

پردازند صرف خرید روغن  ای که مردم برای خرید روغن می درصد از هزینه 5۳آن طور که تاکنون اعالم شده به طور میانگین حدود 

... بندی شدن و درصد از پول پرداختی مردم به روغن صرف خدماتی مانند فرآوری شدن، بسته 3۳در واقع فقط .شود خام می

در این .های داخلی آن تاثیر بگذارد المللی بتواند روی قیمت سد روغن محصولی باشد که نوسانات بینر در نتیجه به نظر می. شود می

اگر در بازار ایران ثبات حاکم بود، از نوسانات : راستا، محمد قبله، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی اظهار کرد

ای بوده که قدرت پایه پول در ایران  ای در هر سال به گونه های بودجه سیاست گرفتیم ولی قیمت روغن خام، تاثیر مستقیمی می

 2۳1۳گیرد باید بررسی کنیم و ببینیم که از سال  با توجه به اینکه به واردات روغن خام دالر دولتی تعلق می.کاهش یافته است

دالر دولتی در سال : او افزود.ت دالر ایجاد شده استهای مورد بررسی این گزارش بوده چه تغییراتی در قیم میالدی تاکنون که سال

بنابراین قدرت پولی پول . قیمت آن به حدود سه هزار تومان رسیده است 2۳1۸تومان بوده ولی در سال  1۳36در حدود  2۳1۳

رو هستیم ولی در نتیجه چنین امری درست است که ما با کاهش قیمت جهانی روغن روبه .ایران در برابر دالر یک سوم شده است

قبله .المللی روغن را بر قیمت روغن ایرانی ببینیم توانیم تاثیر کاهش قیمت بین چون با کاهش ارزش پول ایران مواجه هستیم نمی

بینیم که در دوره مالی مطرح شده، کاهش قدرت ریال در مقابل دالر بیشتر از کاهش قیمت روغن  اگر مقایسه کنیم می: ادامه داد

از سوی دیگر باید در نظر داشته باشید که به : یر انجمن تولیدکنندگان و صاردکنندگان روغن نباتی، همچنین بیان کرددب.بوده است

گذاری دولتی بازار روغن در ایران در دست عرضه و تقاضا نیست که با وضعیت عرضه و تقاضای جهانی تغییری در  دلیل سیستم قیم

فزایش قیمت هر محصولی توسط دولت، بسیار طوالنی است و باید صاحبان صنایع هزینه معموال پروسه ا.بازار روغن ایجاد شود

یابد تولیدکنندگان از ترس اینکه  ها کاهش می در نتیجه وقتی قیمت.زیادی بدهند تا بتوانند قیمت محصول خود را افزایش دهند

ده و نتوانند وضعیت خود را بازار تطبیق دهند، رو ش دوباره در صورت افزایش قیمت، با مشکل افزایش قیمت محصول خود روبه

اگر برویم به سمتی که وضعیت هر بازاری را عرضه و تقاضا تعیین کند، و نهادهای : او افزود.پذیرند ریسک این کاهش قیمت را نمی

جهانی بر محصوالت توانیم شاهد تاثیرات قیمت  ها نزنند، بیشتر می حاکمیتی فقط نقش یک ناظر را ایفا کرده و دست به قیمت

  .خود باشیم

http://www.foodpress.ir/Post 
 

http://www.foodpress.ir/Post
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 زعفران
 خبرنگاران جوان

 نوسانات بازار طالی سرخ تا زمان برداشت محصول ادامه دارد
 .روز به زمان برداشت محصول ادامه دارد 2۳الی  1۸نوسانات بازار طالی سرخ تا : عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران بیان کرد

، در خصوص نوسانات اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان علی حسینی عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

ها با  نسبی مواجه بوده که در حال حاضر تقریبا قیمتطی دو هفته گذشته قیمت زعفران با کاهش : بازار طالی سرخ اظهار داشت

 .میلیون تومان است 5الی  6ای که قیمت زعفران بین  دو ماه قبل برابر شده به گونه

روز به زمان برداشت محصول ادامه دارد و از سویی افزایش تقاضا، کاهش  2۳الی  1۸در واقع نوسانات بازار طالی سرخ تا : وی افزود

ها، همکاری  گذاری درست تشکل گران و دالالن مسبب نابسامانی بازار زعفران شده که امیدوارم با سیاست واسطه عرضه و وجود

ها بتوانیم در سال آینده این موضوع را به درستی مدیریت کرد تا اوضاع زعفران به حالت  خصوصی و اتحادیه  های دولتی، بخش

 .عادی خود برگردد

ها و دالالن محصول را از  در حال حاضر زعفران در دست کشاورزان به ندرت است زیرا اکثر واسطه :حسینی در پایان تصریح کرد

دهند که این امر اخالل در  کشاورزان خریداری کرده و بر اساس میل و سیاست خود با عدم عرضه آن بازار را به نفع خود تغییر می

 .آورد کار صادرات و بازار داخلی به وجود می

http://www.yjc.ir/fa/news/۸23382۳ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5299820
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 زیتون
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۹, سه شنبه

 های آفت مگس زیتون  کننده حفظ نباتات از باغداران برای نصب جلب سازماندرخواست 
های قزوین، زنجان و گیالن خواست برای  استان آگاهی سازمان حفظ نباتات از باغداران زیتون معاون دفتر پیش

های این آفت در باغات خود  کننده ها و جلب جلوگیری از طغیان مگس زیتون، هر چه سریعتر نسبت به نصب انواع تله

 .اقدام کنند

درصدی، انواع 5۳نه توانند با استفاده از یارا تولیدکنندگان زیتون می: به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، امید عسکری افزود

های مگس زیتون را در باغات مورد  کننده ها، فرمون و کارت زرد را از مراکز خدمات کشاورزی تهیه و با توصیه کارشناسان، جلب تله

 .استفاده قرار دهند

ها توسط  این استانهای قزوین، زنجان و گیالن، از خسارت به میوه زیتون  در صورت اقدام به موقع باغداران زیتون استان: وی گفت

 .شود آفت مگس زیتون جلوگیری می

 .هزار تن عنوان کرد 6۳آگاهی سازمان حفظ نباتات، میزان تولید دانه زیتون در این سه استان را ساالنه  معاون دفتر پیش

ها از طریق های مذکور مشاهده شده و هشدار اکنون عالیم الرو مگس زیتون در داخل میوه زیتون در استان: وی ادامه داد

 .های جهاد کشاورزی در چند نوبت طی یک ماه اخیر به کشاورزان اعالم شده است سازمان

اندازی شده است،  خیز راه های زیتون آگاهی توسط سازمان حفظ نباتات در همه استان های پیش عسکری با بیان این که ایستگاه

کارشناس بخش خصوصی و دولتی در آن  ۸۳آگاهی داریم که  پیش ایستگاه 6۳در سه استان قزوین، زنجان و گیالن : تصریح کرد

 .فعال هستند

 3۳دمای پایین : کند، اظهار داشت وی با اعالم این که آفت مگس زیتون در کشور با مناسب شدن شرایط آب و هوایی طغیان می

 .درجه، دمای مناسبی برای رشد جمعیت آین آفت است

های چند میلیارد تومانی  رسانی به موقع به باغداران زیتون از خسارت مخاطب خواست تا با اطالعهای جمعی و پر  عسکری از رسانه

 .به باغات زیتون کشور جلوگیری کنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰316-1.html 
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 زیتون
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸2, دوشنبه

زودی  های وارداتی روغن زتیون به تعرفه/ حمایت با افزایش شش درصدی قیمت روغن زیتون سازمانموافقت 
 شود  اعالم می

پذیر به روغن زیتون، این انجمن پیشنهاد افزایش شش  با وجود تورم باالی اقتصادی، با هدف دسترسی اقشار آسیب

کننده و تولیدکننده ارسال کرده است و تا پایان هفته برای  ون را به سازمان حمایت مصرفدرصدی قیمت روغن زیت

 .اجرا، ابالغ خواهد شد

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان زیتون کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کننده و تولیدکننده اعالم کرده که این رقم بسیار  ای سال جدید به سازمان حمایت مصرفاین انجمن قیمت پیشنهادی خود را بر

 .پذیر نیز قرار گیرد تر از تورم موجود در اقتصاد کشور برآورد شده تا روغن زیتون در دسترس اقشار آسیب پایین

های جانبی  قوق و دستمزد و هزینهعلت افزایش ح افزایش شش درصدی قیمت روغن زیتون تنها به: محمدرضا هاتفی افزود

ها در نظر گرفته شده و صنعت برای نگهداشتن سرانه مصرف روغن زیتون در یک استاندارد ناگزیر است از افزایش بیشتر  کارخانه

 .خودداری کند

 شود زودی ابالغ می های وارداتی روغن زیتون به تعرفه

گرفته است که قرار بود روغن  ردات آن از سال گذشته صورت میدرصد تعرفه وا 26با  "بالک"روغن : وی خاطرنشان کرد

درصد تقلیل یافت، مجدداً مورد بازنگری  ۸۳درصد در نظر گرفته شده و طی مراحلی به  3۳بندی که پیش از این تعرفه آن  بسته

 .قرار گیرد

نیازی به واردات  هزار تن است، 2۳کمتر از هزار تن روغن زیتون دارد و تولید آن  1۳۳کشوری که توان تولید : هاتفی ادامه داد

 .روغن ندارد

کنندگان روغن زیتون باید واردات در یک  برای فراهم کردن شرایط اقتصادی فعالیت تولیدکنندگان و استحصال: وی تصریح کرد

 .سامانه مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار گیرد

 متوقف شود "پومس"های  واردات روغن

واردات گسترده روغن پومس که در واقع تفاله زیتون بوده و مصرف : لیدکنندگان زیتون کشور یادآور شددبیر انجمن صنفی تو

پذیر کرده  شدت آسیب علت حاشیه سود باال برای واردکنندگان عالوه بر آنکه اقتصاد تولیدکنندگان داخلی را به خوراکی ندارد، به

 .کند است، سالمت مردم را نیز تهدید می

های وارداتی پومس صورت گرفته، اما برای عدم مصرف باید از  آوری بخشی از روغن هرچند اقداماتی برای جمع: تأکید کردهاتفی 

 .سازی مردم کمک گرفت های گروهی و آگاه رسانه

رند، اما تواند جایگزین روغن زیتون تولیدشده داخلی قرار گی وجه خوراکی نیستند و نمی ها به هیچ این روغن: وی اظهار داشت

ها خریداری شده و حتی کودکان و نوجوانان نیز از آن استفاده  توجهی به شرایط تولید و واردات آن، معموالً توسط خانواده علت بی به

 .کنند می

 های وارداتی را باید در شرایطی خریداری و در سبد غذایی خانوار قرار داد که دارای پروانه بهداشت و روغن: هاتفی همچنین گفت

 .رقمی که پایین نوار مشکی درج شده باشد، تهیه کرد 16آدرس بوده و کد اصالت 

شود تا  رقمی در سایت معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید می 16این کد : وی در ادامه افزود

 .های دارای کیفیت تمیز دهند های تقلبی وارداتی را از روغن کنندگان روغن مصرف
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 تن روغن زیتون باکیفیت داخلی 4۳۳۳تولید 

شود حجم تولید زیتون داخلی امسال تا پایان فصل  بینی می پیش: دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان زیتون کشور خاطرنشان کرد

ل خواهد هزار تن روغن استحصا کشی شده که از آن هفت های روغن هزار تن آن راهی کارخانه ۰۳هزار تن برسد و  3۳برداشت به 

 .شد

 ./های کنسروسازی خواهد شد هزار تن نیز وارد کارخانه ۸۳: هاتفی ادامه داد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰3۳۳-1.html 
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 سالمت
 - ۳1/۸6/۸۰فارس  

میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با 449نیاز به / شود انداری می و خروج دام در مرزها راه ورودسامانه پایش 

 تب مالت
میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با تب مالت در کشور خبر داد و  449رئیس سازمان دامپزشکی کشور از نیاز به 

 .شود انداری می سامانه پایش ورود و خروج دام در مرزها راه:گفت

، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در نشستی که به مناسبت هفته خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مرغ تولید رغم رفع شدن مشکل آنفلوانزای پرندگان هنوز  دولت برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا علی

شرط الزم برای صادرات برخورداری از مقررات : شود، گفت ایران از مرز عراق و تخم مرغ و مرغ تولید ایران به افغانستان صادر نمی

 .بهداشتی و محصول سالم است، اما این موضوع به تنهایی کافی نیست

کشورهای دیگر حق دارند که : یچ مشکلی ندارند، افزودهای مرغ و تخم مرغ ایرانی ه وی با بیان اینکه به لحاظ بهداشتی محموله

 .خودشان در مورد واردات تصمیم بگیرند و هیچ مشکلی به لحاظ سالمتی محصوالت صادراتی نداریم

برای مبارزه همه جانبه با این بیماری : رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح راجع به تب مالت اظهار داشت

 .مند امکانات در عرصه نیروی انسانی و اعتبارت الزم و متعددی هستیمنیاز

نمایندگان مجلس در این رابطه . راهبردی مبارزه با این بیماری تهیه و در یک کتاب تقدیم دولت شد  بر این اساس برنامه: وی افزود

 .از وزیر خواستار رسیدگی به این بیماری بودند شده است

سازمان دامپزشکی برای رسیدن به اهداف مطلوب در راستای حل مشکل تب مالت نیازمند : تصریح کرد رئیس سازمان دامپزشکی

 .میلیارد تومان اعتبار است 123به 

 133۰ماهه سال  ۸در : ترین راه مبارزه با این بیماری واکسیناسیون فراگیر است، اظهار داشت وی با بیان اینکه موثرترین و آسان

 .درصد در زمینه واکسیناسیون دام افزایش عملکرد ثبت شده است 36،  1333 نسبت پنج ماهه سال

ماهه ابتدای سال  ۸هزار واکسیناسیون علیه تب مالت و در  3۳۳میلیون و  18،  1333ماهه ابتدای سال  ۸در : خلج تصریح کرد

 .ستهزار نوبت واکسیناسیون علیه این بیماری انجام شده ا 6۸۳میلیون و  2۸بالغ بر  3۰

های انتظامی به منظور پایش و کنترل تردد وسایل  سامانه یکپارچه الکترونیکی با همکاری سازمان دامپزشکی و دستگاه: وی گفت

اندازی  ها در مبادی ورودی و خروجی کشور امسال راه های خام دامی و نهاده نقلیه حامل هر نوع دام، طیور، آبزیان و فرآورده

 .شود می

و  33ماهه اول سال  ۸در مقایسه : گفت 3۰و  33ازمان دامپزشکی کشور با اشاره به حجم واکسیناسیون در سال در ادامه رئیس س

 .ایم درصد افزایش حججم عملکرد در واکسیناسیون داشته 2حدود یک الی  3۰ماهه اول سال  ۸

هزار پوشش  6۳۳میلیون و  12۰ تعداد 3۰هزار پوشش واکسیناسیون و سال  ۰۳۳میلیون و  12۰تعداد  33سال : وی افزود

 .های مختلف دامی انجام شده است واکسیناسیون علیه بیماری

: رسانی اقتصادی بیشتری دارند گفت هایی که سرعت انتشار بیشتر و قدرت خسارت خلج با اشاره به واکسیناسیون درمورد بیماری

های  هزار واکسیناسیون بر علیه بیماری 5۳۳یلیون و م 32میلیونی،  12۰از همان زیرمجموعه  1333ماهه ابتدای سال  ۸در 

ها  هزار واکسیناسیون بر علیه این بیماری ۸۳۳میلیون و  1۳2تعداد  133۰ماهه  ۸اند و در  مختلف که سرعت انتشار باالیی داشته

 .انجام شده است

http://www.farsnews.com/


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

11۰ 
 

درصد افزایش  1۳۸، 3۰زمانی در سال بنابراین در مجموع در مقایسه این دو بازه : رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد

 .های مهم انجام شده است واکسیناسیون در بیماری

 39نسبت به مدت مشابه سال  31ماهه اول سال  4درصدی موارد بیماری در  48کاهش *

هم جمع کنیم های دامی را روی  اگر کل بیماری: ها به دست آمده است تصریح کرد خلج با بیان اینکه نتایج خوبی از واکسیناسیون

 .ایم کاهش موارد بیماری داشته 33ماهه  ۸نسبت به  3۰ماهه  ۸درصد در  28در مجموع 

وی با بیان اینکه بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار مهم که در صورت بروز، ورشکستگی اقتصادی برای دامداران به 

 .ایم درصد کاهش موارد بیماری داشته 68، 33هه نخست سال ما ۸نسبت به  3۰ماهه نخست سال  ۸در : دنبال دارد تصریح کرد

ماهه ابتدای امسال  ۸درصد در  ۸۸: رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه با اشاره به بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک گفت

 .ایم کاهش بیماری داشته 33ماهه سال  ۸نسبت به 

درصد افزایش عملکرد  1۳ماهه سال گذشته  ۸اهه ابتدای امسال نسبت به م ۸همچنین درمورد بیماری هاری در : خلج تصریح کرد

هزار نوبت  162، 3۰ماهه ابتدای سال  ۸نوبت واکسیناسیون و در  5۳۳هزار و  1۰5، 33ماهه سال  ۸ایم به طوری که در  داشته

 .واکسیناسیون علیه این بیماری انجام شده است

تالش ما در عرصه مدیریت کالن این بوده که : ی از کاهش درآمدهای نفتی اظهار داشتوی با اشاره به محدودیت درآمد دولت ناش

های مالی وجود دارد  با انسجام در سازمان دامپزشکی و همچنین وزارت جهاد اقدامات موثری را حتی در شرایطی که محدودیت

 .انجام دهیم

مصرف این ماده : کس اتحادیه اروپا مورد تأیید است، گفتوی با بیان اینکه مصرف خمیر مرغ در همه کشورهای پیشرفته و کد

های گوشتی مشکلی ندارد و به لحاظ علمی سازمان دامپزشکی کشور همواره نظر خود را در  اولیه در صنایع تولیدکننده و فراورده

 .الم کرده استهای پایان دوره که تحت نظر سازمان دامپزشکی است، اع رابطه با خمیر مرغ تولید شده از طریق مرغ

هزار مجوز بهداشتی صادرات محصوالت  31سال گذشته بیش از : خلج با اشاره به صادرات محصوالت پروتئینی تصریح کرد

 .مجوز واردات نیز داده شده است 5۸۳۳های پروتئینی به وسیله سازمان دامپزشکی صادر شده و همچنین حدود  فرآورده

 تن میگو به روسیه صادر شد 4۳* 

هزار مجوز بهداشتی  6۰۳همچنین : تنی میگو به روسیه، گفت 2۳سازمان دامپزشکی با اشاره به صادرات اولین محموله  رئیس

صادر شده و پروتکل بهداشتی بین ایران و روسیه در مراحل نهایی قرار  3۰ماهه ابتدایی سال  ۸برای صادرات دام زنده سبک در 

 .دارد

 به چین در مرحله مذاکره نهایی است صادرات انواع محصوالت پروتئینی* 

برای صادرات انواع محصوالت پروتئینی به چین در مرحله مذاکره نهایی هستیم و در این ارتباط اولین : وی کشور اظهار داشت

نیم پرسشنامه ارسال شده از سوی چین تکمیل و برای آنها ارسال شده و دومین پرسشنامه هم در حال تکمیل و ارسال است تا بتوا

 .های طیور به این کشور فراهم کنیم شرایطی را برای صادرات مستقیم محصوالت و فرآورده

با این دو کشور برای صادرات در : خلج همچنین با اظهار امیدواری برای فراهم آوردن بستر صادرات به پاکستان و آذربایجان گفت

 .مرحله نهایی مذاکره هستیم

مصرف این ماده : در همه کشورهای پیشرفته و کدکس اتحادیه اروپا مورد تأیید است، گفت وی با بیان اینکه مصرف خمیر مرغ

های گوشتی مشکلی ندارد و به لحاظ علمی سازمان دامپزشکی کشور همواره نظر خود را در  اولیه در صنایع تولیدکننده و فراورده

 .نظر سازمان دامپزشکی است، اعالم کرده است های پایان دوره که تحت رابطه با خمیر مرغ تولید شده از طریق مرغ
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هزار مجوز بهداشتی صادرات محصوالت  31سال گذشته بیش از : خلج با اشاره به صادرات محصوالت پروتئینی تصریح کرد

 .مجوز واردات نیز داده شده است 5۸۳۳های پروتئینی به وسیله سازمان دامپزشکی صادر شده و همچنین حدود  فرآورده

 ران طلب قانونی ندارندمرغدا*

مرغداران بابت غرامت ناشی از آنفلوانزای پرندگان با بیان اینکه مرغداران طلب  3۳رئیس سازمان دامپزشکی در مورد بدهی سال 

مرغدار موظف به بیمه کردن واحد مرغداری خود است،همچنین نباید بیشتر از مدت انقضا مرغ خود را نگه : قانونی ندارند، گفت

 .گیرد بنابراین به افرادی که رعایت موارد مذکور را نکرده باشند قانونا غرامتی تعلق نمی دارند،

 6سال گذشته : اسکن و آنفلوانزای پرندگان گفت های لمپی خلج در ادامه این نشست در رابطه با غرامت پرداختی بابت بیماری

میلیارد تومان در اختیار  ۸تا  ۰گرفته شده که این مقدار حدود میلیون تومان غرامت بابت این دو بیماری در نظر  8۳۳میلیارد و 

 .های مختلفی از جمله ضدعفونی، قرنطینه و سموم شد دامداران قرار گرفت و مابقی نیز صرف هزینه

مشاهده شود  بنابراین اگر امسال مواردی از این بیماری: توان مانع این دو بیماری شد، افزود وی با بیان اینکه با واکسیناسیون می

 .گیرد غرامتی به آن تعلق نمی

 32این بیماری سال : وارد کشور شده است، گفت 63از سال  VHSرئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه بیماری ویروسی 

 .در کشور شیوع یافت

تعداد مزارع آلوده در : است،گفتمورد بوده  322، تعداد مزارع پرورش ماهی آلوده به این ویروس 32خلج با بیان اینکه در سال 

 .درصد مزارع آلوده کاهش یافته است 62مورد کاهش یافته و به این ترتیب  1۸6به  33سال 

 63، 33مورد گزارش شده که این تعداد به مدت مشابه سال  23، 3۰ماهه سال  ۸تعداد مزارع آلوده به این بیماری در : وی افزود

 .درصد کاهش یافته است

 68: ان دامپزشکی در مورد اقدامات انجام شده در رابطه با مبارزه با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سال جاری گفترئیس سازم

هزار آزمایش و  1۸۰نمونه برداری و  ۰۳۳هزار و  1۳1انجام شده و همچنین ... هزار نوبت بازدید از مراکز مختلف پرورش، کشتار و 

 .های آن شستشو و ضدعفونی شده است ده و فرآوردههزار خودرو مرتبط با طیور زن 2۳8

شود تا خیالمان راحت شود که در فصل سرما مشکلی  برنامه دوم پایش ما در تابستان امسال به زودی شروع می: خلج تصریح کرد

 .در رابطه با شیوع مجدد آنفلوانزای حاد پرندگان نداریم

: زی در مورد تولید واکسن تب برفکی اقدامات خوبی انجام داده است، گفتسازی را وی با اشاره به اینکه مؤسسه واکسن و سرم

 .محموله تولیدی این مؤسسه در فارم تأثیر خوبی داشته و امیدواریم مطالعات دامپزشکی نتایج آن را تایید کند

و مردم مختار هستند هر های مختلف تولید داخلی و خارجی در حال رقابت  رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه واکسن

سازی رازی یک مؤسسه تحقیقی منحصر به فرد است ولی این بدان  موسسه واکسن و سرم: کدام را که بخواهند تهیه کنند، گفت

 .تر نباشد های نسل جدید و کیفی مفهوم نیست که مؤسسه به دنبال واکسن

تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی این سیاست را دارد که هر سیاست وزارت جهاد کشاورزی در کنار مؤسسه : خلج بیان داشت

های دانش بنیان بتوانند واکسن و مواد بیلوژیک کیفی و مؤثر به اندازه کفایت تأمین کنند در آن بخش باید مؤسسه  گاه شرکت

 .تولیدات خود را کاهش دهد

اگرچه : ف خود با کمبود نیروی انسانی مواجه است، گفترئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه سازمان برای انجام وظای

توان آن را واگذار کرد و در راستای  شود اما یک سری وظایف حاکمیتی است که نمی برخی از امور به بخش خصوصی واگذار می

 .انجام آن وظایف با کمبود نیرو مواجه هستیم
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نفر در سازمان دامپزشکی توسط دولت صادر شد  12۳۳مجوز جذب  هایی که سال گذشته انجام شد باالخره با پیگیری: وی افزود

ای که از متقاضیان از طریق سازمان سنجش گرفته  اما در مرحله تأمین بودجه آن در مرحله اول قرار شد براساس آزمون و مصاحبه

 .نفر به نیروی انسانی این سازمان اضافه شود ۰۳۳شده در نهایت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳5۳۳۳62۳ 
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 سالمت
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸2, دوشنبه

 زمان برای اجرای فاز نخست پروژه مقابله با هجوم سفیدبالکان  سالدو 
 .شود هجوم سفیدبالکان تا چند روز آینده توسط شهرداری تصویب میپروپوزال پروژه تحقیقاتی مقابله با 

( ایانا)مجری طرح تحقیقاتی مقابله با سفیدبالکان فعال در تهران امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در صورت موافقت : ایم، گفت ری ارائه کردهبا بیان اینکه پروپوزال پروژه تحقیقاتی مقابله با هجوم این سفیدبالک را به شهردا

 .شهرداری مدت دو سال زمان الزم داریم تا فاز اول پروژه را عملیاتی کنیم

ایم که هنوز از ایران گزارش نشده است،  رو شده ای از سفیدبالکان روی درختان توت روبه شهاب منظری با بیان اینکه، ما با گونه

 .طقی باید تحقیقات وسیعی انجام شودحل من برای پیداکردن راه: افزود

.( Aleuroclava sp)در فاز نخست پروژه روی شناسایی، بیولوژی و دشمنان طبیعی این سفیدبالک : وی خاطرنشان کرد

شویم که شامل تولید انبوه دشمن طبیعی  تحقیقات انجام خواهیم داد و در صورت به نتیجه رسیدن فاز نخست، وارد فاز دوم می

 .توان زمان دقیقی برای به نتیجه رسیدن موضوع ارائه کرد فعال است و نمی کارآمد و

های اجرای مرتبط با موضوع اعم از بخش حفظ نباتات  تمام ارگان: پزشکی ادامه داد عضو هئیت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه

کارت زرد، آبشویی با محلول صابون ها و فضای سبز شهر تهران کارهای کنترلی که شامل استفاده از  شهرداری و سازمان پارک

 .دهند پالیزین است را انجام می

 .ها استفاده کرد کش توان از سالح آفت با توجه به حضور آفت در فضای شهری نمی: منظری تصریح کرد

یزان تراکم و برای تعیین م: وی با اشاره به اینکه هیچ آمار و ارقامی از میزان خسارت این آفت در سطح شهر نداریم، یادآور شد

 .بری است تخمین خسارت این آفت، باید کارهای تحقیقاتی انجام شود که این کار زمان

 بر است مبارزه با آفت در فضای شهری زمان

شود  مجری طرح تحقیقاتی مقابله با این سفیدبالکان با اشاره به اینکه زمانی که یک موضوع حالت همگانی و عمومی جامعه می

مقصر و کوتاهی در یک ارگان بگردیم، بلکه وظیفه افراد جامعه است که به اندازه خود سهمی در حل موضوع داشته دنبال  نباید به

های منفی برای مردم  های خود در رسانه و ایجاد جوسازی کارشناسانی که به موضوع اشراف ندارند با صحبت: باشند، تأکید کرد

 .ند طبیعی کار، کند پیش برودشود رو کنند که این باعث می حساسیت ایجاد می

باید به مخاطبان القا کنید برای حل : ها درباره انتشار موضوع طغیان مگس سفید اظهار داشت منظری با انتقاد از عملکرد رسانه

 .شده داریم بندی مشکل نیاز به مدیریت زمان

 طغیان آفت امری طبیعی است

و عدم حضور ( درختان توت)ایط آب و هوایی مساعد، وجود غذای کافی دلیل شر طغیان این آفت تنها به: وی در ادامه گفت

 .پاشی مکرر، کامالً غیرعلمی و غیرکارشناسانه است دشمنان طبیعی آن است و اظهارنظرها در مورد ورود این آفت از اصفهان یا سم

افتد، اما  ح تحقیقات باال یا پایین اتفاق میطغیان یک آفت امری کامالً طبیعی است و در همه کشورها با سط: منظری در پایان افزود

 ./بر است کند و فقط مبارزه با آن در فضای شهری زمان مهم است که بدانیم این آفت هیچ آسیبی به سالمت جامعه وارد نمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰233-1.html 
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 سالمت
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, شنبه

تقاضا از وزارت علوم برای کاهش ظرفیت / حاد پرندگان آغاز برنامه دوم پایش تابستانی آنفلوآنزای فوق
 دانشجویان دامپزشکی 

 .کنیم میزودی برنامه دوم پایش تابستانی را در سراسر کشور آغاز  ای آنفلوآنزا، به در راستای پایش دوره

ای  ، رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز به مناسبت هفته دولت در مصاحبه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اسکین و کاهش  های دامی از قبیل لمپی طی دو سال اخیر این سازمان اقدامات مؤثری درباره کاهش بیماری: مطبوعاتی گفت

 .داشته استهای بیماری در کشور  کانون

روند کاهشی داشته  1332اگرچه در حوزه واکسیناسیون، حجم عملکرد در سطح جمعیت دامی کشور از سال : مهدی خلج افزود

ای که  گونه های دامی بسیار مؤثر بوده، به ها در جمعیت رویه واکسن است، اما تنظیم زمان واکسیناسیون و جلوگیری از مصرف بی

 .های گوسفند و بز حاصل شده است ر جمعیتکاهش مصرف واکسن شاربن د

 31روند کاهش  31و  3۳نسبت به متوسط دوساله  33و  32های رسیده، طی دوساله  بر اساس گزارش: وی خاطرنشان کرد

 .ایم های مبتال داشته درصدی در زمینه تعداد دام

های مبتال با  های بروز بیماری، تعداد کانون ونرغم افزایش چهار درصدی در جمعیت دامی کشور واقع در کان به: خلج ادامه داد

 .رو بوده است درصدی روبه ۰۰کاهش 

رغم بروز و  ایم که این روند به های دامی را شاهد بوده روند کاهشی در گزارش بیماری 33و  32های  طی سال: وی تصریح کرد

 .ور بوده استاسکین در سال گذشته در سطح کش های نوظهور و اگزوتیک لمپی رخداد بیماری

هایی را که در این  میلیارد تومان اعتبار هستیم تا بتوانیم برنامه 123در راستای حل مشکل تب مالت نیازمند : خلج یادآور شد

 .ایم، اجرایی کنیم زمینه تدوین کرده

ماهه سال جاری  تا در پنجها است و در این راس های مؤثر و آسان در مقابله با بیماری واکسیناسیون یکی از روش: وی تأکید کرد

 .ایم نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بخش واکسیناسیون دام شاهد افزایش بوده

 های خام دامی اندازی سامانه یکپارچه الکترونیکی کنترل تردد فرآورده راه

های انتظامی خبر داد و  ستگاهاندازی سامانه یکپارچه الکترونیکی با همکاری این سازمان و د رئیس سازمان دامپزشکی کشور از راه

ها در  های خام دامی و نهاده منظور پایش و کنترل تردد وسایل نقلیه حامل هر نوع دام، طیور، آبزیان و فرآورده به: اظهار داشت

ن شود که امیدواریم بتواند محصوالت سالم و ایمنی را تحویل مشتریا اندازی می مبادی ورودی و خروجی کشور سامانه فوق راه

 .بدهد

های  دهد که اگر کل بیماری های دامی کشور نشان می های موجود در جمعیت های حاکی از بیماری گزارش: خلج همچنین گفت

درصد در پنج ماهه سال جاری نسبت به پنج ماهه سال گذشته کاهش موارد بیماری  28دامی را حساب کنیم، در مجموع 

 .ایم داشته

ای که  گونه های بخش غیردولتی را افزایش دهیم؛ به کنیم ظرفیت های کالن دولت، تالش می یاستبر اساس س: وی در ادامه افزود

 .ها افزایش دهیم کوبی و داروخانه در مراکز خصوصی نیروهای کار را در مراکز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز مایه

وابسته نیز تعداد همکاران بخش غیردولتی را افزایش خواهیم در بخش نظارت بر بهداشت عمومی و صنایع : خلج خاطرنشان کرد

 .تر شویم داد تا بتوانیم از کیفیت خدمات بهداشتی مطمئن

 ایران بیشترین تعداد مراکز دامپزشکی در دنیا را دارد
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راکز دامپزشکی و در بیشتر کشورهای دنیا، تعداد م: های بخش دامپزشکی ادامه داد رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره ضرورت

. ای که در کشور فرانسه تنها پنج درصد و در برزیل تنها هفت درصد مرکز وجود دارد گونه مراکز آموزش عالی آن محدود است، به

 .آموختگان کشور ما باال است و این تعداد امکان رقابت و کسب درآمد بیشتر را ندارند در حالی که تعداد مراکز و دانش

آموختگان بخش  کنیم که برای حفظ منافع ملی کشور در جذب دانش ها تقاضا می وزیر علوم و سایر دانشگاه از: وی تصریح کرد

 .دامپزشکی از وزارت جهاد کشاورزی استعالم کنند

شرکت تولیدکننده داروهای دام، واکسن، سموم و  15۳حدود : خلج درباره ضرورت دوم سازمان دامپزشکی یادآور شد

شرکت پخش  15۳شرکت پخش استانی و  31شرکت واردکننده،  3۳۳در کشور وجود دارد و عالوه بر آن  ها کننده ضدعفونی

پروانه دارویی تاکنون صادر شده و برای واردات نیز  8۳سراسری دارو و واکسن در کشور فعال است که برای این تعداد دوهزار و 

 .مورد به ثبت رسیده است ۸۳۳هزار و  یک

شود، اما کشور به لحاظ کمی هنوز نیازمند آن است که  های طیور در کشور تولید می درصد واکسن ۰۳تا  3۸د حدو: وی تأکید کرد

 .گذاری در این بخش بیشتر شود سرمایه

 اجرایی شدن پروتکل بهداشتی روسیه در حال پیگیری

این پروتکل در حال نهایی شده : ر داشتهای بهداشتی بین ایران و روسیه نیز اظها رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره پروتکل

 .اند را دریافت کرده ECاست و تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان کد 

را کسب  IRهفت کشتارگاه صنعتی، چهار کارخانه صنایع لبنی و چهار کارخانه خوراک دام موفق شدند کد : خلج همچنین گفت

 .اند مرکز صنایع شیالتی نیز مجوزهای الزم را گرفته 13کنند و همچنین 

تنی میگو به  2۳های دامپزشکی بین ایران و روسیه در حال انجام است، نخستین محموله  گرچه تبادالت هیئت: وی در ادامه افزود

 .طیور تولیدشده در کشورمان نیز به روسیه تسهیل شود های آبزیان، صادرات این کشور صادر شده و امیدواریم با استمرار فرآورده

های دام و دامپزشکی با  نامه موافقت: های بهداشتی با کشورهای عراق، پاکستان و آذربایجان خاطرنشان کرد نامه خلج درباره موافقت

 .کشور عراق در سال گذشته به امضاء رسید و از هفته گذشته نیز صادرات به عراق از سر گرفته شد

 .های بهداشتی با کشورهای پاکستان و آذربایجان در مرحله نهایی شدن است نامه موافقت: وی ادامه داد

ها با سایر کشورها را  نامه صالح در حال بررسی هستیم تا بتوانیم موافقت با وزارت خارجه و سایر مراجع ذی: خلج تصریح کرد

 .تسهیل کنیم

 ترین بازدهی را دارندهای سنتی که کم توقف فعالیت کشتارگاه

کشتارگاه صنعتی در کشور وجود  5۸حدود : های موجود در کشور نیز یادآور شد رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره کشتارگاه

 .کشتارگاه نیز در حال احداث است 3۸دارد و 

وشت الزم را داشته باشد، در صدد برداری برسد و ظرفیت تأمین گ های صنعتی به بهره به موازات آنکه کشتارگاه: وی تأکید کرد

 .های سنتی که دارای کمترین ضوابط بهداشتی هستند را متوقف کنیم هستیم که کشتارگاه

های دام سراسر کشور در سال گذشته  های کشتارشده در کشتارگاه آمده، مجموعه دام دست بر اساس آمار به: خلج اظهار داشت

 .سبک افزایش داشته و در دام سنگین از افزایش چهار درصدی برخوردار بوده استدرصد در دام  38نسبت به سال قبل از آن 

 13نسبت به سال قبل از آن از افزایش  33های مختلف طیور در سال  شده در بخش مجموعه بازدیدهای انجام: وی همچنین گفت

 .درصدی برخوردار است

 .رصد در مدت فوق افزایش داشته استد 11در حوزه بهداشت عمومی نیز میزان بازدیدها : خلج افزود
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تدارکات این سازمان در حال انجام است تا بتوانیم برنامه : وی از آغاز برنامه دوم پایش آنفلوآنزا در کشور خبر داد و خاطرشان کرد

 .زودی آغاز کنیم دوم پایش پایان تابستان را به

افرادی که سابقه کار مکفی : دامپزشکی خبر داد و تصریح کردهای  رئیس سازمان دامپزشکی کشور از سخت شدن شرایط داروخانه

شوند و برای بهبود فضای کسب و کار نیز  داشته باشند و خدمات بهتری در این بخش ارائه دهند، توسط این سازمان حمایت می

 .تمامی تالش خود را خواهیم کرد

های صادرشده، بهای خدمات ناظران دامپزشکی  اس دستورالعملبر اس: خلج درباره استقبال مالی ناظران دامپزشکی نیز ادامه داد

باید به صندوقی منتقل شود و سپس آن صندوق، آن را اختصاص دهد که مشکالتی در این بخش وجود دارد که در صدد هستیم 

 .راهکاری برای آن پیدا کنیم

کمیسیون تلفیق مقرر شده است، چهار درصد اعتبارات قرار بود بر اساس آنچه که در : وی درباره اعتبارات حوزه سالمت یادآور شد

ای، این مقدار به یک درصد رسید که امیدواریم بتوانیم این اعتبارات را  سالمت به بخش دامپزشکی اختصاص یابد، اما بر اساس نامه

 .افزایش دهیم

آال موظف  تمامی واحدهای تولید قزل: تأکید کردها  آال در جاده های آزبست در مسیر پرورش ماهیان قزل خلج درباره استفاده از لوله

 ./ها رعایت کنند و تا به حال استفاده از آزبست در واحدی گزارش نشده است هستند فاصله خود را تا حریم جاده

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/2۰۰3۳-1.html 
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳1تیر ماه  ۹1چهار شنبه 

 چرا مصرف شیر در ایران پایین است؟
 .قطع یارانه شیر توسط دولت دهم، باعث استفاده از روغن پالم در تولید محصوالت لبنی شد <صنایع غذایی

به بررسی عوامل اقتصادی کاهش مصرف مرکز پژوهش های مجلس . مصرف شیر در ایران نسبت به میانگین جهانی پایین است

در زیر مجموعه این مساله هم . در اولین مورد از عوامل کاهش مصرف شیر، دسترسی فیزیکی عنوان شده است. شیر پرداخته است

. یکی از مهمترین عوامل در مصرف مواد و فراورده های غذایی دسترسی فیزیکی به آن است. به کاهش میزان تولید اشاره شده است

 .مهمترین عامل تامین عرضه و ایجاد دسترسی فیزیکی برای محصوالت لبنی در ایران میزان تولید شیر و عرضه آن است

شیب افزایش تولید شیر در این سال ها تقریبا . میلیون تن افزایش یافته است 238بالغ بر  1333تا  138۳میزان تولید شیر از سال 

هزار تنی مواجه  6۳۳ه به دلیل خشکسالی و سرمای شدید میزان تولید شیر با افت حدود ک 85مشابه بوده است به جز در سال 

درصد در  23۸به طور متوسط نرخ رشد تولید شیر در ایران بازه زمانی حدود . اما بعد از آن روند رو به رشد خود را ادامه داد. شد

 .سال بوده است

دسترسی اقتصادی در تامین امنیت غذایی . غذایی، دسترسی اقتصادی است از دیگر عوامل موثر در مصرف مواد و فراورده های

در مقیاس جهانی یکی از شاخص های مهمی که برای ارزیابی دسترسی اقتصادی به غذا مورد . مکمل دسترسی فیزیکی است

درصد  3۳خانوار بیشتر از  استفاده قرار می گیرد سهم خوراکی ها از کل هزینه خانوار است، براین اساس سهم غذا از کل هزینه

 .باشد خانواده به درجاتی از ناامنی غذایی دچار شده است

خانواده های شهری و روستایی به سمت ناامنی غذایی از بعد دسترسی اقتصادی  1383براساس اعالم مرکز آمار کشور، بعد از سال 

متوقف شده و میزان دسترسی اقتصادی به غذا ثابت  1332به غذا حرکت کرده اند که در خانواده های شهری این امر در سال 

در این حالت عموما خانواده ها هزینه های . مانده اما در خانواده های روستایی باز هم به سمت ناامنی غذایی بیشتر، پیش رفته است

البته با . ر توجه می کنندخود را معطوف به گروه های اصلی غذایی می کنند و به گروه های به ظاهر غیرضروری مانند لبنایت کمت

براساس اعالم بانک مرکزی، شاخص . احتماال این شاخص به مقدار جزیی اصالح هواهد شد 1333توجه به کاهش نرخ تورم در سال 

درصد  1۳اعالم شده است که حدود  2۰13۰برابر با  133۳براساس قیمت ثابت سال  133۰قیمت گروه لبنیات در فروردین ماه 

خص کل اعالم شده است و نشانگر آن است که حتی با کاهش احتمالی ضریب ناامنی غذایی در بخش دسترسی باالتر از شا

 .اقتصادی به غذا، باز هم افزایش مصرف لبنیات با کاهش مواجه خواهد بود

 
است به  بیشتر از یک بوده 1333تا سال  1331نسبت شاخص قیمت لبنیات به شاخص کل بهای کاال و خدمات مصرفی از سال 

این معنی که قیمت این گروه محصولی بیشتر از متوسط کل کاال و خدمات افزایش داشته و قدرت خرید مصرف کننده برای 

 .محصوالت لبنی بیشتر از سایر گروه های محصولی کاهش داشته است

 
ر تازه توسط دولت تعیین می ، قیمت شیر تحت تاثیر یارانه پرداختی توسط دولت قرار داشت و قیمت شی133۳تا قبل از سال 

 .در این شرایط حمایتی، شیر خام و فراورده های لبنی از قیمت متعادلی برخوردار بودند. شدند

با توجه به حمایت های یارانه ای دولت از شیر و پایین بودن هزینه  133۳تغییرات قیمت شیر و فراورده های آن تا قبل از سال 

به بعد با قطع یارانه شیر و افزایش  1383د رو به رشد اما بطئی بوده است اما از آذرماه سال تمام شده شیرخام، دارای یک رون

هزینه های تمام شده فراورده های لبنی حاصل از هدفمندی یارانه ها که هزینه های تولید را در دو سمت دامداری ها و 

براساس بانک مرکزی قیمت شیر پاستوریزه . شد 1333ل تا سا 133۳کارخانجات لبنی افزایش داد موجب یک فرار قیمتی از سال 
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برابر شده  23۸قیمت این محصول حدود  1333تا  133۳سال و از سال  ۰حدود سه برابر شده و طی  1383تا سال  138۳از سال 

 .است

یر، دولت با اعمال نظارت قطع و یارانه حامل های انرژی نیز در همین زمان کاهش یافت در ابتدای این مس 133۳یارانه شیر از سال 

ثابت نگه داشت که البته این موضوع موجب بروز تخلفاتی  133۳های تعزیراتی سنگین قیمت فراورده های لبنی را تا تیرماه سال 

و چهار ماه  1383براساس آمار های بانک مرکزی قیمت شیر و فراورده های آن در طول سال . مانند استفاده از روغن پالم شد

ثابت بوده و از این زمان جهش قیمتی شیر آغاز شد به نحوی که قیمت پنیر پاستوریزه از تیرماه تا پایان سال  133۳سال  ابتدایی

  .درصد افزایش داشتند 3۳قیمت شیر پاستوریزه و ماست نیز در همین مدت بیش از . درصد افزایش یافته است ۸۳بیش از  133۳
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  2 شنبه دو

 کاهش خطر عود سرطان روده بزرگ با خوردن قهوه
بزرگ که به طور منظم تحقیقات جدید نشان می دهد که احتمال عود تومور و مرگ در بیماران مبتال به سرطان روده  <واد غذایی

 .قهوه می نوشند، کمتر است

(  3مرحله )پژوهش های مرکز سرطان دانا فاربر در بوستون ایاالت متحده نشان داد که آن دسته از بیماران مبتال به سطح پیشرفته 

که قهوه نمی خورند،  سرطان روده بزرگ که هر روز چهار فنجان یا بیشتر نوشیدنی کافئین دار می نوشند در مقایسه با افرادی

 .درصد پایین تر است ۸2احتمال عود بیماری یا مرگ ناشی از سرطان 

 .، به طور منظم، در روز قهوه می نوشند، از مزایای آن منتفع می شوند(دو تا سه فنجان)حتی افرادی که کمتر از این مقدار 

شیوه زندگی می تواند تاثیر مثبت قابل توجهی در کاهش در حال حاضر شواهد محکمی وجود دارد مبنی بر این که رژیم غذایی و 

 .خطر ابتال به سرطان روده داشته باشد
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  ۳دو شنبه 

  !نشاسته بخورید مغزتان بزرگ شود
ای به رژیم  های نخستین با افزودن غذاهای نشاسته اند انسان تیمی از محققان در پژوهش جدید خود نشان داده <غذا و تغذیه

 .شان الزم بود شان، انرژی اضافی را که برای حمایت از مغز بزرگ غذایی

گتری هستند که حدود یک چهارم های مهمی با حیوانات دارند، از جمله این که دارای مغز بسیار بزر ها از نظر فیزیکی تفاوت انسان 

اما کشف و درک رژیمی که انرژی مورد نیاز این مغز بزرگ را به خوبی فراهم کند چندان هم . سوزاند ها را می از کالری مصرفی آن

 .است  ساده نبوده

تر به جویدن مواد ها که بیش در مقایسه با نخستی. کند آنزیم آمیالز موجود در بزاق دهان انسان به شکستن نشاسته کمک می

تواند آنها را قادر سازد  های متنوعی از ژن آمیالز دارند که می ها کپی گیاهی کم کربوهیدرات و پرفیبر تمایل دارند، انسان

 .ها را به نحو موثرتری تجزیه کنند و از انرژی اضافی آن بهره ببرند کربوهیدرات

 8۳۳باشد؛ فرآیندی که حدودا   ها را قادر به داشتن مغز بزرگتر کرده نسانتواند در طول زمان توسعه پیدا کرده و ا این سازش می

ای  عالوه بر این وقتی ما شروع به پختن غذاهایمان کردیم توانستیم کاری کنیم که غذاهای نشاسته. است هزار سال پیش رخ داده 

 .مان شود تر در بدن تجزیه شوند و کالری بیشتری از آنها نصیب راحت

 .پذیر نبود ها امکان چیزی که بدون وجود کربوهیدرات. کند  چهارم از انرژی مصرفی ما را استفاده می غز ما یکامروزه م
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12۳ 
 

 سالمت
 فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  ۳دو شنبه 

 بخور و نخورهای میگرنی ها 
در موارد بسیاری خود بیمار با آزمون و خطا . توصیه های تغذیه ای درباره میگرن برای همه بیماران یکسان نیست <تغذیهغذا و 

 .نتایجی کسب می کند که در پیشگیری از حمالت و کنترل دردهای میگرنی موثر است

بیماری ناتوان  2۳شت، میگرن را یکی از سازمان جهانی بهدا. میگرن یک سردرد شایع است که در خانم ها بیشتر دیده می شود

کننده دنیا معرفی کرده و مطالعه های زیادی هم درباره عواملی که باعث تحریک یا جلوگیری از بروز حمله های میگرنی می شوند، 

 .انجام شده که برخی موادغذایی جزو آنهاست

 مبتالیان به میگرن چه غذاهایی نخورند؟

 هستندپنیر و مرکبات محرک میگرن 

این ماده بخصوص در . وجود دارد که می تواند محرک میگرن باشد (tyramine) در برخی مواد غذایی، ماده ای به نام تیرامین

پنیرهای کهنه و شکالت به مقدار زیاد وجود دارد و بیماران مبتال به میگرن باید از مصرف این خوراکی ها بویژه پنیرهای سفت 

 .در تشدید حمله های میگرنی نقش دارند مرکبات نیز. خودداری کنند

 حذف وعده های غذایی برای میگرن خوب نیست

افرادی که یکی از . بی نظمی در مصرف وعده های غذایی هم می تواند در بروز حمله های میگرنی تاثیر بسیار مهمی داشته باشد

می کنند و فواصل طوالنی مدت گرسنه می مانند و  وعده های غذایی مثل صبحانه یا ناهار را حذف می کنند یا دو وعده را یکی

همچنین رژیم های غذایی غیراصولی مثل حذف نان و . نظم غذایی ندارند، بیشتر در معرض حمله های میگرنی قرار می گیرند

گی می کند که برنج، میان وعده ها و وعده های اصلی برای الغر شدن هم برای این بیماران خطرناک است، زیرا آنها را دچار گرسن

 .به طور قطع در بروز مکرر دردهای میگرنی نقش دارد

 کنسرو و غذاهای فرآیند شده میگرن را تشدید می کنند

 در برخی انواع کنسرو ماهی غلظت ماده ای به نام هیستامین. بیماران مبتال به میگرن باید تا حد امکان از کنسروها دوری کنند

(histamine)  افراد مبتال به میگرن باید از مصرف گوشت . دچار سابقه میگرن را تشدید می کند، زیاد استکه مشکالت بیماران

 .های فرآوری شده مثل سوسیس، کالباس و غذاهای آماده خودداری کنند

 مبتالیان به میگرن چه غذاهایی بخورند؟

و باید آن را در برنامه غذایی شان مصرف انواع سبزی ها به این بیماران در حفظ سالمت کلی و حتی آرامش کمک می کند 

 .بگنجانند و بجز مرکبات که در برخی مبتالیان می تواند محرک باشد، باید سه تا پنج وعده میوه در روز مصرف کنند

اسیدهای چرب . را در کنترل حمله ها و بهبود میگرن، ثابت کرده است 3بسیاری از مطالعات اثر بسیار مفید اسیدهای چرب امگا

در انواع روغن های گیاهی مثل روغن دانه سویا و دانه های روغنی مثل گردو و تخم کتان وجود دارد، ولی بهترین منبع  3امگا 

 .غنی آن ماهی های چرب مثل ماهی سالمون است

جی کسب در موارد بسیاری خود بیمار با آزمون و خطا نتای. توصیه های تغذیه ای درباره میگرن برای همه بیماران یکسان نیست

 .می کند که در پیشگیری از حمالت و کنترل دردهای میگرنی موثر است
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1۹۸ 
 

 سالمت
 فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  ۰شنبه 

 نان هایی با طعم سرطانمواد غذایی
چند وقتی است .برای سفید کردن نان کاربرد دارد کهخ البته غیرمجاز استماده بالنکیت در نان های بربری و سنگک ماشینی  <

به این . های پخت غیراستاندارد منتشر می شود های غیرمجاز به خمیر نان سنتی و ماشین که خبرهایی از استفاده از افزودنی

الم شد قرار است مورد پیگیری سازمان ترتیب، مساله وجود بالنکیت در نان سنتی که از سوی مشاور رییس سازمان استاندارد اع

در حال حاضر در شهر تهران هشت هزار واحد »به گفته کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، .غذا و دارو قرار بگیرد

تهران  اما تردیدهای فراوانی در مورد سالمت نان است که کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق. تولید نان وجود دارد

سازی بیشتر و افزایش کیفیت نان به عنوان قوت الیموت مردم  امیدوار است بتواند با پرداختن به این مساله گامی در جهت سالم

استفاده از این ماده به .این در حالی است که چند سالی می شود استفاده از ماده بالنکیت در پخت نان غیر مجاز شده است«.بردارد

به گفته کارشناسان صنایع غذایی، استفاده از بالنکیت . بربری و سنگک ماشینی برای سفید کردن نان کاربرد داردویژه در نان های 

در پخت نان بسیار خطرناک است و مصرف نان حاوی این ماده شیمیایی عالوه بر افزایش ضریب ابتال به سرطان موجب از بین 

این در حالی . یدان ها در بدن و اختالالت گوارشی، پوستی و چشم می شودرفتن پرزهای روده و معده، بی اثر سازی آنتی اکس

است که نانوایی ها بجز آرد، نمک، آب، مایه خمیر بهداشتی و سبوس حق استفاده از هیچ ماده دیگری را در پخت نان 

هزینه تمام شده : تهران گفت پور، مشاور رئیس سازمان استاندارد در ششمین جلسه کمیسیون کشاوزی اتاق غالمرضا قاسم.ندارند

درصد نان مصرفی مردم را چهار گروه نان لواش، تافتون، سنگک و  3۳مصرف بیش از . کیفیت است نان باال و محصول نهایی را بی

ماده : او اعالم کرد.زاست ای خطرناک و سرطان دهد که در نان سنتی مصرفی مردم، بالنکیت مشاهده شده که ماده بربری تشکیل می

تومان و آلمانی با قیمت  8۸۳۳رود و در دو نوع چینی با قیمت  النکیت برای سفید شدن نان و نرم کردن بافت آن به کار میب

از طرفی . کردن نان هستند  در حال حاضر جوش شیرین و بالنکیت با هم در رقابت برای ناسالم. تومان در بازار موجود است 3۸۳۳

های  عالوه بر این، غیراستاندارد بودن ماشین. گیرد نمک تصفیه نشده و ناخالص است فاده قرار میها مورد است نمکی که در نانوایی

: مشاور رئیس سازمان استاندارد گفت.شود پخت نان معضل دیگری است که باعث ورود عناصر ناسالم به نان در حین پخت می

لذا حتماً . دانند عادی جامعه این ماده و کاربردهایش را نمی بالنکیت یک ماده صنعتی است و مشخص است که خود نانواها و افراد»

ضمن این که . ها معرفی شده است برد به نانوایی این ماده از طریق فردی آگاه که ممکن است از طریق فروش این ماده سود می

 شود شود و برای مصارف صنعتی نیز از خارج از کشور وارد می بالنکیت در داخل کشور تولید نمی
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1۹1 
 

 سالمت  
 فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  6جمعه 

 

 چی بخریم؟ چی بخوریم؟! بستنی
خورها  بستنیتکلیف . های فروشگاهی فقط کیم، یخی، قیفی و لیوانی بود حدود سی و اندی سال پیش، بستنی <مواد غذایی

 .خوردند، یا بستنی قیفی دوقلو می  یا کیم: مشخص بود

وارد پاک وارد بازار کرده بود و  آورم، بستنی موزی و مگنوم بود که میهن به عنوان رقیب تازه اولین هیجانی که من به خاطر می

 .و بقیه پیدا شد فرنگی کم سروکله بستنی ساالر و توت بعدها کم. شد انقالبی در صنعت بستنی محسوب می

گیر و حساس به طعم و  ، اگر دلتان هوای بستنی خوردن کند، تنوع بازار به قدری زیاد است که اگر کمی سخت3۰حاال در سال 

 .ها در بیاوریم؛ پس همراه چی باشید خواهیم اندکی سر از دنیای شیرین بستنی امروز می. مزه باشید، حسابی سردرگم خوهید شد

 رهای بازا بستنی

 :شود ها پیدا می ها و سوپرمارکت ها در اغلب بقالی این روزها محصوالت این برند

 کاله

 میهن

 روز

 تک به

 پاک

 دایتی

 دومینو

تان بین  توانید مزه خوبی متناسب با سلیقه های کاله در هر دونوع تکی و کیلویی از تنوع بیشتری برخوردارند و احتماال می بستنی

هایی از کاله، میهن، روز و  در این یادداشت من بستنی. رند کاله، میهن و روز کیفیت و طعم خوبی دارندهرسه ب. ها پیدا کنید آن

 .تک را انتخاب کردم به

 مظهر نوآوری در بستنی: کاله

شرکت های سری اسپیتامن در رقابت با مگنوم میهن که حاال دیگر تبدیل به خانواده پریما شده، این  عد از موفقیت کاله با بستنی

قیمت این بسته . های مختلف این خانواده را بچشید بستنی کوچک با طعم 6دهد که با خرید یک بسته،  به شما این امکان را می

ها  اندازه این بستنی. صرفد تومان می 2۸۳۳ها از قرار هر کدام  تک بستنی هزار تومان است و نسبت به خرید تک 8انگیز  هیجان

 .ای کافی نباشد خورهای حرفه است و شاید برای بستنی( کوچک)« مینی»

 !شکالت! شکالت: بستنی اسپیتامن ـ دبل چاکلت

بندی هر دو شرکت،  گرچه بسته. میهن است« پریما دبل چاکلت»های کاله و رقیب سرسخت  از محبوب« دبل چاکلت اسپیتامن»

های بادام و  روکش اسپیتامن، شکالت ضخیمی است با تکه. ها را تشخیص داد شود آن یه هم است که در نگاه اول نمیآنقدر شب

اید، مراقب باشید شکالت زده  اگر تا حاال اسپیتامن را نچشیده. های شکالت قرار دارد ای شکالتی با رگه داخل آن بستنی خامه

 !نشوید

 گرم 1۳۳کیلوکالری در  35۳: م ـ انرژیگر 8۳±۸: تومان ـ وزن 2۸۳۳: قیمت

 !بستنی یخی جیتو، بستنی با طعم لواشک

یک بستنی . کنم این بستنی را امتحان کنید پسندید، توصیه می اگر خنکی بستنی را دوست دارید، اما طعم خیلی شیرین را نمی
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یتو به بستنی لواشکی معروف است و به ج. کند و هم طعم آن ملس است، چون کمی نمک دارد خوشمزه که هم خنکتان می  یخی

تر  آلو ملس و زرشک جیتو کمی ترش. شود های آلو، زرشک، لیمو آلبالو و پرتقال عرضه می جیتو در طعم. نظر من بهترین نوع آن

اد ترش جیتوی پرتقال هم زی. لیموآلبالو به عنوان جدیدترین عضو خانواده جیتو، کمی ترش، بدون نمک و قدری گرانتر است. است

 .نیست

( دار بستنی یخی پالپ)میهن « فروتاره»های کودکی است، پیشنهاد من سری  های عزیز، اگر دلتان با همان بستنی یخی دهه شصتی

 !است

 کیلوکالری 68: گرم ـ انرژی 5۳: تومان ـ وزن ۸۳۳: قیمت

 !چسب کودکانه شیر بستنی، طعم دل

مزه ساده، یکنواخت، . خواهید کن؟ شیربستنی کاله همانی است که می حال خوب اید، خیلی سافت و خیلی دنبال یک طعم کودکانه

هایی که به خوردن بستنی یخی شیری با  طعم شیر این بستنی برای دهه شصتی. بدون هیچ غافلگیری، اما درعین حال خوشمزه

 .عصر عادت داشتند، نوستالژیک است ۸پالستیکی همراه با برنامه کودک ساعت   چوب

 .بستنی، طعم شیرکاکائو هم دارد همین

 کالری ۸8حدود : گرم ـ انرژی 5۳±۸: تومان ـ وزن 1۳۳۳: قیمت

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  1چهار شنبه 

 با مصرف گوجه فرنگی« نقرس»تشدید 
 .دانشمندان اخیراً دریافته اند که مصرف گوجه فرنگی در افراد مبتال به نقرس موجب عود این بیماری می شود <غذا و تغذیه

از نظر آماری، خطر ابتالی مردان به این بیماری سه برابر بیشتر از . بیماری نقرس یکی از موارد بسیار پیشرفته بیماری آرتروز است

ی به این بیماری دچار می شود، خوردن برخی از غذاهای خاص موجب عود کردن نشانه های بیماری در هنگامی که فرد. زنان است

 .او خواهد شد و عده ای اعتقاد دارند که گوجه فرنگی نیز در این لیست قرار دارد

ر این کشور به انجام رسانده درصدی در ابتال به نقرس است، دانشمندان مطالعات خود را د ۸با توجه به اینکه نیوزلند دارای آماری 

نفر مبتال به نقرس در نیوزلند خواستند پرسشنامه هایی در این زمینه پر  2۳۸1محققان دانشگاه اوتاگو در این تحقیقات از . اند

 2۳از میان این افراد نیز . درصد از این افراد اعالم کردند که حداقل یک ماده موجب تحریک نقرس در آنها شده است 5۳. کنند

 .درصد آنها نام گوجه فرنگی را در قسمت موادی که موجب تحریک نقرس در آنها شده است، نوشته بودند

در این تحقیقات مشخص شده است که گوجه فرنگی به عنوان چهارمین ماده غذایی مورد مصرف منجر به عود کردن نقرس بوده 

آنها دریافتند که مصرف گوجه . بیمار آمریکایی رفتند 52۳هزار و  12به این ترتیب دانشمندان به سراغ سوابق پزشکی تعداد . است

 .موجب باال رفتن میزان اسید اوریک در بدن فرد می شود که این ماده عمال یکی از عوامل مهم در ابتال به نقرس محسوب می شود

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت
 - ۳1/۸6/۸6فارس

 هزار تن آبزی در سال جاری 48صادرات / هزار تن ماهی و میگو به روسیه 4۳گذاری صادرات  هدف
طبق برنامه تا : هزار تن محصول آبزی صادر شده است، گفت 48رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه در سال جاری 

 .شود هزار تن میگو و ماهی به روسیه صادر می 4۳پایان سال 

گذاری سازمان  با بیان اینکه هدف خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت ایران در گفت

هزار تن انواع  ۸هزار تن میگو و  ۸در نظر است امسال : هزار تن است، گفت 1۳رای صادرات آبزیان به روسیه در سال جاری حدود ب

 .ماهی به روسیه صادر شود

هزار تن صادرات میگو به  ۸امسال ظرفیت بیش از : تن میگو به روسیه صادر شده، گفت 2۳وی با بیان اینکه تاکنون مجوز صادرات 

و باید با تولید داخلی جوابگوی مشتریان قبلی هم   سیه وجود ندارد چرا که از قبل مشتریانی برای محصول میگو وجود داشتهرو

 .باشیم

 2۳اما محموله : شد، تصریح کرد صالحی با بیان اینکه صادرات محصوالت آبزی در گذشته از طریق کشور ثالث به روسیه انجام می

 .شود اری است که از به طور مستقیم از ایران به روسیه صادر میتنی صادرات میگو اولین ب

با این : تن خاویار پرورشی تولید شود، اظهار داشت 2شود در سال جاری حدود  بینی می رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه پیش

 .تن خاویار پرورشی وجود دارد 13۸میزان تولید احتمال صادرات 

میلیون دالر به کشورهای مختلف  6۳هزار تن از محصوالت آبزیان به ارزش 18سال جاری سرجمع ماه نخست  ۰در : وی افزود

درصد هم خاویار پرورشی تشکیل  131درصد را میگو و  1۳درصد آن را انواع ماهیان، بیش از  82صادر شده که از نظر ارزشی 

 .دهد می

 12۳درصد، میگو بیش از  2، از نظر انواع ماهیان 33اهه سال م ۰از نظر ارزشی نسبت به  3۰میزان صادرات سال : صالحی گفت

 .درصد رشد داشته است 3۸۳درصد و خاویار پرورشی بیش از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳۸۳۳۳۸۰۳ 
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 شیالت
 - ۳1/۸6/۸۳فارس

 دالر محصول شیالتی در سال جاری میلیون 94۳صادرات 
درصدی  44میلیون دالری محصوالت آبزی با رشد  94۳امسال برای صادرات : رئیس سازمان شیالت ایران گفت

 .ایم ریزی کرده برنامه

وند رو به توسعه صادرات ، حسن صالحی رئیس سازمان شیالت از روزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ما به دنبال بازارهای جدید برای محصوالت آبزی کشورمان : ها و رفع مسایل بانکی خبر داد و گفت محصوالت شیالتی با لغو تحریم

 .در بازارهای جدید در اروپای شرقی، آسیای جنوب شرقی، آسیای میانه و قفقاز هستیم

هزار تن میگو به  ۸بینی کرد که امسال  به روی محصوالت آبزی ایران باز شده است، پیشوی با بیان این که درهای بازار روسیه نیز 

 .این کشور توسط بخش خصوصی صادر شود

میلیون دالر صادرات آبزیان به کشورهایی  3۳۳بیش از  33سال : صالحی درباره میزان صادرات سال گذشته نیز خاطر نشان کرد

 .داشتیمهمچون ویتنام، عراق و امارات 

میلیون دالر تراز تجاری در حوزه  12۳میلیون دالری آبزیان در سال گذشته موجب شد نزدیک به  3۳۳صادرات : وی اضافه کرد

 .محصوالت شیالتی کشور مثبت شود

گذشته سال : معاون وزیرجهاد کشاورزی، راندمان تولید آبزیان در کشور را مثبت و در عین حال قابل ارتقا ارزیابی کرد و گفت

تن یعنی یک تن باالتر از متوسط جهانی بود و این در حالی است که در بعضی از مزارع  233متوسط تولید میگو در هر هکتار 

 .شود آبزی تولید می  تن از این گونه 1۳پرورش میگو، در هر هکتار هشت تا 

با توسعه مکانیزاسیون در : نوان کرد و اذعان داشتکیلوگرم در متر مربع ع 33آال را در سال گذشته،  وی متوسط برداشت ماهی قزل

 .برابر قابل افزایش است 3آال تا دو برابر و در ماهیان سردآبی تا  پروری، میزا ن تولید در ماهی قزل آبزی

 .تن در هکتار اعالم کرد ۰صالحی در همین حال، متوسط برداشت ماهیان سردآبی را 

سهم شیالت از اعتباراتی که وزارت جهادکشاورزی سال گذشته : کشاورزی تصریح کرد وی در مورد سهم شیالت از مکانیزاسیون

 .میلیارد تومان بود که این سهم باید افزایش یابد ۰۳برای مکانیزاسیون کشاورزی در نظر گرفت، 

ن مانند تهیه دستگاه هایشا میلیارد تومان در اختیار بخش خصوصی برای رفع نیازمندی ۰۳مبلغ : رییس سازمان شیالت یادآور شد

 .های برگشت آب قرار گرفت های هواده و پمپ ساز، پمپ اکسیژن

اندرکاران  با ایجاد این زنجیره روابط دست: وی از تالش این سازمان برای ایجاد زنجیره تولید در صنعت میگو خبر داد و اظهار داشت

 .شود در حوزه میگو از مرحله تولید و تکثیر تا مرحله بازار تقویت می

های پرورش میگو در کشور هستیم تا مدیریت واحدی برای  ما در عین حال به دنبال الگوهایی برای مجتمع: صالحی ادامه داد

 .ها، قیمت فروش و رفع مشکالت برداشت، ایجاد شود مبارزه با بیماری

: ار در کشور آماده شده است، تصریح کردهزار هکت 1۸وی با بیان این که در حال حاضر زیرساخت برای پرورش الرو میگو در سطح 

 .هکتار نیز در منطقه گمیشان استان گلستان زیر کشت رفته است ۸۳۳هکتار در مجتمع پرورش میگو در گواتر و  12۳۳امسال 

 8باید تالش کنیم ظرفیت : هزار هکتار عنوان کرد و گفت 5معاون وزیر جهاد کشاورزی ، کل مساحت زیرکشت میگوی کشور را 

 .زار هکتاری دیگر برای تولید میگو احیا شوده

دهندگان و  میلیارد تومان برای پرداخت بدهی بعضی از پرورش 8۳سال گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت : وی بیان داشت

ن به علت شیوع بیماری لکه سفید و سرمازدگی در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستا 8۳تکثیرکنندگان میگو که در سال 

 .اند، درخواست کردیم و منتظر تصویب این رقم از سوی دولت هستیم و بوشهر خسارت دیده

http://www.farsnews.com/
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میلیارد تومان از بدهی بانکی تعدادی از  1۳۳دولت به منظور فعال کردن مزارع میگو، 32و  31های  در سال: صالحی یادآور شد

 .دهندگان خسارت دیده را پرداخت کرد پرورش

های خوبی در سواحل جنوبی  گذاری تاکنون، سرمایه 135۳از سال : های اقتصادی کشور دانست و گفت یتوی پرورش میگو را از مز

 .ها انجام شده است کشور توسط دولت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳3۳۳1۳1۳ 
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 شیالت
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, یکشنبه
 هزار تن میگو آماده عرضه به بازارهای تازه  4۳/ ها مشتری بدحساب میگوی ایرانی چینی

با وجود آنکه سال گذشته میگوهای تولیدشده از طریق کشور ویتنام وارد چین شدند، اما هنوز بخش قابل توجهی از 

 .ت نشده و تاکنون نیز ثبت سفارشی برای سال جدید صورت نگرفته استمطالبات تولیدکنندگان پرداخ

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل سایت پرورش میگوی حله بوشهر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .اند برداری رسیده کنون به مرحله بهرهکه اجداد آن پیش از این از مکزیک وارد کشور شده، تکثیر یافته و ا "وانامی"میگوهای 

هکتار از اراضی بوشهر به پرورش میگو اختصاص یافته و در زمان حاضر میگوهای  5۳۳هزار و  بیش از سه: محمد قدسی افزود

 .گرم وزن گرفته و تا یک ماه آینده آماده عرضه به بازار خواهند شد 1۸تا  1۰وانامی بین 

ای،  گرفته در حوزه هسته رود با توافق صورت را عرضه و تقاضا تعیین خواهد کرد، اما انتظار می قیمت بازار: وی خاطرنشان کرد

 .وضعیت تجاری این محصول آبزی نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کند

 ها مشتری میگوی ایرانی چینی

آبزی ناگزیر شدند میگوی تولیدی سال گذشته تولیدکنندگان محصوالت : مدیرعامل سایت پرورش میگوی حله بوشهر ادامه داد

 .خود را بدون ثبت سفارش و از طریق ویتنام وارد کشور چین کنند و مشکالتی در حوزه برگشت پول را متقبل شوند

های میگوی پرورشی ایران از سوی  به گفته برخی صادرکنندگان، هنوز مطالبات آنان به ازای صادرات محموله: قدسی تصریح کرد

 .پرداخت نشده استکشور چین 

رود برای سال جدید، بازارهای  برای سال جدید نیز ثبت سفارشی از سوی این کشور صورت نگرفته، اما انتظار می: وی یادآور شد

 .اروپایی و آمریکایی در انتظار میگوی ایرانی باشند

ریزی و ساخت  رود با برنامه که انتظار میمصرف میگو در داخل کشور بسیار پایین ارزیابی شده است، در حالی : قدسی تأکید کرد

ای افزایش پیدا کند که بازار داخلی  گونه های آبزی نظیر میگو در داخل کشور به تیزرهای تلویزیونی و تبلیغاتی، مصرف فرآورده

 ./پذیرای محصول تولیدشده باشد و نیازی به مذاکرات دائمی برای صادرات محصول نباشد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/2۰265-1.html 
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 شیالت
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸2, دوشنبه

 شود  زودی وارد بازار می آال به رقیب قزل/ در بوشهر "سیباس"پرورش ماهی 
متراکم زمینی در بوشهر و توابع این  در استخرهای فوق های تیالپیا است، که از طیف ماهی "سیباس"پرورش ماهی 

 .شود آال معرفی می عنوان رقیب جدی قزل زودی به استان آغاز شده است و به

این : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل سایت پرورش میگوی حله بوشهر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

با کمک کارشناسان نروژی برای تولید و پرورش ماهی دریایی سیباس در استخرهای متراکم زمینی آغاز  138۰پروژه که از سال 

ویژه تهران و  شد، به شکل پیشرفته در تنگستان از توابع استان بوشهر کلید خورد و اکنون آماده عرضه به بازارهای داخلی به

 .کالنشهرهای دیگر را دارد

شود، اما به صورت پایلوت در استان بوشهر به پرورش  اهی به شکل انبوه اکنون در داخل کشور تولید نمیاین م: محمد قدسی افزود

 .انبوه رسیده است

ها پس از  شود، اما از آنجا که این ماهی رشد این نوع ماهی طی شش ماه کامل شده و آماده عرضه به بازار می: وی خاطرنشان کرد

ساعت بدون غذا نگهداری شده  ۰8تا  2۰علت آمونیاک موجود در آب برسند، طی  رحله بوزدایی بهرسیدن به وزن دلخواه باید به م

 .و پس از آن آماده عرضه خواهند شد

گرم رسیده و از آنجا که  1۳۳این ماهی طی شش ماه به وزن یک کیلو و : مدیرعامل سایت پرورش میگوی حله بوشهر ادامه داد

گرم گوشت قرمز ارزش غذایی دارد، به سرعت  1۳۳گرم گوشت ماهی معادل یک کیلو و  1۳۳ گوشت لذیذ و بدون تیغی دارد و

 .آال قرار گیرد پهلوی ماهی قزل تواند در سبد غذایی ایرانیان پهلوبه می

ر کارشناسان نروژی پیش از این سواحل جنوبی کشور ایران را مورد مطالعه قرار دادند و پرورش این ماهی د: قدسی تصریح کرد

متراکم زمینی در بوشهر  صورت در قفس یا در دریا پیشنهاد داده بودند، اما پرورش فوق قشم، کیش و توابع اطراف بوشهر را به

 .بهترین نتیجه را داشته است

ازه صورت آزمایشی، عرضه تازه این ماهی به بازارهای تهران و اصفهان آغاز شده است، اما امکان عرضه ت هرچند به: وی یادآور شد

نیازمند هواپیماهای دارای سردخانه است که هنوز این امکان برای توزیع انبوه آن آغاز نشده، اما بدون شک پرورش گسترده این 

 .گذاری داخلی باشد های سرمایه تواند عالوه بر جذب بازارهای داخلی برای صادرات نیز یکی از زمینه ماهی می

شور تایلند و استرالیا تأمین شده و از فرودگاه امام خمینی به مقصد بوشهر برای تکثیر های سیباس از دو ک ماهی گفتنی است، بچه

 ./شود وارد مرحله پرورش می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/2۰23۰ 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان

 ری ماهی قزل آال مسبب کاهش تقاضابزرگنمایی بیما
آال که خیلی جدی نبود با وجود تولید مسبب  بزرگنمایی تبلیغات بیماری ماهی قزل: آبی بیان کرد مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم

 .کاهش تقاضا شده است

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانآبی کشور در گفتگو با  حسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی ماهیان گرم

های گذشته قیمت محصوالت پرورشی پایین است که با محاسبه  به تناسب سال: خصوص قیمت محصوالت پرورشی اظهار داشت

 .توان قیمت استاندارد را کارشناسی کرد ها و تورم می هزینه

آال که خیلی جدی نبود با وجود تولید مسبب کاهش تقاضا شده و از سویی  رگنمایی تبلیغات بیماری ماهی قزلبز: وی افزود

 .ها تابع معیشت مردم است قیمت

ها، واگذاری  گذاری، نظارت، عدم مجوز قیمت گذاری اتحادیه مجموع مشکالت صنعت پرورش آبزیان سیاست: آقازاده تصریح کرد

 .های خصوصی است ه شرکتهای اجرایی ب مسئولیت

های  هزار تن مازاد آبزیان به کشور 18تا کنون صادرات آبزیان به روسیه انجام نشده اما ساالنه : مدیر عامل اتحادیه اظهار داشت

 .شود عراق، کویت و آسیای میانه صادر می

http://www.yjc.ir/fa/news/۸3۳2۳51 
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 شیالت
 جوان خبرنگاران

 آبی بخش اعظم صادرات آبزیان ماهیان گرم
 .آبی کشور است درصد صادرات آبزیان مربوط به ماهیان گرم 8۸: مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی بیان کرد

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی سرایر کشور در گفتگو با 

های دیگر  آبی نسبت به سال گذشته به سبب عدم ایجاد مزارع جدید و معرفی گونه تولید ماهیان گرم: صادرات ابزیان اظهارداشت

هزار تن آن به صادرات  2۳ایم که از این مقدار  هزار تن تولید داشته 1۸۳تفاوت معنا داری نداشته است، و از سویی در سال گذشته 

 .اختصاص داشته است

درصد میگو ودر حالی که میزان صادرات ماهیان سردآبی  1۳الی  5آبی،  درصد صادرات آبزیان مربوط به ماهیان گرم 8۸: وی افزود

 .بسیار جزئی است

گیرد که  آبی از واسط شهریورماه آغاز شده و صادرات آن در نیمه دوم سال صورت می برداشت ماهیان گرم: آقا زاده خاطرنشان کرد

 .همراه بخش اعظم صادرات به کشورهای عراق و حاشیه خلیج فارس و مقدار جزیی آن به آذربایجان و ارمنستان است

درصدی دولت  1۳۳ی پروری دخالت بزرگترین معضل بخش کشاورزی خصوصا آبز: مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی تصریح کرد

ها ندارد که از سویی  گیری ها است در حالی که بخش خصوصی با وجود سرمایه گذاری هیچ دخالتی در تصمیم در تصمیم گیری

 .ریزی و بازاریابی داشته باشد باید دولت تنها نظارت برنامه

http://www.yjc.ir/fa/news/۸3۳6338 
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 شیالت

 - 3۰/۳6/۳۰فارس

 مجوز برجام برای صادرات محصوالت شیالتی به آمریکا/ دو مشکل صادرات میگو

براساس متن سند برجام دولت آمریکا : های تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران گفت مدیرعامل اتحادیه تعاونی

صادرات دو کاال یعنی فرش و محصوالت شیالتی به آمریکا را به وجود آورد، در حالی خودش را مکلف کرده که زمینه 

 .ای برای صادرات به این کشور نداریم که ما برنامه

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  های تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران در گفت ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تعاونی

کنیم که امسال تولید این محصول به نزدیک  بینی می هزار تن میگو در کشور تولید شد و پیش 16سال گذشته حدود : گفت فارس

 .هزار تن برسد 2۳

ی صادر هزار تن میگو در کشور تولید شد، ولی از آنجا که بخش عمده میگو تولید 22براساس آمار شیالت سال گذشته : وی افزود

دهد،  هزار تن میگو را نشان می 15ماهه امسال صادرات حدود  ۰تا پایان  33شود و براساس آمار گمرک که از ابتدای سال  می

 .توان آمار اعالم شده سازمان شیالت را مبنی بر میزان تولید میگو در سال گذشته را پذیرفت نمی

ت آبزیان ایران با اشاره به اینکه تولید صادرات محور یکی از اهداف اصلی آغاز های تکثیر، پرورش و صادرا مدیرعامل اتحادیه تعاونی

های آینده با دو مشکل مواجه  اما با توجه به اهداف صادراتی، برای تولید امسال و سال: تولید میگو در کشور بوده است، تصریح کرد

 .هستیم

بیش از اینکه این : ای جهانی اتصال به این بازارهاس، بیان داشتقاسمی با بیان اینکه الزمه عرضه محصوالت تولیدی به بازاره

مشکل مربوط به بازارهای جهانی باشد، مربوط به مسائل داخلی است، چرا که برای حضور در بازارهای جهانی با تعداد زیادی دالل 

های واقعی از آن  شود و صادرکننده های غیر ضرور مواجهیم و بعضا تسهیالت دولتی هم به سمت این دالالن تزریق می و واسطه

 .بهره هستند بی

مشکل دومی که در راستای اهداف تولید میگو با آن مواجهیم، این است که ما برای این دوران جدید یعنی دوران : وی تصریح کرد

یه اروپا و آمریکا بوده ها اتحاد پسا تحریم برنامه نداریم، چرا که بازار عمده محصوالت شیالتی به خصوص میگو در قبل از تحریم

 .است

براساس متن سند برجام دولت آمریکا خودش را مکلف کرده که زمینه صادرات دو کاال یعنی فرش و محصوالت : قاسمی بیان داشت

شیالتی به آمریکا شرایط مساعدی را به وجود آورد، در حالی که از این فرصت در بازار مصرفی آمریکا و حوزه آمریکای شمالی به 

 .ای برای صادرات به این مناطق نداریم ور کلی غافل هستیم و برنامهط

هزار تن  3۳۳های تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران با بیان اینکه با شرایط موجود توان تولید بیش از  مدیرعامل اتحادیه تعاونی

تواند فراهم کند، اما کارهای  ت را اتحادیه میبخشی از شرایط و امکانات صادرا: ساله داریم، گفت میگو را در یک برنامه پنج

 .های مادی و معنوی و فراهم کردن امکان و شرایط صادرات به عهده دولت است پشیتبانی و حمایت

هزار میزان تولید میگوی پرورشی دنیا حدود یک میلیون تن بوده، در حالی  2براساس اعالم آمار فائو در ابتدای سال : قاسمی افزود

دهد که بازار مصرف میگو در  میلیون تن رسیده و این امر نشان می 33۸عدد براساس آخرین آمار منتشر شده از فائو به که این 

 .جهان وجود دارد

های مختلف برای باز کردن صادرات محصوالت شیالتی به روسیه تالش کردند، اما متاسفانه سازمان  مجموعه: وی تصریح کرد

ها برای صادرات این امکان را فقط برای چند شرکت خاص فراهم آورد و تا امروز بیش از  کردن شرکتدامپزشکی کشور با محدود 

 .تن میگو به روسیه صادر نشده است 2۳

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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 2۳13براساس آمار اعالمی از سوی روسیه سال : های تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران بیان داشت مدیرعامل اتحادیه تعاونی

 .تن صادرات میگو به این کشور اصال رقمی نیست 2۳تن واردات میگو داشته، بنابراین  هزار 18۳این کشور 

ترین بازارهای صادراتی محصوالت شیالتی، اتحادیه اروپا و انگلستان بود و در دوران تحریم عالوه بر  قبل از تحریم عمده: وی افزود

 .اتحادیه اروپا و انگلستان، چین و ویتنام هم اضافه شد

کنندگان  پس از آن بحران تولید: در مزارع کشور، گفت VHSآال پس از بحران بیماری  در مورد شرایط تولید ماهی قزل قاسمی

های قبل برگردند و برای این امر کمک وزارت جهاد  حمایت جدی ندیدند، ولی با این حال در تالش هستند، تا به میزان تولید سال

 .های سیستم بانکی الزم است و حمایت

 .آال تقریبا حل شده است در ماهیان سردابی قزل VHSمشکل اپیدمی انتشار ویروس : وی بیان داشت

 شود امسال یک تن خاویار صادر می* 

بینی  پیش: های تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران در مورد تولید خاویار پرورشی در کشور افزود مدیر عامل اتحادیه تعاونی

 .خاویار پرورشی صادر شود کنیم، امسال یک تن می

هزار تن محصول به دست آمد، در حالی که با  5۳۳به طور متوسط سال گذشته از دریا و آبزی پروری حدود : قاسمی تصریح کرد

 .میلیون تن تولید دست یافت 3توان به  سال می ۸داشتن برنامه منسجم به راحتی در مدت 

اگر چه در کشور خشک و نیمه خشک : تن نیازمند برنامه و همدلی است، تصریح کردمیلیون  3وی با بیان اینکه رسیدن به تولید 

 .کنیم های موجود حداقل استفاده را نمی کنیم، اما از پتانسیل زندگی می

میلیون دالر محصوالت شیالتی  ۸۳۳سال گذشته حدود : های تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران گفت مدیرعامل اتحادیه تعاونی

 .کشورهای مختلف صادر شده استبه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳۰۳۳۳3۸3 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 
 ایران اکونا 1۹۳۱/ شهریور /  ۸۱, چهارشنبه 

 احتمال افزایش قیمت شکر در
امسال حدود یک میلیون و : های قند و شکر از ادامه ممنوعیت هشت ماهه واردات شکر خبر داد و گفت انجمن صنفی کارخانه دبیر

رود و قیمت پیشنهادی شکر در ستاد تنظیم  شود که رکورد جدیدی برای این محصول به شمار می هزار تن شکر تولید می ۰۳۳

 .بازار نیز در حال بررسی است

طی هشت ماهه گذشته واردات شکر ممنوع بوده و حتی اگر تا مهر ماه نیز ادامه یابد موجودی در انبارهای : اظهار کرد بهمن دانایی

 .هزار تن شکر در انبارهای موجود است 3۳۳کشور وجود دارد و کسری شکر نخواهیم داشت، چرا که در حال حاضر حدود 

رسد  ه عرضه به بازار خواهد بود و با توجه به برآوردهای صورت گرفته به نظر میروز آینده تولید امسال نیز آماد 1۳تا : وی افزود

 .هزار تنی شکر در سال جاری محقق شود ۰۳۳بینی تولید یک میلیون و  پیش

 پیشنهاد قیمت جدید شکر به ستاد تنظیم بازار

نیم کسری از نظر میزان موجودی انبارها های قند و شکر قیمت شکر طی امسال کنترل شد تا ثابت ک دبیر انجمن صنفی کارخانه

کنندگان و تولیدکنندگان تصویب و  تواند از سوی سازمان حمایت مصرف افزایش قیمت تا شش درصدی می: وجود ندارد، ادامه داد

تنظیم ابالغ شود اما از آنجا که صنایع قند و شکر پیشنهادی باالتر از افزایش شش درصدی قیمت داشتند، این موضوع در ستاد 

ها بالتکلیف روی  شده کارخانه  بازار در حال بررسی است که امیدواریم به زودی ابالغ شود تا مانند سال گذشته، محصول تولید

 .شان نماند دست

ها نشود و پیشنهاد صنایع  دانایی اظهار امیدواری کرد نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای شکر مانند سال گذشته باعث زیان کارخانه

 .ز سوی دولت مورد پذیرش قرار گیردا

 کننده شکر و برزیل در جایگاه نخست ایران بیستمین تولید

کننده این محصول  ایران تقریبا در جایگاه بیستم تولید شکر در جهان قرار دارد، چرا که برزیل به عنوان نخستین تولید: وی گفت

های دیگر عرضه  کننده این محصول به کشور عنوان نخستین صادر کند که عمده آن را به میلیون تن شکر تولید می 38ساالنه 

 .کند می

میلیون تن در جایگاه دوم قرار دارد که با  26پس از برزیل، هند با تولید حدود : های قند و شکر افزود دبیر انجمن صنفی کارخانه

کشورهای مکزیک، تایلند، استرالیا و غیره  همچنین. کند توجه به جمعیت باالی کشورش، عمده این محصول را در داخل مصرف می

ها که بیش از دو میلیون تن تولید دارد به نظر  های بعدی تولید شکر قرار دارند و ایران نیز پس از تعداد بسیاری از کشور در رده

 .رسد در جایگاه بیستم قرار داشته باشد می

کارخانه قند و شکر در کشور وجود دارد که  ۰۸ر حال حاضر حدود د: وضعیت صنایع قند و شکر اظهار کرد  دانایی همچنین درباره

شود راندمانی تقریبا برابر با راندمان  سازی می های تولید نو که ساالنه کارخانه کارخانه فعال هستند که البته با توجه به این 3۳حدود 

کنند که این راندمان در ایران  رصد شکر تولید مید 8۸های پیشرفته از چغندرقند یا نیشکر  جهانی دارند، چراکه بسیاری از کشور

 .درصد است 82حدود 

http://iranecona.com/۰3۸53 
 

 

 

http://iranecona.com/43579
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 شیر و فراوردهها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, چهارشنبه
 اختصاص شیرخشک برای دهک های کم درآمد / سالمت از نوشابه برای شیر مالیاتدریافت 

مرکز پژوهش های مجلس، خالصه ای مدیریتی از آسیب شناسی مصرف شیر و نوشابه های گازدار در سبد مصرفی 

 .خانوار را منتشر کرد

به این که شیر و لبنیات با توجه به کیفیت  ، در بخشی از این گزارش با اشاره(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

ای برخوردار  ها از اهمیت بسیار ویژه های دامی در کیفیت سبد غذایی خانواده تر نسبت به سایر فرآورده باالی غذایی و قیمت مناسب

چندانی برخوردار این اهمیت در سبد غذایی کشورهایی مانند ایران که دارای فقر کلسیم هستند از اهمیت دو: است، آمده است

های غذایی کشور برای بهبود کیفیت سبد غذایی بوده است  است، به همین دلیل افزایش مصرف سرانه لبنیات یکی از اهداف برنامه

 .شد 1383کیلوگرم در سال  112به  135۸کیلوگرم در سال  51که این اراده باعث افزایش سرانه مصرف لبنیات از 

کننده شیر، توزیع  خورشیدی با تغییر سیاست دولت دهم در حمایت اعم از مصرف 1383ین که از سال در این گزارش با اشاره به ا

اما نکته منفی این اقدام این : ای حذف شد که با توجه به تجربیات جهانی قابل تأیید است، تاکید شده های شیر یارانه شیر و فرآورده

کننده  های تولید و در سمت مصرف مت تولیدکننده معطوف به ارائه یارانه نهادهها در س است که بر خالف تجربیات جهانی که یارانه

های جبرانی  های انرژی صورت گرفت و سیاست پذیر جامعه است، در ایران فقط حذف یارانه شیر و حامل معطوف به اقشار آسیب

اکنون جامعه از نظر شیوع  ایطی شد که همبرای حمایت توأمان از تولید و مصرف در نظر گرفته نشد و این امر باعث ایجاد شر

های لبنی با کاهش میزان فروش و دامداران  های ناشی از افت مصرف شیر در خطر قرار گرفته است و از سوی دیگر کارخانه بیماری

ی هم افزایش اند از طرف رو شده نیز با مشکل افزایش هزینه تولید و نامتناسب بودن هزینه تولید و قیمت فروش محصول خود روبه

ناپذیری را برای سالمت  های گازدار با توجه به تأثیر بر دفع کلسیم باعث شده است، در آینده نزدیک مخاطرات جبران مصرف نوشابه

 .جامعه ایرانی کشور ایجاد کند

راحی و اجرا شد و دالیل وجود آورنده این مسئله، پژوهشی با استفاده از مدل ایشیکاوا ط در این گزارش، برای بررسی آثار و علل به

 :اصلی کاهش مصرف لبنیات و افزایش مصرف نوشابه های گازدار احصا شده است

شده و افزایش تمایل به مصرف  تغییر تدریجی ذائقه و فرهنگ غذایی در ایران باعث افزایش مصرف روغن و غذاهای سرخ -

های گوارشی و  های گازدار عالوه بر ایجاد بیماری نوشابه. داردهای گازدار شده است که آثار مخربی بر سالمت انسان  نوشابه

میزان سرانه مصرف نوشابه در . شود پوسیدگی دندان باعث دفع کلسیم از بدن و بروز مشکالتی مانند پوکی استخوان در جامعه می

اما سرانه . عدد باالیی نیست( لیتر 161)کننده نوشابه دنیا یعنی آمریکا  ترین مصرف لیتر است که نسبت به بزرگ 33ایران حدود 

لیتر از ایران باالتر است مصرف لبنیات و گوشت آن بهعنوان منابع اصلی کلسیم به ترتیب  125کشور مانند آمریکا در حالی که 

 .دهد کیلوگرم بیشتر از ایران است و به این ترتیب آثار سوء مصرف نوشابه را کاهش می 8۳و  13۰

برابر  13۰کنند ریسک ابتال به پوکی استخوان  های گازدار مصرف می است حتی در ورزشکارانی که نوشابهتحقیقات نشان داده  -

 .رسد ها به حدود سه برابر می این ریسک برای خانم. کنند کسانی است که از این نوشیدنی استفاده نمی

 3۰ر فرد متعلق به دهک یک شهری حدود برای ه1332بر اساس اعالم مرکز آمار ایران هر سرانه مصرف لبنیات در سال  -

سرانه مصرف لبنیات در . کیلوگرم است 22کیلوگرم بر پایه شیرخام و در همین دهک و در مناطق روستایی سرانه مصرف حدود 

هایی مانند پوکی استخوان در  عنوان یک زنگ خطر برای شیوع بیشتر بیماری های اول شهری و روستایی بسیار پایین و به دهک

های  شود که بدانیم مصرف سرانه نوشابه در خانواده تر می شود و این موضوع زمانی جدی درآمد جامعه شمرده می های کم هکد

این مقدار مصرف نوشابه باعث خنثی . لیتر در سال است 333های روستایی حدود  لیتر و در خانواده 15شهری دهک اول حدود 

های ناشی از کمبود کلسیم و همچنین دیابت را  ها شده و احتمال بروز بیماری خانوادهشدن بخشی از سرانه مصرف لبنیات در این 
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رو  های یک تا هفت تقریباً با این مشکل روبه های یک تا چهار و در مناطق روستایی دهک در مناطق شهری دهک)دهد  افزایش می

 (.هستند

 86کیلوگرم و در مناطق روستایی حدود  11۳هری حدود در مناطق ش 1332سرانه مصرف لبنیات در دهک پردرآمد در سال  -

 ۰3لیتر و در مناطق روستایی بیش از  ۰۳ها در مناطق شهری حدود  کیلوگرم در سال بوده است و سرانه مصرف نوشابه این دهک

نوشابه، باز هم در رغم مصرف بیشتر لبنیات با توجه به مصرف  های پردرآمد به دهد دهک لیتر در سال است و این شرایط نشان می

 .های استخوان و دیابت قرار دارند معرض خطرات جدی بیماری

در واحد وزن حدوداً نصف  1333های گازدار در سال  های گازدار به این دلیل است که قیمت نوشابه باال بودن مصرف سرانه نوشابه -

کند و جامعه را در معرض خطرات جدی  وشابه کمک میشیر پاستوریزه است و این مزیت قیمتی در صورت تداوم به افزایش سرانه ن

 .دهد قرار می

گرایی کند، اما درباره زنجیره  های اتخاذشده ایجاد هم ها به نحوی که نتایج سیاست گرایی سیاست گذاری هم یکی از ارکان سیاست -

توان  مونه بارز این واگرایی سیاستی را مین. های اتخاذشده باعث ایجاد ناتعادلی در بازار شده است ارزش لبنیات تعارضات سیاست

های بلندمدت کشور اقدام به توسعه و افزایش تولید شیرخام  در صنایع لبنی مشاهده کرد، وزارت جهاد کشاورزی با توجه به برنامه

اجرای سیاست  طی یک دهه اخیر کرده است و صنایع لبنی هم با ظرفیت متناسب با اهداف توسعه تولید شیر ایجاد شده است، اما

های جایگزین و اقدامات نسنجیدهای مانند ماجرای پالم توسط وزارت بهداشت، درمان  گیری حمایت ها بدون شکل هدفمندی یارانه

های ضدتولید این وزارتخانه در کاهش تعرفه  و اتخاذ سیاست 138۰و آموزش پزشکی و عملکرد وزارت بازرگانی سابق بعد از سال 

های تولید  منظور ایجاد فضای رانتی برای تعداد معدودی واردکننده، باعث آسیب جدی به زیرساخت ی لبنی بهها واردات فرآورده

لبنیات در کشور شد و باعث بروز وضعیتی شد که هم زنجیره ارزش لبنیات و هم سالمت جامعه به مخاطره افتاد و همچنین کاهش 

های اخیر یکی از دالیلی است که به کاهش سرانه  های آن در سال ردهای در زمینه مصرف شیر و فرآو محسوس تبلیغات رسانه

 .مصرف لبنیات دامن زده است

ای است که باید  های هشداردهنده ای از شاخص هایی مانند دیابت، پوکی استخوان و اضافه وزن در کشور مجموعه افزایش بیماری -

 .غذایی کشور متناسب با شرایط سالمت جامعه کند هایی برای اصالح سبد مسئوالن را مجاب به اتخاذهای سیاست

 :به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران در نهایت مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده است

ادامه . با توجه به آثار سوء مصرف نوشابه بر سالمت جامعه و اینکه این محصول در تأمین مواد مغذی مورد نیاز بدن نقشی ندارد -1

های  های مختلف در سطح جامعه خواهد شد که در آینده باعث ایجاد هزینه رف این محصول باعث گسترش بیماریروند کنونی مص

مالیات "شود برای کاهش مصرف محصوالت مضری مانند نوشابه  بنابراین پیشنهاد می. شود درمانی و اجتماعی برای دولت می

مقدار این مالیات باید در حدی باشد که قیمت نوشابه را حداقل در حد قیمت شیر قرار دهد و از مالیات . اخذ شود "سالمت

 .درآمد و جوامع هدف استفاده کرد های کم اخذشده باید در توسعه مصرف شیر در دهک

کشاورزی برای برآورده کردن اهداف  های تولیدی از شیرهای تضمینی خریداری شده وزارت جهاد با توجه به اینکه شیرخشک -2

مجوز توزیع داخلی ندارند و در صورت اقدام به صادرات در شرایط ( منظور ایجاد تعادل در آن خروج شیر از بازار به)خرید تضمینی 

م شده ، صادرات با قیمتی بسیار کمتر از قیمت تما(دالر در هر تن رسیده است 2۳۳۳قیمت جهانی شیرخشک به کمتر از )کنونی 

درآمد  های کم شود شیرخشک تولیدی در داخل و برای دهک هزار ریال صورت خواهد گرفت، لذا پیشنهاد می 5۳هزار تا  6۳و بین 

های تبعی قیمت هر لیتر شیر مایع تولیدی از این  جامعه در نظر گرفته شود، چرا که در این حالت با در نظر گرفتن هزینه

( حتی با دریافت هزینه)درآمد  های کم شود؛ بنابراین توزیع این شیر در دهک هزار ریال می هشتهزار تا  ها، حدود هفت شیرخشک
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مدت باشد و برای بلندمدت نیز اختصاص یارانه تولید  تواند آغازی بر اصالح سبد غذایی و افزایش مصرف لبنیات در آنها در کوتاه می

 ./کمک شایانی کندتواند به پایداری تولید و مصرف شیر  به دامداران می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰3۸۸-1.html 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, یکشنبه

 شود  مشکل دامداران حل نشود، واردات پنیر دانمارکی تکرار می
های آبستن خود را روانه کشتارگاه  دلیل فروش نرفتن شیر تولیدی خود، دام حال حاضر بسیاری از دامداران به در

 .شود کنند و اگر این روند ادامه پیدا کند، واردات پنیر دانمارکی از سر گرفته می می

درباره اعالم دستوری ( ایانا)اری کشاورزی ایران مدیرعامل اتحادیه دامداران چهارمحال و بختیاری امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگز

جا  صورت طرح تضمینی بسیار به ماه گذشته درباره خرید شیرخام به 3اقدام دولت از : تومانی شیرخام گفت ۰۰۳هزار و  قیمت یک

 .ای که از ورود بسیاری از گاوهای شیری به کشتارگاه جلوگیری کرد گونه بود، به

هزار تن شیرخشک در قالب طرح خرید تضمینی از دامداران استان چهارمحال و بختیاری خریداری  3۳ون تاکن: سعید کیانی افزود

 .هایی همچون ذرت، سویا، کنجاله سویا و کنجاله کلزا تحویل دامداران شده است شده است و معادل آن نهاده

گردد و موضوع  امداران به وضعیت قبل برمیاگر دولت بخواهد این طرح را تعطیل اعالم کند، مشکالت د: وی خاطرنشان کرد

 .شود شیرخام که در شرایط حاضر اندکی بغرنج است، بدتر می

کنند و استقبال از  کیلوگرم شیرخام تولید می 6۳۳تا  1۸۳اند که روزانه  دامدارانی در این طرح وارد قرارداد شده: کیانی ادامه داد

 .این طرح بسیار زیاد بوده است

شیرخشکی که تهیه شده، توسط اتحادیه دامداران نیز صادر شده، بنابراین مشکلی از لحاظ انباشت شیرخشک : وی تصریح کرد

 .نداریم

هزار تن شیرخشک تولیدشده از شهرکرد صادر شده و گرمی  حدود یک: مدیره اتحادیه مرکزی دامداران کشور یادآور شد عضو هیئت

 .از آن وارد چرخه داخلی نشده است

هزار  جویی کند یا آنکه اقدام دیگری انجام شود تا شیر دامداران با قیمت یک دولت باید برای ادامه این طرح چاره: تأکید کردکیانی 

 .تومانی خریداری شود ۰۰۳و 

ینی ای دچار تزلزل شده که بیشتر آنها در شرایط پیش از اعالم خرید تضم وضعیت خرید شیر از دامداران به اندازه: وی اظهار داشت

کردند و در حال حاضر نیز بیشتر دامداران این استان، دامداری خود را برای فروش  ها می های آبستن خود را روانه کشتارگاه دام

 .تر کند اند که به محض قطع طرح فوق و حاد شدن مشکل، اقدام برای فروش را جدی گذاشته

 !وی آنهار ها در کنار دولت و دامدار قرار بگیرند، نه روبه کارخانه

رو دولت و دامدار قرار  ها نیز در شرایط حاضر به جای آنکه روبه کارخانه: مدیرعامل اتحادیه دامداران چهارمحال و بختیاری گفت

های تولید، اتحادیه  گیرند، باید در کنار آنها قرار گرفته و وضعیت را ساماندهی کند و از دولت نیز خواهشمندیم با همکاری تعاونی

 .حل اساسی در موضوع شیرخام اقدام عاجل کند اتحادیه دامداران برای پیدا کردن راهنظارت و 

نباید بگذاریم تجربه چند سال گذشته که واردات پنیر دانمارکی بسیار زیاد بود، دوباره تکرار شود؛ زیرا در : کیانی در ادامه افزود

کنند و تا چند سال آینده دیگر دامی وجود  های خود می کشتن دامای جز این ندارند، اقدام برای  شرایط حاضر که دامداران چاره

 .ندارد که بخواهیم از شیر آن استفاده کنیم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/2۰258-1.html 
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 و فرآورده ها شیر
 خبرنگاران جوان

 لیتر شیر در برنامه پنجم توسعه 41۳نشدن سرانه مصرف محقق 
 .لیتر در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است 1۰۳مصرف سرانه شیر به مرز : های لبنی کشور بیان کرد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

اقتصادی باشگاه خبرنگاران ر های لبنی کشور در گفتگو با خبرنگا های تعاونی فرآورده محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه شرکت

لیتر در برنامه  1۰۳مصرف سرانه شیر به مرز : ، در خصوص عدم تحقق اهداف برنامه پنجم در افزایش سرانه شیر اظهار داشتجوان

های مردم حذف شده که با  ید بوده اما از سفرهپنجم توسعه نزدیک نشده و در حالی که محصوالت لبنی که برای سالمت افراد مف

 .قبول پیشنهادات ارائه شده به دولت مشکالت برطرف خواهد شد

لیتر باید باشد در حالی که در  3۳۳الی  2۸۳مصرف سرانه شیر در اروپا بین : وی در خصوص سرانه مصرف شیر خاطرنشان کرد

آگاهی به مردم در خصوص استفاده لبنیات و همچنین حمایت دولت از این لیتر است که باید با هوشیاری و  5۳الی  6۳کشور ما 

 .صنعت سرانه مصرف شیر را افزایش دهیم

کند و از سویی عدم بار میکروبی و قرنطینه شدن و ارزان  صنایع لبنی سنتی در کشور بیداد می: اسماعیلی در پایان تصریح کرد

 .را برای افراد به وجود آورده استهایی نظیر تب مالت  بودن آن مشکالت و بیماری

http://www.yjc.ir/fa/news/۸23865۰ 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان

 خرید شیر خام به نرخ باال معنا ندارد
به عدم کشش بازار و کاهش تقاضا خرید شیر خام به نرخ باال معنایی با توجه : های لبنی کشور بیان کرد مدیر عامل اتحایه فرآورده

 .ندارد

، در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهای لبنی کشور در گفتگو با خبرنگار  محمد رضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

کمبود نقدینگی با وجود کاهش قدرت خرید مردم و افزایش : دامداران اظهار داشت خصوص کمبود نقدینگی صنایع لبنی و

 .وری پایین صنعت و گران شده محصول شده است های تولید مسبب مشکالتی از قبیل بهره هزینه

خرید شیر خام  وری صنایع لبنی بسیار پایین است که با توجه به عدم کشش بازار و کاهش تقاضا طبق آمار بورس بهره: وی افزود

 .اند های لبنی دچار ضرر و زیان فراوان شده به نرخ باال معنایی ندارد زیرا کارخانه

صنعت لبنیات یکی از محصوالت استراتژیک و الزمه سالمت جامع است که دولت بایستی این صنعت را از : اسماعیلی تصریح کرد

فاده مردم از لبنیات مشکالت و امراضی درآینده برای آنها بوجود خواهد ابتدا تا مصرف مورد حمایت مستقیم قرار دهد زیرا عدم است

 .آورد

http://www.yjc.ir/fa/news/۸3۳2113 
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا 1۹۳۱/ شهریور /  ۸۰, شنبه 

 به روسیه تاییده گرفت برند لبنیات ایران برای صادرات 1
های صنایع غذایی از تایید محصوالت لبنی چهار کارخانه ایرانی از سوی دامپزشکی روسیه برای صادرات این  دبیر کانون انجمن

 .شود به زودی پس از ابالغ روسیه، اولین محموله لبنی صادر می: محصوالت خبر داد و گفت

تنوع سازی : ن به عراق و افعانستان در حوزه صادرات محصوالت غذایی انتقاد و تاکید کردکاوه زرگران ، از وابستگی بسیار زیاد ایرا

 .در بازارهای هدف مواد غذایی ضروری است

 .های صادراتی کشور در حوزه صادرات صنایع غذایی باید تغییر کند و بازارهای هدف جدید پیگیری شود سیاست: وی افزود

شوند و در برخی  درصد محصوالت غذایی صادراتی ایران وارد دو کشور عراق و افغانستان می 6۸درحال حاضر : زرگران تصریح کرد

 .درصدی محصوالت به کشور عراق هستیم 8۳ها مانند لبنیات شاهد صادرات  بخش

یی ایران به در سال گذشته مواد غذا: های صنایع غذایی در مورد میزان صادرات محصوالت غذایی نیز اظهار کرد دبیر کانون انجمن

 .میلیون دالر صادر شد 23۳ارزش دو میلیارد و 

: درصدی از صادرات دارند، اشاره کرد و گفت 3۸های هدف مواد غذایی صادراتی ایران که در مجموع سهم  وی در ادامه به سایر بازار

 .شود هم به چین صادر می کویت، روسیه و مقداری  مواد غذایی کشورمان به کشورهایی چون پاکستان، بحرین، تاجیکستان،

http://iranecona.com/19424/1 
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 صادرات و واردات
 صادرات و واردات 

 - ۳1/۸6/۸۹فارس

 کشاورزی در بهار امسال نسبت به سال قبل صادراتدرصدی  42کاهش 
نسبت به ماه مشابه سال قبل از رشد منفی برخوردار بوده  4931صادرات بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری در بهار 

از رشد ( 4939زمستان )این در حالی است که صادرات این محصوالت نسبت به فصل قبلی ( درصد 42۶2منفی )است 

 .درصد برخوردار بوده است 22منفی 

های مختلف  های این مرکز مبنی بر رشد ارزش دالری تجارت در بخش ، یافتهمرکز آمار ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .منتشر شد( گلداری، استخراج معدن، شیالت و صنعتکشاورزی و شکار و جن)اقتصادی 

نسبت به ماه مشابه سال قبل از رشد منفی برخوردار بوده است  133۰صادرات بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری در بهار  -الف

بل از رشد منفی قا( 1333زمستان )این در حالی است که صادرات این محصوالت نسبت به فصل قبلی ( درصد 1636منفی )

واردات در این بخش نیز همچون صادرات رشد منفی را تجربه کرده است اما این ( درصد66منفی )ای برخوردار بوده است  مالحظه

 (.درصد125)ای را تجربه کرده است  واردات در مقایسه با فصلی قبلی رشد قابل مالحظه

 ۰335منفی )ل از رشد منفی برخوردار بوده است نسبت به ماه مشابه سال قب133۰صادرات بخش استخراج معدن در بهار  -ب

از رشد مثبت قابل توجهی برخوردار ( 1333زمستان )این در حالی است که صادرات این محصوالت در نسبت به فصل قبلی ( درصد

ین واردات را تجربه کرده است اما ا( 6منفی )واردات در این بخش نیز همچون صادرات رشد منفی اما کم ( درصد 152)بوده است 

 (.درصد 61منفی )ای را طی کرده است  در مقایسه با فصلی قبلی رشد منفی قابل مالحظه

. رشد داشته است ۰832و منفی  ۸23۸در بخش شیالت صادرات نسبت به فصل مشابه سال قبل و فصل قبلی به ترتیب منفی  -ج

درصد  ۸۰درصد و  35ل و فصلی قبلی به ترتیب این در حالی است که واردات محصوالت بخش شیالت نسبت به فصل سال قب

 رشد را طی کرده است

درصد رشد داشته است  ۰۳درصد و منفی  ۸در بخش صنعت صادرات نسبت به فصل مشابه سال قبل و فصل قبلی به ترتیب  -د

 22درصد و  1۰فی این در حالی است برخالف صادرات، واردات صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل و فصل قبلی به ترتیب من

 .سر گذاشته است درصد رشد را پشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳3۳۳1۸۰3 
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 صادرات و واردات
 - ۳1/۸6/۸۹فارس

 مرغ به عراق پایان یافت ماهه صادرات تخم 4۶4توقف / عراقمرغ از گمرک  عبور اولین محموله صادراتی تخم
ماه وقفه در صادرات تخم مرغ به  4۶4باالخره پس از : گذار استان تهران گفت رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .عراق روز گذشته مرز این کشور به روی تخم مرغ ایرانی باز شد

: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار استان تهران در گفت مدیره اتحادیه مرغ تخم پور شیری رئیس هیأت ناصر نبی

 .ماه توقف از مرز عراق عبور کرد 13۸مرغ ایرانی باالخره پس از گذشت  اولین محموله صادراتی تخم

شنبه گذشته مجوز واردات مرغ و تخم مرغ ایرانی به گمرک کشور عراق توسط مسئوالن این کشور صادر شده  ز روز پنجا: وی افزود

ای از تخم مرغ از گمرک این کشور عبور نکرده  بود، اما به دلیل تعطیالت پایان هفته و شرایط جدید تا روز گذشته هیچ محموله

 .بود

ای که  مرغ به عراق، نامه براساس شرایط جدید برای واردات تخم: ذار استان تهران بیان داشتگ رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

شود، باید به تأیید سفارت ایران در عراق برسد و برای هر کامیون هم  از دامپزشکی ایرانی برای صادرات مرغ و تخم مرغ اخذ می

 .درات صادر شوددالر به سفارت عراق پرداخت شود، تا مجوز صا 16۳باید حدود 

کنندگان ایجاد کرده است، تصریح  پور شیری با تأکید بر اینکه میزان تولید در کشور زیاد است، و این امر مشکالتی را برای تولید نبی

 .باالخره روز گذشته اولین محموله صادراتی تخم مرغ از گمرک این کشور عبور کرد و صادرات تخم مرغ از سر گرفته شد: کرد

هنوز مشکل صادرات محصوالت طیور ایرانی پس از مباحث مربوط به : گذار ایران بیان داشت ات مدیره اتحادیه مرغ تخمرئیس هی

ها و اقداماتی که در حال انجام است، این مشکل تا چند روز  آنفلوانزای پرندگان به افغانستان حل نشده است و امیدواریم با رایزنی

 .آینده مرتفع شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳3۳۳۳622 
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وارداتصادرات و   
 - ۳1/۸6/۸1فارس

 غیرنفتی و کشاورزی معاف از مالیات شد کاالیصادرات خدمات، 
خدمات و کاالهای غیر نفتی و محصوالت کشاورزی با مالیات  های مستقیم صادرات طبق قانون اصالح قانون مالیات

 .شود صفر محاسبه می

های مستقیم صادرات خدمات و کاالهای غیر نفتی و محصوالت  ، براساس قانون اصالح قانون مالیاتخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .کشاورزی از مالیات معاف شد

 :ده استبراساس آم

درصد  2۳درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و %( 1۳۳)صد درصد  -1۰1ماده 

فهرست مواد خام و کاالهای نفتی به پیشنهاد مشترک . گردد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می

صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت  های امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه

 .رسد وزیران می

شوند و بدون تغییر در ماهیت  به ایران وارد می( ترانزیت)درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت عبوری  -1تبصره 

 .شود مالیات با نرخ صفر میشوند مشمول  یا با انجام کاری بر روی آن صادر می

 1383/1۳/1۸ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  ۸مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه  -2تبصره 

 .شود االجراء می الزم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳1۳۳۳123 
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وارداتصادرات و   
 - ۳1/۸6/۸۰فارس

واردات گندم و برنج مقابل / پولی برای خرید از کشاورز برای واردات یک میلیون تن گندم و بی نقدپول 

 صادرات گاز و پتروشیمی
 4میلیارد تومان به کشاورزان بدهی دارد، اما برای واردات در  44۳۳در حالی که اکنون دولت در خرید تضمینی گندم 

 .وارد کشور شده است( میلیارد تومان 32۳معادل )میلیون دالر  434هزار تن گندم به ارزش  3ماه امسال یک میلیون و 

لت با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت با تاکید بر اجرای ، دیدار هیات دوخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .های اقتصادی مقاومتی همراه بود دقیق و شفاف سیاست

دهد، هنوز شکل اجرایی درستی به خود نگرفته و رهبری از جایگاه  های اقتصاد مقاومتی در تاکیدات چندباره نشان می سیاست

اند و با دقت موانع اجرایی آن را نشانه گرفته،  های آن نیز ورود کرده ی اجرایی و بایدها سیاست گذاری باتوجه به الزامات بحث

 .کنیم ها بازگو کردند که یکبار دیگر به دلیل اهمیت آن مرور می های این سیاست مجددا ضرورت

اجرایی و عملیاتی منسجم   و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه« کامل و منسجم»ای  اقتصاد مقاومتی، بسته»

 «.نیاز دارد

ها  های دستگاه بندی شود و به موازات رفع مشکالت و موانع، فعالیت در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمان»

 «.رصد و پیگیری شود

یت و برنامه ریزی کشور های اقتصاد مقاومتی، آخرین بار رئیس سازمان مدیر با وجود گذشت یک سال و نیم از ابالغ سیاست

ها را با لعاب اقتصاد مقاومتی تحویل مردم داده شد موضوعی که مورد تایید رهبر انقالب نیست و ایشان  های جاری دستگاه برنامه

برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری »کند  تاکید می

 «.های اقتصاد مقاومتی آمده است ست که جزو فعالیتها دستگاه

 .های اجرا بوده که باید قوی، هوشمند و نافذ الکلمه باشد تشکیل ستاد فرماندهی با داشتن سه خصیصه از دیگر ضرورت

ید به مردم کند و دست آخر با ها و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع زمینه اجرا را فراهم می اقدام ضربتی پس از پایش فعالیت

 .گزارش شود

ها در این حوزه مربوط به تجارت خارجی است از گذشته اقتصاد کشور از واردات با ارزهای نفتی رنج برده است که ما  یکی از نگرانی

عقیده های نفتی به  را به واردکننده قدر در برخی کاالها که امکان تولید آنها در داخل وجود داشت تبدیل کرده است، حال با تحریم

گذاری درست در این عرصه، عالوه بر پوشش نیازها به تولید کننده  کارشناسان بهترین فرصت است تا مدیریت منسجم و سیاست

 .ارزش افزوده و ثروت آفرینی در سطح منطقه و دنیا تبدیل شویم

واند زنگ خطری برای کشور در ت های اخیر نشان دهنده وابستگی کاالهای استراتژیک اساسی است که می آمار واردات در سال

 .ها و فشارها باشد بحبوحه تحریم

قطعات منفصله تولید اتومبیل سواری   ده قلم عمده واردات کشور به ترتیب ذرت دامی، برنج، کنجاله سویا، لوبیای سویا، دانه گندم،

 .است

هزار  51۳هزار تن برنج،  3۰۳ هزار تن ذرت دامی، 131میلیون و  2ماه نخست سال  ۸در حال حاضر براساس آمارهای گمرک در 

هزار تن قطعات منفصله تولید خودرو وارد شده  35هزار تن گندم، و  3هزار تن لوبیای سویا، یک میلیون و  523تن کنجاله سویا، 

 .است

http://www.farsnews.com/


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

10۰ 
 

ل برای حمایت از تولید کننده ای معتقدند چگونه است که ارز برای خرید محصوالت کشاورزی وجود دارد، اما اگر قرار باشد پو عده

میلیارد تومان بدهی دولت به  1۳۳هزار  2اکنون براساس اخبار . و کشاورز داخلی پرداخت شود، اعتبار کم بوده یا وجود ندارد

کشاورزان برای خرید تضمینی گندم کشاورزان داخلی است که هنوز پرداخت نشده است و وزیر جهاد کشاورزی قول داده تا پایان 

 .شود ل زراعی جاری این بدهی به کشاورزان پرداخت میسا

محصوالت کشاورزی وارد شده به کشور به عقیده کارشناسان بیش از نیاز مصرف داخل بوده در عین حال بخش خصوصی معتقد 

 .شود میاست، ضعف مسئوالن در حمایت از تولیدات داخل و کشاورزان موجب واردات چنین حجم از محصول استراتژیک به کشور 

ها از جمله انبارهای ذخیره سازی و معطلی محصول برای رساندن به  تضمینی محصوالت و زیرساخت  مشکالت مربوط به خرید

 .سیلوها در کنار دیگر عوامل موجب عدم ثبات در برنامه ریزی تولید محصول و ارزیابی دقیق از میزان مصرف است

تواند در  ر خام فروشی و صادرات محصوالت کم ارزش و مواد اولیه بوده که میهمچنین از دیگر مشکالت کشور طی سالیان اخی

 .داخل با تکمیل زنجیره ارزش آن ارز و سود سرشاری به کشور سرازیر کند

 ۸61میلیون دالر، قیر نفت  636میلیون دالر، پروپان  8۸3صادرات گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی مایع شده به ارزش 

میلیون دالر بخشی از این محصوالت است که در  ۰2۰میلیون دالر و بوتان مایع شده به ارزش  ۰3۳ر،پلی اتیلن میلیون دال

 .های اول تولید و مواد اولیه قرار دارند حلقه

 های پیشگیری از چنین رویکردی است و باید با هدایت اصالح قانون در جهت جلوگیری از خام فروشی با اخذ مالیات، یکی از راه

 .سرمایه و تکیه به اقتصاد مقاومتی که برنامه مشخص برای همه این مباحث دارد به سمت تولید درون زا و برون نگر حرکت کرد
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 صادرات و واردات
 - ۳1/۸6/۸6فارس

 هزار تن آبزی در سال جاری 48صادرات / هزار تن ماهی و میگو به روسیه 4۳گذاری صادرات  هدف
طبق برنامه تا : هزار تن محصول آبزی صادر شده است، گفت 48رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه در سال جاری 

 .شود هزار تن میگو و ماهی به روسیه صادر می 4۳پایان سال 

گذاری سازمان  با بیان اینکه هدف خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت ایران در گفت

هزار تن انواع  ۸هزار تن میگو و  ۸در نظر است امسال : هزار تن است، گفت 1۳برای صادرات آبزیان به روسیه در سال جاری حدود 

 .ماهی به روسیه صادر شود

هزار تن صادرات میگو به  ۸امسال ظرفیت بیش از : تن میگو به روسیه صادر شده، گفت 2۳وی با بیان اینکه تاکنون مجوز صادرات 

و باید با تولید داخلی جوابگوی مشتریان قبلی هم   روسیه وجود ندارد چرا که از قبل مشتریانی برای محصول میگو وجود داشته

 .باشیم

 2۳اما محموله : شد، تصریح کرد صالحی با بیان اینکه صادرات محصوالت آبزی در گذشته از طریق کشور ثالث به روسیه انجام می

 .شود تنی صادرات میگو اولین باری است که از به طور مستقیم از ایران به روسیه صادر می

با این : تن خاویار پرورشی تولید شود، اظهار داشت 2شود در سال جاری حدود  بینی می سازمان شیالت با بیان اینکه پیشرئیس 

 .تن خاویار پرورشی وجود دارد 13۸میزان تولید احتمال صادرات 

به کشورهای مختلف  میلیون دالر 6۳هزار تن از محصوالت آبزیان به ارزش 18ماه نخست سال جاری سرجمع  ۰در : وی افزود

درصد هم خاویار پرورشی تشکیل  131درصد را میگو و  1۳درصد آن را انواع ماهیان، بیش از  82صادر شده که از نظر ارزشی 

 .دهد می

 12۳درصد، میگو بیش از  2، از نظر انواع ماهیان 33ماهه سال  ۰از نظر ارزشی نسبت به  3۰میزان صادرات سال : صالحی گفت

 .درصد رشد داشته است 3۸۳ویار پرورشی بیش از درصد و خا
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وارداتصادرات و   
 - ۳1/۸6/۸۳فارس

 دالر محصول شیالتی در سال جاری میلیون 94۳صادرات 
درصدی  44میلیون دالری محصوالت آبزی با رشد  94۳امسال برای صادرات : رئیس سازمان شیالت ایران گفت

 .ایم ریزی کرده برنامه

، حسن صالحی رئیس سازمان شیالت از روند رو به توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ما به دنبال بازارهای جدید برای محصوالت آبزی کشورمان : نکی خبر داد و گفتها و رفع مسایل با محصوالت شیالتی با لغو تحریم

 .در بازارهای جدید در اروپای شرقی، آسیای جنوب شرقی، آسیای میانه و قفقاز هستیم

تن میگو به هزار  ۸بینی کرد که امسال  وی با بیان این که درهای بازار روسیه نیز به روی محصوالت آبزی ایران باز شده است، پیش

 .این کشور توسط بخش خصوصی صادر شود

میلیون دالر صادرات آبزیان به کشورهایی  3۳۳بیش از  33سال : صالحی درباره میزان صادرات سال گذشته نیز خاطر نشان کرد

 .همچون ویتنام، عراق و امارات داشتیم

میلیون دالر تراز تجاری در حوزه  12۳د نزدیک به میلیون دالری آبزیان در سال گذشته موجب ش 3۳۳صادرات : وی اضافه کرد

 .محصوالت شیالتی کشور مثبت شود

سال گذشته : معاون وزیرجهاد کشاورزی، راندمان تولید آبزیان در کشور را مثبت و در عین حال قابل ارتقا ارزیابی کرد و گفت

نی بود و این در حالی است که در بعضی از مزارع تن یعنی یک تن باالتر از متوسط جها 233متوسط تولید میگو در هر هکتار 

 .شود آبزی تولید می  تن از این گونه 1۳پرورش میگو، در هر هکتار هشت تا 

با توسعه مکانیزاسیون در : کیلوگرم در متر مربع عنوان کرد و اذعان داشت 33آال را در سال گذشته،  وی متوسط برداشت ماهی قزل

 .برابر قابل افزایش است 3آال تا دو برابر و در ماهیان سردآبی تا  در ماهی قزلپروری، میزا ن تولید  آبزی

 .تن در هکتار اعالم کرد ۰صالحی در همین حال، متوسط برداشت ماهیان سردآبی را 

ه سهم شیالت از اعتباراتی که وزارت جهادکشاورزی سال گذشت: وی در مورد سهم شیالت از مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد

 .میلیارد تومان بود که این سهم باید افزایش یابد ۰۳برای مکانیزاسیون کشاورزی در نظر گرفت، 

هایشان مانند تهیه دستگاه  میلیارد تومان در اختیار بخش خصوصی برای رفع نیازمندی ۰۳مبلغ : رییس سازمان شیالت یادآور شد

 .فتهای برگشت آب قرار گر های هواده و پمپ ساز، پمپ اکسیژن

اندرکاران  با ایجاد این زنجیره روابط دست: وی از تالش این سازمان برای ایجاد زنجیره تولید در صنعت میگو خبر داد و اظهار داشت

 .شود در حوزه میگو از مرحله تولید و تکثیر تا مرحله بازار تقویت می

ورش میگو در کشور هستیم تا مدیریت واحدی برای های پر ما در عین حال به دنبال الگوهایی برای مجتمع: صالحی ادامه داد

 .ها، قیمت فروش و رفع مشکالت برداشت، ایجاد شود مبارزه با بیماری

: هزار هکتار در کشور آماده شده است، تصریح کرد 1۸وی با بیان این که در حال حاضر زیرساخت برای پرورش الرو میگو در سطح 

 .هکتار نیز در منطقه گمیشان استان گلستان زیر کشت رفته است ۸۳۳و در گواتر و هکتار در مجتمع پرورش میگ 12۳۳امسال 

 8باید تالش کنیم ظرفیت : هزار هکتار عنوان کرد و گفت 5معاون وزیر جهاد کشاورزی ، کل مساحت زیرکشت میگوی کشور را 

 .هزار هکتاری دیگر برای تولید میگو احیا شود

دهندگان و  میلیارد تومان برای پرداخت بدهی بعضی از پرورش 8۳کمیسیون اقتصادی دولت سال گذشته در : وی بیان داشت

به علت شیوع بیماری لکه سفید و سرمازدگی در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان  8۳تکثیرکنندگان میگو که در سال 

 .دولت هستیماند، درخواست کردیم و منتظر تصویب این رقم از سوی  و بوشهر خسارت دیده
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میلیارد تومان از بدهی بانکی تعدادی از  1۳۳دولت به منظور فعال کردن مزارع میگو، 32و  31های  در سال: صالحی یادآور شد

 .دهندگان خسارت دیده را پرداخت کرد پرورش

خوبی در سواحل جنوبی  های گذاری تاکنون، سرمایه 135۳از سال : های اقتصادی کشور دانست و گفت وی پرورش میگو را از مزیت

 .ها انجام شده است کشور توسط دولت
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 صادرات و واردات
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, یکشنبه

 آور است  مرکبات خجالت وارداتحرف از 
با تولید چهار میلیون تن مرکبات در کشور، حتی اگر تولید به نصف کاهش پیدا کند، مشکلی در تأمین نیاز داخلی 

 .نخواهیم داشت

مرکبات  مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در نشست خبری برگزارشده در محل اتحادیه با عنوان اینکه با تولید چهار میلیون تن

با این . سرانه مصرف ما پنج برابر دنیا و تولید ما نیز پنج برابر سرانه مصرفمان است: آور است، گفت در کشور حرف از واردات خجالت

 ای به دنبال واردات هستند؟ وضعیت چگونه عده

اهیم داشت و واردات صرفاً حتی اگر تولید ما به نصف هم برسد، مشکلی در تأمین نیاز داخلی نخو: محمدرضا شعبانی افزود

 .ای سودجو بدون مالحظه حقوق تولیدکنندگان است کننده منافع عده تأمین

های گذشته، شاهد پرباری و  طی سال: وی واردات را تنها عاملی برای خروج ارز از کشور و ورود آفات به کشور اعالم کرد و ادامه داد

 .یزی است که باعث آرامش بازار خواهد شدر ایم و مدیریت و برنامه باری محصوالت بوده کم

های این اتحادیه، در سال گذشته از آن در تنظیم  مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با اظهار نارضایتی از اینکه با تمام توانمندی

سازی هستیم و  مند ذخیرهشک نیاز بی: بازار به خوبی استفاده نشده و تجربه باالی این اتحادیه نادیده گرفته شد، خاطرنشان کرد

 .تجربگی شانه خالی کنیم توانیم از بار این مسئولیت به بهانه سختی و کم نمی

در حال حاضر از ": های سنگین با دستگاه مالیاتی استان تصریح کرد رسید، با اشاره به درگیری نظر می شعبانی که بسیار ناراحت به

خواهند  اند و به زور می ای دست در جیب ما کرده گونه کنیم به اند و احساس می ردهما درخواست سه میلیارد تومان مالیات از ما ک

 ".پولی را بردارند

در میادین : ها اعالم کرد و اظهار داشت بار را مکانی برای سوددهی و افزایش درآمد مالی شهرداری وی در پایان میادین میوه و تره

 ./دهند و این امر باعث فاصله بین ما با میادین شده است شترین قیمت به اتحادیه میها را با بی بار، بدترین جایگاه میوه و تره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰255-1.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, یکشنبه

 شود  مشکل دامداران حل نشود، واردات پنیر دانمارکی تکرار می
های آبستن خود را روانه کشتارگاه  دلیل فروش نرفتن شیر تولیدی خود، دام در حال حاضر بسیاری از دامداران به

 .شود کنند و اگر این روند ادامه پیدا کند، واردات پنیر دانمارکی از سر گرفته می می

درباره اعالم دستوری ( ایانا)دامداران چهارمحال و بختیاری امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه

جا  صورت طرح تضمینی بسیار به ماه گذشته درباره خرید شیرخام به 3اقدام دولت از : تومانی شیرخام گفت ۰۰۳هزار و  قیمت یک

 .گاوهای شیری به کشتارگاه جلوگیری کرد ای که از ورود بسیاری از گونه بود، به

هزار تن شیرخشک در قالب طرح خرید تضمینی از دامداران استان چهارمحال و بختیاری خریداری  3۳تاکنون : سعید کیانی افزود

 .هایی همچون ذرت، سویا، کنجاله سویا و کنجاله کلزا تحویل دامداران شده است شده است و معادل آن نهاده

گردد و موضوع  اگر دولت بخواهد این طرح را تعطیل اعالم کند، مشکالت دامداران به وضعیت قبل برمی: ان کردوی خاطرنش

 .شود شیرخام که در شرایط حاضر اندکی بغرنج است، بدتر می

کنند و استقبال از  کیلوگرم شیرخام تولید می 6۳۳تا  1۸۳اند که روزانه  دامدارانی در این طرح وارد قرارداد شده: کیانی ادامه داد

 .این طرح بسیار زیاد بوده است

شیرخشکی که تهیه شده، توسط اتحادیه دامداران نیز صادر شده، بنابراین مشکلی از لحاظ انباشت شیرخشک : وی تصریح کرد

 .نداریم

کرد صادر شده و گرمی هزار تن شیرخشک تولیدشده از شهر حدود یک: مدیره اتحادیه مرکزی دامداران کشور یادآور شد عضو هیئت

 .از آن وارد چرخه داخلی نشده است

هزار  جویی کند یا آنکه اقدام دیگری انجام شود تا شیر دامداران با قیمت یک دولت باید برای ادامه این طرح چاره: کیانی تأکید کرد

 .تومانی خریداری شود ۰۰۳و 

چار تزلزل شده که بیشتر آنها در شرایط پیش از اعالم خرید تضمینی ای د وضعیت خرید شیر از دامداران به اندازه: وی اظهار داشت

کردند و در حال حاضر نیز بیشتر دامداران این استان، دامداری خود را برای فروش  ها می های آبستن خود را روانه کشتارگاه دام

 .دتر کن اند که به محض قطع طرح فوق و حاد شدن مشکل، اقدام برای فروش را جدی گذاشته

 !روی آنها ها در کنار دولت و دامدار قرار بگیرند، نه روبه کارخانه

رو دولت و دامدار قرار  ها نیز در شرایط حاضر به جای آنکه روبه کارخانه: مدیرعامل اتحادیه دامداران چهارمحال و بختیاری گفت

های تولید، اتحادیه  نیز خواهشمندیم با همکاری تعاونیگیرند، باید در کنار آنها قرار گرفته و وضعیت را ساماندهی کند و از دولت 

 .حل اساسی در موضوع شیرخام اقدام عاجل کند نظارت و اتحادیه دامداران برای پیدا کردن راه

ر نباید بگذاریم تجربه چند سال گذشته که واردات پنیر دانمارکی بسیار زیاد بود، دوباره تکرار شود؛ زیرا د: کیانی در ادامه افزود

کنند و تا چند سال آینده دیگر دامی وجود  های خود می ای جز این ندارند، اقدام برای کشتن دام شرایط حاضر که دامداران چاره

 .ندارد که بخواهیم از شیر آن استفاده کنیم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/2۰258-1.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, یکشنبه
 هزار تن میگو آماده عرضه به بازارهای تازه  4۳/ ها مشتری بدحساب میگوی ایرانی چینی

اما هنوز بخش قابل توجهی از با وجود آنکه سال گذشته میگوهای تولیدشده از طریق کشور ویتنام وارد چین شدند، 

 .مطالبات تولیدکنندگان پرداخت نشده و تاکنون نیز ثبت سفارشی برای سال جدید صورت نگرفته است

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل سایت پرورش میگوی حله بوشهر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .اند برداری رسیده آن پیش از این از مکزیک وارد کشور شده، تکثیر یافته و اکنون به مرحله بهرهکه اجداد  "وانامی"میگوهای 

هکتار از اراضی بوشهر به پرورش میگو اختصاص یافته و در زمان حاضر میگوهای  5۳۳هزار و  بیش از سه: محمد قدسی افزود

 .عرضه به بازار خواهند شد گرم وزن گرفته و تا یک ماه آینده آماده 1۸تا  1۰وانامی بین 

ای،  گرفته در حوزه هسته رود با توافق صورت قیمت بازار را عرضه و تقاضا تعیین خواهد کرد، اما انتظار می: وی خاطرنشان کرد

 .وضعیت تجاری این محصول آبزی نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کند

 ها مشتری میگوی ایرانی چینی

سال گذشته تولیدکنندگان محصوالت آبزی ناگزیر شدند میگوی تولیدی : حله بوشهر ادامه دادمدیرعامل سایت پرورش میگوی 

 .خود را بدون ثبت سفارش و از طریق ویتنام وارد کشور چین کنند و مشکالتی در حوزه برگشت پول را متقبل شوند

های میگوی پرورشی ایران از سوی  ت محمولهبه گفته برخی صادرکنندگان، هنوز مطالبات آنان به ازای صادرا: قدسی تصریح کرد

 .کشور چین پرداخت نشده است

رود برای سال جدید، بازارهای  برای سال جدید نیز ثبت سفارشی از سوی این کشور صورت نگرفته، اما انتظار می: وی یادآور شد

 .اروپایی و آمریکایی در انتظار میگوی ایرانی باشند

ریزی و ساخت  رود با برنامه داخل کشور بسیار پایین ارزیابی شده است، در حالی که انتظار می مصرف میگو در: قدسی تأکید کرد

ای افزایش پیدا کند که بازار داخلی  گونه های آبزی نظیر میگو در داخل کشور به تیزرهای تلویزیونی و تبلیغاتی، مصرف فرآورده

 ./برای صادرات محصول نباشدپذیرای محصول تولیدشده باشد و نیازی به مذاکرات دائمی 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/2۰265-1.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, یکشنبه

 دولت عراق بر واردات مرغ ایرانی عوارض بست 
 .مرغ ایرانی عوارض تعیین کرده است دولت عراق برای واردات محصوالتی چون مرغ و تخمدر اقدامی جدید، 

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

های صادراتی به  نگشته است، خبرهای مختلفی از محمولهمرغ به وضعیت عادی بر با وجود آنکه قیمت مرغ و تخم: این خبر گفت

 .رسد گوش می

 .تومانی برخوردار بود، دوباره در دو روز گذشته ادامه یافت 2۳۳قیمت مرغ که در چند روز اخیر از افزایش : محمد یوسفی افزود

ی از صادرات آنها بود که با باز شدن دلیل جلوگیر شده در قیمت محصوالت پروتئینی به نوسانات اخیر حادث: وی خاطرنشان کرد

 .شود که وضعیت بهبود پیدا کند بینی می بازارهای صادراتی، پیش

 .تر شود مرغ باید مستمر باشد تا وضعیت بازار متعادل صادرات مرغ و تخم: یوسفی ادامه داد

 .مرتفع شودقیمت مرغ همچنان رو به پایین است تا زمانی که مشکالت صادراتی کامل : وی تصریح کرد

باخبر شدیم چند کامیون مرغی که به عراق حمل شده، : دهندگان مرغ گوشتی یادآور شد مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت

 .ای که دولت عراق برای ورود محصوالت ایرانی به کشورش عوارض صادر کرده است گونه رو شده است؛ به با پرداخت عوارض روبه

 .ای مرتفع کنیم گونه دنبال آن هستیم که پیگیری کنیم و مشکل فوق را به به: یوسفی تأکید کرد

 .کننده خواهد بود های صادراتی ادامه پیدا کند، وضعیت محصوالت صادرشده نگران اگر دریافت عوارض از محموله: وی اظهار داشت

شده  است که در مقایسه با قیمت تمامهزار تومان  تا شش 8۳۳هزار و  در حال حاضر قیمت مرغ پنج: یوسفی همچنین گفت

 .کند، هنوز فاصله وجود دارد هزار تومان عاید تولیدکنندگان می تا هشت ۸۳۳هزار و  هفت

 ./امیدواریم که وضعیت و بازار مرغ اندکی بهبود پیدا کند تا تولیدکنندگان بیش از این متضرر نشوند: وی در پایان افزود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/2۰۰۸2-1.html 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا-1۹۳۱/ شهریور /  ۸۱, چهارشنبه 

 فشار صادرکنندگان به دولت استرالیا برای ورود به بازار گوشت ایران
به دلیل ادعاهای توخالی بازگشایی بازارهای جدید برای صادرات گوسفند و گاو  یک صادرکننده استرالیا دولت این کشور را

 .استرالیایی به ایران و چند کشور دیگر مورد انتقاد قرار داد

از صادرکنندگان ارشد صادرات استرالیا روز چهارشنبه گفت که نبود اراده سیاسی باعث شده است تالش ها برای  'گراهام دائوس'

 . صادرات گوسفند به برخی از کشورها از جمله ایران همچنان محقق نشود

درصد بوده که با بهبود  1۳گوشت قرمز آمار وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد طی سال های گذشته وابستگی ایران به واردات 

درصد رسیده است، اما دولت و صادرکنندگان استرالیایی به دلیل واردات  6وضعیت تولید داخل این میزان کاهش یافته به حدود 

 .سابق ایران همچنان به بازار ایران چشم دارند

الت استرالیایی پیدا کرده است، اما این بازارها هنوز به این صادرکننده استرالیایی، گفت، دولت مدعی است بازارهایی برای محصو

 . روی محصوالت باز نشده اند و تنها دولت استرالیا با طرف های مقابل در مورد پروتکل های بهداشتی به توافق دست یافته است

هفت  2۳13داده بود که از سال  وزیر کشاورزی استرالیا پیش از این خبر 'بارنابی جویس'، 'دی وست استرالیا'به نوشته تارنمای 

 .بازار جدید از جمله در ایران، لبنان، بحرین، چین، کامبوج، تایلند و عربستان برای صادرات گوسفند در حال بازگشایی هستند

ما از ایران پیشتر یکی از بزرگترین واردکنندگان گوسفند از استرالیا بود و ساالنه حدود سه میلیون راس گوسفند وارد می کرد، ا

 .حدود چهار دهه پیش این بازار متوقف شده است

هزار  28تنها مصر ماه گذشته . براساس این گزارش تاکنون صادراتی به کشورهای لبنان، ایران، چین و کامبوج انجام نشده است

میلیون دالر و  ۰8 هزار راس گوسفند به ارزش حدود ۰۰۸بحرین . هزار راس گوسفند از استرالیا وارد کرده است 31راس گاو و 

 . راس گاو به ارزش بیش از پنج میلیون دالر از استرالیا وارد کرده است 3۸6تایلند نیز پنجهزار و 

 . تاکید کرد که صادرات به چین به زودی آغاز می شود، اما زمان بازگشایی سایر بازارها همچنان نامشخص است 'گراهام دائوس'

رد که این صنعت زیر توده کاغذ بازی های دولتی غرق شده و نیاز است تالش های برای افزایش این صادرکننده استرالیایی تاکید ک

 . صادرات انجام شود

 'عبدالحسین وهاجی'وزیر غذا و کشاورزی استرالیا با  'کین باستون'چندی پیش با اشاره به دیدار  'فارم ویکلی'تارنمای استرالیایی 

 .بود که تجارت استرالیا و ایران در بخش صادرات گوسفند تقویت می شود سفیر ایران در کانبرا، اعالم کرده

وزیر غذا و کشاورزی استرالیا، گفت، اگر بتوان بازار از دست رفته ایران را بار دیگر احیا کرد، بازار مهمی برای استرالیا محسوب می 

 .شود

می شود و این کشور در تالش است براساس تقاضاهای میلیون راس گوسفند در استرالیا پرورش داده  1۰در حال حاضر حدود 

 .دریافتی تعداد این گوسفندان پرورشی را افزایش دهد

 .میلیون راس گوسفند پرورش داد 32حدود  1332استرالیا در سال 

http://iranecona.com/۰3۸82 
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 صادرات و واردات   
 ایران اکونا 1۹۳۱/ شهریور /  ۸۰, یکشنبه 

 طلسم صادرات تخم مرغ به عراق، باالخره شکست
روز ممنوعیت صادراتی در سه شنبه هفته گذشته اولین  ۰۰با تالش مسئوالن پس از : مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار گفت

 . محموله صادراتی وارد عراق شد

مرغ و مرغ از ایران را  های مازندران ،سازمان دامپزشکی عراق واردات تخمپس از اعالم شیوع آنفوالنزای مرغی در یکی از روستا

ممنوع اعالم کرد که البته پس از حدود یک ماه سازمان دامپزشکی کشور و سازمان بهداشت جهانی دام پاک شدن ایران از 

 .آنفوالنزای طیور را اعالم کرد

ت صادراتی در سه شنبه هفته گذشته اولین محموله صادراتی وارد عراق روز ممنوعی ۰۰البته خوشبختانه با تالش مسئوالن پس از 

 .شد

های صورت گرفته، کار اداری و گمرکی افغانستان برای تحویل گرفتن تخم مرغ از ایران انجام شده و به زودی  همچنین با پیگیری

 .نتایج وضعیت صادرات به این کشور اعالم می شود

ای که مرغداران به شدت تحت فشار  های گذشته بسیار نامطلوب بوده به گونه در بازار طی هفته مرغ بنا براین گزارش؛ قیمت تخم

ها کمی مساعد شده اما تا رسیدن به قیمت واقعی که به تایید مجامع رسمی کشور رسیده فاصله  بودند و در حال حاضر قیمت

کننده دست  قابل قبولی برای مسئوالن، تولیدکنندگان ومصرف ای مدیریت شود که به شرایط داریم که امیدوارم این موضوع به گونه

 .یابیم

های اخیر، تابستان هم در کاهش تقاضا و مازاد تخم مرغ تاثیر بسزایی داشته، که  همچنین عالوه بر محدودیت صادراتی طی ماه

 . امیدوارم در شهریور ماه و با شروع صادرات تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد شود

گذار کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این  استا رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخمدراین ر

شنبه هفته گذشته به این کشور آغاز  روز ممنوعیت صادراتی از سه ۰۰مرغ ایران به عراق پس از  صادرات تخم: خصوص اظهار داشت

 .توانند محصول خود را از مرز خارج کنند فتن مجوزهای الزم از سفارت عراق در ایران میشده و از سویی صادرکنندگان بعد از گر

های الزم در زمینه صادرات به افغانستان و کردستان عراق انجام شده که به زودی نتایج وضعیت  همچنین پیگیری: وی افزود

 .صادرات به این کشورها اعالم می شود

 2۸۳۳مرغ در شرایط ممنوعیت صادرات درب مرغداری کیلویی  قیمت تخم: خاطرنشان کردمرغ  ترکاشوند در خصوص قیمت تخم

تومان  3۳۳۳مرغ درب مرغداری  های فراوان به مرغداران شده اما در حال حاضر قیمت تخم تومان بوده که امر مسبب فشار و زیان

 .تومان باشد ۰۳۳۳است؛ درحالیکه قیمت واقعی آن باید حدود 

مرغ تولیدکنندگان به سود معقول دست یابند و از  ریزی در تولید و بحث صادرات تخم امیدوارم با برنامه: بیان کردوی در ادامه 

 .سویی در بازار تعادل برقرار شود

های قبل از شیوع  ایم زیرا در ماه درصد مشکالت حل شده، اما هنوز هم به شرایط معمول نرسیده 3۳در حال حاضر : ترکاشوندگفت

 .هزارتن صادرات داشتیم که تا رسیدن به روند گذشته مدتی طول خواهد کشید 6۳۳۳الی  ۸۳۳۳نزا ماهانه آنفوال

ریزی تولید را در دستور کار  ها شیوه تولید و جوجه در حال حاضر اتحادیه: مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار در ادامه تصریح کرد

مشکل مازاد تولید مواجه نشوند واز سویی با اعالم سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوع خود قرار دادند تا تولید کنندگان در بازار با 

بودن استفاده از خمیر مرغ در صنایع غذایی مسبب مشکالتی از قبیل کاهش قیمت مرغ پایان دوره، عدم تحویل مرغ از سوی 

 .اشتی در استفاده خمیرمرغ در صنایع توجیه کنیممرغ شده است که امیدوارم بتوانیم مسئوالن بهد کشتارگاه، مازاد تولید تخم
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های گذشته به کشورهای عراق و افغانستان متوقف شده بود که خوشبختانه در پی  مرغ طی ماه بنابر این گزارش؛ صادرات تخم

قیمت واقعی مرغ به  شنبه هفته گذشته صادرات به کشور عراق آغاز شده هرچند که هنوز قیمت تخم های صورت گرفته از سه تالش

 .خود نرسیده که امیدوارم با سرگیری صادرات و تعادل در عرضه و تقاضا تولیدکنندگان بتوانند به سود معقول دست یابند

http://iranecona.com/19443 
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 صادرات و واردات  
 ایران اکونا 1۹۳۱/ شهریور /  ۸۰, شنبه 

 برند لبنیات ایران برای صادرات به روسیه تاییده گرفت 1
های صنایع غذایی از تایید محصوالت لبنی چهار کارخانه ایرانی از سوی دامپزشکی روسیه برای صادرات این  دبیر کانون انجمن

 .شود میبه زودی پس از ابالغ روسیه، اولین محموله لبنی صادر : محصوالت خبر داد و گفت

تنوع سازی : کاوه زرگران ، از وابستگی بسیار زیاد ایران به عراق و افعانستان در حوزه صادرات محصوالت غذایی انتقاد و تاکید کرد

 .در بازارهای هدف مواد غذایی ضروری است

 .جدید پیگیری شود های صادراتی کشور در حوزه صادرات صنایع غذایی باید تغییر کند و بازارهای هدف سیاست: وی افزود

شوند و در برخی  درصد محصوالت غذایی صادراتی ایران وارد دو کشور عراق و افغانستان می 6۸درحال حاضر : زرگران تصریح کرد

 .درصدی محصوالت به کشور عراق هستیم 8۳ها مانند لبنیات شاهد صادرات  بخش

در سال گذشته مواد غذایی ایران به : صوالت غذایی نیز اظهار کردهای صنایع غذایی در مورد میزان صادرات مح دبیر کانون انجمن

 .میلیون دالر صادر شد 23۳ارزش دو میلیارد و 

: درصدی از صادرات دارند، اشاره کرد و گفت 3۸های هدف مواد غذایی صادراتی ایران که در مجموع سهم  وی در ادامه به سایر بازار

 .شود کویت، روسیه و مقداری هم به چین صادر می  پاکستان، بحرین، تاجیکستان،مواد غذایی کشورمان به کشورهایی چون 

http://iranecona.com/19424/1 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1۹۳۹بهمن ماه  2۰سه شنبه 

 4-نشست انتخاباتی صنایع غذایی و کشاورزی
نخستین نشست انتخاباتی فعاالن با سابقه صنایع غذایی و کشاورزی به منظور حضور پررنگ فعاالن این بخش در  -فود پرس 

 .اسفند اتاق بازرگانی تهران برگزار شد 18انتخابات 

ل نفر از مدیران و چهره های تاثیرگذار بخش کشاورزی و صنایع غذایی در هت 5۳به گزارش فود پرس، در این نشست که بیش از 

سیمرغ تهران برگزار شد عنایت اهلل بیابانی نایب رییس خانه کشاورز، با بیان این که زندگی ما کشاورزان به دستان صنعتگر شما 

ماه گذشته با اتاق بازرگانی جهت تعیین جایگاه اختصاصی برای بخش کشاورزی  3صنعتگران غذا پیوند خورده است، به مکاتبات 

قطعی که بنا داشتند اتاق کشاورزی را منفک از اتاق بازرگانی ایجاد کنند، ما مخالفت کردیم با این حتی در م: اشاره کرد و گفت

استدالل که انشقاق را قبول نداریم و هر حوزه وظایف و تخصص خود را دارد و باید در کنار هم به توسعه فعالیت های اقتصادی 

 .بپردازند

هزار نفر عضو در  8۰۳ین که این تشکل بزرگ کشاورزی هم اکنون یک میلیون و این چهره نام آشنای بخش کشاورزی با بیان ا

در اهمیت جایگاه خانه کشاورز : شهرستان مستقر هستند و به امر تولید کشاورزی اهتمام دارند، گفت132سراسر کشور دارد که در 

کشور دولت در کنگره چهارم وقتی حضور و همین نکته شاید حساسیت و اهمیت این تشکل را متمایز و بارز می سازد که وزیر 

بار  2نفوذ خانه کشاورز را می بیند، این نکته را یادآور می شود که من نمی دانم چرا باید با توجه به اهمیت و جایگاه این تشکل، 

 پرونده انحالل خانه کشاورز به شورای امنیت ملی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برده شود؟

اسفند ماه سال جاری برگزار شود،  18اشاره به انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی که قرار است  وی با

متاسفانه افرادی از حوزه هایی غیر از کشاورزی و صنایع غذایی برای کسب سهمیه بخش کشاورزی در اتاق ثبت نام کرده اند : گفت

صنایع غذایی متحد و منسجم نشوند، خطر از دست رفتن این فرصت جدید و طالیی برای بخش که اگر فعاالن اصلی کشاورزی و 

 .کشاورزی هست

نایب رییس خانه کشاورز در عین حال با تاکید بر اهمیت حفظ وحدت رویه فعاالن کشاورزی و صنایع غذایی حتی اگر رای نیاورند، 

 .ن محصوالت آن ها در چرخه صنعت شدخواستار همیاری همه جانبه کشاورزان و فرآوری کنندگا

 تغییر نقش تشریفاتی اتاق بازرگانی

به : سعید جارودی عضو هیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران نیز طی سخنانی خواستار بررسی جایگاه اتاق در اقتصاد شد و گفت

زعم رییس هیات مدیره گروه تولیدی نظر می رسد که باید امروز در وظایف برعهده اتاق تجدید نظر اساسی کرد، اتاقی که به 

مهرام، از تشریفات خارج شود و در تعاملی با دولت حرفش را به کرسی بنشاند و در تصمیم گیری های اقتصادی کالن کشور تاثیر 

 .گذاری بیشتری داشته باشد

خش سراسری است و تمام شرکت پ 8۰شرکت هستند که  5۳۳وی با بیان این که تعداد اعضای انجمن صنعت پخش ایران بالغ بر

هزارنیروی انسانی توزیع می کنند، انتظارات  6۳هزار میلیارد تومان گردش مالی و  8۳تولیدات دارویی غذایی داخلی و وارداتی را با 

الم این مجموعه بزرگ را از نامزدهای کشاورزی و صنایع غذایی در انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی اع

تغییر نقش تشریفاتی اتاق بازرگانی یکی از انتظارات اصلی اعضای انجمن ماست که این امر فقط از پس نمایندگانی بر : کرد و گفت

 .می آید که دارای توانایی این اقدام باشند

ین ماست که دردسرزاست یکی از مشکالت قوانین امروز ما جامع نبودن قوان: وی با بیان این که ضریب نفوذ اتاق پایین است، گفت

موجب ناگزیری توجه شکلی به قوانین غیرجامع کنونی در ... و در برخی موارد مانند تعزیرات هیچ استداللی اعم از تخریب اقتصاد و

 .مواردی مانند مالیات و تامین اجتماعی نمی شود
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ی در حالی از ما انتظار دارد که هنگام تحویل هر سازمان امور مالیات: جارودی در ادامه به مثالی از صنعت پخش اشاره کرد و گفت

کاالی تولیدی شما که تحویل مغازه دارمی دهیم از مغازه دار کد اقتصادی بگیریم که مغازه دار مجوز را می دهد، اما کد اقتصادی 

زدار که البته از شمول هزار واحد مجوزدار وهمین تعداد واحد غیرمجو 1۸۳حال شما تصور کنید که با توجه به ! اش را نمی دهد

درصد ارزش کاالی تحویلی به صورت جریمه مشترک، مشمول  2۳این بحث من خارج هستند، دستورالعملی صادر می شود که 

 .واحد پخش و مغازه داری می شود که کد اقتصادی نمی دهد

میم گیراین مساله گفته است عضوهیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران درادامه با بیان این که خطاب به معاون وزیر تص

این تصمیم برای صنفی که : اگرسندیکای ما سه روز دارو در داروخانه ها توزیع نکند خواهد دید چه اتفاقی خواهد افتاد، افزود

خدمت می دهد و بعد باید جریمه نیز بشود پذیرفتنی نیست و دولت باید بداند اگر چنین مقررات شکلی اشتباه به صنعت تحمیل 

 ، چه مخاطراتی حتی دولت را تهدید خواهد کرد؟شود

جارودی درهمین راستا بر تشکیل اتاقی متشکل از نمایندگانی که به اصالح این نگاه ها همت و اثرگذاری داشته باشند وصدای 

انی شود که زیر میزی چرا باید تهدیدهای مالیاتی فقط شامل تولیدکنندگ: فعاالن اقتصادی را به دیگران برسانند، تاکید کرد و افزود

 نمی دهند و با هزار مشقت در حال خدمت به کشورهستند؟

عضوهیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران با اشاره به مثالی از خاطره ای تاریخی که در دوراهی چنار شیطون در حوالی کازرون و 

در عرصه : م حکومت نظامی اعالم کرد، گفـتپس از اعالم حکومت نظامی در فقط پنج شهر، ماموری در یک روستا در ان ناحیه ه

مدیریت های اقتصادی هم تغییرات پیوسته و شتابزده موجب بروز مشکالتی می شود که به طور قطع مد نظر خود مدیران ارشد 

شده اقتصادی نبوده و نیست اما نبود قانون جامع و شفاف و همه جانبه موجب بروز چینین مشکالتی برای همه فعاالن اقتصادی 

 .است

 تکثر فعاالن غذایی برای راهیابی به اتاق

سال گذشته در کمیسیون کشاورزی اتاقهای ایران  12شاهرخ ظهیری پدر صنایع غذایی ایران با اشاره به سابقه فعالیت خودش طی 

ورزی در اتاق و خون دل هایی که به اتفاق ابوالحسن خلیلی عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق برای مستثنی شدن سهمیه کشا

خورشیدی تا امروز تغییر نکرده و به  13۰6خورده است، به چالش هایی مانند قدیمی بودن قانون نظارت بر مواد غذایی که از سال 

 .رغم نوشته شدن اما متاثر از ضعف نفوذ در مراجع قانونگذاری معطل مانده اشاره کرد

ور و اینکه محصوالت کشاورزی خریداری شده را نمی توان برای مدت وی با بیان تفاوت های صنایع غذایی با سایر صنایع کش

لذا باید فعاالن کشاورزی و : طوالنی نگهداری کرد و کشاورز حق دارد دسترنج خود را در فرجه زمانی کوتاهی دریافت کند، گفت

 .ی به نفع صنعت غذا کمک گرفتصنایع غذایی در اقدامی منسجم و یک دست، از موقعیت اتاق در این دوره برای تصویب قوانین

فعاالن صنایع غذایی همواره در کنار خانه : ظهیری در ادامه با اشاره به تعدد و تکثر فعاالن غذایی برای راهیابی به اتاق اضافه کرد

در این تشکل  کشاورز خواهند بود، اگرچه این گالیه دوستانه را نیز از مدیران خانه کشاورز داریم که چرا نباید از صنایع غذایی

حضور داشته باشد تا همگرایی بیشتری میان کشاورزان و صاحبان صنعت غذا به وجود آید، کما این که بر اساس تجربه ای 

مطالعاتی که در ایتالیا داشتم، کشاورزان آن کشور برنامه ای را بر اساس نیاز صنعت می گرفتند و مطابق آن و پیش از تولید 

 .با مقیاس کمی و کیفی درخواستی می کردندمبادرت به کشت محصوالت 

 اتاق بزرگ به معنای اتاق نیرومند نیست

علی موحد، در ادامه سلسله سخنرانی های نشست فعالن کشاورزی و صنایع غذایی در ابتدا با تایید درد دل و گالیه جارودی، 

یلی، معاون سازمان امورمالیاتی اشاره کرد که عضوهیات مدیره انجمن صنعت پخش ایران به پرسش اخیر یک خبرنگار از حسین وک

وقتی از او پرسیده شده بسیاری از تولیدکنندگان کشور از اخذ مالیات برارزش افزوده از بخش تولید ناراضی هستند و معتقدند که 

جبور است این مالیات این مالیات باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود، زیرا تولیدکننده به دلیل فروش نسیه محصوالت خود، م
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را پیش از دریافت از خریدار به سازمان پرداخت کند که در این میان بسیار متضرر می شود؛ این مقام مسوول هم پاسخ داده است 

 ".این اظهارات تنها برای طفره رفتن از قانون از سوی تولیدکنندگان مطرح می شود و کذب محض است "

این اظهارنظر مطلبی را جهت انتشار در روزنامه ناشر مصاحبه ارسال کرده است، اما مورد موافقت وی با بیان این که پس ازمالحظه 

در آن مطلب من راهکار داده بودم که اگر در امر اخذ مالیات ارزش افزوده به شکل درست : جهت انتشار قرار نگرفته است، افزود

 .موفق نباشید در هیچ زمینه دیگر هم موفق نخواهید بود

درصد فرار مالیاتی داریم که در چند جمله بعد ادعا شده بود که 2۸در حالی درهمان مصاحبه عنوان شده بود که : حد ادامه دادمو

 2۸درصد اهداف مالیاتی محقق شده است؛ به معنای دیگر می توان گفت که تحقق این اهداف از طریق سرشکن شدن فشار 3۰

 .ق شده استدرصد فرار مالیاتی به تولیدکنندگان محق

از آنجا که اتاق مشاور سه قوه است، پس باید ازتمام نظرات مشورتی اتاق استفاده کرد : وی در ادامه پیرامون موضوع نشست گفت

الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیرو "که الحق و انصاف استفاده های گرانبهایی هم صورت گرفته است که به طور مثال می توان به 

که توسط دولت تهیه شد و با ورود قدرتمندانه اتاق، برخی مواد و نکات مهم اصالح و تغییر کرد که جای  "الی کشورارتقای نظام م

 .تقدیر دارد؛ الیحه ای که هم اکنون در شورای نگهبان است

ای تولیدی را به دبیر کل سابق کانون انجمن های صنایع غذایی یکی از بندهای خوب این الیحه را این دانست که وابستگی واحده

 .چنگک های بانک ها کم می کند و امکان دریافت اخد اعتبار از غیر بانک ها را نیز فراهم می کند

وی دراشاره به دالیلی از حساس شدن انتخابات پیش روی اتاق همچون انتخابات ریاست جمهوری در حوزه اقتصادی، به مواردی 

طی سال های گذشته، آشکار شدن جایگاه مهم اتاق برای بیشتر فعاالن اقتصادی مانند افزایش تجربه مجموعه هیات نمایندگان 

راه یابندگان به اتاق باید اصالح قانون مالیات بر : کشور، دوران گذر از تحریم های اقتصادی و کاهش قیمت نفت اشاره کرد و افزود

ستور کار فوری و جدی قرار دهند تا مشکالتی که از کشور به درستی و رضایت در حال اجراست، در د 1۰۳ارزش افزوده را که در 

 .طریق اجرای نادرست گریبان تولیدکنندگان را گرفته است مرتفع سازند

وی بانک های ایران را . موحد مساله بانک ها را نکته مهم دیگری برشمرد که باید مورد توجه هیات نمایندگان جدید اتاق قرار گیرد

 .که ناشی از نابسامانی های مدیریت منابع بانکی در محل هایی است که نباید صرف می شددچار وضعیت نامناسبی دانست 

کشور در  ۰درصد است که فقط در  3۳در حالی در کشور ایران نرخ سود بانکی باالی : کشور گفت 1۰۳وی با استناد به مستندات 

 !درصد است ۰کشور هم زیر  8۳درصد است و  2۳کشور باالی  1۸۳بین 

فعال صنعت غذا با ابراز تاسف از این که اتاق بازرگانی از دارندگان کارت بازرگانی یک در هزار فروش هر نقل و انتقال را بدون این 

خطاب به دوستان سردمدار اتاق باید بگویم اتاق بزرگ به معنای اتاق نیرومند نیست و این یک در : برنامه دریافت می کند، گفـت

 .ویه و بیهوده اتاق شده استهزارها موجب گسترش بی ر

 تکلیف اهالی صنعت غذا برای حضور مقتدرانه و رای هوشمندانه به نمایندگان واقعی صنعت غذا و کشاورزی

ابوالحسن خلیلی، دبیرکل اسبق کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران نیز به عنوان یکی از فعاالن کارزار انتخابات اتاق 

ادن و کشاورزی در دوره گذشته و کنونی، با استناد به حضور پررنگ مدیران کشاورزی و صنایع غذایی در بازرگانی، صنایع و مع

 :گردهمایی هتل سیمرغ تهران گفت

هدف از برگزاری این جلسه به صدا در آوردن زنگ خطر امکان وارد نشدن فعاالن بخش کشاورزی و صنایع غذایی به اتاق، به رغم 

 . ن بخش استاختصاص سهمیه برای ای

صندلی به  16صندلی به بخش کشاورزی، 6صندلی بخش خصوصی هیات نمایندگان اتاق تهران  ۰۳وی با یاداوری این که از 

باید با دقت در انتخابات رای داد زیرا اگر اسم : صندلی به بخش معدن اختصاص دارد، هشدار داد ۰صندلی به صنعت و 1۰بازرگانی، 

 .کشاورزی در بخش صنعت نوشته شود، آن رای خوانده نمی شود من ثبت نام کننده در بخش
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نفر متقاضی عضویت در هیات نمایندگان  3۳نفر سهمیه کشاورزی نیز  6رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران با بیان اینکه برای 

سهمیه کشاورزی از سر لیست های گروه ها در فضای انتخاباتی اتاق فعال هستند و سه کاندید : اتاق تهران هستند، اظهار داشت

 . گروه های انتخاباتی دیگری است که کارشان هم چیز دیگری است و همین امر حساسیت انتخابات اخیر را دوچندان می سازد

 3نفر باید از االن فقط برای شانس تصاحب  2۸به گفته خلیلی در صورت نبود انسجام تشکیالتی فعاالن کشاورزی و صنایع غذایی 

 .ی مبارزه کنندصندل

سال پیش در انتخابات اتاق  ۰این عضو هیات نمایندگان دوره گذشته اتاق تهران با اشاره به این که اگر دلسوختگان صنعت غذا 

لذا باز هم شما : شرکت نمی کردند، امروز به موقعیتی که برای کشاورزی در اتاق جایگاه ویژه اختصاص یابد، نرسیده بودیم، افزود

 .را که اگر شما نیایید، ما نیز در اتاق نخواهیم بودبیایید، چ

خلیلی از فعاالن کشاورزی و اتاق ایران خواست تا به عنوان یک تکلیف برای صنعت غذا حضور در این انتخابات و رای هوشمندانه به 

 .نامزدهای بخش کشاورزی و صنایع غذایی برای ورود به اتاق را در دستور کار قرار دهند

ماه گذشته موجی از صنعت هراسی و صنعت  8این در حالی است که طی : مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی افزود عضو هیات

گریزی برای حوزه صنایع غذایی راه افتاده است که از برچسب زدن به تمام واحدهای لبنی شروع شد و با فرآورده های گوشتی، 

 .ادامه یافته است... روغن نباتی و

قد خود را در این زمینه متوجه مسووالن بهداشتی کشور کرد که با ایجاد نگرانی برای مردم موجب بدبینی مردم نسبت وی پیکان ن

در حالی که مسووالن بهداشتی به جای ایجاد تشویش در اذهان عمومی و در رسانه ها باید با . به تولید کنندگان واقعی کشور شدند

 .ا خاطیان کنند تا اعتماد عمومی به اکثریت فعاالن صنایع غذایی سلب نشوداستناد به قانون، اقدام به برخورد ب

به گفته خلیلی یکی از راه های دفاع از این گونه اتهام های شتابزده و خسارت زا نیز راهیابی فعاالن کشاورزی و صنایع غذایی به 

 .لید کنندگان غذا دفاع کردهیات نمایندگان اتاق یا هیات رییسه اتاق هاست تا بهتر بتوان از حقوق تو

خلیلی همچنین در پایان سخنان خود در اقدامی که با استقبال پرشور میهمان نیز همراه شد به معرفی اجمالی کاندیاهای مورد 

حمایت بخش کشاورزی و صنایع غذایی پرداخت و از احمد صادقیان مدیر عامل شرکت تک ماکارون، ارسالن قاسمی مدیرعامل 

یان ایران، فرهاد بشارت مدیرعامل شرکت آبهای معدنی دماوند، کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی اتحادیه آبز

ایران و یکی از جوانترین کاندیاهای اتاق تهران، قاسم روزبه از فعاالن بخش بازرگانی در صنعت روغن نباتی، خودش و شاهرخ 

 .اتاق تهران به عنوان نمایندگان واقعی بخش کشاورزی و صنایع غذایی نام برد ظهیری رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی

 استفاده ابزاری از قانون بهبود فضای کسب و کار

ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تکثیر،پرورش و صادرات آبزیان ایران نیز با تشکر از ظهیری خلیلی و موحد بابت 

کمابیش همه در جریان بحران آب هستند، اما بر اساس آمار به دست آمده، : این جلسه گفتفراهم کردن شرایط برگزاری 

درصد استفاده  ۰۳تا  2۳درصد است، در حد نرمال خشکسالی ، بین  2۳کشورهایی که رقم استفاده آن ها از آب های تجدید پذیر 

 کننده ها در حال بحران و 

رصد منابع آب تجدید پذیر را استفاده می کند شامل ایران و مصرهستند که در واقع خط د ۰۳تنها دو کشور در دنیا نیز که بیش از 

قرمز بحران آب را گذرانده اند و در حال تحویل سرزمین سوخته به نسل بعد هستند تا در آینده نه چندان دور، نه تاک بماند و نه 

 !تاک نشان

در این میان، کشاورزی به دلیل نبود قانون یا غیبت : یر گذار باشد، افزودوی با بیان این که در این وادی اتاق باید مشاوری تاث

نمایندگانی که در کنار دو نفر نمایندگان این بخش یعنی خلیلی و ظهیری در هیات نمایندگان حضور داشته باشند سهم کمی در 

کار را تدوین کرده، اما از این قانون هم استفاده اتاق داشته است، اگرچه در این سال ها اتاق تقریبا فقط قانون بهبود فضای کسب و 

 .ابزاری شده است
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نکته کلیدی بحث  2قاسمی با استناد به سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی که بیش از یک سال از ابالغ آن ها گذشته است، به 

 ؟!امنیت غذایی اشاره کرد که باید دید چه کسانی باید امنیت غذایی را ایجاد کنند

گفته وی امروز یک سال و چند روز از ابالغ این سیاست ها گذشته، اما اتاق بازرگانی از این امکان هم برای تحقق امنیت غذایی به 

 .یا دست کم گام برداشتن جدی به سوی اجرا کنندگان امنیت غذایی استفاده نکرده است

 درصد کارتهای اتاق تهران متعلق به بخش کشاورزی و غذاست3۳

ران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران نیز با اشاره به اینکه خوشبختانه مشکالت عدیده صنعت غذا انگشت کاوه زرگ

شمار است و اگر فعاالن اقتصادی کشاورزی و صنایع غذایی گروهی متحد و منسجم را به جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق 

لیات بر ارزش افزوده یا اقداماتی جهت حل کسر بودجه مانند اینکه در کمیسیون بفرستد، می توان مورادی مانند اصالح قانون ما

 .اقتصادی دولت، به برخی کاالهای آسیب رسان مالیات مضاعف وضع می شود را ساماندهی کرد

: ید کرد و گفتوی بار دیگر بر انتخاب تیمی منسجم برای فرستادن به جمع هیات نمایندگان برای استفاده بهتر از این موقعیت تاک

کما این که در دوره های قبل به دلیل ایجاد اشکال برای یکی از منتخبین به دلیل فعالیت زیاد، شاهرخ ظهیری هم نتوانست دست 

امری که به باور زرگران با حضور چهره هایی جوان در کنار با تجربه ها . تنها اهداف مد نظر صنایع غذایی و کشاورزی را انجام دهد

 .د منشاء تحوالت خوبی برای صنعت غذا شودمی توان

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی در ادامه در مورد ایراد وارده به قانون اخذ یک در هزار فروش به اتاق نیز به دلیل قانون 

ا اینکه در قانون کم. اما می توان از آن برای محقق کردن حقوق تشکل ها استفاده کرد: برنامه پنجم مشکل زا عنوان کرد و گفت

 .نیز آمده که این بودجه باید صرف توانمند سازی تشکل ها شود

اسفندماه، خود صاحبان کارت باید پای صندوق حضور یابند و کارت آن 18از آنجا که در مورد انتخابات اتاق در : زرگران هشدار داد

شخصا و با داشتن کارت الکترونیکی برای حمایت از  ها نیز دیجیتال باشد از همه فعاالن صنایع غذایی و کشاورزی خواست تا

 .نمایندگان واقعی این بخش در انتخابات شرکت کنند

 ۰2۳۰وی پیش بینی کرد که در صورت اقدام منسجم همه فعاالن کشاورزی و صنایع غذایی و با توجه به این که صنایع غذایی 

 .کرسی هم وجود دارد 6حتی امکان کسب بیش از ( اندرصد اتاق تهر 3۳یعنی بیش از )کارت در اتاق تهران دارد 

http://www.foodpress.ir/Picture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Picture


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

1۰1 
 

 صنایع غذایی
  فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  2دو شنبه 

 <کند؟صنایع غذایی چرا روغن ایرانی از تغییرات جهانی تبعیت نمی
رغم کاهش قیمت روغن خوراکی در دنیا و در  تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی توضیح داد که چرا علیدبیر انجمن  

توان شاهد کاهش قیمت روغن در ایران  شود نمی های روغنی وارداتی تامین می درصد روغن مصرفی مردم از دانه 3۳شرایطی که 

های جهانی محصوالت لبنی در ماه  قیمت: ای اعالم کرد لل متحد، در اطالعیهدر روزهای گذشته، سازمان خواربار و کشاورزی م.بود

در پی کاهش تقاضای واردات شیر از سوی چین، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و  2۳1۸سال ( مرداد ماه 1۳تیر تا  1۳)ژوئیه 

درصد در  ۸3۸گیاهی؛ در ماه ژوئیه به میزان های  شاخص بهای روغن: در این گزارش آمده است.اتحادیه اروپا به شدت سقوط کرد

این سقوط در واقع در پی کاهش قیمت . رسیده است 2۳۳3ترین میزان خود از ژوئیه سال  مقایسه با ژوئن کاهش داشته و به پایین

آنکه کند شدن حال . جهانی روغن پالم اتفاق افتاد که به واسطه افزایش تولید و عرضه این محصول در آسیای جنوب شرقی رخ داد

از سوی دیگر افت بیشتر قیمت روغن درپی عرضه .آهنگ صادرات این محصول توسط مالزی نیز بر این جریان اثرگذار بوده است

گسترده این محصول برای صادرات توسط کشورهای آمریکای جنوبی صورت گرفت، چرا که این روند باعث شد تا چشم انداز عرضه 

وضعیت قیمت روغن در جهان از این جهت برای ایران مهم .در حالت مثبت قرار گیرد 2۳1۸/16ال جهانی این محصول را برای س

از سوی دیگر .درصد روغن خام در ایران وارداتی است 3۳شو و بیش از  های روغنی محسوب می است که این کشور واردکننده دانه

پردازند صرف خرید روغن  ای که مردم برای خرید روغن می ینهدرصد از هز 5۳آن طور که تاکنون اعالم شده به طور میانگین حدود 

... بندی شدن و درصد از پول پرداختی مردم به روغن صرف خدماتی مانند فرآوری شدن، بسته 3۳در واقع فقط .شود خام می

در این .ی آن تاثیر بگذاردهای داخل المللی بتواند روی قیمت رسد روغن محصولی باشد که نوسانات بین در نتیجه به نظر می. شود می

اگر در بازار ایران ثبات حاکم بود، از نوسانات : راستا، محمد قبله، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی اظهار کرد

ایران ای بوده که قدرت پایه پول در  ای در هر سال به گونه های بودجه گرفتیم ولی سیاست قیمت روغن خام، تاثیر مستقیمی می

 2۳1۳گیرد باید بررسی کنیم و ببینیم که از سال  با توجه به اینکه به واردات روغن خام دالر دولتی تعلق می.کاهش یافته است

دالر دولتی در سال : او افزود.های مورد بررسی این گزارش بوده چه تغییراتی در قیمت دالر ایجاد شده است میالدی تاکنون که سال

بنابراین قدرت پولی پول . قیمت آن به حدود سه هزار تومان رسیده است 2۳1۸تومان بوده ولی در سال  1۳36در حدود  2۳1۳

در نتیجه چنین امری درست است که ما با کاهش قیمت جهانی روغن روبه رو هستیم ولی .ایران در برابر دالر یک سوم شده است

قبله .المللی روغن را بر قیمت روغن ایرانی ببینیم یر کاهش قیمت بینتوانیم تاث چون با کاهش ارزش پول ایران مواجه هستیم نمی

بینیم که در دوره مالی مطرح شده، کاهش قدرت ریال در مقابل دالر بیشتر از کاهش قیمت روغن  اگر مقایسه کنیم می: ادامه داد

ز سوی دیگر باید در نظر داشته باشید که به ا: دبیر انجمن تولیدکنندگان و صاردکنندگان روغن نباتی، همچنین بیان کرد.بوده است

گذاری دولتی بازار روغن در ایران در دست عرضه و تقاضا نیست که با وضعیت عرضه و تقاضای جهانی تغییری در  دلیل سیستم قیم

یع هزینه معموال پروسه افزایش قیمت هر محصولی توسط دولت، بسیار طوالنی است و باید صاحبان صنا.بازار روغن ایجاد شود

یابد تولیدکنندگان از ترس اینکه  ها کاهش می در نتیجه وقتی قیمت.زیادی بدهند تا بتوانند قیمت محصول خود را افزایش دهند

رو شده و نتوانند وضعیت خود را بازار تطبیق دهند،  دوباره در صورت افزایش قیمت، با مشکل افزایش قیمت محصول خود روبه

اگر برویم به سمتی که وضعیت هر بازاری را عرضه و تقاضا تعیین کند، و نهادهای : او افزود.پذیرند نمیریسک این کاهش قیمت را 

توانیم شاهد تاثیرات قیمت جهانی بر محصوالت  ها نزنند، بیشتر می حاکمیتی فقط نقش یک ناظر را ایفا کرده و دست به قیمت

  .خود باشیم

http://www.foodpress.ir/Post 
 

http://www.foodpress.ir/Post
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 عسل
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۹, سه شنبه

 کاهد  آلومینیوم از جمعیت زنبورهای عسل می
تحقیقات جدید دانشمندان نشان داده است که برای پرورش زنبورهای عسل و افزایش کیفیت محصول آنها نباید به 

 .اطراف آنها استفاده کردهای آلومینیومی در  عنوان از ورقه یا قالب هیچ

های آلومینیومی استفاده  به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از اقتصاد سبز، هنگامی که برای پرورش زنبورعسل از خانه

 .شوند رو می کند و آنها با نوعی سردرگمی و گیجی روبه شود، قدرت تشخیص زنبورهای عسل به شدت کاهش پیدا می می

شود عملکرد آنها تا بیش از دوسوم کاهش پیدا کند و به مرور زمان از جمعیت زنبورعسل در سراسر جهان کاسته  یاین امر باعث م

 .شود

کنند که هم در سالمت و مغز زنبورهای عسل و هم ماهی تأثیر منفی  ای از خود منتشر می های آلومینیومی با گذر زمان ماده ورقه

های تولیدی از استفاده هرگونه  تر از آن رشد کیفیت عسل ش هرچه بیشتر زنبورهای عسل و مهمبنابراین باید برای پرور. گذارند می

 .های آلومینیومی دوری کرد مواد یا بسته

روز آنها را از هم دور  نکته جالب توجه اینجاست که آلومینیوم در رفتار زنبورهای عسل با یکدیگر هم تأثیرگذار است و روزبه

 ./کند می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/2۰23۸-1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/24295-1.html
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 علوفه
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 قارچ
 خبرنگاران جوان

 تاثیر لغو تحریم در افزایش صادرات قارچ
مشکالت صادرات قارچ نقل و انتقال پول از طریق سیستم بانکی است که با لغو یکی از : رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ بیان کرد

 .ها و رفع تبادالت پولی بین الملل وضعیت صادرات بهتر خواهد شد تحریم

، در خصوص تاثیر باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادیسید محمد حسن افشار رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ در گفتگو با خبرنگار 

یکی از مشکالت صادرات قارچ نقل و انتقال پول از طریق سیستم بانکی است که با لغو : لغو تحریم در صادرات قارچ اظهار داشت

 .ها و رفع تبادالت پولی بین الملل وضعیت صادرات بهتر خواهد شد تحریم

بینی شده تولید  وضعیت تولید قارچ به سبب نوسانات بازار مطلوب نبوده و پیش: ردوی در خصوص وضعیت تولید قارچ خاطرنشان ک

 .درصد افزایش داشته باشد 2۳در سال جاری 

باالترین بازار صادرات قارچ به کشورهای عراق، افغانستان، شوروی، ترکمنستان و قزاقستان است که : افشار در ادامه بیان کرد

 .های الزم در این زمینه انجام شده است ریزی ایم در حالی که برنامه ه روسیه نداشتهتاکنون توفیقی برای صادرات ب

 .دالر بوده است 33۸تا  3قیمت قارچ صادراتی در سال گذشته حدود : وی درادامه تاکید کرد

هزار تن به سایر  3هزار تن صادرات به عراق و  8سال گذشته حدود : رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ نیز در پایان تصریح کرد

های حمل و نقل تنها مشکل صادرات  ایم و با توجه به اینکه قارچ کاالی فاسد شدنی است و از سویی باال بودن هزینه کشورها داشته

 .توانیم صادرات را افزایش دهیم ها را همانند سایر کشورها بپذیرد به طبع می است که اگر دولت بخشی از هزینه

http://www.yjc.ir/fa/news/۸3۳۳531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5300791
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۹, سه شنبه

 سازی عرقیات و داروهای گیاهی  تولید و سالم برایهشدار 
در کنار داروهای شیمیایی، گیاهانی وجود دارند که دارای خواص دارویی بوده و امروزه در  (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

توان حد و  گیرد، اما چگونه می های مختلف، عرقیجات و حتی توسط اطبای طب سنتی و نوین مورد استفاده قرار می قالب دمنوش

های گیاهی ارگانیک  نظران، ممکن است این فرآورده صاحب مرزی برای سالمت آنها تعیین کرد؟ زیرا به گفته برخی کارشناسان و

 .نباشد

 توان از خاک و آب آلوده، داروهای شفابخش انتظار داشت؟ چطور می

باید اقدامات بزرگی در بخش گیاهان دارویی : بنیان وابسته به دانشگاه تهران معتقد است های دانش مسئول فنی یکی از شرکت

 .نخورده زیر کشت این گیاهان برود دستصورت گیرد تا اراضی بکر و 

ها و عرقیاتی تحویل دهیم که عاری از هرگونه سم و کود باشد تا اثرات  باید به مردم دمنوش: کند عباس سعادت خاطرنشان می

توان  شود، چطور می دارویی این گیاهان بیشتر شود، زیرا در شرایطی که خود عرقیات با استفاده از آب و خاک آلوده تولید می

 انتظار داشت که اثرات شفابخش داشته باشد؟

های خاصی  کنند، با استفاده از اسانس هایی که در حد انبوه اقدام به تولید عرقیات گیاهی می بسیاری از کارخانه: دهد وی ادامه می

، اما در این بین هیچ ارگانی شود کنندگان تلقی می دهند که این امر نوعی تقلب و اجحاف به فرهنگ مصرف این اقدام را انجام می

 .که بتواند جلوی این قشر را بگیرد، وجود ندارد

صورت طبیعی این محصوالت را کشت  پای گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی به تولیدکنندگان خرده: کند این مسئول فنی تصریح می

دست  ند در چه خاک و چه آبی این محصوالت را بهخبر هست کنند، در حالی که بی های مختلف استحصال می کرده و از آنها فرآورده

 .کنند توان مطمئن بود که از اسانس استفاده نمی آورند، تنها می مِی

سازی بین  مسیر تولید محصوالت کشاورزی باید تغییر کند و در این راستا در دستور کار داریم که با فرهنگ: شود سعادت یادآور می

سازی خاک و آب انجام دهیم تا محصوالت کشاورزی سالمی تولید و به  اقداماتی را در جهت سالم اقشار تولیدکننده و روستانشینان

 .جامعه تحویل دهیم

توان تخمین زد که چه مقدار سم و کود  شود، می های خاص انجام می هایی که توسط دستگاه به وسیله آزمایش: کند وی تأکید می

 .سازی محصوالت تولیدی به انجام رساند توان اقداماتی را برای سالم تا میدر عرقیات گیاهی وجود دارد که در این راس

 توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبدار در برنامه ششم توسعه

ها و گیاهان  مقام معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، طرحی با عنوان توسعه باغ به گفته قائم

هزار هکتار و  ۰۸دارویی در اراضی شیبدار با تأکید بر گل محمدی را در دستور کار دارد تا بتواند سطح زیر کشت این گیاه را به 

تن گل محمدی در  25هزار هکتار و حدود  1۸هزار تن برساند، در حالی که اکنون در سطحی معادل  8۳تولید آن را به بیش از 

 .میلیون دالر در سال است ۰۳دراتی آن از محل اسانس و گالب حدود شود و ارزش صا کشور تولید می

های دارویی  های مؤثری را در جهت استفاده تواند ضمن ارزآوری مناسب برای کشور، گام گل محمدی می: افزاید جهانگیر عرب می

 .های داروسازی و حتی عطرسازی داشته باشد در کارخانه

ای از  شوند، اما به اعتقاد عده خواص شفابخش و طبیعی بودنشان از سوی مردم شناخته می دلیل در حالی که گیاهان دارویی به

شوند که خاک یا  اندرکاران این بخش، باید مورد تجدیدنظر از لحاظ کشت قرار گیرند، چون در اراضی کشت می کارشناسان و دست

 .آب آن از لحاظ آلودگی به کودها و سموم شیمیایی دارای اشکال است

 های گیاهان دارویی نیست  هیچ کشاورزی عضو انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده
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تولیدکننده گیاهان  8۳گیاهان دارویی دارای انجمنی است که در گفتگو با مسئول فنی دفتر این انجمن مشخص شد که حدود 

توسط این ... گذاری اقالم گیاهی و ون قیمتدارویی تحت پوشش این انجمن است و بر اساس اساسنامه موجود، برخی اقدامات همچ

 .شود انجمن انجام می

گیاهان دارویی از آنجا که خاصیت شفابخشی دارند، باید تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش : گوید افشین زنگنه می

 .کنند خش اخذ میپزشکی و سازمان غذا و دارو نظارت شوند و بسیاری از تولیدکنندگان نیز مجوز خود را از این ب

هیچ کشاورزی در حال حاضر به عضویت این انجمن درنیامده است، در حالی که بخش اعظمی از تولیدات گیاهان : افزاید وی می

 .شود برداران بخش کشاورزی تولید می دارویی توسط بهره

 .شود می ها نیز در حال حاضر توسط سازمان غذا و دارو انجام نظارت بر عطاری: زنگنه معتقد است

ها از مباحث جدیدی است که توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم رسمی شده و مقرر است  ساماندهی عطاری

ها بدهند و  کده ها شوند و در این زمینه قرار است سازمان غذا و دارو مجوزهایی به مراکزی به نام سالمت ها جایگزین عطاری دواکده

نفر دکتر داروساز طب سنتی و طبیعی حضور دائم داشته باشد و عالوه بر آن اعالم شده است که در حال  در هریک از آنها نیز یک

کده وجود دارد که در مرحله اخذ مجوز هستند و انتظار وزیر بهداشت آن است که  حاضر در تهران سه درخواست تأسیس سالمت

ترتیب از تقلبات در این بخش جلوگیری شود و  دازی کند و بدینان کده دیگر را راه سالمت 1۳این بخش خصوصی تا پایان سال 

 .های آن در فضایی مناسب و بهداشتی انجام شود عرضه گیاهان دارویی و سایر فرآورده

 عرقیات گیاهی مرغوب نیاز به بازاریابی ندارد

ه گل محمدی، نعناع فلفلی، آویشن، نوع عرق گیاهی ازجمل 12یکی از تولیدکنندگان عرقیات گیاهی در استان مرکزی که تولید 

تواند در شرایط نامساعد آب و  از آنجا که گل محمدی می: کند، اظهار داشت را تولید می... سیر، دارچین، هل، زنجبیل، کاسنی و

 .توان آن را جایگزین سایر گیاهان همچون بادام و گردو کرد هوایی، پتانسیل تولید مناسبی داشته باشد، می

تواند مشتریان  شود، می صورت طبیعی استحصال می عرقیات تولیدشده که بدون تقلب و به: کند دی خاطرنشان میرخشنده اسو

 .خاص خود را داشته باشد و نیاز به بازاریابی ندارد

 دست های صحیح استحصال را به های مربوطه، روش ها و کارگاه تولیدکنندگان این بخش با شرکت در همایش: دهد وی ادامه می

 .ترتیب بتوانند محصول مناسبی را تولید کرده و تحویل جامعه دهند آورند تا بدین می

برداران را به این بخش  ای از بهره تواند عده شود که می سود مناسبی از تولید هر شیشه عرق گیاهی حاصل می: اسودی معتقد است

 .ترغیب کند

دلیل خواص مناسبی که دارند، مورد اقبال مردم قرار گرفته است  روزها به عرق سیر، دارچین و نعناع فلفلی این: کند وی تصریح می

 .و عالوه بر آن، عرق یونجه و حتی عرق گل محمدی که به گالب مشهور است، نیز مورد توجه خاص است

این روزها مورد های گیاهی که  اند و عالوه بر آن دمنوش ای از مردم به مصرف آن عادت کرده امیدواریم عرقیات گیاهی که عده

کنند و بدانند  کنندگان اطمینان داشته باشند به آنچه که مصرف می اند، دارای بانی خاصی باشند تا مصرف اقبال زیادی قرار گرفته

 ./شود، واقعاً ارگانیک بوده و اثراتی از سم و کود و سایر مواد مضر در آن پیدا نشود عرقی که ارگانیک آن خریداری می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰335-1.html 
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 گندم
 - ۳1/۸6/۸۹فارس

 امسال نیازی به واردات گندم نیست/ 34فرمول خرید تضمینی گندم در سال 
با توجه به کفایت : میلیون تن گندم از کشاورزان گفت 8معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید تضمینی حدود 

 .ذخایر استراتژیک گندم، امسال نیازی به واردات گندم نیست

در مورد مطالبات معوق گندمکاران و  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

میلیارد  1۳۳هزار و  3هزار تن گندم به ارزش  8۳۳میلیون و  5ای، یعنی حدود  امسال حجم بسیار قابل مالحظه: دالیل آن، گفت

 .تومان از کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری شده و تأمین این وجه با توجه به شرایط مالی دولت کار آسانی نیست

 1۳۳هزار و  3از رقم : ، افزودبا عذرخواهی از کشاورزان بابت تأخیر در پرداخت مطالباتشانوزیر جهاد کشاورزی  معاون

هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده و تا پایان سال زراعی جاری هم بقیه  5میلیارد تومان وجه خرید گندم تاکنون 

 .شود مطالبات گندمکاران پرداخت می

اولویت اول برای دولت پرداخت حقوق و دستمزد : دالر، تصریح کرد ۰۳ا اشاره به کاهش قیمت فروش هر بشکه نفت به زیر قنبری ب

 .بعد یارانه و سپس پرداخت وجه خرید گندم است

پرداخت ریزی هم  ها به مرور در حال پرداخت مطالبات گندمکاران هستند، ضمن اینکه سازمان مدیریت و برنامه بانک: وی افزود

 .کند مطالبات را تضمین می

عالوه بر پایین آمدن : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی دو عامل را در تأخیر پرداخت مطالبات گندمکاران مؤثر دانست و گفت

قیمت نفت، فروش حجم زیاد گندم به دولت هم عاملی دیگری بود که موجب تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران شد، زیرا 

 .ای نبود وجه آن با توجه به پایین آمدن قیمت نفت کار ساده تأمین

میلیون تن گندم از کشاورزان  8شود تا پایان فصل برداشت بیش از  بینی می معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیش

توجهی از گندم قیمت مناسب خرید تضمینی گندم و مدیریت خوب خرید موجب فروش حجم قابل : خریداری شود، تصریح کرد

 .تولیدی کشاورزان در سال جاری به دولت شد

هزار محموله گندم با کمک شرکت بازرگانی دولتی، سازمان تعاون روستایی ایران و  3۳۳امسال نزدیک به یک میلیون و : وی افزود

 .بخش خصوصی از کشاورزان خریداری شده است

 نیاز به واردات گندم نداریم، ذخایر کافی است* 

میلیون تن است و با توجه به  3تا  8مصرف داخلی گندم حدود : میلیون تنی گندم، بیان داشت ۸تا  ۰ری با اشاره به ذخایر قنب

 .میلیون تن و ذخایر استراتژیک کافی، امسال نیازی به واردات این محصول نیست 8تولید حدود 

 فرمول قیمت خرید تضمینی گندم* 

خانه پیشنهادش  هنوز وزات: ر مورد قیمت پیشنهادی وزارتخانه برای خرید تضمینی گندم، گفتمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی د

 .را در این مورد به دولت ارائه نکرده است

برای تعیین قیمت : شود، افزود وی با بیان اینکه بزودی پیشنهاد قیمت خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی به دولت اعالم می

کنند و رقم جدید قیمت تضمینی سال زراعی جدید را  عمول قیمت سال گذشته را با میزان تورم جمع میتضمینی گندم، به طور م

 .کند تعیین می

هزار تن شکری که برای ذخایر استراتژیک از  1۸۳هنوز : وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات شکر خریداری شده به کشور گفت

 .استبرزیل خریداری شده بود، به کشور وارد نشده 

http://www.farsnews.com/
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شرکت بازرگانی دولتی به دنبال واردات و صادرات مجدد شکر به عراق است و برای : قنبری با اشاره به صادرات روغن به عراق گفت

 .آوری مشخصات شکر مصرف این کشور است این کار در حال جمع

ارتقا کیفیت نان به عوامل : ه، گفتمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در مورد ارتقا کیفیت نان و وظایف این شرکت در این رابط

متعددی از جمله، میزان سبوس گیری آن بستگی دارد، بنابراین این نکته در راستای حفظ کیفیت مهم است که بیش از حد از 

 .گیری نشود گندم سبوس

ن اقداماتی از قبیل شرکت بازرگانی دولتی برای افزایش کیفیت نا: وی با تأکید بر رعایت مسائل بهداشتی در تولید نان گفت

 .کند های آموزشی نانوایان برگزار می برگزاری کالس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳3۳۳1۳85 
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 گندم
 - ۳1/۸6/۸۰فارس

واردات گندم و برنج مقابل / پولی برای خرید از کشاورز برای واردات یک میلیون تن گندم و بی نقدپول 

 صادرات گاز و پتروشیمی
 4میلیارد تومان به کشاورزان بدهی دارد، اما برای واردات در  44۳۳در حالی که اکنون دولت در خرید تضمینی گندم 

 .وارد کشور شده است( میلیارد تومان 32۳معادل )میلیون دالر  434هزار تن گندم به ارزش  3ماه امسال یک میلیون و 

، دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت با تاکید بر اجرای خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .اقتصادی مقاومتی همراه بودهای  دقیق و شفاف سیاست

دهد، هنوز شکل اجرایی درستی به خود نگرفته و رهبری از جایگاه  های اقتصاد مقاومتی در تاکیدات چندباره نشان می سیاست

اند و با دقت موانع اجرایی آن را نشانه گرفته،  های آن نیز ورود کرده های اجرایی و باید سیاست گذاری باتوجه به الزامات بحث

 .کنیم ها بازگو کردند که یکبار دیگر به دلیل اهمیت آن مرور می های این سیاست مجددا ضرورت

اجرایی و عملیاتی منسجم   و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه« کامل و منسجم»ای  اقتصاد مقاومتی، بسته»

 «.نیاز دارد

ها  های دستگاه بندی شود و به موازات رفع مشکالت و موانع، فعالیت زمان در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و»

 «.رصد و پیگیری شود

های اقتصاد مقاومتی، آخرین بار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  با وجود گذشت یک سال و نیم از ابالغ سیاست

دم داده شد موضوعی که مورد تایید رهبر انقالب نیست و ایشان ها را با لعاب اقتصاد مقاومتی تحویل مر های جاری دستگاه برنامه

برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری »کند  تاکید می

 «.های اقتصاد مقاومتی آمده است هاست که جزو فعالیت دستگاه

 .های اجرا بوده که باید قوی، هوشمند و نافذ الکلمه باشد صه از دیگر ضرورتتشکیل ستاد فرماندهی با داشتن سه خصی

کند و دست آخر باید به مردم  ها و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع زمینه اجرا را فراهم می اقدام ضربتی پس از پایش فعالیت

 .گزارش شود

ته اقتصاد کشور از واردات با ارزهای نفتی رنج برده است که ما ها در این حوزه مربوط به تجارت خارجی است از گذش یکی از نگرانی

های نفتی به عقیده  را به واردکننده قدر در برخی کاالها که امکان تولید آنها در داخل وجود داشت تبدیل کرده است، حال با تحریم

وه بر پوشش نیازها به تولید کننده گذاری درست در این عرصه، عال کارشناسان بهترین فرصت است تا مدیریت منسجم و سیاست

 .ارزش افزوده و ثروت آفرینی در سطح منطقه و دنیا تبدیل شویم

تواند زنگ خطری برای کشور در  های اخیر نشان دهنده وابستگی کاالهای استراتژیک اساسی است که می آمار واردات در سال

 .ها و فشارها باشد بحبوحه تحریم

قطعات منفصله تولید اتومبیل سواری   ه ترتیب ذرت دامی، برنج، کنجاله سویا، لوبیای سویا، دانه گندم،ده قلم عمده واردات کشور ب

 .است

هزار  51۳هزار تن برنج،  3۰۳ هزار تن ذرت دامی، 131میلیون و  2ماه نخست سال  ۸در حال حاضر براساس آمارهای گمرک در 

هزار تن قطعات منفصله تولید خودرو وارد شده  35هزار تن گندم، و  3لیون و هزار تن لوبیای سویا، یک می 523تن کنجاله سویا، 

 .است

http://www.farsnews.com/
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ای معتقدند چگونه است که ارز برای خرید محصوالت کشاورزی وجود دارد، اما اگر قرار باشد پول برای حمایت از تولید کننده  عده

میلیارد تومان بدهی دولت به  1۳۳هزار  2راساس اخبار اکنون ب. و کشاورز داخلی پرداخت شود، اعتبار کم بوده یا وجود ندارد

کشاورزان برای خرید تضمینی گندم کشاورزان داخلی است که هنوز پرداخت نشده است و وزیر جهاد کشاورزی قول داده تا پایان 

 .شود سال زراعی جاری این بدهی به کشاورزان پرداخت می

ارشناسان بیش از نیاز مصرف داخل بوده در عین حال بخش خصوصی معتقد محصوالت کشاورزی وارد شده به کشور به عقیده ک

 .شود است، ضعف مسئوالن در حمایت از تولیدات داخل و کشاورزان موجب واردات چنین حجم از محصول استراتژیک به کشور می

ی محصول برای رساندن به ها از جمله انبارهای ذخیره سازی و معطل تضمینی محصوالت و زیرساخت  مشکالت مربوط به خرید

 .سیلوها در کنار دیگر عوامل موجب عدم ثبات در برنامه ریزی تولید محصول و ارزیابی دقیق از میزان مصرف است

تواند در  همچنین از دیگر مشکالت کشور طی سالیان اخیر خام فروشی و صادرات محصوالت کم ارزش و مواد اولیه بوده که می

 .رزش آن ارز و سود سرشاری به کشور سرازیر کندداخل با تکمیل زنجیره ا

 ۸61میلیون دالر، قیر نفت  636میلیون دالر، پروپان  8۸3صادرات گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی مایع شده به ارزش 

که در  میلیون دالر بخشی از این محصوالت است ۰2۰میلیون دالر و بوتان مایع شده به ارزش  ۰3۳میلیون دالر،پلی اتیلن 

 .های اول تولید و مواد اولیه قرار دارند حلقه

های پیشگیری از چنین رویکردی است و باید با هدایت  اصالح قانون در جهت جلوگیری از خام فروشی با اخذ مالیات، یکی از راه

 .و برون نگر حرکت کرد سرمایه و تکیه به اقتصاد مقاومتی که برنامه مشخص برای همه این مباحث دارد به سمت تولید درون زا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳8۳۳۳۰33 
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 گندم
 - ۳1/۸6/۸۳فارس

تشویق به تولید با قیمت مناسب و / میلیارد تومان پول گندم 44۳۳دل نگرانی کشاورزان از عدم پرداخت 

 پرداخت به موقع
نیازی از  میلیون تن گندم و بی 8علیرغم تحقق یافتن اهداف وزارت جهاد کشاورزی و دولت در خرید تضمینی حدود 

 44۳۳که هنوز واردات آن در سال جاری، امسال پرداخت بهای تضمینی گندم چندان رضایت بخش نبوده، به طوری 

 .میلیارد تومان پول گندم به کشاورزان پرداخت نشده است

میلیون تن گندم در کشور، این محصول را در فهرست اول  11مصرف ساالنه بیش از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ناپذیر  ریزی برای افزایش تولید آن یک ضرورت اجتناب کاالهای اساسی و استراتژیک قرار داده است، بنابراین توجه به تولید و برنامه

 .است

ان و کشاورزان دارد و این موضوع کامال ثابت شده است، چرا که بخش اعظمی از افزایش تولید هم بستگی به شرایط مالی گندمکار

با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم سعی شد تا کشاورزان رغبت بیشتری  33-3۰و  32-33در دو سال اخیر یعنی سال زراعی 

 .به کشت این محصول پیدا کنند و تقریبا این موضوع نیز تحقق یافت

های زراعی گذشته و همچنین امسال عالوه بر تمهیدات وزارت جهاد  نی تولید گندم در سالمیلیون ت 2بخشی از افزایش حدود 

 .برای افزایش تولید، مربوط به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم است

شد متناسب با نرخ تورم نیست و در کنار  تومان برای خرید تضمینی گندم، اگرچه گفته می 11۸۸چرا که امسال با تعیین قیمت 

 .میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است 8اقدامات وزارت جهاد کشاورزی حدود آن 

میلیون تن گندم تضمینی و  8اما علیرغم تحقق یافتن اهداف وزارت جهاد کشاورزی و دولت در خرید حدود : براساس این گزارش

اران میسر شده، متاسفانه امسال پرداخت بهای نیازی از واردات آن در سال جاری که قطعا با زحمات کشاورزان و گندمک بی

 .تضمینی گندم چندان رضایت بخش نبوده است

کشاورزان را در آورده و کشاورزان « آه»پرداخت نکردن به موقوع بهای خرید تضمینی گندم به خصوص در مناطق سردسیر کشور 

 .اند ای مواجه شده سایر مخارج با مشکالت عدیدهها و  برای تأمین نهاده( از مهرماه)با نزدیک شدن به سال زراعی جدید 

بینی کرده بود که قطعا تولید امسال نسبت به سال قبل  در یک سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی بارها پیش: افزاید این گزارش می

ا مشخص نیست که چرا یابد و این موضوع در بهار امسال که بخشی از برداشت گندم انجام آغاز شد، کامال محرز شد، ام افزایش می

 .های الزم را نکرده است بینی ها دولت برای تامین وجه خرید تضمینی گندم پیش بینی علیرغم این پیش

هزار میلیارد تومان آن به  5میلیارد تومان است که تاکنون  1۳۳هزار و  3میلیون تن گندم معادل بیش از  8وجه خرید حدود 

 .هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند 2گندمکاران بیش از حساب گندمکاران واریز شده و 

اگرچه علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده که با توجه به ذخایر استراتژیک نیاز به واردات : براساس این گزارش

دم به کشور وارد شده که قطعا هزار تن گن 3ماه امسال یک میلیون و  ۸گندم نیست، اما براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی در 

 .وجه خرید آن نیز از قبل پرداخت شده است

نیازی از واردات گندم در سال جاری این میزان گندم وارد شده و  بنابراین با این اتفاق این سوال را باید پرسید که چرا علیرغم بی

 .گندمکاران کشاورز را ندارد نیز چرا دولت توان خرید گندم وارداتی را دارد، اما توان پرداخت مطالبات

بانک سپه عاملیت خرید و پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار را  33تا  8۰های گذشته یعنی از سال  در سال: براساس این گزارش

 برعهده داشت، هر جا که دولت قادر به پرداخت وجه خرید تضمینی گندم به کشاورزان نبود، این بانک از منابع داخلی مبادرت به

http://www.farsnews.com/
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کرد، اما امسال که بانک کشاورزی عاملیت  کرد و سپس وجه پرداختی را با دولت تسویه حساب می پرداخت وجه گندمکاران می

میلیارد تومان از وجه خرید تضمینی به کشاورزان گندمکار پرداخت  1۳۳هزار و  2خرید گندم را بر عهده گرفته است، تا به امروز 

ک منابع دولت و منابع داخلی بانک، این مبالغ تامین و به کشاورزان پرداخت شود، زیرا با این رود با کم نشده است، انتظار می

گویند با این اوضاع پرداختی، سال آینده گندم نمی  شرایط کشاورزان مناطق سردسیر از کشت گندم پشیمان شده و برخی می

 .کارند

دولت گفته است که از کشاورزان بابت تأخیر در پرداخت وجه  روز گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پس از نشست هیئت

 .کنم خرید تضمینی گندم، عذرخواهی می

میلیون تن  8هزار تن گندم خبرداده و با ابراز امیدواری برای تولید  8۸۳میلیون و  5همچنین حجتی از خرید : براساس این گزارش

میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران  2۳۳های دولتی و خصوصی حدود  کگندم گفته که با توجه به تمهیدات دولت و همکاری بان

شود و امیدواریم بتوانیم این پرداخت را روزانه ادامه دهیم تا هر چه زودتر  تأمین شده که به زودی به حساب کشاورزان واریز می

 .وجه خرید گندم را پرداخت کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳3۳۳۳3۸۰ 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
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 ماشین آالت
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 متفرقه
 - 3۰/۳6/۳3فارس

 فارغ التحصیالن کشاورزی نباید در فکر پشت میز نشینی باشند/ پرورش قارچ با حقوق سربازی 

هایی تعریف کرده و از فعاالن تولیدی مرتبط با امنیت غذایی مثل  بسیج سازندگی در عرصه اقتصاد مقاومتی مأموریت

دام، زنبور عسل با پرداخت وام و ارائه پروش ماهی قزل آال، بلدرچین، قارچ، ورمی کمپوست، مرغ، شترمرغ، انواع 

 .کند مشاوره کارشناسی و علمی حمایت می

در عرصه اقتصاد مقاومتی مأموریت های زیادی تعریف کرده و از فعاالن عرصه  سازمان بسیج سازندگی، خبرگزاری فارسبه گزارش 

های تولیدی مرتبط با امنیت غذایی مثل پروش ماهی قزل آال، بلدرچین، قارچ، ورمی کمپوست، مرغ، شترمرغ، انواع دام، زنبور 

 .ی آوردبا پرداخت وام و ارائه مشاوره های کارشناسی و علمی حمایت به عمل م... عسل و 

ابراهیم شاکر فارغ التحصیل رشته منابع طبیعی و از فعاالن اقتصاد مقاومتی در استان اردبیل در عرصه تولید قارچ خوراکی است که 

خبرنگار بسیج سازندگی در این باره گفت و گویی با وی ترتیب . فعالیت تولیدی خود را از زمان خدمت سربازی شروع کرده است

 .داده است

 ارچ خوراکی با حقوق سربازیپرورش ق

برای اولین بار با هزینه خودم و هنگامی که در . آغاز کردم 31فعالیت تولیدی خود را از سال ": ابراهیم شاکر می گوید

هزارتومان حقوق سربازی درآمد داشتم با سرمایه ای حدود یک میلیون تومان به همراه  1۸۳جهادکشاورزی امریه بودم و حدود 

میلیون تومانی از بسیج سازندگی اردبیل کار تولید را  ۸پس از آن با دریافت وام . تانم وارد عرصه تولید قارچ شدمیکی از دوس

میلیون تومان وام  1۸متری راه اندازی کنم، با توجه به موفقیت کار تولیدی سال بعد  ۸۳توسعه دادم دادم و توانستم یک کارگاه 

 ".نفر اشتغالزایی کردم 3اندازی و برای دریافت کردم و دو کارگاه دیگر راه 

برای فروش قارچ صدفی و بازاریابی . از محل تولید قارچ ماهانه حداقل دو و نیم میلیون تومان درآمد خالص دارم: وی می افزاید

 .مشکل خاصی ندارم چون بسیج سازندگی در بازاریابی به ما کمک می کند و بالفاصله محصوالتمان به فروش می رود

متر فضا برای تولید قارچ دکمه ای اختصاص داده ام و اگر تسهیالت جدید دریافت کنم می توانم  2۳۳هم اکنون : اکر بیان داشتش

 .فضای بیشتری برای پروش قارچ صدفی و دکمه ای فراهم کنم

سازمان در سایر زمینه ها نیز  این: این فعال اقتصادی با اشاره به همکاری سازمان بسیج سازندگی در زمینه اعطای تسهیالت افزود

از جمله هنگامی که برای فروش قارچ با مشکل مواجه شدم و قارچ تولیدی در . مشاوره و همکاری الزم را با من داشته است

 .تعطیالت عید روی دستمان مانده بود بسیج سازندگی وارد عمل شد و خودش برایمان در سطح شهر بازاریابی کرد

 ا وارد عرصه اقتصاد مقاومتی کردمنفر از دوستانم ر 4۳

نفر از دوستان دوره دانشگاهم را با توصیه و تشویق وارد کار تولید کرده ام، به این صورت که سود و  1۳حدود : شاکر اضافه کرد

دریافت وام از هزینه کار را توضیح دادم و یک دوره آموزشی نیز برای آنها برگزار کردم، آنها نیز با بررسی جوانب کار تولید و با 

 .بسیج سازندگی کارگاه تولیدی قارچ و مزرعه پرورش بلدرچین و کبک راه اندازی کرده اند

کار تولیدی به ویژه در عرصه کشاورزی پشتکار زیادی می خواهد و اگر : وی به پیچ و خم های کار تولیدی نیز اشاره و تأکید کرد

 .بیاورند در نهایت به سودآوری می رسند تولید کنندگان بتوانند در ماه های ابتدایی دوام

چنانچه ارگان های دولتی تسهیالتی در اختیار دهند که بتوانیم فعالیت خود را توسعه : این فعال عرصه اقتصاد مقاومتی بیان کرد

 .دهیم می توانیم تعداد افراد بیشتری را مشغول به کار کنیم

http://www.farsnews.com/
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فارغ التحصیالن کشاورزی : انشگاهی به ویژه رشته های مهندسی کشاورزی گفتای خطاب به فارغ التحصیالن د شاکر با ذکر توصیه

دانش آموختگان رشته کشاورزی باید به خود اشتغالی روی . نباید در فکر پشت میز نشینی باشند در غیر این صورت بیکار می مانند

 .ک کارگاه تولیدی تاسیس کردبیاورند، با همین وام هایی که پرداخت می شود می توان حتی زیرزمین خانه به ی

درست . خود من نیز به عنوان یکی از همین فارغ التحصیالن از کار تولیدی راضی و شکرگزار هستم و به خوبی امرار معاش می کنم

است که کار تولید کشاورزی در ابتدا کمی دارد اما همین که انسان خودش کارفرمای خودش است و روی پای خودش می ایستد و 

 .ج کسی نیست حس اعتماد به نفس و موفقیت را در فرد بوجود می آوردمحتا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳3۳۳۳۰82 
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 متفرقه

 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, چهارشنبه
 حضور معلم محیط زیست در مدارس / مدرسه در کشور سبز می شود 41۳۳

بر اساس تفاهم نامه منعقد شده : مدیر کل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست گفت

مدرسه در  41۳۳، 34-31سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت آموزش و پرورش از ابتدای سال تحصیلی جدید 

 .کشور را سبز کنیم سراسر

، زهرا جواهریان در (سامات)به نقل از سایت اطالع رسانی محیط زیست استان تهران ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

در شهر ری که توسط شرکت کارت اعتباری ایران کیش اجرا شده است؛  2و  1آیین رونمایی از عملیاتی شدن مدرسه سبز فضیلت 

دبیرستان پسرانه در سراسر کشور به این طرح  6۳۳دبیرستان دخترانه و  6۳۳دبستان پسرانه و  6۳۳ستان دخترانه و دب 6۳۳: افزود

 .می پیوندند

 .همچنین از ابتدای سال تحصیلی جدید معلم محیط زیست نیز در کالس ها حضور خواهد یافت: وی خاطر نشان کرد

: تورالعمل های خاصی در زمینه فضای سبز و آموزش در آن رعایت شود، افزودای سبز است که دس وی با اشاره به اینکه مدرسه

 .مدیریت انرژی، مدیریت زباله و مدیریت آب بخشی از این دستور العمل ها هستند

از نظر آموزشی نیز ویژگی های خاصی در مدارس سبز مد نظر است به طوری که باید دانش آموزان در کنار : جواهریان اظهار داشت

 .موزش دروس مختلف و رایج، درس محیط زیست را بیاموزند و به خانه و خانواده منتقل کنندآ

دهند  به گفته این مقام سازمان محیط زیست، همانطور که در مدارس، دروس مختلف ساعت معینی از هفته را به خود اختصاص میِ

 .باید درس محیط زیست نیز در برنامه درسی کالس ها گنجانده شود

چیستی محیط زیست باید به دانش آموزان : رکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست گفتمدی

های گیاهی و جانوری و سرمایه های زیستی کشور را بیاموزند و دریابند کدام  آموزش آموزش داده شود تا آنها هوا، آب، خاک گونه

 .و باید برای آینده حفظ شود و در حفظ آن مساعدت ویژه داشته باشند دسته از سرمایه های محیط زیست در خطر است

یکی از معیارهای اصلی ما دولتی بودن این : در شهر ری برای سبز شدن گفت 2و  1وی در مورد چگونگی انتخاب مدرسه فضیلت 

 .مدرسه بود چرا که مدارس غیر دولتی توانایی پرداخت بخشی از هزینه های خود را دارند

دانش آموز در آن تحصیل می کنند و هر چه  5۳۳این مدرسه بزرگ است و در دو شیفت صبح و بعد از ظهر حدود : ادامه داد وی

 .تعداد دانش آموزان بیشتر باشد آموزش محیط زیست در سطح وسیع تری صورت می گیرد

تواند در صرف جویی انرژی بسیار کمک  می به گفته جواهریان با توجه به متراژ بزرگ این مدرسه استفاده از انرژی خورشیدی

 .کننده باشد و عالوه بر کاهش مصرف برق آلودگی های محیط زیست را کاهش دهد

این مدیر کل سازمان محیط زیست یادآور شد عالوه بر نصب آبگرمن خورشیدی در این مدرسه؛ تهویه کالس ها نیز بهبود یافته 

دلیل عدم برخورداری از تهویه مناسب فضای زیستی مطلوبی برای تحصیل محسوب نمی است چرا که پیش از این این کالس ها به 

 .شدند

 .به گفته وی تعویض پنجره ها و نصب المپ های کم مصرف از دیگر اقداماتی است که در این مدرسه انجام شده است

روز گذشته طی آیینی : این خبر گفتبنابراین گزارش، محسن شوکتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری با اعالم 

نخستین مدرسه سبز شهرستان ری با حضور جواهریان مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست در 

 .این شهرستان افتتاح شد 2و 1مدرسه دخترانه فضیلت 
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دانش آموز در آن مشغول تحصیل هستند، اظهار  6۳۳آبان شهرستان قرار دارد و  13وی با اشاره به اینکه این مدرسه در منطقه 

این مدرسه با همکاری شرکت ایران کیش نسبت به اجرای برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی از جمله استفاده از : داشت

ه و آبگرمکن خورشیدی ، المپ های کم مصرف ، استفاده از پنجره های دوجداره ، اجرای برنامه مدیریت پسماند ، تفکیک زبال

 .مدیریت آب و همچنین ایجاد فضای سبز اقدام نموده و بعنوان اولین مدرسه سبز شهرستان ری معرفی گردید

: شوکتی به اجرای برنامه های آموزش محیط زیست به دانش آموزان این مدرسه با شروع سال تحصیلی جدید اشاره کرد و افزود

 .ا هدف ارتقاء سطح فرهنگ زیست محیطی آغاز خواهند کرددانش آموزان این مدرسه شروع سال تحصیلی جدید را ب

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰353-1.html 
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 متفرقه
 - ۳1/۸6/۸۳فارس

 ای در اقتدار ملی امنیت غذایی به عنوان مقدمه
امنیت : بیانیه سازمان نظام مهندسی کشاورزی پیرو منویات مقام معظم رهبری در حوزه کشاورزی آمده استدر 

 .شود ای در اقتدار ملی شناخته می غذایی به عنوان مقدمه

به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، مقام معظم رهبری در  خبرگزاری فارسبه گزارش 

محور اساسی را در بخش کشاورزی مورد تأکید و توجه قرار دادند که از این  ۸هفته دولت در دیدار اعضای هیأت دولت با ایشان، 

های مختلف بود که در  رفیت مهندسان جوان کشاورزی در استانجمله استفاده از فناوری روز در کشاورزی و استفاده از ظ

پاسداشت این بیانات تحول آفرین، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به صدور بیانیه اقدام کرده که مشروح آن به 

 :شرح زیر است

هفته بزرگداشت شهیدان گرانمایه از خیل در سایه سار رهنمودهای مقام عالی والیت در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت در 

عاشقان خدمت شهید رجایی و شهید باهنر در دیدار با اعضای هیات دولت، مقام معظم رهبری در بیانات گرانسنگ خویش چون 

ه گذشته دولت و ملت را به نکات برجسته ای در توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی توجه دادند که به طور قطع این توجه زمین

 .ساز یک تحول در برنامه های اجرایی توسعه بخش کشاورزی خواهد بود

استفاده از فن آوری روز در کشاورزی و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در روستاهای مختلف یکی از 

دسی کشاورزی و منابع طبیعی با وظیفه فرازهای مهم سخنان رهبر فرزانه انقالب اسالمی در این دیدار بود که سازمان نظام مهن

افزایش توانمندی دانش آموختگان و ساماندهی ایفای نقش موثر مهندسان کشاورزی در حوزه های مختلف ضمن سپاس بیش از 

 .گذشته با انگیزه فراوان این چراغ هدایت را فرا راه خود قرارداده است

یی به عنوان مقدمه ای در اقتدار ملی از مسیر توسعه شاخص های بهره هچنین این سازمان و بر این عقیده است که امنیت غذا

وری از عوامل تولید به ویژه آب فراهم شده و هر گونه افزایش بهره وری نتیجه کاربرد دانش، فن آوری و نوآوری بوده و امروزه 

 .فراوری محصوالت کشاورزی استرقابت های محصول در بازار ناشی از رقابت خستگی ناپذیر علمی در عرصه های تولید و 

بدون شک اعمال مدیریت مطلوب در بخش کشاورزی با هدف عرضه مناسب کمی و کیفی تولید مستلزم به کارگیری روش های 

اصولی تولید با کلیه موازین علمی و فنی بوده و برای حصول اطمینان از مطابقت تولید با استانداردهای مورد نظر و اعمال نظارت 

 .جانبه فنی الزم در کلیه مراحل قبل، حین و پس از تولید با جلب مشارکت بهره برداران امری ضروری بوده است های همه

عالوه بر موارد ذکر شده، حضور سازمان یافته دانش آموختگان رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی با شرایط محیطی و 

و در ارتباط تنگاتنگ و سازنده با بهره برداران کشاورزی می تواند نتایج مطلوبی  دانش بومی همراه دانش فنی روز و با انگیزه خدمت

 .را در اجرای برنامه های توسعه فراراه برنامه ششم توسعه در بخش قرار دهد

حضور مهندسان جوان به عنوان یک هدف با رویکرد توسعه کشاورزی مبتنی بر دانش به جای توسعه کشاورزی مبتنی بر استفاده 

گسترده از منابع طبیعی مستلزم تغییر در نگاه رویه ها و روشهایی است که شرایط را به منظور مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و 

مدیریتی برای افزایش نفوذ دانش و ارتقای بهره وری و مهندسی سازی فرایند تولید تسهیل نموده و نهاده دانش به عنوان یک 

 .خود را نمایان سازد عامل تولید موثر در تابع تولید

اگر امروز برون رفت از معضالت اقتصادی در چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار می گیرد و از منظر اقتصاد 

های استحکام تولید و افزایش کارایی عوامل تولید را باید در کابرد  شود، پایه سیاسی امنیت غذایی یک امر حاکمیتی قلمداد می

 .و باز تعریف زنجیره های عرضه محصوالت کشاورزی جستجو کرددانش 

http://www.farsnews.com/
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بدون تردید شکل گیری زمینه های یک تحول در بخش کشاورزی با اجرای سیاست های کلی بخش کشاورزی ابالغی از سوی مقام 

شکوفایی بخش معظم رهبری و سخنان اخیر ایشان در بهره گیری از دانش مهندسان کشاورزی فرصت های بی بدیلی را جهت 

 .کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود منابع انسانی خالق، نوآور، آرمان گرا و دارای اخالق حرفه ای رقم خواهد زد

در این رابطه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگترین تشکل غیردولتی، صنفی، تخصصی و حرفه ای با 

هزار تشکل سازمان یافته و نزدیک به سه هزار شرکت خدمات فنی مهندسی  3دانش آموخته و بیش از هزار  2۳۳عضویت بیش از 

هزار دانش آموخته تمامی مساعی و تالش خود را جهت تحقق منویات  2۸و مشاوره ای مستقر در عرصه فعالیت و متشکل از 

ی و حقوقی خود و در قالب یک نظام برنامه ریزی شده از معظم له به کار بسته و با بهره گیری از توان علمی کلیه اعضاء حقیق

 .خدمات کارشناسی این نیروی عظیم نهایت تالش خود را بعمل خواهد آورد

های دولت تدبیر و امید و توسعه همکاریهای وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای  امید است با توفیقات الهی و گسترش حمایت

یت موجود دانش آموختگان بخش کشاورزی نهایت استفاده را جهت تحقق اهداف نظام مقدس ذیربط بتوان از ظرفیت و قابل

 .جمهوری اسالمی در برنامه ششم توسعه به عمل آورد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳3۳۳۳۸51 
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 متفرقه
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸2, دوشنبه
 رسد  برداری می و تولیدی بخش کشاورزی به بهره زیربنایی طرح 9۳82

طرح زیربنایی و تولیدی بخش کشاورزی با اعتبار و  82هزار و  ، سه(دوم تا هشتم شهریورماه)به مناسبت هفته دولت 

 .رسد برداری می نقاط کشور افتتاح و به بهره اقصیهزار میلیارد ریال در  344گذاری معادل  سرمایه

برداری از این تعداد پروژه،  و به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، با بهره( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها  زایای حاصل از این پروژههزار خانوار از یکی از م 1۳2طور مستقیم فراهم شده و بیش از  هزار نفر به 22زایی  زمینه اشتغال

 .شوند مند می بهره

های آب و خاک، تولیدات دامی، باغی، زراعی، شیالت، صنایع  های افتتاحی مربوط به زیربخش پروژه: افزاید این گزارش می

پروژه افتتاحی کشاورزی، منابع طبیعی، امور عشایر، تعاون روستایی، امور ترویج، تحقیقات و دامپزشکی بوده که بیشترین تعداد 

 ./طرح است 6۸مربوط به بخش آب و خاک با دوهزار و 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰313-1.html 
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 متفرقه
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸2, دوشنبه
  "اریک قیزاردان" 4۳جایزه مردمی برای کشتن هر  تعیین

دست به دامن مردم شده و  "ای کرم سفید ریشه "ها و فضای سبز شهرداری تبریز برای از بین بردن آفت  مان پارک

 . طی فراخوانی از شهروندان خواسته تا هرجا این حشره را دیدند آن را بکشند

شناخته  "قیزاردان اریک "  و "زردآلو رسانک"های محلی  ای که با نام یز، کرم سفید ریشهبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از تبر

تا آنجا . شود شود و در بیشتر مناطق ایران وجود دارد، از آفات و عوامل مخرب درختان میوه بوده و از مضرترین آنها محسوب می می

هایشان ریخته یا  های آنها متوقف و میوه ، زرد شده، رشد شاخهگیرند که درختان و گیاهانی که مورد حمله این حشره قرار می

این درختان و گیاهان به علت قطع ریشه و آسیب رسیدن به طوقه، در خاک استحکام چندانی نداشته و به سهولت . ماند کوچک می

 .شود کنده شده و بعد از مدت کوتاهی خشک می

های سیب، گالبی، گیالس، به، هلو، گوجه، آلو،  همه ساله خسارت زیادی به باغ این آفت در بیشتر مناطق پرورش میوه وجود دارد و

زمینی و حتی برخی از درختان غیر مثمر مانند  زردآلو، آلبالو، انار، مو، فندق و گردو و مزارع خیار، بادمجان، لوبیاسبز، کدو و سیب

البته . شناسند غبانان شناخته شده، بلکه مردم عادی هم آن را میاین آفت نه تنها برای با. کند درخت تبریزی، بید و نارون وارد می

 .زند ها و باالی درختان چرخ می بینند که شب هنگام در پارک افراد عادی آن را نه به عنوان آفت که به چشم مزاحمی می

ی کار را به جایی رسانده که اما این بار این حشره موذ. ها دارد این حشره عالقه شدیدی به چسبیدن و جدا نشدن به پوست آدم

ها و فضای سبز شهرداری تبریز برای از بین بردن این آفت دست به دامن مردم شده و طی فراخوانی از شهروندان  سازمان پارک

 .جایزه بگیرند "اریک قیزاردان" 1۳خواسته تا هرجا این حشره را دیدند آن را بکشند و در ازای هر 

 گذاری برای تخمحشره کامل به جز کمی تغذیه 

 کند خسارتی به گیاه وارد نمی

ترین  اصلی( اریک قیزاردان)ها و فضای سبز تبریز با بیان اینکه کرم سفید ریشه  زاده، مدیرعامل سازمان پارک محمدحسین حسن

 .دانستهای تشویقی را راهکار مؤثری برای از بین بردن این آفت  آفت گیاهی منطقه شمال غرب است، استفاده از سیاست

های  وی مقابله با این آفت گیاهی را طرحی عظیم و طوالنی مدت عنوان کرد که باید با رعایت همه موارد علمی و تجربی و روش

ای را بهترین راه  ها و فضای سبز تبریز سم پاشی لکه مدیرعامل سازمان پارک. به پیش برود( شیمیایی، مکانیکی و دستی)تلفیقی 

تر خواهد  گذاری گرفته شود، کنترل آفت برای سال آینده ساده اگر جلوی این تخم: ید ریشه اعالم کرد و افزودمبارزه با آفت کرم سف

 .بود

 .فاژ است که خسارت حشره مربوط به مرحله الروی است جزو آفات پلی Polyphylla sppکرم سفید ریشه با نام علمی 

ها و خزان زودرس  و فرعی گیاه میزبان باعث ضعف عمومی، پژمردگی برگالرو با ورود به داخل خاک و قطع بخشی از ریشه اصلی 

 .را خشک کنند( ساله ۰ -۸)خسارت آفت به گونه ای است که دو تا سه الرو سن آخر آن، قادرند یک درخت جوان . شود می

گذاری،خسارتی به گیاه  مشود و حشره کامل به جز کمی تغذیه برای تخ سال یک بار کامل می 3تا 2سیکل زندگی این حشره هر 

 .کند وارد نمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰3۳۳-1.html 
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 متفرقه
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, یکشنبه

 واکنش سازمان حفظ نباتات به شعار پوستر همایش محصوالت ارگانیک 
ای، اعتراض خود را به درج لوگوی این سازمان در پوستر سومین همایش بین المللی  سازمان حفظ نباتات کشور در نامه

 . توسعه تجارت و بازار محصوالت ارگانیک اعالم کرد

یره انجمن مد ای به رئیس هیئت ، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در نامه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

المللی  ارگانیک ایران، مخالفت این سازمان را با درج شعار مصرف محصوالت تراریخته ممنوع روی پوستر سومین همایش بین

 .محصوالت ارگانیک اعالم کرد

این سازمان : در متن این نامه که به امضای محمدعلی باغستانی میبدی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور رسیده، آمده است

از آنجا که استفاده از دانش و تکنولوژی تراریخت یکی از . مند و از حامیان تولید و کشت محصوالت ارگانیک در کشور است قهعال

مند به استفاده از این دانش و تکنولوژی در مدیریت آفات کشور با لحاظ  ابزارهای مهم و مؤثر در مدیریت آفات در دنیا بوده، عالقه

 .ها است مت انسانمیحطی و سال مسائل زیست

المللی توسعه تجارت و بازار محصوالت ارگانیک که  همچنین با توجه به اینکه درج لوگو این سازمان در پوستر سومین همایش بین

نوشته شده است، با موضع این سازمان متفاوت بوده، ضرورت داشت که از قبل با  "!مصرف محصوالت تراریخته ممنوع"شعار 

 .آمد عمل می ی الزم بهاین سازمان هماهنگ

المللی توسعه تجارت و بازار محصوالت ارگانیک در تاریخ سوم شهریورماه سال جاری در محل اتاق بازرگانی،  سومین همایش بین

 ./صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰۰6۰-1.html 
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 متفرقه
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸2, دوشنبه

 شود  تبارنامه اسب کاسپین رونمایی می
توسط فدراسیون  31شهریورماه  48المللی و پنجاهمین سالگرد معرفی اسب کاسپین ششم تا  چهارمین همایش بین

 .شود میسوارکاری در گیالن برگزار 

المللی اسب  از فدراسیون سوارکاری، این همایش با مشارکت فعاالن انجمن بین( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشور دنیا و با پشتوانه استانداری استان گیالن، معاونت امور دام سازمان جهاد  16مندان این اسب از  کاسپین و متخصصان و عالقه

 .شود استان و با تالش هیئت سوارکاری در شهرستان رشت برگزار می کشاورزی این

های موجود  های وارداتی، معرف یسرمایه ترین اهداف این همایش، جایگزینی بیشتر اسب کاسپین به پونی بر اساس این گزارش، مهم

های شمالی کشور، توسعه ورزش  ستانویژه ا های محیطی روستاها به زایی در مراکز پرورش، معرفی و توسعه توانمندی و اشتغال

 .سوارکاری و تجدید هویت اسب کاسپین در خاستگاه اصلی قرار دارد

و اسب کاسپین، ژنتیک و ( آموزش سوارکاری به کودکان و نوجوانان)محورهای اصلی این همایش، اسب کاسپین، ورزش، سوارکاری 

 .شود تکمال برگزار می

های آموزشی اجرا شده و روز سوم نیز به جشنواره زیبایی، مسابقات  های علمی و کارگاه یدر دو روز نخست این همایش، سخنران

 .دوانی و سوارکاری افراد دچار معلولیت با اسب کاسپین اختصاص یافته است پرش، درساژ، اسب

گری، کتب و  سفالهای مرتبط و معرفی سایر نژادهای اسب ایرانی، عکس، نقاشی،  همچنین در حاشیه این همایش، نمایشگاه

 ./بار از دیگر دستاوردهای این همایش است رونمایی از کتاب تبارنامه اسب کاسپین برای نخستین

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/2۰3۳1-1.html 
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 متفرقه

 آیانا 1۹۳1 شهریور ۸1, چهارشنبه
 تالش زنان روستایی شمال در کاهش انتشار متان روی آنتن شبکه یک سیما 

فعالیت های زنان جوامع محلی دو روستای اسبوکالی مازندران و کفشگیری گلستان در راستای کاهش حجم زباله و 

 . کاهش انتشار متان به روی آنتن شبکه یک سیما می رود

ایجاد سایت پایلوت عملی تبدیل  "، زنان توانمند شده طی پروژه (پام)سازمان حفاظت محیط زیست به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

پسماند آلی به کمپوست در جنگل های خزری با بهره گیری از تجارب موجود در جهت کاهش حجم زباله و کاهش انتشار متان به 

به کاهش حجم زباله های خانگی خود شده و با تفکیک از موفق  "عنوان مدلی برای ذی نفعان برنامه پاکسازی مشارکتی جنگل

 .مبدا پسماند زباله های تر را به کمپوست تبدیل و در تولید محصوالت کشاورزی سالم استفاده می کنند

شبکه بامداد به روی آنتن  8شهریورماه جاری بعد از خبر ساعت  ۸این تالش در برنامه زنده تلویزیونی سرزمین ما در روز پنجشنبه 

یک سیما می رود و در آن جواد رزمی عضو موسسه توسعه پایدار هرمد و عضو هیات علمی دانشگاه از فعالیت ها و دستاوردهای 

 .این پروژه زیست محیطی اجتماع محور سخن خواهد گفت

ت محیط زیست شایان ذکر است که این پروژه توسط موسسه توسعه پایدار هرمد و با حمایت برنامه کمک های کوچک تسهیال

و مشارکت تشکل های غیردولتی همیاران طبیعت اسبوکالی مازندران و خانه ( SGP/GEF/UNDP)جهانی عمران ملل متحد 

 .جوان فرید روستای کفشگیری اجرا شده است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰35۰-1.html 
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 متفرقه

 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۳, دوشنبه
 حیوانات بدون صاحب در تهران سر و سامان می گیرند 

نامه همکاری بین شهرداری تهران و انجمن حمایت از حیوانات در جهت ارتقای بهداشت عمومی جامعه و حفظ  تفاهم

 .مشاغل شهر و انجمن حمایت از حیوانات منعقد گردیدحقوق حیوانات بین شرکت ساماندهی صنایع و 

مندی از خدمات،  به نقل از انجمن حمایت از حیوانات، به منظور مشارکت، تبادل و بهره( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ای فیمابین  هم نامهتخصص های علمی، آموزشی و پژوهشی و توان اجرایی متقابل و پس از ده ها جلسه کارشناسی مشترک، تفا

شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر وابسته به شهرداری تهران و انجمن حمایت از حیوانات با هدف همکاری در ساماندهی 

 .حیوانات بدون صاحب در سطح شهر تهران در جهت ارتقاء بهداشت عمومی جامعه و حفظ و تکریم حقوق حیوانات منعقد شد

شست خبری شرکت ساماندهی شهر تهران توسط رضا قدیمی مدیر عامل شرکت ساماندهی شهرداری نامه که در ن در این تفاهم

تهران و سید جاوید آل داود رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات با حضور اصحاب رسانه امضا شد، انجمن حمایت از 

 :د داشتحیوانات در موضوع های زیر با شرکت ساماندهی شهرداری تهران همکاری خواه

های آموزشی برای اقشار مختلف از سطح کودکان تا بزرگساالن و فرهنگ سازی در زمینه برخورد با  تدوین و اجرای برنامه -

 حیوانات بدون صاحب در محیط شهری

همچنین برداری پناهگاه، درمانگاه مخصوص در مرکز نگهداری دائم حیوانات بدون صاحب و  همکاری در طراحی، ساخت و بهره -

 انجام مراحل اجرایی جمع آوری، درمان، عقیم سازی و ساماندهی سگهای بدون صاحب

 سازی و بیولوژیک های عقیم های نوین کنترل جمعیت حیوانات شهری از قبیل واکسن همکاری در پژوهش و اتخاذ روش -

 حب شهریهای آموزشی امر کنترل و مبارزه با حیوانات بدون صا همکاری در برگزاری دوره -

 های گوناگون مرتبط با حیوانات شهری با پیشنهاد طرفین های مشترک در زمینه همکاری در تعریف و اجرای طرح -

نامه و همکاری مشترک با شرکت ساماندهی شهرداری تهران بعنوان  انجمن حمایت از حیوانات امیدوار است با امضای این تفاهم

های مناسب در جهت تغییر رویکرد شهرداری در برخورد با حیوانات شهری  زمینه ٬متولی قانونی ساماندهی حیوانات شهری

 ./برداشته شده و به ظلم و کشتار این حیوانات مظلوم پایان داده شود

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰۰81-1.html 
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 متفرقه
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸0, پنجشنبه

 ! دیگر این عکس را بازنشر ندهید، چون پرونده آن بسته شده
در شرایطی که برخی کمپین های به راه افتاده در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه به موفقیت 

توانسته غول های خودروساز کشور را به « درو صفرکمپین نه به خرید خو»اند و امثال  های قابل توجهی دست یافته

 .چالش بکشد، اتفاقی نگران کننده در دنیای مجازی در حال وقوع است

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، مدتی است در فضای شبکه های اجتماعی مجازی عالقه مندان محیط زیست، متاثر از انتشار 

ه شده تا به انتشار عکس آن مبادرت ورزند تا دستگیر شود؛ اما سایت خبری تابناک با عکسی از یک مجرم، از افکار عمومی خواست

؛ این جمله مشهوری است که برای «اینقدر این عکس را بازنشر کنید تا مجرم شناسایی و دستگیر شود»: انتشار گزارشی نوشت

رود و به تازگی زیر عکسی درج شده که تکلیف آن  پیگیری برخی مطالبات با استفاده از پتانسیل شبکه های اجتماعی به کار می

 !سال ها پیش تعیین شده است

، در شرایطی که برخی کمپین های به راه افتاده در «تابناک»به گزارش !دیگر این عکس را بازنشر ندهید چون پرونده آن بسته شده

کمپین نه به خرید »اند و امثال  توجهی دست یافته شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه به موفقیت های قابل

توانسته غول های خودروساز کشور را به چالش بکشد، اتفاقی در دنیای مجازی در حال وقوع است که نگران کننده « خودرو صفر

 .است

که الشه حیوان را در  ماجرا درباره عکسی است که در آن مرد جوانی با اسلحه کالشنیکف در یک دست، پلنگی را کشته و در حالی

را در قاب تصویر برای همیشه ثبت کند و حاال ظاهرا )!( دست دیگر نگه داشته، مقابل دوربین ژست گرفته تا این لحظه تاریخی 

ای تالش دارند از فعاالن حیات وحش، دوستداران محیط زیست و دیگر شهروندان مسئول برای شناسایی این فرد کمک  عده

 .بگیرند

یب این عکس با نوشته دوخطی درج شده ذیلش، به بمب خبری شبکه های اجتماعی تبدیل شده و دست به دست بدین ترت

چرخد، بلکه منجر به شناسایی این شکارچی ناآگاهی شود که برای تفریح، یکی از گونه های نادر ایرانی را که در معرض انقراض  می

 .است، از پهنه حیات وحش کشورمان حذف کرده است

رسد، زیرا دورنمای بازنشر گسترده این تصویر، شناسایی و دستگیری یکی از قانون شکنانی  اینجای کار همه چیز خوب به نظر میتا 

شود، که اقدامش  است که هرچه تالش دارد در این تصویر خود را شجاع نشان دهد، نه تنها ذره ای شجاعت در رفتارش دیده نمی

 .اسایی در راستای محاکمه این شکارچی بی دانشخشم عمومی را برانگیخته است؛ شن

اگر چنین اتفاقی رقم بخورد، بار دیگر به همگان ثابت خواهد شد که کمپین های اجتماعی تا چه اندازه مؤثر هستند و جایگاه 

تعقل آغاز  شبکه های اجتماعی در رقم خوردن اتفاقات مثبت، مستحکم تر خواهد شد؛ همه اینها به شرطی است که این حرکت با

 !شود، واقعی و داستان آن حل ناشده باشد شده باشد و تصویری که دست به دست می

وجو کنیم تا دریابیم همه  با این مالحظه، کافی است کمی درباره این تصویر از مسئوالن محیط زیست و حتی دستگاه قضا پرس

یرد، بی فایده بوده، چون داستان این پرونده سال ها پیشتر گ تالش هایی که برای بازنشر این تصویر و شناسایی شکارچی صورت می

 :این توضیحات را بخوانید. بسته شده است

تصویر مربوطه کامال موثق و واقعی است و کشتار پلنگ توسط فردی که در تصویر مشخص است در ارتفاعات روستای بزن در »

بوده و کشتار پلنگ نیز ( 133۳سال )سال قبل  ۰یر مربوط به بخش خشت از توابع شهرستان کازرون رخ داده است، ولی این تصو

 .توسط یکی از اشرار منطقه که در کوه های بخش خشت مخفی شده بود، با شلیک اسلحه کالشنیکف رخ داده است
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ف و پس از این حادثه نیروهای یگان محیط زیست کازرون عازم ارتفاعات منطقه شده و الشه پوست کنده شده پلنگ را نیز کش

فرد شروری که پلنگ را کشته و در تصویر نیز اسلحه جنگی به دست دارد، مدتی پس از . عامل کشتار آن را نیز شناسایی می کنند

 .گلوله کالشینکف کشته شده است 2۳این حادثه در جریان درگیری خانوادگی در یک عروسی به ضرب بیش از 

 .«گردد کار غیرمجاز پلنگ نیز مختومه میبا مرگ این شرور، پرونده قضایی تشکیل شده جهت ش

گویی بخش غیر قابل کنترل کمپین سازی ها در شبکه های اجتماعی خودی نشان داده و از این روی جا دارد که نسبت به این 

شان از این کار  اند و انگیزه ای جرقه بازنشر گسترده این تصویر را زده دانیم چه کسانی و با چه انگیزه ماجرا مشکوک شویم، زیرا نمی

تواند به ناامید شدن  ای نخواهد رسید؛ به نتیجه نرسیدنی که می بینیم که این تالش عمومی به نتیجه چه بوده و در عین حال می

برخی شهروندان دلسوز از پیگیری مطالبات عمومیِ بعدی منجر شود و حتی روند موفقیت های اخیر کمپین های راه افتاده در 

تأثیر قرار دهد و از این روی، بسیار نگران کننده خواهد بود؛ نگرانی که تنها زمانی رفع خواهد شد که کاربران کشورمان را تحت 

شبکه های اجتماعی درباره موضوع اطالعات کافی داشته باشند و به دلیلی بزرگ تر از برانگیخته شدن احساسات، به یک کمپین 

 .که نمونه موفقی از کمپین های مردمی است« د خودرو صفرنه به خری»بپوندند؛ درست مثل ماجرای کمپین 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰332-1.html 
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 مرکبات
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, یکشنبه

 آور است  مرکبات خجالت وارداتحرف از 
با تولید چهار میلیون تن مرکبات در کشور، حتی اگر تولید به نصف کاهش پیدا کند، مشکلی در تأمین نیاز داخلی 

 .نخواهیم داشت

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در نشست خبری برگزارشده در محل اتحادیه با عنوان اینکه با تولید چهار میلیون تن مرکبات 

با این . سرانه مصرف ما پنج برابر دنیا و تولید ما نیز پنج برابر سرانه مصرفمان است: آور است، گفت واردات خجالتدر کشور حرف از 

 ای به دنبال واردات هستند؟ وضعیت چگونه عده

 حتی اگر تولید ما به نصف هم برسد، مشکلی در تأمین نیاز داخلی نخواهیم داشت و واردات صرفاً: محمدرضا شعبانی افزود

 .ای سودجو بدون مالحظه حقوق تولیدکنندگان است کننده منافع عده تأمین

های گذشته، شاهد پرباری و  طی سال: وی واردات را تنها عاملی برای خروج ارز از کشور و ورود آفات به کشور اعالم کرد و ادامه داد

 .ازار خواهد شدریزی است که باعث آرامش ب ایم و مدیریت و برنامه باری محصوالت بوده کم

های این اتحادیه، در سال گذشته از آن در تنظیم  مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با اظهار نارضایتی از اینکه با تمام توانمندی

سازی هستیم و  شک نیازمند ذخیره بی: بازار به خوبی استفاده نشده و تجربه باالی این اتحادیه نادیده گرفته شد، خاطرنشان کرد

 .تجربگی شانه خالی کنیم توانیم از بار این مسئولیت به بهانه سختی و کم نمی

در حال حاضر از ": های سنگین با دستگاه مالیاتی استان تصریح کرد رسید، با اشاره به درگیری نظر می شعبانی که بسیار ناراحت به

خواهند  اند و به زور می ای دست در جیب ما کرده گونه به کنیم اند و احساس می ما درخواست سه میلیارد تومان مالیات از ما کرده

 ".پولی را بردارند

در میادین : ها اعالم کرد و اظهار داشت بار را مکانی برای سوددهی و افزایش درآمد مالی شهرداری وی در پایان میادین میوه و تره

 ./دهند و این امر باعث فاصله بین ما با میادین شده است یها را با بیشترین قیمت به اتحادیه م بار، بدترین جایگاه میوه و تره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰255-1.html 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان

 باغداران شمال نگران بازار فروش پرتقال هستند
باغداران شمال کشور از میزان تولید پرتقال راضی بودند اما نگران بازار فروش و صادرات آن : کشاورزی بیان کردعضو کمیسیون 

 .هستند

تولید پرتقال  ، در خصوصاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اهلل میرمراد زهی عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار هدایت

جاری باغداران شمال کشور از میزان تولید پرتقال راضی بودند اما از سویی نگران بازار فروش و  در سال: در کشور اظهار داشت

 .تواند آغاز جدیدی برای افزایش صادرات و مراودات اقتصادی باشد ای می صادرات آن هستند که قطعا توافق هسته

 .ها مناسب باشد قطعا انگیزه تولیدکنندگان بیشتر خواهد شد های تولید قیمت توجه به هزینهبنابراین اگر با : وی افزود

معاونت غذا و دارو و سازمان حفظ نباتات کشور باید از ایجاد قرنطینه : میرمراد زهی در خصوص سموم واردات میوه خاطرنشان کرد

 .د تا اطمینان خاطر از مصرف به مردم داده شودها را کنترل کن آفات و بیماری  نباتی میزان سموم مبارزه با

http://www.yjc.ir/fa/news/۸23383۸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5299835


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

2۸6 
 

 مرکبات
 فودپرس 1۹۳1شهریور ماه  6جمعه 

 کیوی قرمز و طالیی در باغ های مازندران تولید شدکشاورزی 
هکتار  1۳گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تولید دو نوع کیوی جدید به رنگ قرمز و طالیی در  معاون بهبود تولیدات <

این دو نوع : عزیزاهلل شهیدی فر در جلسه بررسی صادرات کیوی مازندران در ساری گفت .از اراضی کشاورزی این استان خبر داد

وی یکی از ویژگی های .وضعیت بهتری نسبت به نوع قبلی کیوی دارند کیوی با اصالح نژاد به دست آمد که از نظر وزن و حجم

با گسترش کشت این دو نوع کیوی ، دغدغه صادرات این : کیوی های جدید را برداشت محصول در اوایل شهریور ذکر کرد و افزود 

با گسترش کشت این دو : ر کردشهیدی فر اظها.محصول کیوی موجود از اوایل آبان قابل برداشت می شود .محصول کاهش می یابد

بازارهای : وی افزود .نوع کیوی، بستر تولید بیشتر این نوع محصول در مازندران و به دنبال آن افزایش صادرات نیز فراهم می شود 

کشورهای مقصد صادرات کیوی مازندران طالب این محصوالت در سه ماه دوم سال هستند که با گسترش کشت ارقام جدید ، 

شهیدی فر پیش بینی کرد تا سه سال آینده ، کشت و تولید این دو نوع کیوی جدید در .برای افزایش صادرات فراهم می شودزمینه 

بر .مازندران افزیش یابد و با این روش مشکالت پیش روی صادرات این محصول رفع شده و بازار بیشتری نصیب باغداران ایران شود

هزار تن مربوط به باغ های  2۳۳هزار تن کیوی در کشور تولید می شود که حدود  3۳۳ه اساس آمارهای موجود هم اکنون ساالن

کیوی میوه بومی چین جنوبی است ولی اصالح آن در کشور نیوزیلند صورت گرفته و از آنجا به سایر نقاط جهان .مازندران است

ده وضعیت نامطلوب بخشی از باغ های مرکبات هجری شمسی با مشاه 6۳کشت کیوی در ایران از اواسط دهه . گسترش یافته است

در شمال کشور و اثرگذاری زیاد سرما بر این باغ ها در دستور کار وزارت کشاورزی وقت قرار گرفت و نخستین محصول باغ های 

برونو، مانتی و آبوت اولین ارقام کیوی کاشته شده در ایران رقم های ماده به نام هایوارد، .وارد بازار کشور شد 65ایجاد شده از سال 

کیوی از میوه های نیمه گرمسیری است که مقاومت آن به سرما بیش از مرکبات است و .که با دو رقم نر به نام توموری و ماتوا بود

بهترین شرایط کشت کیوی در ایران سه .درجه سانتی گراد زیر صفر مقاوم است 1۳احتیاج به رطوبت و آب زیادی دارد و به دمای 

  .شمالی مازندران ، گیالن و گلستان استاستان 

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

 - ۳1/۸6/۸1فارس

 علمی را با محققان جهان بگشاییم تعامالتدرهای 
اکنون که برخی از تعامالت با دنیا حاصل شده است، الزم است تا درهای تعامالت علمی را : گفتوزیر جهاد کشاورزی 

 .نیز با محققان جهان بگشاییم

توسعه : از کرج، محمود حجتی ظهر امروز در مراسم رونمایی از ارقام جدید زراعی و باغی اظهار کرد خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .های ما باشد های مختلف کشاورزی باید یکی از مهمترین اولویت های کشاورزی و پیشرفت به سمت شکوفایی بیشتر در بخش طرح

با محققان علمی جهان بگشاییم و دستاوردهای محققان دنیا را نیز به امروز زمان آن رسیده که درهای تعامالت را : وی تأکید کرد

 .کشور وارد کنیم

 .در شرایط کنونی یکی از رویکردهایی که باید دنبال شود ایجاد روابط ارگانیک و علمی با دنیا است: این مسئول افزود

های مهم دنیا اشاره کرد و  یکی از مهمترین دغدغه وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود به مشکالت آب، تأمین غذا به عنوان

اند که اگر ما نیز ارتباطات خود را در این  کنند و به راهکارهای خوبی رسیده ها کار می امروز محققان دنیا روی این دغدغه: ادامه داد

به نوعی طرح و نظامی را طراحی  توانیم از راهبردهای آنها در جهت رفع مشکالت مذکور استفاده کنیم و زمینه تقویت کنیم، می

 .کنیم تا آنها دستاوردهایشان را در اختیار ما قرار دهند

ما : سازی تحقیقات داخلی را در شرایط فعلی موثر و مهم ارزیابی کرد و گفت حجتی در بخشی دیگر از سخنان خود خصوصی

داخل کشور باید بتوانیم نظام اقتصادی قابل قبولی را ایجاد های باال در  اکنون در گام نخست قرار داریم لذا با توجه به ظرفیت هم

 .کنیم و در ارتباط با نیازهای کشور یک منطق اقتصادی ایجاد کنیم تا انقالبی نو در تحقیقات کشاورزی اتفاق بیفتد

جلوتر قرار دهد و  تواند ما را چند گام ها در حوزه کشاورزی می سال آینده و شناسایی آفت ۸۳بینی مشکالت  پیش: وی افزود

 .محققان کشور باید به این مهم توجه کنند

ها عقب افتاده است و به سمت دهه خشک پیش  درصد بارش 18در دو سال اخیر : حجتی با اشاره به مشکالت اقلیمی کشور، گفت

کی به آب این حوزه است و های زیرزمینی با توجه به اینکه نیاز آبی کشاورزی مت رویم؛ جدای از بحران آب، پدیده کاهش آب می

 .تر ساخته است ها مشکالت فعلی را مضاعف فشار بر سفره

های زیرزمینی در کشور در حال  بخشی آب برنامه تعادل: های زیرزمینی را مورد تأکید قرار داد و افزود بخشی در آب وی تعادل

 .اجرایی شدن است

 آبی دشت کشور در بحران کم 9۳۳*

: افزود  دشت در بحران قرار دارند، 3۳۳دشت کشور،  6۳۳ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر از وزیر جهاد کشاورزی در 

های  ها در دشت شناسی در محل به دنبال رفع عوامل رفع بحران های آسیب های دقیق و اصولی و با اعزام تیم ریزی باید با برنامه

 .کشور باشیم

اندرکاران مدیریتی کشور و یافتن راهکارهای چگونگی جبران این  گیری از ظرفیت دست رهها را به حجتی از مهمترین برنامه

 .ساله عنوان کرد 2۳بخشی در افقی  مدت و تعادل ها در کوتاه کاهش

نامه مشترک با بخش  در این مراسم همچنین واگذاری یکصد و چهارمین دستاورد موسسه تحقیقاتی نهال و بذر و امضای تفاهم

 .تقدیر از محققان کشاورزی کشور نیز انجام شد خصوصی و

http://www.farsnews.com/
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های  های بهاران، شوش، مهرگان، نارین، آفتاب و هشترود، بذر لوبیا رقم الماس، بذر خربزه رقم رقم بذر گندم به نام 6گفتنی است 

های آریا و  ندر قند رقم، بذر کاهو رقم طاووسی، بذر خردل روغنی رقم صادق، بذر نخود رقم ثمین، بذر چغ33و درگزی  33خاتونی 

 .رقم بذر جدیدی است که امروز در این جشنواره رونمایی شد 1۰پایا، 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳1۳۳۳336 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - ۳1/۸6/۸۳فارس

 سابقه است سال گذشته بی4۳ذخایر کنونی کاالهای استراتژیک کشور در 
: معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات کاالهای اساسی در راستای تأمین امنیت غذایی کشور است، گفت

اساسی مورد عمل شرکت سابقه و وضعیت ذخایر راهبردی کاالهای  سال گذشته بی 4۳موجودی کاالهای اساسی در 

 .بازرگانی دولتی مطلوب است

به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

با توجه به مقدار زیاد : ایران واردات گندم و دیگر کاالهای اساسی را در راستای تامین امنیت غذایی کشور دانست و تصریح کرد

نیازی به واردات این محصول از خارج کشور   ذخایر حال حاضر کشور، تولید و خرید تضمینی گندم در سالجاری و موجودی باالی

 .نخواهیم داشت

شرکت بازرگانی دولتی ایران مطابق با شرح وظایف مندرج در اساسنامه خود ماموریت تنظیم بازار از طریق خرید، : قنبری افزود

 .م می دهدحساس و ضروری را انجا  تدارک و نگهداری، فروش و توزیع کاالهای اساسی،

های کمی و کیفی با  این شرکت در مواقعی که امنیت غذایی مردم از جنبه: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان داشت

شده نسبت به تامین  بنابر تکالیف محول  مشکل و کمبودی مواجه شود و نتوان از محل تولیدات داخلی این کمبودها را جبران کرد،

 .کند اقدام میکسری از خارج کشور 

وضعیت ذخایر راهبردی : معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت موجودی کاالهای اساسی در سالجاری تشریح کرد

کاالهای اساسی مورد عمل شرکت بازرگانی دولتی ایران در شرایط مطلوبی از نظر کمیت و کیفیت قرار دارد، طوری که این میزان 

 .بی سابقه بوده است سال گذشته 1۳موجودی کاال در 

های تولیدی کارخانجات بخش  با توجه به ظرفیت  این شرکت با فراوری برخی از کاالها مثل شکر خام و روغن خام،: وی افزود

خصوصی و شرایط استراتژیک ایران در منطقه، اقداماتی را در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی انجام داده است و برای صادرات آرد به 

 .منطقه نیز آمادگی کامل دارد کشورهای

از ابتدای سال جاری تاکنون شرایط مطلوبی دارد و با   موجودی گندم به عنوان یکی از کاالهای استراتژیک،  :قنبری تصریح کرد 

با  میلیون تنی گندم از کشاورزان، 8ای و خرید  درصدی آرد یارانه 2۳ی آزادسازی  توجه به کاهش میانگین مصرف کشور به واسطه

ماهه می  6شده جهت مصارف   گوئیم که موجودی حال حاضر گندم کشور به مراتب بیشتر از ذخایر راهبردی تکلیف اطمینان می

 .باشد، بنابراین امسال نیازی به واردات گندم نخواهد بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳3۳۳1۳35 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها 

 - ۳1/۸6/۸۳فارس

 برگزاری جلسه کارشناسانه برای پاکسازی مناطق آلوده به آفت/ خوار ها در محاصره کرم شاخه باغ
بسیاری را در کشور خوار و کرم خراط فراگیر شده و مناطق  آفت کرم شاخه: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .فرا گرفته است

از فردوس، محمدعلی باغستانی ظهر امروز در بازدید از باغات شهرستان فردوس و درختان آلوده به  خبرگزاری فارسبه گزارش 

راگیر شده و مناطق بسیاری را در کشور فرا خوار و کرم خراط ف در حال حاضر، آفت کرم شاخه: خوار، اظهار داشت آفت کرم شاخه

 .گرفته است

کننده  های فردوس، سرایان و دیگر شهرهای خراسان جنوبی بسیار نگران وضعیت هجوم این آفات به باغات شهرستان: وی افزود

 .است و باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد

خوار  جنوبی از باغات آلوده به آفت کرم سرشاخه اورزی خراسانرئیس سازمان حفظ نباتات کشور به همراه رئیس سازمان جهادکش

 .در روستاهای گستج، بیدسکان، باغستان و منطقه گاوبیلی بازدید کرد

پس از بازدید میدانی از مناطق : ای با حضور استاندار خراسان جنوبی در مرکز استان خبر داد و تصریح کرد وی از برگزاری جلسه

 .شود زودی اعالم می ی کارشناسی با حضور استاندار خراسان جنوبی برگزار و نتایج آن نیز بها آلوده به آفت، جلسه

 دار فردوس درصدی آفات به باغات هسته 8۳خسارت 

جنوبی و نیز  دار در خراسان هکتار سطح زیر کشت باغات هسته 6۰هزار و  12رئیس جهادکشاورزی فردوس نیز با اشاره به وجود 

درصد باغات شهرستان فردوس  8۳در حال حاضر بیش از : دار در شهرستان فردوس، اظهار داشت ر باغات هستههکتا 3۸۳هزار و 

 .خوار و کرم خراط آلوده است که باید اقدامات الزم برای مبارزه با این آفات انجام شود به آفت کرم سرشاخه

ترین اقدامات برای پیشگیری بیشتر از این دو آفت اعالم کرد و  مهمخوار و کرم خراط را از  وی، مبارزه همگانی با آفات کرم شاخه

 .آوری و پس از انتقال به خارج از باغات نسبت به سوزاندن آن اقدام کنند های آلوده به آفت را جمع همه کشاورزان باید شاخه: گفت

 .کارشناسان مربوطه موضوع را پیگیری کنندسفیدی و کرم گلوگاه انار مطرح و مقرر شد که  در این بازدید همچنین موضوع دانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳3۳۳۳3۳۸+ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - ۳1/۸6/۸۳فارس

اراضی کشاورزی گلستان سنددار / مدیریت جهادی در کشور هستندکارکنان جهاد کشاورزی پرچمدار 

 شود می
بندی و  کل ثبت اسناد صورت گرفته به دنبال پالک با عقد قراردادی که با اداره: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

 .ارائه سند اراضی کشاورزی در گلستان هستیم

از گرگان، قباد افشار صبح امروز در نشست با مدیران، کارشناسان جهاد کشاورزی و مسئوالن امور  خبرگزاری فارسبه گزارش 

کارکنان جهاد کشاورزی پرچمدار مدیریت جهادی در کشور هستند و لذا بر این اساس مدیریت : اراضی استان گلستان اظهار کرد

 .در جهاد کشاورزی کاری سخت است

در استان : درصد اراضی کشور بر عهده جهاد کشاورزی و مدیریت اراضی قرار دارد، تصریح کرد 3۳ینکه مدیریت وی با بیان ا

هکتار اراضی کشاورزی یک پرسنل در بخش جهاد کشاورزی وجود دارد و از این لحاظ با کمبود نیرو رو به  ۰۸۳گلستان برای هر 

 .گر بخش کشاورزی این اراضی را مدیریت کنندنیروی جهاد ۸۳۳توانید یک هزار و  رو نیستیم و می

در پنج دهه گذشته یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را در کشور از دست : رئیس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد

هکتار در کشور  33۸هکتار امروز به  3شود و میانگین اراضی کشاورزی ما از  دادیم و روز به روز میزان اراضی کشاورزی خرد می

 .رسیده است

 میانگین مساحت اراضی کشاورزی در مازندران تنها یک هکتار است

تغییر کاربری و سودجویی از : افشار با بیان اینکه میانگین مساحت اراضی کشاورزی در استان مازندران تنها یک هکتار است، افزود

ای رو به رو  های شمالی کشور با مسائل مشابه ن حسب استانترین عوامل در تخریب اراضی کشاورزی و ملی است و بر ای مهم

 .هستند

هزار هکتار اراضی کشاورزی و منابع  ۸۳۳میلیون و  6میلیون نفری  5های شمالی با جمعیت  سه استان: این مسئول یادآور شد

 .کشور قرار دارندها از نظر منابع آبی در بین شش استان پایانی  طبیعی دارد و با وجود سرسبزی این استان

بدون اقدامات : های دیگر دولت دانست و گفت تر از ارگان رئیس سازمان امور اراضی کشور مسئولیت جهاد کشاورزی را سنگین

های اجرایی در این راستا حائز اهمیت  توان مشکالت اراضی و تغییر کاربری را حل کرد و اقدامات روحانیون و دستگاه فرهنگی نمی

 .است

 شود هزار قطعه عکس هوایی گرفته می 4۳۳هزار هکتار اراضی کشاورزی استان گلستان  24۳از 

در استان گلستان با وجود آن که تنها : های خالی مالیات اخذ کند، گفت افشار با بیان این که دولت به دنبال این است که از خانه

 .د مسکونی وجود داردمیلیون واح 2هزار واحد مسکونی برای سکونت نیاز است نزدیک به  3۸۳

این تعداد : شود، گفت هزار قطعه عکس هوایی گرفته می 5۳۳هزار هکتار اراضی کشاورزی استان گلستان  6۸۳وی با بیان اینکه از 

برداری استان  میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و مقدمات این امر اندیشیده شده و در حال حاضر طرح عکس 1۸برداری به  عکس

 .پایان رسیده است گیالن به

اکثر اراضی : بندی و ارائه سند به اراضی کشاورزی فاقد سند در استان گلستان اشاره کرد و گفت این مقام مسئول به پالک

بندی و ارائه سند  کل ثبت اسناد وضع کردیم به دنبال پالک کشاورزی استان گلستان فاقد سند است و با عقد قراردادی که با اداره

 .رزی هستیماراضی کشاو

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳3۳۳۳31۰ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸2, دوشنبه

 توسعه تجارت و بازار محصوالت ارگانیک برگزار می شود  المللی بینهمایش 
المللی جنبش  المللی توسعه تجارت و بازار محصوالت ارگانیک فردا با حضور رئیس فدراسیون بین سومین همایش بین

 .شود و مقامات کشوری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آغاز می( آیفوم)ارگانیک 

المللی توسعه تجارت و بازار محصوالت ارگانیک که با  ، در سومین همایش بین(ایانا)رنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خب

شود، متخصصانی از کشورهای آمریکا، آلمان استرالیا، هندوستان، سوئیس و  همکاری انجمن ارگانیک و دفتر آیفوم در ایران برپا می

 .دپردازن ایران به تبادل اطالعات می

پژوهشی، اجتماعی و ترویجی  -، دستاوردهای علمی (تراریخته)کارگیری موجودات دستکاری ژنتیکی شده  های به بررسی ریسک

کشاورزی ارگانیک در آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا، آشنایی با تولید،صنعت و تجارت پنبه، منسوجات ارگانیک از محورهای 

 .تخصصی همایش است

در توسعه کشاورزی ارگانیک و مرور قوانین و استاندارهای تولید و تجارت ارگانیک  IFOAMای  حمایتی برنامههای  همچنین جنبه

 ./روزه است از دیگر اهدف این همایش یک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰3۳3-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, شنبه

 آغاز کشت جدید گندم از اواخر شهریورماه / های ایران آلوده به کود شیمیایی نیست خاک
توان  کنند، نمی کنند، اقدام به کوددهی نمی گاه کشاورزان به مقداری که محصول از مزرعه برداشت می از آنجا که هیچ

 .ی شیمیایی را به اراضی کشاورزی نسبت دادآلوده کودها

 86۳تاکنون هفت میلیون و : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مجری طرح گندم امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

طور قطع  و بهصورت تضمینی خریداری شده است، در حالی که هنوز برداشت در مناطق سرد ادامه دارد  تن گندم از کشاورزان به

 .برداشت گندم رقم هشت میلیون تن را از سر خواهد گذراند

 .شود شود که گندم آنها تدریجی وارد چرخه می ای انجام می در برخی مناطق وجین دو مرحله: پور افزود اسماعیل اسفندیاری

 آغاز کشت جدید گندم از اواخر شهریورماه 

: شود، خاطرنشان کرد جاری کشت جدید گندم در مناطق سرد کشور شروع می وی با اعالم اینکه از اواخر شهریورماه سال

شده را جدی گرفته و از کودهای فسفاته، پتاسه و نیتراته در جای خود استفاده  کشاورزان استفاده از بذور گندم بوجاری و ضدعفونی

 .کنند

عنصر مورد نیاز برای  16حدود : ی درست نیست، ادامه دادهای ایران به کودهای شیمیای پور با اعالم اینکه آلودگی خاک اسفندیاری

عنوان مثال اگر قرار است چهار تن گندم برداشت شود،  حاصلخیزی خاک است که هشت عنصر آن اصلی و مابقی فرعی است؛ به

، این در حالی شود کیلوگرم نیز سوپرفسفات تریپل برداشت می 1۳۳شود و  کیلوگرم اوره از خاک برداشت می 3۳۳تا  28۳حدود 

های کشور آلوده به  توان گفت که خاک بنابراین نمی. دهند گاه کشاورزان ایرانی به این مقدار کود به زمین نمی است که هیچ

 .کودهای شیمیایی است

شناسی در سطح کشور وجود دارد که  آزمایشگاه خاک 1۸۳حدود : وی بر آزمایش خاک توسط کشاورزان تأکید کرد و یادآور شد

هکتار را برای نمونه ارسال کنند تا میزان دقیق مصرف کودهای شیمیایی مشخص شود  1۳زم است کشاورزان خاک هر هفت تا ال

کند و همچنین از مصرف زیاد از  کند، خاک کشور را نیز غنی می که این امر عالوه بر آنکه کمک به افزایش کمی و کیفی تولید می

 .کاهد ایش هزینه برای آنها ندارد، میحد کودهای شیمیایی که چیزی جز افز

 آزمایش خاک برای تولیدی پایدار ضروری است 

برای داشتن تولیدی پایدار و اقتصادی الزم است که کشاورزان آزمایش خاک را جدی بگیرند و با : مجری طرح گندم تصریح کرد

 .مؤسسه تحقیقات خاک و آب بیشتر همکاری کنند

کند  ناوب زراعی از دیگر مسائلی است که در کنار مصرف کودهای حیوانی و شیمیایی کمک میت: پور تأکید کرد اسفندیاری

 .کشاورزی موفقی را داشته باشیم

سازمان حفظ نباتات کشور سموم استانداردی را برای ضدعفونی و بوجاری بذور گندم آماده کرده که الزم است : وی اظهار داشت

 .کشاورزان از آن استفاده کنند

از آنجا که مؤسسه تحقیقات دیم کشور به نتایج : کاری دعوت کرد و گفت طرح گندم کشاورزان مناطق دیم سرد را به خشکه مجری

کاری رسیده، الزم است قبل از نخستین بارندگی، کشاورزان گندم خود را کشت کنند تا ریشه قبل از  قابل توجهی درباره خشکه

 .بارندگی آماده شده باشد

توانند زمان  ها می کشاورزان مناطق مختلف کشور با استفاده از اطالعات سازمان هواشناسی استان: ر همچنین افزودپو اسفندیاری

 .دقیق بارندگی را مشخص کرده و اقدامات الزم در زمینه کشت را انجام دهند

 .کاری در مناطق دیم سرد انجام شود وی توصیه کرد که از نیمه دوم شهریورماه خشکه
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ترین آفات این محصول استراتژیک محسوب  های آشکار، پنهان و پاخورده گندم از مهم سیاهک: پور خاطرنشان کرد ریاسفندیا

 ./شوند که استفاده از سم باکیفیت برای ضدعفونی و بوجاری بذور مصرفی مورد تأکید وزارت جهاد کشاورزی است می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰۰16-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۳, دوشنبه

 تهیه طرح توسعه تولید دانه های روغنی، برنج، پنبه، شکر، گندم و جو 
بزودی پول : کار از دولت به دلیل تاخیر در پرداخت پول گفتوزیرجهاد کشاورزی با عذرخواهی از گندمکاران طلب 

 .این بخش تامین خواهد شد چراکه فصل کشت بوده و دوباره باید برای خریدن نهاده ها باید هزینه پرداخت کنند

کاران هر چه ، محمود حجتی در حاشیه نشست هیات دولت با تاکید بر اینکه پول گندم(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

میلیون تن  8هزار تن گندم تا امروز خریداری شده که این مقدار به  8۸۳میلیون و  5خوشبختانه : زودتر پرداخت می شود، افزود

 .خواهد رسید

هزار میلیارد تومان از وجه گندم را به گندمکاران  5متاسفانه به خاطر مشکالتی که در تامین نقدینگی پیدا شد، حدود : وی گفت

 .هزار میلیارد تومان بدهکار هستیم 2رداخت کردیم و حدود پ

میلیارد تومان  2۳۳با توجه به تمهیدات دولت و همکاری بانک های دولتی و خصوصی امروز حدود : حجتی خاطر نشان کرد

 .دریافت و در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت

نه این کار را ادامه دهد تا هر چه زودتر وجه گندم به کشاورزان وی اظهارامیدواری کرد که وزارت جهاد کشاورزی بتواند روزا

 .پرداخت شود

 .با وجود کاهش بارش ها خرید تضمینی گندم بیشتر شده است: حجتی اظهارداشت

این طرح وقتی تصویب : وی همچنین از تهیه طرح توسعه تولید دانه های روغنی، برنج، پنبه، شکر، گندم و جو خبر داد و گفت

 .ابالغ خواهد شد شود،

کننده باید حدود  ام که قیمت مرغ برای مصرف از یک سال قبل تا حاال گفته: حجتی در مورد وضعیت قیمت مرغ هم اظهار کرد

 .هفت هزار تومان باشد و االن هم بیشتر از این نیست

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰۰68-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۳, دوشنبه

 نصیب ماند  آرتمیا از اعتبارات احیای دریاچه ارومیه بی
دلیل آنکه هیچ  شود که متأسفانه به میآرتمیای موجود در دریاچه ارومیه یکی از پنج گونه معروف جهانی محسوب 

 .اعتباری از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه به این موجود اختصاص پیدا نکرده است، در معرض نابودی است

از آنجا که : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

میای موجود در دریاچه ارومیه یکی از پنج گونه موجود در دنیا است که به نام ایران به ثبت رسیده، الزم است فکری اساسی به آرت

 .حال زنده ماندن یا نماندن آن انجام شود

ترین  کوچک با وجود آنکه ستاد احیای دریاچه ارومیه جلسات مختلفی در این زمینه برگزار کرده است،: یوسفعلی اسدپور افزود

 .اعتباری برای حفظ ذخایر آرتمیای این دریاچه اختصاص پیدا نکرده است

تاکنون یک ریال نیز برای حفظ ذخایر آرتمیا اختصاص نیافته و این امر جای نگرانی دارد، زیرا از بین رفتن این : وی خاطرنشان کرد

 .نی در وضعیت نامناسبی قرار گیریمشود که از لحاظ ارزشی و اعتبار ذخایر ایرا گونه باارزش باعث می

آرتمیا شاخص اصلی دریاچه ارومیه از لحاظ بیولوژیک، تنوع زیستی و مهاجرت کلیه پرندگان است و با وجود : اسدپور ادامه داد

 .شود های تحقیقاتی مناسبی تهیه شده است، اما هیچ اهمیتی به آن داده نمی آنکه طرح

 ذخایر دریاچه ارومیه تدوین هفت طرح تحقیقاتی برای حفظ

هفت طرح تحقیقاتی در این زمینه تدوین شده که حفظ ذخایر و احیای آنها را : رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور تصریح کرد

 .مدنظر دارد

گرم در لیتر رسیده که در این شوری هیچ موجود  ۰5۳اشباع یعنی  در حال حاضر شوری آب دریاچه به حد فوق: وی یادآور شد

 .تواند ادامه حیات دهد ای ازجمله آرتمیا نمی هزند

های شیرین به این  بر اساس آخرین بررسی که در سه ماهه نخست سال جاری در محل مصب ورودی آب: اسدپور تأکید کرد

 .اند اند و سپس از بین رفته دهد که آرتمیاها تنها برای دو ماه و نیم مشاهده شده دریاچه انجام شده است، نشان می

های رسیده، تنها هشت درصد از آب دریاچه ارومیه در نیمه شمالی باقی مانده و  بر اساس اطالعات و گزارش: ی اظهار داشتو

 .مابقی آن خشک شده است

 .شود رنگ دریاچه طبیعی بوده، اما بر میزان خشکی آن هر روز افزوده می: اسدپور همچنین گفت

صورت  های حفظ ذخایر به کشور وابسته به مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی بوده و طرح مرکز تحقیقات آرتمیای: وی در ادامه افزود

 .رغم کمبود اعتبار در حال اجرا دارد های طبیعی به پایلوت در استخرهایی و در حاشیه این دریاچه را با حداقل آب موجود و مکانیزم

 میا در زیستگاه طبیعیمیلیون تومان اعتبار برای اجرای طرح حفظ ذخایر آرت 4۳۳نیاز به 

به شرطی که اعتبارات الزم برای این گونه ارزشمند طبیعی اختصاص پیدا : رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور خاطرنشان کرد

های طبیعی حاشیه دریاچه در سه  شده به مرحله اجرا خواهد رسید و طرح حفظ ذخایر آرتمیا در زیستگاه های تدوین کند، طرح

میلیون  2۳۳های فوق درخواست شده است، حدود  ای که برای اجرای طرح اعتبار اولیه: اسدپور ادامه داد.خواهد بود سایت قابل اجرا

دلیل اهمیت آرتمیا و همچنین حیات دریاچه ارومیه خواهان  به: وی تصریح کرد.ایم تومان است که هنوز هیچ تخصیصی نداشته

دلیل وجود این موجودات  نیمی از ارزش دریاچه ارومیه به: اسدپور یادآور شد.هستیم شده های تدوین توجه و تأمین اعتبار به طرح

در صورت تخصیص اعتبار خواهیم توانست آرتمیای دریاچه : وی در پایان تأکید کرد.است که متأسفانه در حال از بین رفتن هستند

 ./ارومیه را از نابودی نجات دهیم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/2۰۰83-1.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/24483-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸0, پنجشنبه

رسانه مستقل تصمیم را به / های محصوالت تراریخته هستند ها در ارتباط مستقیم با کمپانی برخی رسانه
 گذارد  عهده مردم می

های گروهی در بحث انتشار اخبار تولید یا تجارت محصوالت  رسانه: المللی ارگانیک گفت رئیس جنبش فدراسیون بین

 . نندتراریخته، باید استقالل و تعادل را رعایت ک

در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ( آیفوم)المللی ارگانیک  رئیس جنبش فدراسیون بین "آندرو لویی"

جهان امروز جهان قدرت : افزود( GMO)ها در ایجاد آگاهی عمومی از اثرات محصوالت تراریخته  در رابطه با نقش رسانه( ایانا)

ای،  است، اما نکته قابل تأمل وجود دو ویژگی مهم اعتبار رسانه... بوک و ی اجتماعی چون توییتر، فیسها های گروهی و شبکه رسانه

 .رسانی است یعنی داشتن استقالل و تعادل در اطالع

ا های محصوالت تراریخته هستند و ب در ارتباط مستقیم با کمپانی  ها متأسفانه در حال حاضر تعدادی از رسانه: وی خاطرنشان کرد

کنند و از عدم آگاهی افکار عمومی  های تبلیغاتی گسترده در راستای انتشار این محصوالت می شارژ مالی آنها اقدام به دریافت آگهی

 .کنند نسبت به مخاطرات این دسته از محصوالت کشاورزی، سوءاستفاده می

کنند و در اختیار افکار عمومی  دریافت پردازش می های آگاه است که اطالعات را پس از منظور من رسانه: رئیس آیفوم ادامه داد

های محصوالت تراریخته را به بحث بگذارند و در نهایت تصمیم را در مورد اینکه  درستی تمامی جنبه ها باید به رسانه. گذارند می

 .به عهده مردم بگذارند "آیا محصوالت ارگانیک خطرناک هستند؟"

المللی ارگانیک با محصوالت تراریخته و انتقاد اخیر پاپ  مورد مخالفت جنبش فدراسیون بین لویی در ادامه در پاسخ به پرسشی در

: سازی این محصوالت تصریح کرد رهبر کاتولیک های جهان به عنوان یک رهبر مذهبی جامعه مسیحیان جهان از تولید و تجاری

نیم؛ بیوتکنولوژی کشاورزی جدیدترین تکنولوژی در حوزه شده را تنها از منتظر تکنولوژی نگاه ک اگر محصوالت دستکاری ژنتیکی

های محصوالت تراریخته هنوز  های مثبتی نیز داشته باشد، اما بحث اصلی این است که کمپانی تواند کارایی کشاورزی است و می

اند و این نگرانی ما را  ادهزیست ند  کننده و علمی به ما در مورد اثرات جانبی این محصوالت بر سالمت انسان و محیط پاسخی قانع

 .کند بیشتر می

های کارشناسی دلسوزان توسعه کشاورزی پایدار، نظرات رهبران  البته باید تاکید کنم در کنار توصیه: وی در پایان تأکید کرد

 .تواند در هوشیاری مردم بسیار در پیگیری افکار عمومی مؤثر باشد مذهبی جهان می

المللی  ای اخبار همایش بین عنوان رسانه تخصصی کشاورزی به پوشش رسانه ری کشاورزی ایران بهآندرو لویی از اینکه خبرگزا

های محصوالت تراریخته قرار نگرفته، اظهار خشنودی نمود و  ارگانیک مبادرت ورزیده است و تحت تأثیر فشار احتمالی کمپانی

دار محیط زیست  ر اعضای انجمن ارگانیک ایران و کارشناسان دغدغهدا ها و تالش ادامه اظهار امیدواری کرد با برگزاری این همایش

ویژه  های علمی مطمئن برای رفاه واقعی و بلندمدت نسل امروز و به و حتی کشاورزان حامی توسعه پایدار، کشاورزی ایران با شاخص

 ./های بلند موفقیت را بردارد فردا گام

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰383-1.html 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/24383-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۳, دوشنبه

 اعالم آمادگی سازمان نظام مهندسی برای تحول کشاورزی با دانش مهندسان 
 .رهبری در حوزه کشاورزی بیانیه ای را صادر کردسازمان نظام مهندسی کشاورزی پیرو منویات اخیر مقام معظم 

به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، مقام ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ر دادند که از این محور اساسی را در بخش کشاورزی مورد تأکید و توجه قرا ۸معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت دولت با ایشان، 

های مختلف بود که در  جمله استفاده از فناوری روز در کشاورزی و استفاده از ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در استان

پاسداشت این بیانات تحول آفرین، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به صدور بیانیه ای اقدام کرده که مشروح 

 :تآن به شرح زیر اس

در سایه سار رهنمودهای مقام عالی والیت در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت در هفته بزرگداشت شهیدان گرانمایه از خیل 

عاشقان خدمت شهید رجایی و شهید باهنر در دیدار با اعضای هیات دولت، مقام معظم رهبری در بیانات گرانسنگ خویش چون 

برجسته ای در توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی توجه دادند که به طور قطع این توجه زمینه گذشته دولت و ملت را به نکات 

 .ساز یک تحول در برنامه های اجرایی توسعه بخش کشاورزی خواهد بود

از  استفاده از فن آوری روز در کشاورزی و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در روستاهای مختلف یکی

فرازهای مهم سخنان رهبر فرزانه در این دیدار بود که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با وظیفه افزایش توانمندی 

دانش آموختگان و ساماندهی ایفای نقش موثر مهندسان کشاورزی در حوزه های مختلف ضمن سپاس بیش از گذشته با انگیزه 

اه خود قرارداده و بر این عقیده است که امنیت غذایی به عنوان مقدمه ای در اقتدار ملی از مسیر فراوان این چراغ هدایت را فرا ر

توسعه شاخص های بهره وری از عوامل تولید بویژه آب فراهم گشته و هر گونه افزایش بهره وری نتیجه کاربرد دانش، فن آوری و 

ز رقابت خستگی ناپذیر علمی در عرصه های تولید و فراوری محصوالت نوآوری بوده و امروزه رقابت های محصول در بازار ناشی ا

 .کشاورزی است

بدون شک اعمال مدیریت مطلوب در بخش کشاورزی با هدف عرضه مناسب کمی و کیفی تولید مستلزم به کارگیری روش های 

با استانداردهای مورد نظر و اعمال نظارت اصولی تولید با کلیه موازین علمی و فنی بوده و برای حصول اطمینان از مطابقت تولید 

های همه جانبه فنی الزم در کلیه مراحل قبل، حین و پس از تولید با جلب مشارکت بهره برداران امری ضروری بوده و حضور 

وز و سازمان یافته دانش آموختگان رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی با شرایط محیطی و دانش بومی همراه دانش فنی ر

با انگیزه خدمت و در ارتباط تنگاتنگ و سازنده با بهره برداران کشاورزی می تواند نتایج مطلوبی را در اجرای برنامه های توسعه 

 .فراراه برنامه ششم توسعه در بخش قرار دهد

ی مبتنی بر استفاده حضور مهندسان جوان به عنوان یک هدف با رویکرد توسعه کشاورزی مبتنی بر دانش به جای توسعه کشاورز

گسترده از منابع طبیعی مستلزم تغییر در نگاه رویه ها و روشهایی است که شرایط را به منظور مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و 

مدیریتی برای افزایش نفوذ دانش و ارتقای بهره وری و مهندسی سازی فرایند تولید تسهیل نموده و نهاده دانش به عنوان یک 

 .موثر در تابع تولید خود را نمایان سازد عامل تولید

اگر امروز برون رفت از معضالت اقتصادی در چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار می گیرد و از منظر اقتصاد 

باید در کابرد سیاسی امنیت غذایی یک امر حاکمیتی قلمداد می شود، پایه های استحکام تولید و افزایش کارایی عوامل تولید را 

 .دانش و باز تعریف زنجیره های عرضه محصوالت کشاورزی جستجو کرد
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بدون تردید شکل گیری زمینه های یک تحول در بخش کشاورزی با اجرای سیاست های کلی بخش کشاورزی ابالغی از سوی مقام 

بی بدیلی را جهت شکوفایی بخش  معظم رهبری و سخنان اخیر ایشان در بهره گیری از دانش مهندسان کشاورزی فرصت های

 .کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود منابع انسانی خالق، نوآور، آرمان گرا و دارای اخالق حرفه ای رقم خواهد زد

در این رابطه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگ ترین تشکل غیردولتی، صنفی، تخصصی و حرفه ای 

هزار تشکل سازمان یافته و نزدیک به سه هزار شرکت خدمات فنی  3هزار دانش آموخته و بیش از  2۳۳ت بیش از با عضوی

هزار دانش آموخته تمامی مساعی و تالش خود را جهت تحقق  2۸مهندسی و مشاوره ای مستقر در عرصه فعالیت و متشکل از 

کلیه اعضاء حقیقی و حقوقی خود و در قالب یک نظام برنامه ریزی شده از  منویات معظم له بکار بسته و با بهره گیری از توان علمی

 .خدمات کارشناسی این نیروی عظیم نهایت تالش خود را به عمل خواهد آورد

به گزارش ایانا، در پایان این بیانیه سازمان نظام مهندسی اظهار امیدواری کرده تا با گسترش حمایت های دولت تدبیر و امید و 

همکاری های وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای ذی ربط از ظرفیت و قابلیت موجود دانش آموختگان بخش کشاورزی  توسعه

 ./نهایت استفاده جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسالمی در برنامه ششم توسعه به عمل آید

http://www.iana.ir/tashakkol/item/2۰۰82-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان

 توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در راستای خودکفایی تولید
خودکفایی توان به  ها می های جوی، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و ایجاد گلخانه با مهار ریزش: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .محصول دست یابیم

، در خصوص اقدامات الزم اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اهلل میر مرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار هدایت

های  پتانسیل و امکانات الزم برای امورات زیربنایی و نهاده  در واقع استعدادها،: در زمینه خودکفایی تولیدات داخلی اظهار داشت

 .کشاورزی باید تأمین کنیم تا مشکل کشاورزان در این زمینه حل شود

ها  های مرزی، استفاده بهینه از آب، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و ایجاد گلخانه های جوی و رودخانه با مهار ریزش: وی افزود

 .صوالت داخلی دست یابیمتوان به خودکفایی مح می

با توجه به اینکه کشور ما یکی از کشورهای غنی و پرتوان است که اگر سطح زیر کشت به اندازه نیاز : میرمراد زهی تصریح کرد

 .باشد قطعا به واردات نیازی نخواهیم داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/۸233833 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان

 های صنفی در عرضه محصوالت کشاورزی  نقش تشکل
های صنفی و غیر دولتی  توانند از تشکل کشاورزان در عرضه محصوالت خود می: نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .استفاده کنند

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران سیدراضی نوری نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

ترین چالش بخش کشاورزی عرضه محصوالت است که از  مهم: ، در خصوص بازار عرضه محصوالت کشاورزی اظهار داشتجوان

گران و  ق تعاون روستایی و مجمع صادرکنندگان باید بازاریابی محصوالت را پیگیری کرد و از سویی با کاهش تعداد واسطهطری

 .دالالن تولیدکنندگان به سود واقعی خواهند رسید

زنجیره وجود های صنفی و غیردولتی ارتباط تنگاتنگی به صورت  میان تشکل: های صنفی و غیردولتی افزود وی در خصوص تشکل

 .ها استفاده کنند توانند در عرضه محصوالت خود از این مجموعه دارد که کشاورزان می

توانند در تنظیم  دولت اختیاراتی به این مجموعه واگذار کرده و از سویی آنها می ۰۰طبق سیاست اصل : نوری در پایان تصریح کرد

 .ته باشندکننده نقش بسزایی داش بازار حقوق تولیدکننده و مصرف

http://www.yjc.ir/fa/news/۸2338۰8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایسنا - 1۹۳۱شهریور  ۰یکشنبه 

  قیمت مرغ باید هفت هزار تومان باشد: وزیر جهاد کشاورزی
  .کننده باید حدود هفت هزار تومان باشد مصرفقیمت مرغ برای : وزیر جهاد کشاورزی گفت

هیات دولت در جمع ( یکشنبه)، محمود حجتی پس از جلسه عصر امروز (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

هفت هزار  کننده باید حدود ام که قیمت مرغ برای مصرف از یک سال قبل تا حاال گفته: خبرنگاران درباره قیمت مرغ اظهار کرد

 .تومان باشد و االن هم بیشتر از این نیست

http://www.isna.ir/fa/news/31۳2۳8۳4442 
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 ایران اکونا 1۹۳۱/  شهریور/  ۸۰, شنبه 
 سال گذشته 4۳درصدی ضریب امنیت غذایی کشور در  44سقوط 

، 8۰درصد رسیده در حالی که این رقم در سال  6۳ضریب امنیت غذایی در حال حاضر به : رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

 .درصد بوده است 82

سازمان امور اراضی در مسیر مطالبات مقام : های صدا و سیما با اعالم این مطلب، افزود قباد افشار در مراسمی در مرکز همایش

 .دولت، قوه قضاییه، مجلس در حال حرکت است که در این زمینه نیازمند همراهی همه مردم هستیممعظم رهبری، 

در یکدهه گذشته این سازمان نه تنها از اهداف خود دور و کم رنگ شده بلکه عرصه را برای ایجاد تخلفات باز : وی خاطرنشان کرد

ناسب کشاورزی در سالهای گذشته مورد تاخت و تاز وتخریب قرار های م عرصه: رئیس سازمان امور اراضی ادامه داد. کرده است

 .گرفته است و عده ای از افراد برای سودجویی و یا راحتی خود اقدام به این کار کرده اند

دهه گذشته یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ما نابود شده است و در این  ۸در : رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد

 .میلیون تن تولید خود را از دست داده است 1۳تا  ۸ بین

اند که لطف خدا  مردمی که آب و خاک دارند اما نتوانند غذای خود را تأمین کنند مردمی»گوید می( ع)امام علی: افشار اظهار کرد

 .اما ما این الطاف را داریم و در حال نابودی آنها هستیم« شامل حال آنها نیست

هزار هکتار از اراضی کشاورزی به بهانه باغ و باغچه تبدیل  2۳د روز پیش در شیراز بودم که در این استان چن: وی اضافه کرد

 .وضعیت شده است

آید درحالی که  هدررفت آب خیانت به کشور است و گناهی نابخشودنی به حساب می: رئیس سازمان امور اراضی کشور تأکید کرد

 .گیرد ی دارد برای تفریح مورد استفاده قرار میاین آب قابلیت تولید در بخش کشاورز

شود که این امر مصداق بارز اسراف به  از ویالهای چندصد میلیونی در کشور ساالنه یک ماه بیشتر استفاده نمی: افشار اضافه کرد

 .آید حساب می

صدا و سیما و قوه قضاییه مجلس : وی با بیان اینکه برای بازرگداندن اراضی کشاورزی نیازمند یاری و کمک همه هستیم گفت

 .ها و همه مردم در حفظ اراضی کشاورزی تأثیرگذار هستند خبرگزاری

هایی که در این  سال گذشته ما شاهد این بودیم که علی رغم فعالیت 2۳تا  1۳در : رئیس سازمان امور اراضی کشور یادآور شد

های صورت گرفته وجود نداشت اما امروزه مقام  ر مشخصی برای تالشاند و مسی سازمان وجود داشته اما بازخورد مناسبی نداشته 

 .خواهند معظم رهبری این مسیر را مشخص کرده است و مردم این مهم را از ما می

 برابر شده است 2۳بودجه سازمان امور اراضی *

برابر کرده و اجازه تأمین و  2۳اراضی را  دولت بودجه سازمان امور: برای ارتباطات مردمی گفت 131افشار با اشاره به سامانه تلفنی 

 .ایم ای مانند سند دارکردن اراضی کشاورزی را ایجاد کرده همچنین طرح های برزمین مانده. تجهیز به سازمان ما داده است

امل عو: های صدا و سیما برای فرهنگ سازی برای حفظ اراضی کشاورزی، یادآور شد وی با اشاره به سریال پایتخت و همکاری

سریال پایتخت امسال به صورت خودجوش با سازمان امور اراضی همکاری کردند که این سریال نقش مهمی در فرهنگ سازی 

 .مردم دارد

برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی وزارت کشور با ایجاد ستاد جلوگیری : رئیس سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد

المال و وزارت نیرو با جلوگیری از خدمات ما را  با ریاست استانداران قوه قضاییه با شورای حفظ حقوق بیتاز تغییر کاربری اراضی 

 .بیند در این زمینه همراهی کرده است و این سازمان هیچ مانعی برای خود در مقابل با زمین خواری نمی

درصد  6۳ضریب امنیت غذایی در حال حاضر به : است، گفتسال زمان نیاز  8۳۳تا  5۳۳افشار با اشاره به اینکه برای تولید خاک 

درصد بوده است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تأمین خودکفایی نیازمند به این  82، 8۰رسیده در حالی که این رقم در سال 
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 .اراضی هستیم

آمادگی کرده تا قوانینی که نیازمند به های مناسبی با این سازمان دارد و اعالم  مجلس شورای اسالمی نیز همکاری: وی تأکید کرد

 .اصالح هستند تغییر دهد

ایم تا در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری  همه ما عزم خود را جزم کرده: رئیس سازمان امور اراضی کشور در پایان اظهار داشت

چیزی به اسم زمین خواری وجود نداشته  های آینده و نظام برای ارائه خدمات بهتر تالش کنیم و شاهد این امر باشیم که در سال

 .باشد

http://iranecona.com/19441 
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 نهاده 
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸2, دوشنبه

 کش میکروبی اعالم شد  های آفت ضوابط جدید درج آفات هدف روی برچسب
ها  بندی های میکروبی، اطالعات شامل آفات هدف، محصول و دز مصرفی روی بسته کش منظور توسعه کاربرد آفت به

 . گیرد قرار می

: ، هیئت نظارت بر سموم سازمان حفظ نباتات با اعالم این خبر گفت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای خود را که شامل آفات هدف، محصول و دز  تواند موارد توصیه کش می کننده آفت بتهای تولیدکننده، واردکننده و ث شرکت

ها  بندی شده در صورت تأیید توسط این سازمان روی بسته کش به سازمان ارائه دهند تا مستندات ارائه مصرفی است را به همراه آفت

 .قرار گیرد

منظور توسعه کاربرد  هیئت نظارت بر سموم به 3۰خردادماه  2۸برپایه این گزارش، این مصوبه پیرو مصوبه جلسه مورخ 

شده برای آفت هدف و محصول معین،  کش میکروبی ثبت های میکروبی صادر شده است که مقرر می دارد، برای هر آفت کش آفت

کشاورزی موجود  ها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی برای سایر آفات و محصوالت چنانچه توصیه تحقبیقاتی معتبر از سوی مؤسسه

توانند برای آفات هدف  های تولیدکننده و واردکننده با نام ژنریک می کش و نیز سایر شرکت کننده آفت باشد، شرکت ثبت

 .شده، دز مصرف را به هماره مدارک و متسندات الزم جهت بررسی به این سازمان ارائه کنند توصیه

چنانچه مستندات دز مصرف تأیید شود، شرکت . یکروبی بررسی خواهد شدهای م کش شده در کارگروه ثبت آفت مستندات ارائه

شده با ذکر محصول و دز مصرف روی  متقاضی در صورت پذیرفتن مسئولیت حقوقی آن، مجاز به درج آفت یا آفات هدف توصیه

. ارگروه، دو ماه استشده برای بررسی مستندات مرتبط از زمان تکمیل مدارک و ارسال به ک مدت تعیین. برچسب خواهد بود

پس از . صورت کتبی از طریق دبیرخانه هیئت نظارت بر سموم به شرکت اعالم خواهد شد چنانچه مدارک تأیید شود، مراتب به

شده در صورت نقص مدارک یا چنانچه کارگروه به مدارک تکمیلی نیاز داشته باشد، مسیر بررسی  بررسی مدارک در مهلت تعیین

 .ق تکرار خواهد شدمدارک با شرایط فو

 ./زمان بررسی مستندات را از زمان ارائه دو ماه اعالم کرد این سازمان مدت 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰3۳۰-1.html 
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 نهاده
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, چهارشنبه

  GMOرویه سموم، کودهای شیمیایی و تولید و واردات محصوالت  مخالفت با مصرف بی
المللی توسعه تجارت و بازار محصوالت ارگانیک پس از پایان همایش که شامگاه  کنندگان سومین همایش بین شرکت

رویه سموم دفع آفات و  دیروز در اتاق ایران به پایان رسید، با صدور بیانیه ای مخالفت خود را نسبت به مصرف بی

قبل از انجام ( GMO)کودهای شیمیایی، همچنین تولید و واردات و عرضه محصوالت دستکاری شده ژنتیکی 

 .های علمی اعالم کردند مطالعات و بررسی

رگانیک در المللی توسعه تجارت و بازار محصوالت ا کنندگان سومین همایش بین ، شرکت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

متن این بیانیه که به امضای آن ها رسید با عنایت به حساسیت و موقعیت تولید و عرضه محصوالت کشاورزی از مزرعه تا سفره 

رویه سموم دفع آفات و کودهای  ضمن حمایت از توسعه تولید محصوالت ارگانیک، بدین وسیله مخالفت خود را نسبت به مصرف بی

های علمی  قبل از انجام مطالعات و بررسی( GMO)واردات و عرضه محصوالت دستکاری شده ژنتیکی  شیمیایی، همچنین تولید و

 .اعالم داشتند

های کارشناسی دقیق و مطالعات دانشگاهی گسترده در زمینه تولید  بنابراین گزارش بر اساس این بیانیه آن ها خواستار ایجاد کارگاه

موجودات زنده و امنیت محیط زیست رابط تنگاتنگ دارد شدند و تاکید کردند که هرگاه  و عرضه محصوالت تراریخته که با سالمتی

گذاری این محصوالت  کنندگان نسبت به برچسب تصمیم به مصرف این محصوالت گرفته شود در راستای حمایت از حق مصرف

 .اقدام الزم صورت پذیرد

های آینده و سیاره زندگی خود  عملکرد خود در مقابل نسل امروز و نسلدر این بیانیه تاکید شده است ما باید بتوانیم پاسخگوی 

 ./باشیم( کره زمین)

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰3۸۳-1.html 
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 نوغان داری
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 جهانیگزارشات 
 - ۳1/۸6/۸1فارس

فناوری سنجش از راه دور برای مقابله کم / شود درصد آب شیرین جهان در کشاورزی مصرف می 44: فائو 

 آبی
ای  انداز جدیدی در خصوص چگونگی مصرف آب به شیوه تواند تامین کننده چشم ای فائو می های ماهواره داده

 .تر در ایران باشد کارآمدتر و پربازده

در حال توسعه ( فائو)به نقل از دفتر نمایندگی فائو در تهران، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  خبرگزاری فارسبه گزارش 

نه و شمال پرتال اطالعاتی جدیدی با دسترسی آزاد برای عموم است که با بکارگیری تصاویر ماهواره ای به کشور های خاورمیا

 .آفریقا امکان مدیریت بهتر منابع ارزشمند آب را می دهد

پرتال مذکور جایگاه ارزشمندی در تامین بینش الزم برای : سرج ناکوزی نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران در این باره گفت

ه امکان تولید محصول بیشتر از هر قطره حمایت از کشورهایی که با مسئله کمبود آب دست به گریبان هستند، دارد به گونه ای ک

 . آب را می دهد

این پرتال جدید ثابت خواهد کرد که بدون شک وسیله ای بسیار ارزشمند و سودمند برای کشورهایی همچون ایران است : وی افزود

 .که هم اکنون با چالش اثربخشی مدیریت منابع آب موجود رو به رو هستند

اطالع رسانی نمایندگی فائو در ایران، در حال حاضر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت از به گزارش واحد ارتباطات و 

کمبود آب رنج می برند و این مسئله تاثیر قابل مالحظه ای را بر کشاورزی نیازمند آبیاری به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب در 

 . این منطقه گذاشته است

نتظار می رود این وضعیت در پی تغییرات آب و هوایی و تناوب بیشتر خشکسالی ها از وخامت بیشتری بر اساس بررسی های فائو، ا

 .برخوردار شود، به طوری که نهایتا تاثیر مخربی را بر روند تولید محصوالت غذایی خواهد داشت

د برای بهبود بهره وری منابع آب و خاک هدف از ایجاد پرتال جدید فائو جمع آوری و تحلیل داده های ماهواره ای است که می توان

دسترسی به تمامی این اطالعات به برای عموم آزاد است و کشورها و . و ارتقاء پایداری نظام های کشاورزی به کار گرفته شود

 . اشخاص نیازمند به این اطالعات می توانند به راحتی از آنها بهره مند شوند

 6الی  1اوت برابر با  28الی  23)را در جریان برگزاری کنفرانس ساالنه هفته جهانی آب فائو پیشنهاد انجام این پروژه جدید 

 .در استکهلم سوئد ارائه کرد( شهریور

این پروژه چهار ساله که منجر به توسعه پرتال اطالعاتی یادشده می شود، از سوی دولت هلند تامین مالی شده است و توسط فائو 

پیش بینی می شود . آی اچ ای و سایر مشارکت کنندگان به اجرا گذاشته خواهد شد -ی آب یونسکوبا همکاری موسسه آموزش عال

 .آغاز شود 2۳1۸( مهر ماه)انجام این پروژه از اکتبر 

گزارش دهی در : جیب هووگوین هماهنگ کننده این پروژه و کارشناس فنی بخش آب و خاک فائو در این مورد خاطر نشان کرد

مصرف آب هم اکنون یکی از نیازهای ملی در مناطقی است که با کمبود آب مواجه هستند و این اطالعات کلیدی باره بهره وری 

 .نقش مهمی را در ایجاد نظام های پایدار کشاورزی در این مناطق ایفا می کند

قعی در خصوص وضعیت بهره تصاویر ماهواره ای سنجش از راه دور به دولت ها این امکان را می دهد که اطالعات وا: وی افزود

برداری از منابع طبیعی را برای رشد تولید محصوالت غذایی، ارزیابی و تقویت اقدامات کشاورزی کنونی به شیوه ای کارآمدتر با 

 .اثرگذاری کم هزینه تر انجام دهند

http://www.farsnews.com/
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ابع آب و خاک ایجاد کرده است، فن آوری های سنجش از راه دور در حال حاضر انقالبی را در خصوص امکان ارزیابی بهره وری من

به گونه ای که با فراهم ساختن پوشش گسترده تر دریافت اطالعات بسیاری از کشورهایی که از ظرفیت ها و منابع الزم برای 

 .تحلیل و کار بروری این اطالعات برخوردار نیستند، را یاری می رساند

شامل سطح قاره ای که برگیرنده کل خاورمیانه و شمال آفریقا است، این پایگاه جدید داده ها به توسعه در سه مقایس فضایی 

این رویداد به متخصصان امکان اطمینان . سطح رودخانه ها و حوزه های آبریز کشورها و نهایتا سطح تحت پوشش آبیاری می شود

مختلف را برای اطمینان یافتن از یافتن از صحت اطالعات را در سطوح مختلف می دهد به گونه ای که نتایج بدست آمده از سطوح 

 .توصیه های مناسب و بهبود بکار گیرند

پشتیبانی های فنی فائو شامل کمک به کشورها در رصد وضعیت بهره وری منابع آب و خاک، شناسایی خالءهای بهره وری، 

 .ی شودپیشنهاد راهکارهایی به منظور کاهش این خالءها و مشارکت در رشد پایدار محصوالت کشاوزری م

بر اساس بررسی های فائو، میزان افزایش مصرف آب در سطح جهانی دو برابر سرعت رشد جمعیت در قرن گذشته است و تعداد 

 .مناطقی که در زمینه دسترسی به خدمات آب مطمئن با مشکل مواجه هستند نیز رو به رشد است

کند که این رقم برای کشورهای در حال توسعه بالغ  درصد آب شیرین را در جهان مصرف می 5۳در حال حاضر بخش کشاورزی 

 .درصد است 3۸بر 

روبرو  "مطلق"میلیارد نفر از جمعیت جهان با مسئله کمبود آب به صورت  138تعداد  2۳2۸بر اساس پیش بینی های فائو تا سال 

 .می شوند "نگران کننده"خواهند شد و بالغ بر دو سوم ساکنان کره زمین نیز وارد شرایط 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=133۰۳6۳۰۳۳۳318 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940604000918


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

2۹۸ 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۹, سه شنبه
 دهند  باروری درختان را افزایش می ها خفاش
 .باروری درختان منطقه گرمسیری را تا بیش از دوبرابر افزایش دهندتوانند قدرت  ها می خفاش

پژوهشی در دانشکده علوم کشاورزی  -المللی علمی  به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از اقتصاد سبز، یک تیم بین

اند که  گیاهان، به این نتیجه رسیدههای بهینه رشد و پرورش درختان و  حل کالیفرنیا، طی تحقیقات گسترده خود برای یافتن راه

 .توانند قدرت باروری درختان منطقه گرمسیری را تا بیش از دوبرابر افزایش دهند ها می خفاش

کند  نشینند، موادی از بدن آنها به تنه درخت انتقال پیدا می ها روی درختان گرمسیری می این محققان معتقدند هنگامی که خفاظ

این در حالی است که حتی . ای گیاهی مفید بوده و قدرت رشد و پرورش آنها را دوچندان خواهد کرده که برای ریشه و دانه

 .کند های گیاهی مثمرثمر بوده و به پرورش زودهنگام آنها کمک بسزایی می ها نیز برای رشد دانه فضوالت بدن خفاظ

ای که از بدن آنها پخش  ها و ماده ری فضوالت بدن خفاظآو نتایج این بررسی و تحقیقات باعث شده است تا محققان تصمیم به جمع

 .شود، بگیرند می

کننده درختان و گیاهان در هر مکان و هر زمان استفاده کرد و  عنوان یک ماده تقویت شود تا بتوان از این ماده به این اقدام باعث می

های مرتبط در سراسر دنیا  های متفاوت در فروشگاه بندی ستهتوان به مرور زمان این نوع ماده را در ب همچنین می. بهره الزم را برد

 ./وری باغداران قرار داد عرضه کرده و مورد بهره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰236-1.html 
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 گزارشات جهانی 
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, یکشنبه

 ذخیره گونه های بذرسیب زمینی در خزانه جهانی بذر برای آیندگان 
گونه های مختلف بذر سیب زمینی که یکی از مهمترین بذرهای : اعالم کرد( فائو)سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی 

 .بذر سوالبارد قطب شمال ذخیره شداصلی جهان به شمار می رود، برای آینده بسیار دور در خزانه جهانی 

به نقل از فائو، خزانه جهانی بذر سوالبارد، تسهیالت پشتیبانی است که در الیه منجمد ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ن در آن هزار بذر از سراسر جها 86۳دائمی اعماق زمین، واقع در شمالی ترین مدار قطب شمال قرار دارد و هم اکنون بیش از 

 .نگهداری می شوند

عملیات این ذخیره سازی که توسط بنیاد جهانی تنوع بذر و دولت نروژ تامین اعتبار شده، پنجشنبه گذشته با حضور خوزه گرازیانو 

ر داسیلوا مدیرکل فائو و نمایندگانی از کشورهای نروژ، پرو و کاستاریکا که در زمینه حفظ بذر گونه های گیاهی اصلی با یکدیگ

 .همکاری می کنند، انجام شد

 .ماموریت بنیاد یادشده، محافظت از تنوع بذر گیاهان برای امنیت غذایی نسل کنونی و آینده است

را در کوسکو پرو تاسیس ( معروف به پارک سیب زمینی)نمایندگان جوامع بومی آند که با همکاری هم، موسسه دی ال پاپا پراگ 

 .را در خزانه جهانی بذر ذخیره کردند بذر سیب زمینی 5۸۳نموده اند، 

این بذرها نتیجه پروژه های مشترکی است که با حمایت معاهده بین المللی منابع ژنتیک گیاهی فائو در زمینه غذا و کشاورزی اجرا 

 .گردیده است

مختلف بذر سیب زمینی  دانشمندان مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه کاستاریکا نیز با همکاری کشاورزان این کشور، گونه های

 .تنوع زیستی جهان است، اضافه کردند -وحشی را به خزانه جهانی بذر سوالبارد که بزرگ ترین کلکسیون کشاورزی

سیب زمینی که خاستگاه آن کوه های آند واقع در آمریکای جنوبی است، قرن هاست که بیش از دو هزار گونه آن در شکل ها، 

 .توسط کشاورزان آند پرورش داده می شودرنگ ها و اندازه های مختلف 

سیب زمینی هم اکنون سومین غذای اصلی مردم جهان است و بیش از یک میلیار نفر هر روز از سیب زمینی برای تغذیه استفاده 

 .می کنند

 .سیب زمینی حاوی چربی کمی است، اما سرشار از پروتئین، کلسیم و ویتامین سی است

سیاری از سیب زمینی های وحشی در منطقه ای که از اروگوئه واقع در جنوب شرقی آمریکای جنوبی عالوه بر این، گونه های ب

 .شروع می شود و تا ایالت آریزونای آمریکا ادامه دارد، می رویند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/2۰۰63-1.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, چهارشنبه

 پروژه مشترک وزارت انرژی و وزارت کشاورزی آمریکا برای تولید تایر گیاهی کلید خورد 
به دنبال تولید تایرهای اتومبیل از نوعی گیاه صحرایی بومی جنوب غربی آمریکا  Cooper Tireشرکت آمریکایی 

 .است guayuleبه نام 

شده  تایر کامل را از الستیک مشتق 2۳15تواند تا سال  ، این شرکت مدعی است می(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

guayule تولید کند. 

های  و همچنین دانشگاه PanAridusها به نام  دهنده گیاهان و تولیدکننده الستیک از آن در این پروژه، یک شرکت کشت

 .کلمسون و کورنل نیز همکاری دارند

میلیون دالری است که  633با بودجه « تحقیقات توده زیستی و توسعه مبتکرانه»بخشی از برنامه  Cooper Tireپروژه شرکت 

 .شود توسط وزارت انرژی آمریکا و وزارت کشاورزی این کشور به طور مشترک تامین می

تواند به شکل الستیک پردازش شود، همچنین صمغی  عالوه بر تولید شیره خامی که می guayuleصحرایی  شود گیاه گفته می

همچنین مواد این گیاه را . ها و سوخت زیستی استفاده کرد ها، رایحه ها، طعم توان از آن در تولید چسب کند که می تولید می

 .ردتوان به سوخت زیستی تبدیل و در ساخت مواد به کار ب می

مطرح شد و  13۳۳از اوایل دهه ( منبع الستیک طبیعی) heveaبه عنوان جایگزینی برای گیاه  guayuleدادن  عالقه به کشت

 .تقویت شد 135۳به ویژه در دوران جنگ جهانی دوم و در نهایت در دهه 

کمتر ترک بر  Hevea. هایی است دارای مزیت heveaکند با این حال گیاه  رشد می heveaتر از  بسیار سریع Guayuleگیاه 

موجب ایجاد گرمای  guayuleشود در حالی که تولید الستیک از  دارد و حین تولید الستیک از آن حرارت زیادی تولید نمی می

 .شود زیادی می

ایش ها افز شدن کشورهای بیشتر، تقاضا برای آن درصد الستیک در سراسر جهان هستند و با صنعتی 5۳تایرها مسئول مصرف 

 .یابد می

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰355-1.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, شنبه

 شود  چهاردهمین کنگره جهانی جنگلداری برگزار می
 -در آفریقای جنوبی ( 4931شهریورماه  4۳تا  42) 4۳44سپتامبر  44چهاردهمین کنگره جهانی جنگلداری هفتم تا 

 . دوربان برگزار خواهد شد

ها از ضروریات زندگی ما بر روی سیاره زمین برای تطبیق با تغییرات  ، جنگل(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ول اطمینان از عرضه کافی آب شیرین، افزایش تنوع زیستی، ارائه درآمد پایدار و معیشت و امنیت غذایی هستند، آب و هوایی، حص

 .رو هستند امانی روبه سابقه و بی ها با فشار بی اما امروزه جنگل

در ( 133۰یورماه شهر 2۳تا  16) 2۳1۸سپتامبر  11چهاردهمین کنگره جهانی جنگلداری به میزبانی آفریقای جنوبی هفتم تا 

 .های مقابله با آن برگزار خواهد شد حل دوربان با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل و مشکالت کلیدی و به اشتراک گذاشتن راه

های  ها و از تمامی سازمان شود افراد از تمامی کشورها، مناطق، بعضی بخش بار در آفریقا برگزار می در این کنگره که برای نخستین

مندان به این  ای، جامعه جنگلداری و حتی عالقه های تحقیقاتی و حرفه های خصوصی، بدنه ها، شرکتNGOها،  تی و غیردولتیدول

های جدید، منجر به توسعه  تواند عالوه بر طرح همکاری مشارکت گسترده و فراگیر بر سر مسائل جنگلداری می. بحث حضور دارند

 .های جهانی شود پایدار در برنامه

ای و فرهنگی باارزش تدوین شده برای کنگره دوربان با جلسات، رویدادها و گفتگوهای متعدد اطمینان حاصل شده  ر برنامه حرفهد

 ./داری تعریف کنند ای پایدار از جنگل و جنگل اندازی برای آینده کنندگان بتوانند در نهایت چشم است که تمامی شرکت

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰۰23-1.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸۰, شنبه

 های سیاهی که به نبرد با خشکسالی می روند  توپ
های سیاه، فضای مجازی را گرفته بود، کاربران ایرانی هم از کنار این طرح و نگهبان جدیدی  در روزهایی که تب توپ

دانستند،  کردند که نمی ها طرحی را منتشر می عکس و فیلم. های آب پیدا کرده بودند، به سادگی نگذشتند که قطره

های  زیست را به دوست آب تبدیل کند و توپ ، دشمن محیطجوانی ایرانی که تالش کرده. طراح آن یک ایرانی است

 . شوند، به کار بگیرد های آبی که تبخیر می پالستیکی را برای حفاظت از قطره

ها نگهبانان آب شده بودند تا از قطره قطره آبی که پشت دیوار بلند سد  توپ. میلیون توپ سیاه، راهی مخزن سد کالیفرنیا شد 36

کنند، به سرعت  شوند و سطح آب را سیاه سیاه می ها رها می ای که توپ های لحظه ها و فیلم عکس. محافظت کنندجمع شده بود، 

های جهانی برای حفاظت از گوهری  بسیاری، تالش. ها کاربر را خیره کرد های اجتماعی را پشت سر گذاشت و چشم میلیون شبکه

العاده را با این عنوان که  ها، هم این طرح جالب و خارق سین کردند و خیلیگویند جنگ جهانی سوم را رقم خواهد زد، تح که می

 .کردند ها مجری آن هستند، برای دوستانشان باز نشر می آمریکایی

های  های سیاه، فضای مجازی را گرفته بود، کاربران ایرانی هم از کنار این طرح و نگهبان جدیدی که قطره در روزهایی که تب توپ

. دانستند، طراح آن یک ایرانی است کردند که نمی ها طرحی را منتشر می عکس و فیلم. کرده بودند، به سادگی نگذشتندآب پیدا 

های  های پالستیکی را برای حفاظت از قطره زیست را به دوست آب تبدیل کند و توپ جوانی ایرانی که تالش کرده، دشمن محیط

 .شوند، به کار بگیرد آبی که تبخیر می

در ایران مهندسی شیمی خواند و پس از آن از سوی . در شهرکرد به دنیا آمد و در اصفهان بزرگ شد 13۸3سال  ام محمدی پدر

تصمیم گرفت که در  2۳۳3سال  در دانشگاه فنی بوداپست، مهندسی مکانیک خواند و . یک شرکت مجارستانی دعوت به کار شد

های پالستیکی برای کاهش  نامه فوق لیسانسش، استفاده از توپ تز پایان. هدزیست ادامه تحصیل بد رشته مهندسی حفاظت محیط

طراح ایرانی . های سیاه پالستیکی را به نگهبانان جدید آب تبدیل کرد طرحی که بعدها تکمیل شد و توپ. سطح تبخیر آب بود

 .گفت از این طرح و پیشنهاد اجرای آن در ایران« شهروند»گو با  و های سیاه، در گفت توپ

های اجتماعی منتشر شد که از اقدامی عجیب در کالیفرنیا حکایت  هایی در شبکه ها و فیلم های اخیر عکس در هفته

این . ها توپ سیاه را در دریاچه سدی در این ایالت رها کرده بودند تا تبخیر آب را کاهش دهند کرد، آنها میلیون می

دانست، طراح این طرح جالب یک ایرانی  شد که کسی نمی به دست می ها دست ها درحالی بین ایرانی ها و فیلم عکس

 است، ایده اولیه طرح چطور به ذهنتان رسید؟

ام که تولیدات پلیمری و قطعات پالستیکی بود، در خارج از کشور هم  خاطر رشته مهندسی شیمی که خوانده بودم و سابقه کاری به

مند شدم در این رشته ادامه تحصیل  محیطی را دیدم عالقه ی که مشکالت زیستموقع. مدیر تولید یکی از همین کشورها بودم

زیست با صنایع پلیمری برقرار  شود یک ربطی بین حفاظت محیط که چطوری می کردم به این در همین دوران، خیلی فکر می. بدهم

توان از آن استفاده کرد تا در حفاظت  یکردم که چگونه م زیست نیست، اما فکر می دانید که پالستیک دوستدار محیط می. کرد

این فکر، همزمان شد با مشکالت زیست محیطی گرم شدن هوا به خاطر افزایش . زیست بتوانیم از این صنعت کمک بگیریم محیط

. استدر این میان، مشکل اصلی کشورهایی که همچون ایران در منطقه گرم و خشک قرار دارند، مهار تبخیر آب . ای گازهای گلخانه

شود و ما باید کاری کنیم که سطح  ها و مخازن بزرگ آب سدها به خاطر حرارت زیاد خورشید تبخیر می ها، تاالب که دریاچه در این

توان از هر پوششی  برای این کار هم نمی. که سطح آب را پوشش دهیم ای نداریم جز این به همین دلیل، چاره. تبخیر کاهش یابد

شود، ممکن است قایقی بخواهد تردد  ها یا دریاچه سدها، کار انجام می ها، تاالب ر این سطوح یعنی در دریاچهچراکه د. استفاده کرد
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دهد و سطح  که پوشش می نیاز به پوششی داریم که عالوه بر این. زیستی صورت بگیرد های اکوسیستمی و محیط کند یا فعالیت

ها را به رنگ مشکی تولید  به فکرم رسید که این توپ. ای عادی ایجاد نکندآورد مزاحمتی هم برای کاره تبخیر آب را پایین می

، برای دفع اشعه یو وی یا ماورای بنفش استفاده کنیم که (UV stabilizers)های اشعه ماورای بنفش  کننده کنیم و از تثبیت

 .خیلی زود هم مورد استقبال قرار گرفت این طرح به ذهنم رسید و. هرچه بیشتر نور خورشید را بازگرداند و مانع جذب آن شود

درصد توانسته، میزان تبخیر آب را کاهش  ۸۳تا  ۰۳تقریبا . در بسیاری از کشورهای اروپایی استفاده شد و نتایج خوبی هم داشت

ها  فرودگاه. بود ها شد، فرودگاه یکی از جاهایی که استفاده می. درصد نبود بعد از آن مشکالت دیگری پیش آمد، این راهکار صد. دهد

قرار داشتن حوضچه آب، هم تبخیر به همراه دارد و هم حضور پرندگانی را رقم . های بزرگ آب هستند ملزم به داشتن حوضچه

ها ارایه دادیم که با استقبال زیادی  بر همین اساس طرح را ابتدا به فرودگاه. خواهد زد که برای هواپیما بسیار خطرناک هستند

های صنعتی و  س از آن در صنایع استخراج فلزات گرانبها، مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن در صنعت تصفیه آبپ. رو شد روبه

شد یا هواپیما تیک  وقتی طوفان می. ها بود مشکل بعدی، وزن توپ. رو و ثبت شد طرح با استقبال بسیار خوبی روبه. صنایع مشابه

ای نیست،  طرح را تکمیل کردم که در ظاهر کامال توپ است، اما توپ ساده. پراکنده شوند ها شد توپ کرد، فشار هوا باعث می آف می

 selfهای جدید  گیرد، وزنش شش برابر شود، توپ هایی دارد و محاسباتی روی آن انجام شده تا وقتی در محیط قرار می سوراخ

filler گیرند، مایع را به  ها در سطح مایع که قرار می این توپ. «خود پرکننده یا خود پرشونده»شود  است که معادل فارسی آن می

توان حداکثر استفاده را از  با این کار می. شود که قرار است سطح آن را بپوشانند شان وارد مایعی می کشند و تا نصف داخل می

. دهد ساعت هم جواب می کیلومتر بر 1۳۳که وزن زیادی دارد و در سرعت باالی  به اضافه این. کاورینگ یا پوشش توپ کرد

های دریا از نفت،  این طرح همچنین در یک سری صنایع جانبی مثل تصفیه آب. های اولیه، تغییراتی کردند و شد طرح تکمیلی توپ

تا زمانی که ماده معلقی همچون مواد نفتی، روغن . توان به صورت مکانیکی از این طرح استفاده کرد روغن و حتی مواد شوینده، می

بعد از چند روز این . ها شود دهند که آب وارد توپ توانند وارد توپ شوند و اجازه نمی روی سطح آب قرار دارد، فقط این مواد می. ..و

 .درصد، قابل استفاده است 33آوری شده تا  شود و مواد جمع ها خارج می آوری شده، این مواد از داخل توپ ها جمع توپ

 است؟ طرح در چه کشورهایی اجرایی شده

 .آلمان، انگلیس، بلژیک و رومانی در فرودگاه، ترکیه هم در دریاچه استفاده شده است

 کدام دریاچه ترکیه؟

 .توانم بگویم دانم، فقط نام شرکتی که روی این طرح کار کرد را می اسم دریاچه را نمی

 بار در چه کشوری طرح اجرا شد؟ نخستین

بعد . نامه فوق لیسانسم همین بود پروژه پایان. های صنعتی خصوص در تصفیه آب یی دارد بهدر آلمان مصارف باال. در فرودگاه اتریش

 .از آن طرح جدید ثبت شد

 در کجا به ثبت رسیده؟

در قاره آمریکا، اروپا و چند کشوری که جزو اتحادیه اروپا نیستند، مثل انگلستان، سوییس و . ام در ایران از روز دوشنبه اقدام کرده

 .م ثبت شده استترکیه ه

عنوان طرح یک طراح  طرح در سایر کشورها به چه صورتی به ثبت رسیده، به. خواهم ملی به قضیه نگاه کنم می

 ایرانی؟

چون گفتند که باید طرح را به شرکت . کردم، مشکل پیدا کردم اتفاقا سر این موضوع با شرکتی که کار می. عنوان یک ایرانی بله، به

طور  به همراه یکی از همکاران، از شرکت جدا شدیم و تولید این قطعه را به. من قبول نکردم. کردم، بفروشم کار می آلمانی که با آنها

 .که پیشنهاد خوبی هم برای خرید آن داده شده بود من طرح را نفروختم، با وجود این. عنوان یک شرکت جدید آغاز کردیم مجزا به
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 ی یک ایرانی طراحی و ثبت شده؟پس ما باید بگوییم که این طرح از سو

 .بله

 ای است؟ گفتید که ثبت در ایران را شروع کردید، االن در چه مرحله

 .کنم طی دو تا سه ماه آینده ثبت انجام شود مدارک را تحویل دادم، منتظر تاییدیه علمی هستم فکر می

های آینده شاهد اجرای آن  یران به اجرا درآید، در ماهکشد که ثبت انجام شود، پس اگر قرار باشد طرح در ا دو تا سه ماه طول می

 .نخواهیم بود

 .توانیم کار را هم پیش ببریم شود و به موازات آن می نیازی نیست که صبر کنیم، کار ثبت انجام می

زیست نیست و  شود که پالستیک دوستدار محیط همواره گفته می. ها، سواالت بسیاری مطرح است در باره جنس توپ

شود که پالستیک وقتی در معرض آفتاب قرار بگیرد،  همیشه گفته می. د شما هم به این نکته اشاره دارید که نیستخو

های شیمیایی نامناسبی ایجاد کند، حاال توپی طراحی شده از جنس پالستیک با  زا باشد و واکنش تواند سرطان می

کند و پالستیک هم در گرما مشکل ساز  را جذب می تصور همگان هم این است که این رنگ بیشتر گرما. رنگ سیاه

 زیست باشد؟ خواهد بود، چه اتفاقی افتاده که این توپ قرار است دوستدار محیط

ای  ها از آن ساخته شده، ماده ای که این توپ ماده. بستگی به نوع استفاده ما دارد. زیست نیست هیچ ماده پالستیکی دوستدار محیط

ها تا  توپ. افتد سال هم هیچ اتفاقی برای آن نمی 1۳بعد از . ماند سال به همین شکل باقی می 1۳شود و تا  است که در آب حل نمی

ها دارند،  تنها مشکلی که این نوع پالستیک. شوند شوند و در این مدت هر مشکلی باشد، تعویض می سال ضمانت می 1۳

ها  توان این توپ سال می 1۳موضوع هم مشکلی نیست، زیرا بعد از این . کشد سال طول می ۰۳۳شان به اکوسیستم است که  بازگشت

ها  که مواد افزودنی که دارند، مقاومت این توپ خصوص این به. آوری کرد تا دوباره بازیافت شوند و در چرخه تولید قرار بگیرند را جمع

 .العاده باالست  ه شدن فوقها در برابر تجزی برد، مقاومت این توپ را در برابر اشعه ماورای بنفش باال می

 ها چیست؟ جنس توپ

 low)و پلی اتیلن با چگالی پایین ( High density polyethylene)تواند از پلی اتیلن با چگالی باال  ها می جنس توپ

density polyethylene )تواند از ترکیبات خاصی با توجه به محیطی که قرار است مورد استفاده قرار  همچنین می. باشد

ها در نظر داشت، جنس مایعی که قرار است توپ در آن قرار بگیرد،  طور مثال باید برای تعیین جنس توپ به. بگیرد، تولید شود

اینها همه مهم . مخازن نفتی یا حتی مخازن اسید را بپوشاند قرار است روی آب قرار بگیرد یا روی. آب چقدر است PH. چیست

های سطحی که االن مشکل  توانیم از پلی پروپیلن استفاده کنیم که مقاومت آن در برابر اسید بیشتر است ولی برای آب می. است

 .شود که هیچ خطری هم نخواهد داشت عمده کشور ما است از پلی اتیلن با چگالی باال استفاده می

 افتد؟ ها می سال چه اتفاقی برای این توپ 4۳بعد از 

ها استفاده شود، اگر الزم باشد که تعویض شود،  چقدر نیاز است که از توپ. سال باید ببینیم، سطح آب به چه صورت است 1۳بعد از 

 گیرند شوند و مورد استفاده قرار می آوری خواهند شد، دوباره باز تولید می جمع

ها گوی مشکی پوشیده شود،  سطح آب قرار است با میلیون. محیطی به همراه ندارد هیچ مشکل زیست تاکید دارید که

 بستر حوضچه، دریاچه یا تاالب وقتی نور نبیند، مشکلی پیدا نخواهد کرد؟

اکسیژنی که شود  ها باعث می فضای خالی بین توپ. پوشاند طور کامل یک سطح را نمی شود؟ چون توپ به چرا توپ استفاده می

این طرح حتی در . شود کنند هم تأمین می رسد و نور مورد نیاز موجوداتی که در آب زندگی می برای آب الزم است به آب می

کند و روند پرورش  زدگی سطح آب جلوگیری می گیرد، چون در زمستان از یخ های پرورش ماهی هم مورد استفاده قرار می حوضچه

 .دها را بهتر خواهد کر ماهی
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تان را در شرایطی به ایران آوردید که چند سالی است کشور با بحران آب  آمدید ایران و طرح. بیاییم سراغ ایران

 تان چطور بود؟ ها با طرح برخورد ایرانی. مواجه شده

ی این پروژه نیاز به ولی برای اجرا. ام هنوز مالقاتی با ارگان یا دستگاهی نداشتم به جز چند شرکت خصوصی که با آنها مذاکره کرده

البته تولید و اجرا، کار خاصی . خواهد که بتوان آن را به صورت گسترده تولید و اجرا کرد انرژی زیادی می. یک نیروی بزرگ است

ها فاصله  بسیار دوست دارم به صورت مستقیم عمل کنیم و از واسطه. دهم ولی نیاز به پشتیبانی دارد نیست، خودم انجام می

 .بگیریم

 اید؟  ای نکرده زیست، مذاکره یعنی با وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط

. زمانی که کار ثبت انجام شود بعد اقدام خواهم کرد. ام ام، فرصت مذاکره با آنها را نداشته چند روزی است که به ایران آمده. هنوز نه

ها و متولیان، برای اجرای طرح از چه طریقی وارد  دستگاه دانم که باید چگونه اقدام کنم و با ها ایران نبودم، نمی چون من سال

 .مذاکره شوم

های  کنند؟ پیمانکار پروژه ای فعالیت می ها در چه عرصه اید، این شرکت گفتید که با چند شرکت خصوصی مذاکره کرده

 گذاری کنند؟ خواهند روی این طرح سرمایه گذارانی هستند که می سد سازی هستند یا سرمایه

کنم  ایم، اما فکر می ای انجام داده های اولیه اند و صحبت از طریق یکی از دوستان معرفی شده. عات دقیقی از آنها ندارماطال

بیشتر دوست دارم که بدون واسطه کار کنیم تا به سرعت کار انجام شود و بحران کم آبی را که با آن . هایی به دولت دارند وابستگی

که  حداقل بتوانیم ورودی سدها را کنترل کنیم، تا آبی که پشت سدها جمع شده به جای این. کنیمرو هستیم را مدیریت  روبه

 .تبخیر شود در موارد بهتری به مصرف برسد

ها خوب نیست و بسیاری از آنها  ها و تاالب درست است، وضع دریاچه. کنید که ایران در شرایط بحران است اشاره می

 تواند بکند؟ طرح شما در این شرایط، چه کمکی می. م وضع خوبی ندارندها ه مخازن سد. اند خشک شده

ها و  ها، مرداب تاالب. هایی که زنده هستند را باید حفظ کنیم زیست، آب عنوان یک کارشناس محیط در حال حاضر، به نظر من، به

. بعد مشغول کارهای مدیریتی آبرسانی شویم. مها زنده هستند را باید نگه داریم و از تبخیر آنها جلوگیری کنی هایی که در سد آب

فرض کنیم . کند های راکد عمل می این پروژه بیشتر روی آب. خواهد این یک پروژه بزرگ است که انرژی و وقت زیادی می

جمع اگر ما همان مقدار آبی که بر اثر بارش . هرحال ما بارندگی داریم ای خشک شده و هیچ آبی در آن نیست، ولی به دریاچه

برد ولی سطح آب  زمان می. کم باال خواهد آمد های بعدی به این بارش اضافه خواهد شد و سطح آب کم شود را بپوشانیم، بارش می

 .به شرطی که بارندگی داشته باشیم. آید باال می

میه باعث شد، ها در حوضه دریاچه ارو بهار امسال بارندگی. همین اتفاقی که گفتید در بهار امسال در ارومیه افتاد

این درحالی . خبرها از پرآب شدن دریاچه ارومیه حکایت کنند و افزایش میزان آب دریاچه سانت به سانت اعالم شود

شود برای دریاچه  می. بود که با آغاز فصل گرما، آبی که وارد دریاچه شده بود، تبخیر و باز هم دریاچه خشک شد

 ارومیه هم با این طرح کاری کرد؟

شود دریاچه را مرزبندی کرد و قسمت به قسمت طرح را  که مساحت آن خیلی زیاد است، می ولی با توجه به این. شود میصددرصد 

توان طرح را ادامه داد  بعد می. هایی که پوشانده شده است، باقی بماند کند تا آب در سطح بارش بارندگی کمک می. به اجرا درآورد

 .تا تمام سطح دریاچه پوشانده شود

های سیاه آمد، گفته  ها، چقدر است؟ وقتی خبر پوشیده شدن سطح دریاچه سد کالیفرنیا با توپ های تولید توپ هزینه

 ها چقدر خواهد بود؟ سنت بوده، در ایران هزینه تولید این توپ 92شد که هزینه تولید هر توپ  می
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از نظر . پتروشیمی داریم و برای تهیه مواد اولیه مشکلی نداریمخودمان . در ایران این هزینه بسیار کمتر خواهد بود، تقریبا یک سوم

ها  شود، این توپ ها دارند، تعیین می هزینه تولید براساس وزنی که توپ. ها در داخل کشور هم وجود دارد صنعتی، امکان تولید توپ

ال مواد پالستیکی در ایران، قیمت پایینی شود و در عین ح ماده کمی برای تولید آنها استفاده می. گرم وزن دارند ۰۳تا  35بین 

 .دارند و مقرون به صرفه هستند

های ساالنه را به خاطر تبخیر از دست  سال بیش از نیمی از بارندگی شود که ما هر های زیادی مطرح می در ایران صحبت

 ؟تواند کمک کند کنید در ایران با شرایط جوی که داریم این طرح چقدر می دهیم، فکر می می

هایی که از  تواند به ما کمک کند که سطح آب بارندگی فقط می. توانیم منتظر باران بمانیم ما کشوری گرم و خشک داریم، زیاد نمی

آید و  آید، آب پوشش دارد، سطح آب باال می زمستان باران می. ها را نجات دهیم باید آب. کنیم را باال ببریم آنها محافظت می

 .درصد جلوی تبخیر را گرفت  3۳توان واقعا تا  در شرایط ایران، می. ماند ی خواهیم داشت و تقریبا ثابت میتابستان سطح آب بیشتر

شود را  های آن تبخیر می درصد بارش 4۳شود بیش از  درصد جلوی تبخیر آب در ایران که گفته می 3۳توان تا  واقعا می

 گرفت ؟

درصدی آب در کشور کاهش  5۳از تبخیر  63یعنی . درصد 63شود،  میدرصدی را حساب کنیم که  5۳درصد تبخیر  3۳باید 

 .یابد می

هایی که باقی  برد به اجرا درآید و قدمی برداریم در حفظ آب اگر قرار باشد طرح در ایران اجرایی شود، چقدر زمان می

 مانده؟

 .توانیم پروسه تولید را شروع کنیم ماه می ۸تا  ۰اگر مسائل مالی حل شود، ظرف 

 های زمستانی حفاظت کرد؟ توان از بارش شود و می یعنی در فصل بارش، کار آغاز می

توان خیلی زود کار را شروع کرد، چون  اگر مسائل مالی حل شود می. توان اجرا کرد، اتفاقا زمان خیلی خوبی هم هست بله، می

موضوع فقط طرح نیست، اجرا هم . ضور ثابت خواهم داشتدهم و ح اجرا را هم انجام می. آورم تکنولوژی را من با خودم به کشور می

 .هست، باید اجرایی شود

 دانید؟ فرض کنیم، طرح قرار است در ایران اجرایی شود، اولویت را با کدام سد می

انرژی تر است و از کدام سد،  های ایرانی دارد که کدام سد مهم اجرای آن بستگی به نظر کارشناس. شناسم متاسفانه سدها را نمی

درصد تبخیر کدام سد بیشتر است باید  که سدها در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارند و  همچنین این. شود بیشتری دریافت می

 .مورد توجه باشد

توان گفت  های بسیاری به آنها وارد است و حتی می کنید طرح شما، به سدهایی که در ایران ساخته شده و نقد فکر می

 کمک کند؟ ده هستند، که زیان

مان را باید  هدف. در کل دوست دارم این کار انجام شود، حاال به هر شکلی. تواند تواند، می می تواند این سدها را نجات دهد، می

چرا با امکاناتی که ما در کشور داریم، قدرت تولید، . پروژه باید هرچه سریعتر انجام شود. برای این بگذاریم که آب را نجات دهیم

 تکنولوژی، این طرح باید در کشورهای حوزه خلیج فارس اجرایی شود؟ فناوری،

 فارس درحال اجراست؟ یعنی طرحتان در کشورهای حوزه خلیج

 .بله، اجرا شده

 در چه کشورهایی؟

 .در امارات و عربستان سعودی
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رسد اگر در  میبه گفته شما، این طرح در کشورهای بسیاری حتی در همسایگی ما به اجرا درآمده، ولی به نظر 

 .شد شد، بازخوردی که االن دیده شده، دیده نمی کالیفرنیا اجرا نمی

این درحالی بود که کشورهای اروپایی هم این طرح . وقتی طرح را آوردم ایران، یک روز بعد خبر اجرای آن در کالیفرنیا مطرح شد

اش  که آمریکا انجام داد، خبرهای زیادی در باره اما به محض این را اجرا کرده بودند اما هیچ اتفاقی نیفتاد و خبری از آن شنیده نشد

کند اما در سایر  شود، سر و صدا می منتشر شد، برای من هم خیلی جای سوال است که چرا؟ چرا وقتی کاری در آمریکا انجام می

امیدوارم حاال که مورد توجه قرار گرفته . هاست دانم، شاید توجه رسانه دلیلش را نمی. شود کشورها که انجام شد، توجهی به آن نمی

 ./این طرح در ایران هم اجرایی شود

 مریم میرزایی: گزارش

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/2۰۰۳۰-1.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1۹۳1شهریور  ۸1, یکشنبه

 کاهش نرخ های قهوه، شکر خام، کاکائو و آب پرتقال و ثبات قیمت پنبه در بورس نیویورک 
اوت در بورس کاالیی نیویورک با افت شدید مواجه شد و به پایین ترین سطح در سه هفته  44نرخ قهوه روز جمعه 

 . گذشته رسید، زیرا ارزهای کشورهای تولیدکننده این محصول در مقابل دالر تضعیف گردید

درصد  ۰36عربی برای تحویل در دسامبر با به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از پایگاه خبری اقتصاد غذا، نرخ قهوه 

تضعیف پزو کلمبیا، رآل برزیل و دونگ ویتنام در برابر دالر آمریکا موجب کاهش نرخ قهوه . دالر رسید 13263۸کاهش به هر پوند 

دکننده قهوه ویتنام نیز بزرگ ترین تولی. برزیل و کلمبیا بزرگترین تولیدکننده قهوه عربی در جهان به شمار می روند. گردید

 .روبوستا در جهان محسوب می شود

سنت  1۳3۰۰در همین حال، نرخ شکر خام به پایین ترین سطح در هفت سال گذشته تنزل یافته است و قیمت هر پوند آن به 

ر رشد چشمگیر تولید نیشکر در جنوب مرکزی برزیل بر قیمت شک. درصد تنزل یافته است 135رسیده است که نسبت به نرخ قبلی 

بهای پنبه . دالر تنزل یافت 3۳5۰درصد کاهش به هر تن  2نرخ کاکائو برای تحویل در دسامبر با . فشاری نزولی وارد ساخته ست

قیمت کنسانتره آب پرتقال جامد نیز با . سنت بود که نسبت به قیمت قبلی تغییری نداشت 66331برای تحویل در دسامبر هر پوند 

 .دالر بود 13238۸نیم درصد کاهش هر پوند 

http://www.iana.ir/food/item/2۰252-1.html 
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	زیتون
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	آغاز برنامه دوم پایش تابستانی آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان/ تقاضا از وزارت علوم برای کاهش ظرفیت دانشجویان دامپزشکی
	چرا مصرف شیر در ایران پایین است؟
	کاهش خطر عود سرطان روده بزرگ با خوردن قهوه
	نشاسته بخورید مغزتان بزرگ شود!
	بخور و نخورهای میگرنی ها
	نان هایی با طعم سرطانمواد غذایی
	بستنی! چی بخریم؟ چی بخوریم؟
	تشدید «نقرس» با مصرف گوجه فرنگی

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	هدفگذاری صادرات ۱۰ هزار تن ماهی و میگو به روسیه/ صادرات ۱۸ هزار تن آبزی در سال جاری
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	2400 مدرسه در کشور سبز می شود/ حضور معلم محیط زیست در مدارس
	امنیت غذایی به عنوان مقدمهای در اقتدار ملی
	3086 طرح زیربنایی و تولیدی بخش کشاورزی به بهرهبرداری میرسد
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	کارکنان جهاد کشاورزی پرچمدار مدیریت جهادی در کشور هستند/ اراضی کشاورزی گلستان سنددار میشود
	همایش بینالمللی توسعه تجارت و بازار محصولات ارگانیک برگزار می شود
	خاکهای ایران آلوده به کود شیمیایی نیست/ آغاز کشت جدید گندم از اواخر شهریورماه
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