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 آب
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  سال گذشتهسال گذشته  ۰۸۰۸دریاچه ایرانی در طول دریاچه ایرانی در طول   ۶۱۶۱خشك شدن خشك شدن //انتقاد از روش مدیریت آبانتقاد از روش مدیریت آب
با مدیریت : در دانشکده کشاورزی گفت« مادرکشی با هدف بررسی مدیریت منابع آبی»سوهانی در نشست نقد و بررسی مستند  

دریاچه  ۶۱توان از بحران خشکی عبور کرد، سیستم کنونی در طول هشتاد سال فربه شده و نتیجه آن خشک شدن  آب موجود، می

 . کشور شده است

ان با حضور آقای« مادر کشی با هدف بررسی تخصصی مدیریت منابع آبی»، نشست نقد و بررسی مستند خبرگزاری فارسبه گزارش 

کمیل سوهانی، کارگردان مستند ، دکتر محمدرضا جهانسوز، عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تهران و 

مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر شهرام خلیقی، عضو هیئت علمی گروه احیاء مناطق بیابانی و 

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  متخصص هیدرولوژی دانشگاه تهران به همت

 .برگزار شد

دارد دلیل اصلی بحران آب،  در ابتدای جلسه کمیل سوهانی انگیزه اصلی مستند را شکستن گفتمان غالبی دانست که بیان می

 .کشاورزان است خشکسالی و تغییرات اقلیمی و نادرست بودن الگوی مصرف مردم به ویژه

با مدیریت صحيح مقدار آب : وی با اشاره به اینکه در این مستند به مسئله حکمرانی آب پرداخته شده است، تصریح کرد

 .توانيم از بحران عبور کنيم موجود می

هرگز این  هدف من: داند، بیان داشت او همچنین درباره اظهارات غلطی که هدف مستند را متهم کردن سدسازی و سدسازان می

نبوده است، بلکه هدف این بوده که نگاه متفاوتی به مسئله آب شود و مظاهر خشکسالی را در محیط زیست، کشاورزی، صنعت و 

 .زندگی مردم نشان دهد و یک قدم عقب تر بگذارد و به علل و عوامل این بحران بپردازد

که به معضالت اجتماعی و فرهنگی پرداخته است، علل و  "یجای خال"کارگردان جوان ضمن اشاره به مستند دیگر خود به نام 

داند و با تاکید بر این حقیقت که پول نفت در کشور ما  عوامل بحران آب و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را مشابه می

که تا شب باید همه پول  دهد تومان به او می  موجب فساد شده است، پسر بچه ده ساله ای را مثال زد که پدرش روزی پنج میلیون

شود و امروز پول نفت نیز در کشور ما همین گونه است،  قطعا دچار فساد می[ به دلیل عدم مدیریت صحیح]را خرج کند و این بچه 

 .شود که حتی توجیه اقتصادی ندارد های عظیم بتنی ساخته می سازه

منتقد به مدل  یکی از کارشناسانه نقل از دکتر میان آبادی، کمیل سوهانی درباره کشور هلند که پرآب ترین کشور جهان است، ب

خورد، مگر اینکه کارشناسان اقتصاد، اجتماع، فلسفه، جامعه  هیچ پروژه آبی در هلند کلید نمی: ، گفت مدیریت آب در مستند

ید و متوجه شد تصمیمات را زمانی که جامعه ما به اینجا رس. شناس، باستان شناس و یک مهندس درباره آن با هم تصمیم بگیرند

باید همه جانبه گرفت و نگاه تک ساختی به مسائل نباید داشت، زمانی است که این بچه ده ساله به بلوغ رسیده و هر چه قدر پول 

 .داند، چگونه مصرف کند داشته باشد، می

ئله، اشاره ای به یکی از کارشناسان در دکتر محمدرضا جهانسوز ضمن تشکر از کارگردان مستند آب بدلیل نگاه متفاوت به این مس

وی برخی نقاط مستند را اغراق . بزرگترین لطمات به منابع آبی کشور در زمان وزارت ایشان بوده است: مستند کرد و بیان داشت

 .سد سازی به طور کلی بد نیست و مسئله اصلی مدیریت آب است: آمیز دانست و تصریح کرد

http://www.farsnews.com/
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به اینکه مدیریت منابع آبی برعهده وزارت نیرو است و هماهنگی و دیدگاه جامعی درمورد این مسأله  این عضو هیئت علمی با اشاره

آمار بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی بسیار متفاوت است و از این جهت نیاز به : بین دستگاه های مربوطه وجود ندارد، اظهارداشت

 .شفاف سازی آمار توسط دولت وجود دارد

، دکتر خلیقی ضمن قوی دانستن مستند، اثرات تغییر اقلیم را در خشک شدن دریاچه ای مانند ارومیه ناچیز دانست سخنران بعدی

 .سدسازی به طور کلی بد نیست و هیچ کشوری آن را رد نمی کند: و تاکید کرد

ضعیت آب، به سفره های آب وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در رابطه با راهکارهایی غیر از سدسازی برای بهبود و

 .زیرزمینی و سیستم هایی من جمله قنات که یادگار گذشتگان است، اشاره کرد

دکتر جهانسوز در ادامه، ضمن تاکید بر اهمیت تاثیر تغییرات اقلیمی بر تمام دنیا به مجموعه ای از کارها از جمله توجه به 

با خاک ورزی حفاظتی، روی آوردن به آبیاری تحت فشار با توجه به  آبخیزداری به جهت تولید و جمع آوری آب، زراعت همراه

مکان جغرافیایی و آب و هوای منطقه در تعیین شیوه آبیاری، مدیریت زمین در مراحل مختلف کاشت و داشت همراه تخصص و با 

 .درنظر گرفتن میزان آب مصرفی و راندمان تولید، پرداخت

در انتقال آب باید توجه داشت که : انتقال آب از دریای خزر به دشت کویر گفتمبنی بر  دکتر شهرام خلیقی در پاسخ به سوالی

 .میزان آب برداشت شده از یک منطقه سهم چه موجوداتی است و عالوه بر این باید مسایل اجتماعی و اقتصادی نیز سنجیده شود

ر دستگاه های اجرایی و میزان اثربخشی این مستند، به در ادامه این نشست، کارگردان طی پاسخ به سوالی مبنی بر پخش مستند د

سيستمی که در طول هشتاد سال فربه شده و برای مقابله با : هدف خود که آگاهی مردم بوده است، اشاره کرد و اظهار داشت

ترده است، ها و منابع آب زیرزمینی و مهاجرت های گس و ازبین رفتن تاالب نتيجه کار آن خشك شدن شانزده دریاچه کشور

باید آگاه سازی و گفت و گوی اجتماعی و در نهایت مطالبه حول محور آب شکل بگیرد، حال شاهد هستیم که در نتیجه این 

آگاهی، سیستمی که روزی همه تصمیمات را خودش به تنهایی گرفته و عملی می کرد، امروز برای پروژه انتقال آب خزر از 

 .ص وزیر متوجه شده است که این پروژه مشکل داردمتخصصان مختلف مشورت می گیرد و شخ

باید یک گزارش ملی توسط افرادی که ذی نفع نیستند، تهیه شده : کمیل سوهانی با تاکید بر ادامه این مطالبه گری ها تصریح کرد

 .م صورت گیردساله منابع آبی ارائه شود تا تمام اشکاالت آن مشخص شده و اصالحات الز 07-07و کارنامه ای از مدیریت 

امروز ما در تامین منابع آبی سازه محور هستیم که براساس مدیریت عرضه شکل گرفته : همچنین در باب تغییر در رویکردها گفت

است که برای تامین نیاز بیشتر باید سازه های بیشتری بسازیم، طوری که در حال حاظر پنج سد در اطراف تهران ساخته شده 

به رویکرد تقاضا تغییر کند، به این معنی که ما تقاضای مردم را مدیریت کنیم و نباید برای تقاضا دست به  این رویکرد باید. است

 .چنین تغییر رویکردی را نمی پذیرند( شرکت های سازنده سد)اما منافع شرکت های بزرگ . هر ساخت و سازی بزنیم

مردمان گذشته ما با توجه به شرایط خاص : مطرح کرد و سپس افزوداو در رابطه با قنات، ابتدا اهمیت رویکرد به دانش بومی را 

ابداع کرده و متوجه شده بودند که در شرایط نور مستقیم خورشید و میزان بارش کم [ قنات را]جغرافیایی و اقلیمی سرزمین مان

 .در کشور باید آب را به زیر زمین هدایت کرد

وز کشور ما به توسعه، رویکرد ترجمه و تقلید است که با الگو برداری از کشورهایی با رویکرد مهندسان امر: وی در ادامه تصریح کرد

اقلیم های پر آب که بهترین شیوه مدیریت آب در آنجا سدسازی است، اقدام به سدسازی کردند، به طوری که رکورد دار سدسازی 

 .شدیم

 .مهندسی بر مبنای زیست بوم و شرایط کشور خود را داشته باشندمهندسان ما باید اعتماد به نفس ابداع شیوه های : او ادامه داد
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باید بر مبنای داشته های ساالنه خود و : دکتر خلیقی در مورد تغییر رویکردها به کشاورزی همراه با طبیعت اشاره کرد و گفت

 .شرایط طبیعت، کشاورزی، چرای دام و برداشت از منابع را برنامه ریزی کنیم

سئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی در پاسخ سوالی مبنی بر برنامه این سازمان درجهت دکتر جهانسوز م

 .مدیریت منابع آبی، به طرح جامعی که مهندسان این سازمان در حال پرداخت به آن هستند، اشاره کرد

در ایجاد و برون رفت از یک : نابه جا گفتکمیل سوهانی ضمن پاسخ به سوالی درمورد مواخذه مسئولین مرتبط با سدسازی های 

چرا که نخبگان و روشنفکران هستند که باید با اعتماد به . بحران، سه راس مثلث مردم، روشنفکران و مدیران تاثیرگذار هستند

 .شوند نفس و توجه به هویت خود درست هدایت کنند و مسئوالن و مدیران جامعه از میان مردم انتخاب می

هانسوز در تایید صحبت یکی از دانشجویان مبنی بر عدم بررسی تخصصی دیدگاه های متفاوت در دانشگاه توسط اساتید در ادامه ج

باید تصمیم گیری های مشارکتی و همه جانبه و کنارهم : و عدم واکنش آن ها به مسائل مدیریتی بیرون دانشگاه، اظهار داشت

 .کارکردن برای منافع کشور را تمرین کنیم

ادامه این جلسه دکتر اعتماد، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه تهران از بین حضار به ایراد سخنانی در مورد پتانسیل در 

های دانشگاه پرداخت و به اهمیت ندادن به دانشگاه و طرح ها توسط دولت ها اشاره کرد و همچنین به سیاست زدگی و شتاب 

 .ید کردزدگی ها در کارهای اجرایی کشور تاک

: دکتر اسدی عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه تهران از بین حضار بر پتانسیل های دانشگاه تاکید کرد و اظهار داشت

باید عالوه بر مطالبه گری های صحیح، مطالبه های اشتباه از طرف مردم و نمایندگان مجلس از بین برود و همچنین به مشاوره 

 .نشگاهیان صورت گرفته و موجب بی اعتمادی شده است، اشاره نمودهای غلطی که بعضا توسط دا

دانشگاه از عرصه اجرایی کشور جدا شده است و دانشجویان را در ادامه، کمیل سوهانی در تایید صحبت یک دانشجو مبنی بر اینکه 

کرده این است که دانشگاه و  یکی دیگر از مسائل مهم که پول نفت برکشور وارد: ، اظهار داشتبه درستی جهت دهی نمی کند

 .کنند پژوهش های ما مسئله محور نیستند و برمبنای نیازهای کشور کار نمی
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 آب
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  آلمان تکنولوژي توليد آب جدید براي کشاورزي را به ایران انتقال می دهدآلمان تکنولوژي توليد آب جدید براي کشاورزي را به ایران انتقال می دهد

قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کمبود آب و اهمیت افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی 

ر گلخانه ها است، به طوری که اگر بتوانیم این یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، تولید سبزی و صیفی د: گفت

 .میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی خواهیم داشت ۶7محصوالت را در گلخانه ها تولید کنیم، در یک دوره 

ایران و ایالت زاکسن آلمان همکاری های خود را در بخش تخصصی کشاورزی به ویژه بهره وری و تولید آب، گیاهان دارویی، 

 . ذر، ماشین های کشاورزی و سرمایه گذاری های مشترک در صنایع تبدیلی و تکمیلی توسعه می دهندتحقیقات، ب

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در نشست وزیر کشاورزی و محیط زیست ایالت زاکسن آلمان و هیات 

تنی چند از معاونان و مسووالن که در تهران برگزار شد، دو کشور درباره  همراه با قائم مقام امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و

 .زمینه های توسعه همکاری تخصصی تبادل نظر و اعالم آمادگی کردند

میلیون تن  ۶07در این نشست، علی اکبر مهرفرد با بیان این که ایران ظرفیت های کشاروزی زیادی دارد و ساالنه نزدیک به 

م تولید می کند،، خواستار انتقال تجارب،دانش فنی و تکنولوژی در بخش کشاورزی به ویژه در زمینه آب و محصول کشاورزی خا

 .صنایع تبدیلی و تکمیلی از ایالت زاکس آلمان به کشور مان شد

بال تکمیل ایران در تولید بعضی محصوالت مانند پسته، زعفران، خرما دارای رتبه های برتر جهانی است و ما به دن: وی افزود

 زنجیره های پس از تولید ، فرآوری و بسته بندی این محصوالت و ایجاد ارزش افزوده برای صادرات هستیم

برابر  1در ایران : مهرفرد در ادامه بر لزوم بکارگیری تجهیزات نوین در نگهداری از میوه و سبزیجات نیز تاکید کرد و اظهار داشت

نگهداری از مازاد مصرف مرکبات در طول سال برای مصرف و صادرات و فرآوری آنها از  متوسط دنیا مرکبات تولید می شود و

قائم مقام وزیر در امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کمبود آب و اهمیت افزایش .موضوع های مهم به شمار می رود

کشاورزی، تولید سبزی و صیفی در گلخانه ها است، به یکی از سیاست های وزارت جهاد : راندمان آبیاری در بخش کشاورزی گفت

میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی خواهیم  ۶7طوری که اگر بتوانیم این محصوالت را در گلخانه ها تولید کنیم، در یک دوره 

 .داشت

ایران و ایالت زاکسن : وی با اذعان به این که روش های نوین آبیاری در بخش کشاورزی به شدت در حال توسعه است، اعالم کرد

مهرفرد، گیاهان دارویی را از دیگر زمینه های .آلمان می توانند همکاری های خوبی در زمینه شیوه های نوین آبیاری داشته باشند

گونه گیاهان دارویی شناسایی شده که تعداد کمی از آن در سیکل تجاری قرار  ۶077در ایران : همکاری نام برد و خاطر نشان کرد

ایران و ایاالت زاکسن آلمان می توانند سرمایه گذاری مشترک برای : وی افزود.فته و یا تحقیقات بر روی آنها انجام شده استگر

 .فرآوری و تجارت گیاهان دارویی داشته باشند به خصوص که مردم آلمان به مصرف گیاهان دارویی عالقه مند هستند

نیروهای انسانی و فارغ : سانی در بخش کشاورزی و توسعه دانشگاه های ایران، گفتمهرفرد همچنین با اشاره به توسعه نیروی ان

التحصیالن کشاورزی الزم است در زمینه تکنیکی و مهارتی، آموزش ببینند و ما در این زمینه می توانیم از تجارت شما بهره مند 

ایران : هم وزارت جهاد کشاورزی خواند و تاکید کردوی افزایش بهره وری در تولید محصوالت کشاورزی را از سیاست های م.شویم

برای افزایش بهره وری محصوالتی مانند گندم،جو، ذرت و دانه های روغنی برنامه دارد و تکنولوژی بذر و ماشین های کشاورزی در 

 .دهند این زمینه دارای نقش موثری است، از این رو دو کشور می توانند همکاری های خود را در این بخش توسعه
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سیاست دولت ایران و وزارت جهاد کشاورزی بر توسعه فعالیت های مشترک با سایر کشورها است و فعالیت : مهرفرد اظهار داشت

 .های مشترک با سرمایه گذاری و خلق اثر جدید امکان پذیر می شود

 انتقال تکنولوژي توليد آب جدید

ت آلمان نیز ضمن ابراز امیدواری در مورد تقویت روابط ایران و آلمان با در این نشست، توماس اشمیت وزیر کشاورزی و محیط زیس

ایالت زاکسن در شرق آلمان واقع شده و شرکت ها و بخش خصوصی ما در چگونگی استفاده از آب های : رفع تحریم ها، گفت

ند در این بخش به ایران کمک زیرزمینی و تصفیه فاضالب برای مصرف در بخش کشاورزی و فضای سبز، نقش مهمی دارند و قادر

این ایالت آماده : وی با بیان این که روابط کشاورزی دوطرف در بخش های تخصصی قابل گسترش است، اذعان داشت.کنند

 .گسترش همکاری های مشترک در زمینه بسته بندی و فرآوری انواع میوه و گیاهان دارویی است

لمان می توانند در حوزه های تحقیقات و آموزش کشاورزی، همکاری نزدیک داشته اشمیت با بیان این که ایران و ایالت زاکسن آ

باشند، از هیات حاضر و بخش خصوصی ایران دعوت کرد برای آشنایی بیشتر با توانمندی ها ی فنی و علمی و گسترش همکاری ها 

 در بخش تخصصی به زاکس آلمان سفر کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http97731D%/0% 
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 آب
 آیانا - ۹۳۶۱اسفند  ۵۰: تاریخ

  صداي اعتراض شوراي عالی امنيت براي آب شرب در آمدصداي اعتراض شوراي عالی امنيت براي آب شرب در آمد

برای آب شرب  صدای شورای عالی امنیت: ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

های  برداری مضاعف از مراتع و منابع درآمده است، به این منظور شورای عالی، برنامه تهران و کرج به دلیل عدم کنترل دام و بهره

 .سدهای تامین کننده آب شرب تهران و کرج را خواستار شده است

ها، مراتع و  ری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگلآگاهی دامداران راهکار حفظ مراتع و کنترل چرای دام معاون آبخیزدا  پیش

 .آگاهی دامداران دانست آبخیزداری کشور، یکی از راهکارها برای حفظ مراتع و کنترل چرای دام را پیش

 ریزی پرویز گرشاسبی در گردهمایی برنامه  ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جنگل

در اداره کل منابع طبیعی ( تهران، قزوین، قم، مرکزی، همدان و مازندران)های همجوار  مشترک مدیریت چرای استان البرز و استان

های الزم را در خصوص زمان ورود و خروج دام و همچنین  دامداران باید قبل از آغاز فصل چرا، آگاهی: و آبخیزداری البرز، گفت

 .ها خودداری کنند کنند و از ورود زودهنگام دام به عرصهها کسب  تامین علوفه دام

ها نیازمند علوفه در مراتع و در فصل غیرچرا  های جدید شده که این گله وضعیت اقتصادی کشور منجر به تولید گله: وی افزود

 .دها استفاده کر های دامداران و اتحادیه هستند که برای پیش آگاهی این افراد باید از ظرفیت انجمن

مرگ خاموش منابع طبیعی تنها : ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

اندازی و تصرف اراضی نیست، بلکه عواملی نظیر وقوع سیل و فرسایش خاک آثار بارز مرگ خاموش منابع طبیعی در کشور  دست

 .شود هود تخریب مراتع در سیل و فرسایش خاک دیده میاکنون اثرهای بارز و مش: وی افزود.است

ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خاک را مامن گیاه و گیاه را عامل حفظ خاک  معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

های سرگردان  آنها و وجود دامبه ورود دام مازاد و همچنین ورود زودهنگام دام به مراتع و خروج دیرهنگام : دانست و اظهار داشت

 .شود ها پس از گذشت فصل پاک می شود زیرا آثار این تخلف در منابع طبیعی همچون تخلف اراضی نگاه نمی

کارشناسان تلف : ها دانست و گفت ها در بین دام وی یکی از پیامدهای ورود دام مازاد و غیرمجاز به مراتع را شیوع برخی بیماری

های غیرمجاز عنوان  یات وحش را به دلیل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در سال جاری را دامشدن تعداد زیادی ح

صدای شورای عالی امنیت برای آب شرب : گرشاسبی به تاثیر مراتع و آبخیزداری در تولید آب سالم نیز اشاره کرد و افزود.اند کرده

 .اعف از مراتع و منابع درآمده استبرداری مض تهران و کرج به دلیل عدم کنترل دام و بهره

 .های سدهای تامین کننده آب شرب تهران و کرج را خواستار شده است به این منظور شورای عالی، برنامه: وی بیان داشت

ما باید : ها، با اشاره به این که زنجیره کوچ در کشور ما به هم ریخته، ادامه داد معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

های  کنند و مراتع استان ها باالتر ببریم زیرا در جهان مراتع را صرفا برای دام استفاده نمی نگاه را از مراتع برای استفاده صرف دام

 .هایی همچون تفرج و توریسم خیلی باالیی دارد تهران و البرز پتانسیل

 9077ساالنه : های مرتبط دانست و گفت التحصیالن رشته اشتغال فارغوی یکی از کارکردهای مراتع را استفاده از درآمد آنها برای 

هزار میلیارد تومان هزینه  9-1های نظارتی مراتع ساالنه فقط حدود  میلیارد تومان جریمه دام مازاد در مراتع است و اگر برای شبکه

 .یابد های منابع طبیعی تا حد زیادی ارتقا می کنیم شاخص

/news/fa/ir.iana.www//:http0030۱D%/0%B0%D0% 
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 آب
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

احياي طرح احداث کارخانه کاغذ با لغو احياي طرح احداث کارخانه کاغذ با لغو / / اعالم آمادگی شرکت توسعه نيشکر براي قطع ورود زه آب به تاالب شادگاناعالم آمادگی شرکت توسعه نيشکر براي قطع ورود زه آب به تاالب شادگان

آب توسعه نيشکر است و اگر کسی آب توسعه نيشکر است و اگر کسی   تاالب شادگان زنده به زهتاالب شادگان زنده به زه: : يشکر گفتيشکر گفتشدن تحریم هامدیرعامل شرکت توسعه نشدن تحریم هامدیرعامل شرکت توسعه ن

  ..را به تاالب شادگان قطع کنيمرا به تاالب شادگان قطع کنيم    ساعت ورود آنساعت ورود آن  ۰۰داند، ما آمادگی داریم ظرف داند، ما آمادگی داریم ظرف   آب را براي تاالب موثر نمیآب را براي تاالب موثر نمی  زهزه

براي آب را  آب توسعه نيشکر است و اگر کسی زه تاالب شادگان زنده به زه: مدیرعامل شرکت توسعه نيشکر گفت

 .را به تاالب شادگان قطع کنيم  ساعت ورود آن ۰داند، ما آمادگی داریم ظرف  تاالب موثر نمی

شرکت : به گزارش ایانا از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر، نسیم صادقی در نشست ساالنه با مدیران توسعه نیشکر اظهار کرد

آبی از  کند، بنابراین اگر کسی ثابت کرد در این مسیر زه ارد کارون نمیآب و توسعه نیشکر از بند قیر تا بهمنشیر حتی یک قطره زه

 .دهیم شود، هر تصمیمی گرفته شود ما انجام می توسعه نیشکر وارد کارون می

 آبی است که ما برای آبیاری مجدد مزارع از آن استفاده همان زه   آب این زه: نیز گفت( ره)آب واحد امام خمینی وی در رابطه با زه

 .کنیم و تأثیر آن بر آب منطقه در محدوده استاندارد بوده که در حال شیرین شدن است می

آب را  آب توسعه نیشکر است و اگر کسی زه تاالب شادگان زنده به زه: مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اظهار کرد

 .ا به تاالب شادگان قطع کنیمر ساعت ورود آن 0داند ما آمادگی داریم ظرف  برای تاالب موثر نمی

سمت خلیج فارس را با هزینه  آب به آب به تاالب شادگان مجوز داریم و گرنه کانال انتقال زه در زمینه ورود زه: صادقی تصریح کرد

تباً ارتقاء آب و فرآیند رو به بهبود آن کیفیتش مر زیادی احداث کردیم و در این مورد مشکلی نداریم و با توجه به شرایط مطلوب زه

کند و از طرف  آبه را توسعه نیشکر جبران می آبه به تاالب شادگان داده نشده است، بلکه این حق حق: وی بیان کرد.کند پیدا می

 .شود تر می روز شیرین گردانیم و این آب هم روز به درصد آب مصرفی خود را بر می 07دیگر ما 

زیست از ما درخواست کمک کرد   داشتن تاالب شادگان این بود که سازمان محیط ههای ما برای زنده نگ از دیگر کمک: صادقی گفت

پمپاژهای خود به تاالب انتقال دادیم و حتی ما آماده احیای تاالب   میلیون متر مکعب آب را از طریق ایستگاه 017و ما هم 

 .هورالعظیم نیز هستیم تا از تبدیل شدن آن به یک کانون ریزگرد جلوگیری کنیم

 زیست هستيم  دنبال وارد کردن حداقل آسيب به محيط به

خواهیم  بحث برداشت نیشکر در شرکت توسعه نیشکر، بحث برداشت سبز است و ما نمی: وی در زمینه برداشت نیشکر اظهار کرد

و هر جای دنیا که بررسی تر از استانداردهای جهانی برویم  توان فرا مزاحمتی برای مردم ایجاد کنیم، اما واقعیت این است که نمی

 .شود کردیم همزمان با برداشت سبز برداشت سوخته هم انجام می

واقعاً در برخی از مزارع اصالً برداشت سبز میسر نیست و در این مزارع اگر برداشت سبز انجام گیرد، معایب : صادقی اضافه کرد

های پیرامونی  ت دود در این مزارع نیز از آسیب به محیطتوان با مدیری بیشتری نسبت به برداشت سوخته خواهد داشت، اما می

تالش ما این است که حتی در مواردی که به ناچار برداشت : مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت.جلوگیری کرد

حیطی را همواره دهیم با مدیریت این مسائل حداقل آسیب را برای محیط زیست ایجاد کنیم و موازنه زیست م سوخته انجام می

 177های صنعتی و بهداشتی راه اندازی شد و در این زمینه بیش از  در تمام واحدهای ما تصفیه خانه: وی افزود.مثبت نگه داریم

 .دانیم گذاری می میلیارد ریال هزینه پرداخت کردیم، زیرا ما هزینه کردن برای محیط زیست را سرمایه
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ترین کارخانه زیست محیطی استان عمل کرده و حدود یک  یشکر در مجموع همچون بزرگمزارع توسعه ن: صادقی خاطرنشان کرد

 .کنند هزار تن اکسیژن تولید می 07میلیون و 

های  اند، با آباد کردن و ایجاد مزارع سرسبز در زمین هزار هکتار ایجاد کرده 077مزارع نیشکر سطح سبزی بالغ بر : وی ادامه داد

 .کند ها جلوگیری می تن ریزگردیزرع از برخاس اغلب لم

میلیون اصله درخت اشاره کرد، زیرا ما خود را ملزم  1توان به کاشت بیش از  زیستی ما می های محیط از دیگر فعالیت: صادقی افزود

 .دانیم دانیم و این فرآیند را فعالیتی مستمر می زیستی می به رعایت حداکثری موازین محیط

 شرکت توسعه نيشکر و صنایع جانبی هزار تن شکر در ۱۸۸توليد 

شد با  بینی می پیش 30-3۱در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال زراعی : های خود گفت وی در بخش دیگری از صحبت

میلیون نیشکر تولید خواهد شد  ۱هزار تن شکر تولید کند که این میزان شکر از برداشت  ۱77توجه به اقدامات انجام شده بیش از 

 .شود و رکورد جدیدی در برداشت نیشکر و تولید شکر محسوب می

اندازی کارخانه شکر  های در دست اجرا در این شرکت از جمله، احداث سالن چند منظوره ورزشی توسعه نیشکر، راه صادقی به پروژه

اندازی  راه: اشاره کرد و گفت... ای که در مرحله نصب تجهیزات است و همچنین تولید شکر دارویی که هم اکنون فعال است و قهوه

ها با همکاری کشورهای  ها شروع شد در حال حاضر با برداشته شدن تحریم کارخانه کاغذسازی هم که در اوایل با همکاری چینی

 .اروپایی در حال انجام و نهایی شدن است

توان از جمله؛ به حداقل  شریح کرد که میهای کلی این شرکت در سال جاری را ت مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر در پایان سیاست

ها، حفظ ثبات بازار قند و شکر در کشور و کنترل و  ها در همه واحد رساندن مصرف آب و استفاده بهینه از آن، رعایت تمام استاندارد

 .میلیون لیتر الکل و سایر تولیدات جانبی اشاره کرد 99تامین نیاز این بازار، تولید 

/news/fa/ir.iana.www//:http97700D%/0%A0%D0%B3 
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 آب
 ایسنا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۳جمعه 

  حلقه چاه غيرمجاز در سال گذشته حلقه چاه غيرمجاز در سال گذشته   0۸۸۸0۸۸۸مسدود شدن مسدود شدن 

د، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک از هزار حلقه چاه غیرمجاز در دولت گذشته احداث شده بو 977در حالی که براساس آمار 

 . ها در سال گذشته و ادامه این روند در آینده خبر داد از این حلقه چاه 0777شدن   مسدود

هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شده  177سال گذشته  97طی بیش از : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد علی مراد اکبری در گفت

توان از آن به عنوان غارت  های قبل از آن بوده است و می حلقه چاه آن در دولت گذشته احداث شده بود به چهار برابر دولت 977که  است

های متولی از جمله وزارت نیرو و دستگاه قضایی  های صورت گرفته با دستگاه در سال گذشته با هماهنگی: وی افزود. منابع آبی کشور نام برد

های آینده ادامه پیدا خواهد کرد، چرا که جلوگیری  حلقه چاه غیرمجاز شدیم که این روند در سال جاری و سال 0777سدود کردن موفق به م

های متولی برای  روی وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های پیش های حفر شده از جمله برنامه های غیرمجاز و مسدود شدن چاه از حفر چاه

 . های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی است تجلوگیری از برداش

 رود های غیرمجاز هدر می میلیارد مترمکعب آب از چاه 07ساالنه 
هزار حلقه آن  177هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد که  077اکنون حدود  هم: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک اعالم کرد

شود  های مجاز غارت می های غیرمجاز از چاه ها و برداشت میلیارد مترمکعب آب از طریق چاه 07بالغ بر مجاز و مابقی غیرمجاز است و ساالنه 

 . یابد های زیرزمینی نیز به همین میزان کاهش می که سطح سفره

چندین برابر مجوز از  هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده و از سویی دیگر نیز بدون نظارت 977در دولت گذشته بالغ بر : اکبری تصریح کرد

 . ها مترمکعب آب از این طریق هدر رفت های مجاز آب برداشت شد و میلیارد چاه

وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مصمم هستند تا در شرایط فعلی که کشور با مشکالت ناشی از بحران آب دست و پنجه نرم : وی تاکید کرد

های غیرمجاز و کنترل  ی زیرزمینی برنامه مدونی در این زمینه اجرایی کند که مسدود کردن چاهها کند در راستای حفظ و تعادل آب سفره می

 . های غیرمجاز از این جمله هستند برداشت از چاه

/news/fa/ir.isna.www//:http30707977301D%/3%00% 
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 قتصاد کالنا
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  کندکند  ميليون تومان سود کسب میميليون تومان سود کسب می  ۶.۱۶.۱نفر، روزانه نفر، روزانه   ۶۸۶۸معرفی الگوهاي اقتصاد مقاومتی کارآفرینی که عالوه بر اشتغال معرفی الگوهاي اقتصاد مقاومتی کارآفرینی که عالوه بر اشتغال 
شتغال نفر دیگر نیز ا ۶7اش، برای  میلیون تومانی در روز برای خود و خانواده 0تا  ۶.0یک کارآفرین شیرازی عالوه بر ایجاد درآمد  

 . ایجاد کرد

های اقتصاد  ، محمد جواد پرستش یکی از افراد برتر ایجاد طرحسازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

داند و  های اقتصاد مقاومتی بسیج می مهمترین عامل موفقیت خود را در حوزه خودکفایی، اجرای طرح: ومتی در شهر شیراز گفتمقا

های داخلی رونق اقتصادی  های استکبار با اهمیت به پروژه های ظالمانه غرب و حکومت الزم است که با وجود تحریم: گوید می

 .مخانواده و کشور خود را افزایش دهی

کند، از سویی حالل مشکالت  توجه به ترویج و توسعه طرح های اقتصاد مقاومتی عالوه بر اینکه به تقویت رویه خودکفایی کمک می

 .اقتصادی کشور و راهکار برون رفت از رکود تورمی است

ترین زمان به بازدهی  یجاد و در سریعاز این رو باید از روشی تولید را توسعه و رونق داد که کمترین میزان وابستگی به نقدینگی را ا

 .مطلوب برسد

محمد جواد پرستش یکی از افراد برتر ایجاد طرح های اقتصاد مقاومتی در شهر شیراز در گفت وگو با خبرنگار بسیج سازندگی، 

الزم است که با  :مهمترین عامل موفقیت خود را در حوزه خودکفایی، اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی بسیج می داند و می گوید

های داخلی رونق اقتصادی خانواده و کشور خود را  وجود تحریم های ظالمانه غرب و حکومت های استکبار با اهمیت به پروژه

 .افزایش دهیم

 .سال است که در زمینه پروش قارچ فعالیت دارم 0حدود : وی در رابطه با فعالیت خود گفت

عالقه به کار کشاورزی و تولیدی، تعهد وجدانی به طرح اقتصاد : ه کار پرورش قارچ گفتپرستش در مورد انگیزه خود برای شروع ب

 .مقاومتی و همچنین کسب درآمد باعث شد، تا چنین فعالیتی را آغاز کنم

اک خ)تولید و بازدهی بستگی به شرایط بازار و قیمت کمپوست : این کارآفرین در باره میزان تولید و بازدهی طرح خاطرنشان کرد

کیلو قارچ خوراکی برداشت  ۱77سال است که فعالیت دارد و در این مدت بالغ بر  0دارد، اما به طور کلی این کارگاه ( پرورش قارچ

میلیون تومان سود دهی  0تا  ۶.0و روزانه حدود . نموده ام و هنوز هم قارچ درجه یک در این کارگاه به صورت روزانه تولید می شود

نفر به طور مستقیم کار آفرینی شده  ۶7به جز خودم، برای : وی در مورد میزان اشتغال زایی این طرح، گفت.داردبرای خودم در بر 

میلیون  ۶07طی این مدت : این تولید کننده در باره این که آیا از تسهیالت سازمان بسیج سازندگی استفاده کرده است، گفت.است

 .ام تومان از بسیج سازندگی وام دریافت کرده

برای گسترش فعالیت و بهره وری باالتر به تجهیزات به روزتر و : وی در باب مشکالتی که االن در طرح با آن مواجه است، گفت

 .بیشتری احتیاج داریم که نیازمند به داشتن شرایط مالی است

بسیج سازندگی در تمام : گفت به چه صورت بوده است،...( مالی، آموزشی و )بسیج   این کارافرین در مورد این که طرح حمایت

مراحل از جمله آموزش و ایجاد جشنواره ها و گردهمایی و معرفی محصوالت پیش قدم و همراه و همگام با ما بوده و حق بزرگی به 

 .گردن کشاورزی دارد

=nn?php.stextnew/com.farsnews.www//:http۶930707۶777001 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

درصدي درصدي   ۱3۱3سهم سهم / / ميليون تومان استميليون تومان است  ۶9.۰۶9.۰خانوار روستایی خانوار روستایی   3939طبق گزارش مرکز آمار ایران متوسط هزینه سال طبق گزارش مرکز آمار ایران متوسط هزینه سال 

  هاي غيرخوراکیهاي غيرخوراکی  هزینههزینه
 . لیون تومان بوده استمی ۶9.0خانوار روستایی  39طبق گزارش مرکز آمار ایران متوسط هزینه ساالنه سال  

مرکز آمار  از سوی 39های مهم آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال  یافته خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .منتشر شد یرانا

نفر،  00900خانوار نمونه با جمعیت  ۶3937با مراجعه به  ۶939آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی کشور در سال 

 .طی دوازده ماه انجام گرفته است

 خصوصيات اجتماعی و اقتصادي خانوار 

 :۶939بر اساس نتایج این طرح در سال 

 1دهد که خانوارهای  نفر بوده است و توزیع خانوارهای نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار، نشان می 9.09متوسط تعداد افراد خانوار 

درصد کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود  ۶.۶نفری و ده نفره و بیشتر با  3درصد، بیشترین و خانوارهای  0۱.0نفری با 

  .اند اختصاص داده

درصد بیشترین سهم را دز کل  01.0نفر باسواد با  0درصد بوده است و خانوارهای دارای  ۶9.۱اد خانوارهای نمونه بدون فرد باسو

 .اند خانوارهای نمونه داشته

خانوارهای دارای یک نفر . نفر بوده است ۶.1نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد  ۶.۶متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهای نمونه 

درصد، کمرترین تعداد  7.۱نفر شاغل و بیشتر با  0از کل خانوارهای نمونه، بیشترین و خانوارهای دارای درصد  09.7شاغل با سهم 

 .درصد از خانوارهای نمونه را تشکیل داده است 0۶.3خانوارهای بدون فرد شاغل . اند خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده

کشاورزی، »درصد از سرپرستان خانوارهای نمونه در بخش  99.9دهد  یبررسی فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان م

درصد در  0.1، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطاتت»درصد در بخش  ۱.3، «ساختمان»درصد در بخش  ۶1.7، «شکار و جنگلداری

ها و کاالهای  سیکلتعمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور»درصد در بخش  0.0، «صنعت»بخش 

ها به کار  درصد در سایر بخش 0.۱و « اداره امور مومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری»درصد در بخش  ۶.9 ،«شخصی و خانگی

 .اند اشتغال داشته

و نتایج طرح نشان می دهد که در بین خانوارهای روستایی وضع شغلی سرپرست اغلب خانوارهعا کارکن مستقل و پس از آن مزد 

  .بگیر بخش خصوصی است حقوق

 7.0لیسانس و باالتر  خانوارهای دارای سرپرست با سطح سواد فوق. باشند سواد می درصد خانوارهای نمونه دارای سرپرست بی 90.0

 .دهد درصد خانوارهای نمونه را تشکیل می

 امکانات و تسهیالت مورد استفاده خانوار

 .است( ملکی عرصه و اعیان و ملکی اعیان)خانوارهای نمونه به صورت ملکی  درصد 00نحوه تصرف بیش از  ۶939در سال 

http://www.farsnews.com/
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1393/n_ahvdkhr_93.pdf
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1393/n_ahvdkhr_93.pdf
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درصد دارای  9۶.0اتاق،  9درصد خانوارهای نمونه دارای  9۱.0ها نشان می دهد که  بررسی خانوارها از نظر تعداد اتاق در اختیار آن

تر  اتاق و بیش ۱درصد دارای  0.۱ای یک اتاق و درصد دار 9.3اتاق،  0درصد دارای  ۶7.7اتاق،  0درصد دارای  ۶0.۱اتاق،  1

 .اند بوده

درصد از تلفن  00.0درصد از تلویزیون رنگی،  30.0درصد از خانوارهای نمونه اجاق گاز،  30.0دهد  نتایج این بررسی نشان می

درصد از  9۱.۶باسشویی، درصد از ماشین ل 10.3درصد از پنکه،  0۶.9درصد از جاروبرقی،  ۱۶.0درصد از یخچال،  ۱0.0همراه، 

 01.1درصد از موتورسیکلت،  03.0درصد از چرخ خیاطی،  DVD،  90.9 و VCDدرصد از انواع ویدئو،  90.0یخچال فریزر، 

درصد از  ۱.7درصد از رادیو ضبط و پخش صوت،  0.0درصد از رایانه،  ۶۶.۶درصد از فریزر،  ۶0.0درصد از اتومبیل شخصی، 

درصد از ماکروویو و فرهای  ۶.1درصد از کولر گازی متحرک،  9.0درصد از کولر آبی متحرک،  9.0ادیو، درصد از ر 1.0دوچرخه، 

 .اند درصد از ماشین ظرفشویی استفاده کرده 7.0درصد از تلویزیون سیاه و سفید و  ۶.9دار،  هالوژن

 هاي خانوار هزینه

هزار ریال بوده است که از  000میلیون و  ۶90نوار روستایی برای ، متوسط هزینه ساالنه خا۶939بر اساس نتایج این طرح در سال 

 .های غیرخوراکی بوده است درصد مربوط به هزینه 00.0های خوراکی و دخانی و  درصد مربوط به هزینه 1۶.0این مقدار 

های  هزینه. فته استدرصد افزایش یا ۱.3، ۶930متوسط هزینه ساالنه یک خانوار روستایی در مقایسه با رقم مشابه در سال 

 .درصد افزایش یافته است ۶7.3های غیرخوراکی خانوار  درصد و هزینه ۶.0معادل  ۶930خوراکی و دخانی خانوار نسبت به سال 

دهد که در سه گروه اول، دوم و  های هزینه نشان می های خوراکی و غیرخوراکی یک خانوار در تمام گروه بررسی ترکیب هزینه

( میلیون ریال ۱7میلیون و هزار تا  10میلیون ریال و  97هزار تا  07۶میلیون و  ۶3هزار ریال و کمتر،  077و  میلیون ۶3چهارم 

های خوراکی، بیش از  ها سهم هزینه های غیرخوراکی و در سایر گروه های خوراکی و دخانی بیش از سهم هزینه سهم هزینه

 .های خوراکی بوده است هزینه

هزار ریال بوده است که در مقایسه با سال  00799ینه خوراکی و دخانی یک خانوار روستایی، برابر متوسط هز ۶939در سال 

 .درصد افزایش یافته است ۶.0به میزان  ۶930

آرد، رشته، نان، غالت و »درصد مربوط به  00.۶های خوراکی و دخانی بیشترین سهم  بر اساس نتایج این بررسی، در بین هزینه

های آن و  شیر و فرآورده»درصد،  ۶۱.0با « ها ها و سبزی میوه»درصد، هزینه  07.9با « گوشت«  هزینه. بوده است« های آن فرآورده

« ها ها، غذاهای آماده و دخانی  نوشابه»درصد،  0.3با « ها، چای، قهوه و کاکائو قند، شکر، شیرینی»درصد،  ۶7.0با « تخم پرندگان

های  ها و سایر ترکیب ها، چاشنی ادویه» درصد، 1.0با « ها ها و چربی روغن»درصد،  0.۶با « خشکبار و حبوب»درصد،  ۱.1با 

ها و سایر  ها، چاشنی ادویه»های مربوط به  هزینه ۶939در سال . درصد در مراتب بعدی اهمیت قرار داشته است 9.9با « خوراکی

آرد، »درصد،  1.0« خشکبار و حبوب»درصد،  0.9« نهای آن و تخم پرندگا شیر و فرآورده»درصد،  0.0« های خوراکی ترکیب

« ها، چای، قهوه و کاکائو قند، شکر، شیرینی»درصد و  0.0« ها ها و سبزی میوه»  درصد، 9.0« های آن رشته، غالت، نان و فرآورده

 -0.3« ها و چربی ها روغن»های مربوط به  همچنین هزینه. های مشابه سال قبل افزایش داشته است درصد نسبت به هزینه ۶.0

های مشابه سال قبل کاهش  درصد نسبت به هزینه -۶.۶« ها ها، غذاهای آماده و دخانی نوشابه»درصد و  -۶.۱« گوشت»درصد، 

 .داشته است

، ۶930هزار ریال بوده است، که در مقایسه با سال  01130های غیرخوراکی یک خانوار روستایی برابر  متوسط هزینه ۶939در سال 

ترین  های غیرخوراکی، بیش درصد از کل هزینه 03.7با سهمی معادل « مسکن»های  هزینه. درصد داشته است ۶7.3شی برابر افزای
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کاالها و خدمات » درصد، ۶1.1با   «بهداشت و درمان»درصد،  ۶3.0با  «حمل و نقل و ارتباطات»هزینه . سهم را دارا بوده است

ها،  تفریحات، سرگرمی»درصد و  3.0با « لوازم، اثاث و خدمات خانوار»درصد،  ۶7.7با  «پوشاک و کفش»درصد،  ۶9.0با   «متفرقه

 .درصد ترکیب در مراتب بعدی قرار دارد 9.9با « تحصیل و آموزش

  «حمل و نقل و ارتباطات» درصد، ۶0.0« کاالها و خدمات متفرقه»درصد،  ۶۱.9« مسکن»های مربوط به  ، هزینه۶939در سال 

درصد  0.0« پوشاک و کفش»درصد،  0.0 «بهداشت و درمان»درصد،  3.9« ها، تحصیل و آموزش تفریحات، سرگرمی» درصد، ۶7.0

 .های مشابه سال قبل افزایش یافته است درصد نسبت به هزینه 1.0« لوازم، اثاث و خدمات خانوار»و 

 درآمدهاي خانوار

هزار  0۶میلیون و  ۶93برابر  ۶939ه یک خانوار روستایی در سال بر اساس نتایج به دست آمده متوسط درآمد اظهار شده ساالن

بررسی منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان . درصد افزایش داشته است ۶1.0ریال بوده است که نسبت به سال قبل، 

درصد درآمد از مشاغل مزد  03.۱درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و  97.0درصد از منابع متفرقه،  93.0دهد که  می

 .بگیری به دست آمده است و حقوق

دهد خانوارهایی که  بررسی متوسط درآمد ساالنه یک خانوار روستایی، بر حسب فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار، نشان می

ترین درآمد  هزار ریال، بیش 009میلیون و  09۱اند، با درآمدی معادل  به کار اشتغال داشته« دفاتر مرکزی»سرپرست آنها در بخش 

هزار ریال  009میلیون و  ۶00اند، با داشتن درآمد  به کار اشتغال داشته « ساختمان»و خانوارهایی که سرپرست آنها در بخش 

 .اند داشته ۶939کمترین درآمد را در سال 

 ها و درآمد خانوار بر حسب استان متوسط هزینه

ترین  هزار ریال بیش ۶0۱70دهد که استان چهارمحال و بختیاری با  انوار روستایی نشان میبررسی متوسط هزینه کل ساالنه یک خ

 .اند داشته ۶939هزار ریال کمترین هزینه را در سال   17میلیون و  00و استان سیستان و بلوچستان با 

میلیون و  99ان سیستان و بلوچستان با ترین و است هزار ریال بیش 3۱۱میلیون و  ۶00بر اساس نتایج به دست آمده استان یزد با 

 07استان خوزستان با . را دارا بوده است ۶939های غیرخوراکی ساالنه یک خانوار در سال  هزار ریال کمترین متوسط هزینه 007

خانی هزار ریال کمترین متوسط هزینه خوراکی و د ۶0۱میلیونو و  97ترین و استان کرمان با  هزار ریال بیش  070میلیون و 

 .دهد نشان می ۶939ساالنه یک خانوار روستایی را در سال 

هزار ریال  33۱میلیون و  ۱3ترین و استان سیستان و بلوچستان با  هزار ریال بیش ۶09میلیون و  ۶30همچنین استان تهران با 

 .به خود اختصاص داده است ۶939کمترین متوسط درآمد ساالنه یک خانوار روستایی را در سال 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶9307070777030 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  درصدي شاخص زراعت، باغبانی و دامداري سنتیدرصدي شاخص زراعت، باغبانی و دامداري سنتی  7.۶07.۶0افزایش افزایش 

است که نسبت به فصل مشابه  009.01برابر با  ۶931غبانی و دامداری سنتی در بهار سال شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، با

 .درصد افزایش داشته است 1.۶0سال قبل 

، مرکز آمار ایران در جدیدترین بررسی خود شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .برآورد کرده است ۶931هار سال و دامداری سنتی را در فصل ب

در فصل بهار ( ۶937=۶77بر مبنای )در این گزارش آمده است که شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی 

 1.۶0( نقطه به تورم نقطه)درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  01.71که نسبت به فصل قبل  009.01برابراست با  ۶931سال 

برابر ( نرخ تورم ساالنه)درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل . زایش یافته استدرصد اف

 ۶۱.70است که نسبت به فصل قبل  099.0۶برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "غالت"همچنین شاخص گروه .درصد است 9.۶۶با 

نیز ( نرخ تورم ساالنه)ر فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل میزان تغییرات چها. درصد افزایش یافته است

 00.10است که نسبت به فصل قبل  000.07برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "سبزیجات"شاخص گروه .درصد است 1.90برابر با 

نیز ( نرخ تورم ساالنه)ره مشابه سال قبل میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دو. درصد افزایش یافته است

است که نسبت به  00۱.01برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "های آجیلی ها و میوه میوه"شاخص گروه .درصد است ۶0.01برابر با 

نرخ )میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد افزایش یافته است 7.00فصل قبل 

برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "های روغنی ها و میوه دانه"همچنین شاخص گروه .درصد است 0.07نیز برابر با ( تورم ساالنه

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل . درصد افزایش یافته است ۶7.07است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  030.00

در فصل بهار  "توتون و تنباکو"شاخص گروه .درصد است 00.0۶نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

میزان تغییرات چهار فصل . درصد کاهش یافته است 0.09است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  979.07برابر با  ۶931سال 

گیاهان در ساخت "در گروه .درصد است ۶7.00یز برابر با ن( نرخ تورم ساالنه)منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

میزان . درصد افزایش یافته است 0.03است که نسبت به فصل قبل  ۶13.0۶برابر با  ۶931شاخص در فصل بهار سال  "شکر

 .صد استدر 00.09نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

است که نسبت به فصل  ۶3۶.۶1برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "نشده بندی مواد خام طبقه"شاخص گروه : افزاید این گزارش می

نرخ تروم )میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد افزایش یافته است 0۱.00قبل 

 070.17برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "حیوانات و محصوالت حیوانی"شاخص گروه .درصد است 00.۶1نیز برابر با ( ساالنه

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره . درصد افزایش یافته است ۶3.۶0است که نسبت به فصل قبل 

 /.درصد است 0.۶7نیز برابر با منفی ( نرخ تورم ساالنه)مشابه سال قبل 

/news/fa/ir.iana.www//:http97۶09D%/0%A0%D3%0۶% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  ریالریالهزار هزار   ۶93.۸۱۶۶93.۸۱۶درآمد ساالنه هر خانوار روستایی درآمد ساالنه هر خانوار روستایی / / ها و درآمد خانوارهاي روستایی منتشر شدها و درآمد خانوارهاي روستایی منتشر شد  جزئيات هزینهجزئيات هزینه

 .را منتشر کرد ۶939ها و درآمدهای خانوار روستایی در سال  مرکز آمار ایران در گزارشی، هزینه

خانوار نمونه با  937هزار و  ۶3، نتایج حاصل از این آمارگیری با توجه به تعداد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها به همراه ضریب تغییرات  ، در نقاط روستایی کشور و برای تمامی استان۶939 ماه در سال ۶0نفر طی  900هزار و  00جمعیت 

اجتماعی خانوارهای  -میانگین اطالع مربوطه، قابل ارائه است و نتایج تفصیلی این نشریه در پنج فصل شامل خصوصیات اقتصادی 

ای روستایی، هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در های خوراکی و غیرخوراکی خانوارهای روستایی، درآمد خانواره روستایی، هزینه

ها  در سطح کل کشور و استان COICOPبندی  های خوراکی و غیرخوراکی خانوارهای روستایی بر اساس طبقه ها و هزینه استان

، ۶939در سال بر اساس نتایج این طرح : افزاید این گزارش درباره خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوار روستایی می.منتشر شد

دهد که خانوارهای  نفر بوده است و توزیع خانوارهای نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار، نشان می 9.09متوسط تعداد افراد خانوار 

درصد کمترین تعداد خانوارهای نمونه را به خود  ۶.۶نفر و بیشتر با  ۶7نفری و  3درصد، بیشترین و خانوارهای  0۱.0چهار نفری با 

 01.0درصد بوده است و خانوارهای دارای دو نفر باسواد با  ۶9.۱همچنین خانوارهای نمونه بدون فرد باسواد .اند ص دادهاختصا

 .اند درصد بیشترین سهم را در کل خانوارهای نمونه داشته

خانوارهای دارای یک نفر . تنفر بوده اس ۶.1نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد  ۶.۶متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهای نمونه 

درصد، کمترین تعداد  7.۱درصد از کل خانوارهای نمونه بیشترین و خانوارهای دارای پنج نفر شاغل و بیشتر با  09.7شاغل با سهم 

 .درصد از خانوارهای نمونه را تشکیل داده است 0۶.3خانوارهای بدون فرد شاغل . اند خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده

 99.9دهد که  بررسی فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان می: افزاید این بررسی درباره محل فعالیت سرپرستان خانوار می

درصد در  ۱.3، "ساختمان"درصد در بخش  ۶1.7، "کشاورزی، شکار و جنگلداری"درصد از سرپرستان خانوارهای نمونه در بخش 

فروشی،  فروشی، خرده عمده"درصد در بخش  0.0، "صنعت"درصد در بخش  0.1، "باطاتحمل و نقل، انبارداری و ارت"بخش 

اداره امور عمومی، دفاع و تأمین "درصد در بخش  ۶.9، "ها و کاالهای شخصی و خانگی تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت

 .اند ها به کار اشتغال داشته درصد در سایر بخش 0.۱و  "اجتماعی اجباری

هزار ریال بوده است که از  ۶90.000متوسط هزینه ساالنه خانوار روستایی برابر : های خانوار آورده است ن بررسی درباره هزینهای

همچنین . های غیرخوراکی بوده است درصد مربوط به هزینه 00.0های خوراکی و دخانی و  درصد مروبط به هزینه 1۶.0این مقدار 

های  هزینه. درصد افزایش یافته است ۱.3، ۶930روستایی در مقایسه با رقم مشابه در سال  متوسط هزینه ساالنه یک خانوار

 .درصد افزایش یافته است ۶7.3های غیرخوراکی خانوار  درصد و هزینه ۶.0معادل  ۶930خوراکی و دخانی خانوار نسبت به سال 

هزار ریال بوده است  00799ک خانوار روستایی، باربر متوسط هزینه خوراکی و دخانی ی ۶939در سال : در این گزارش آمده است

 .درصد افزایش یافته است ۶.0به میزان  ۶930که در مقایسه با سال 

آرد، رشته، نان، "درصد مربوط به  00.۶های خوراکی و دخانی بیشترین سهم  همچنین بر اساس نتایج این بررسی، در بین هزینه

شیر و "درصد،  ۶۱.0با  "ها ها و سبزی میوه"درصد، هزینه  07.9با  "گوشت"زینه ه. بوده است "های آن غالت و فرآورده

ها، غذاهای  نوشابه"درصد،  0.3با  "ها، چای، قهوه و کاکائو قند، شکر، شیرینی"درصد،  ۶7.0با  "های آن و تخم پرندگان فرآورده

ها و سایر  ها، چاشنی ادویه"درصد،  1.0با  "ها ها و چربی روغن"درصد،  0.۶با  "خشکبار و حبوب"درصد،  ۱.1با  "ها آماده و دخانی
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ها،  ادویه"های مربوط به  هزینه ۶939در سال . درصد در مراتب بعدی اهمیت قرار داشته است 9.9با  "های خوراکی ترکیب

 1.0 "شکبار و حبوبخ"درصد،  0.9 "های آن و تخم پرندگان شیر و فرآورده"درصد،  0.0 "های خوراکی ها و سایر ترکیب چاشنی

ها، چای، قهوه  قند، شکر، شیرینی"درصد،  0.0 "ها ها و سبزی میوه"درصد،  9.0 "های آن آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده"درصد، 

ها، غذاهای  نوشابه"های مربوط به  همچنین هزینه. های مشابه سال قبل افزایش داشته است درصد نسبت به هزینه ۶.0 "و کاکائو

های  درصد نسبت به هزینه ۶.۱منفی  "گوشت"درصد،  0.3منفی  "ها ها و چربی روغن"درصد و  ۶.۶منفی  "ها و دخانیآماده 

 .مشابه سال قبل کاهش داشته است

هزار ریال بوده است که در مقایسه با  0۶130های غیرخوراکی یک خانوار روستایی برابر  متوسط هزینه ۶939همچنین در سال 

های  درصد از کل هزینه 03.7با سهمی معادل  "مسکن"های  هزینه. درصد داشته است ۶7.3یشی برابر ، افزا۶930سال 

درصد،  ۶1.1با  "بهداشت و درمان"درصد،  ۶3.0با  "حمل و نقل و ارتباطات"هزینه . غیرخوراکی، بیشترین سهم را دارا بوده است

درصد و . 3با  "لوازم، اثاث و خدمات خانوار"درصد،  ۶7.7ا ب "پوشاک و کفش"درصد،  ۶9.0با  "کاالها و خدمات متفرقه"

 .درصد به ترتیب در مراتب بعدی قرار دارد 9.9با  "ها، تحصیل و آموزش تفریحات، سرگرمی"

درصد،  ۶0.0 "کاالها و خدمات متفرقه"درصد،  ۶۱.9 "مسکن"های مربوط به  ، هزینه۶939در سال : این گزارش آورده است

درصد،  0.0 "بهداشت و درمان"درصد،  3.9 "ها، تحصیل و آموزش تفریحات، سرگرمی"درصد،  ۶7.0 |ارتباطاتحمل و نقل و "

 .های مشابه سال قبل افزایش یافته است درصد نسبت به هزینه 1.0 "لوازم، اثاث و خدمات خانوار"درصد و  0.0 "پوشاک و کف"

آمده، متوسط درآمد اظهارشده ساالنه یک خانوار روستایی در  دست س نتایج بهبر اسا: افزاید این گزارش درباره درآمدهای خانوار می

بررسی منابع تأمین درآمد . درصد افزایش داشته است ۶1.0هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل،  ۶9370۶برابر  ۶939سال 

 03.۱ل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و درصد از مشاغ 97.0درصد از منابع متفرقه،  93.0دهد که  خانوارهای روستایی نشان می

 .دست آمده است بگیری به درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق

دهد خانوارهایی که  بررسی متوسط درآمد ساالنه یک خانوار روستایی، بر حسب فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار، نشان می

هزار ریال، بیشترین درآمد و  093.009د، با درآمدی معادل ان به کار اشتغال داشته "دفاتر مرکزی"سرپرست آنها در بخش 

هزار ریال، کمترین درآمد  ۶00.009اند، با داشتن درآمد  به کار اشتغال داشته "ساختمان"خانوارهایی که سرپرست آنها در بخش 

 ./اند داشته ۶939را در سال 

/news/fa/ir.iana.www//:http97۶00D%/0%D%AC0%B0%D0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/30177/%D8%AC%D8%B2%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 
 

98 
 

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  3939گزارش مرکز آمار از دخل و خرج ایرانيان در سال گزارش مرکز آمار از دخل و خرج ایرانيان در سال 

ستان درصد از سرپر ۶۶.7، «ساختمان»درصد در بخش  ۶۶.۱بررسی فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار حاکی از آن است که 

عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت »و « صنعت»خانوارهای نمونه در هر یک از بخش های 

کشاورزی، شکار »درصد در بخش  9.0، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»درصد در بخش  3.1، «ها و کاالهای شخصی و خانگی

 .اشتغال داشته اند "و جنگلداری 

را اعالم کرد که طی آن، هزینه سالیانه خانوار  39رکز آمار ایران نتایج وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال م

 .میلیون تومان بود 01.۶میلیون تومان و درآمد نیز  09.1

رهای نمونه بر حسب تعداد افراد توزیع خانوا. نفر بوده است 9.1۱متوسط تعداد افراد خانوار ۶939بر اساس نتایج این طرح در سال 

درصد کمترین تعداد  7.0نفر و بیشتر با  ۶7درصد، بیشترین و خانوارهای  03.0نفری با  1دهد که خانوارهای  خانوار، نشان می

نفر  0درصد بوده است و خانوارهای دارای  0.0خانوارهای نمونه بدون فرد باسواد . اند خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده

 .اند درصد بیشترین سهم را در کل خانوارهای نمونه داشته 00.1باسواد با 

خانوارهای دارای یک نفر . نفر بوده است ۶.1نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد  7.3متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهای نمونه 

درصد، کمترین تعداد  7.۶نفر شاغل و بیشتر با  0ی دارای درصد از کل خانوارهای نمونه، بیشترین و خانوارها 03.0شاغل با سهم 

 .درصد از خانوارهای نمونه را تشکیل داده است 00.0خانوارهای بدون فرد شاغل . اند خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده

درصد از سرپرستان  ۶۶.7، «ساختمان»درصد در بخش  ۶۶.۱بررسی فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار حاکی از آن است که 

عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت »و « صنعت»خانوارهای نمونه در هر یک از بخش های 

اداره امور »درصد در بخش  1.0، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»درصد در بخش  3.1، «ها و کاالهای شخصی و خانگی

 90.0درصد در بخش آموزش،  9.9، «کشاورزی، شکار و جنگلداری»درصد در بخش  9.0، «اجتماعی اجباریعمومی، دفاع و تامین 

 .درصد در سایر فعالیت های اقتصادی اشتغال داشته اند 3.3و « غیر شاغل»درصد 

وصی و پس از نتایج طرح نشان می دهد که در بین خانوارهای شهری وضع شغلی سرپرست اغلب خانوارها مزد و حقوق بگیر خص

در این بخش ابتدا درصد خانوارهای نمونه شهری بر حسب نحوه تصرف مورد استفاده خانوار نشان داده . آن کارکن مستقل است

( ملکی عرصه و اعیان و ملکی اعیان)درصد خانوارهای نمونه به صورت ملکی  ۱0.0نحوه تصرف بالغ بر  ۶939در سال . شده است

درصد  9۱.1اتاق،  1درصد خانوارهای نمونه دارای  17.۶دهد که  ظر تعداد اتاق در اختیار آنها نشان میبررسی خانوارها از ن.است

اتاق  ۶درصد دارای  7.0اتاق و بیشتر و  ۱درصد دارای  0.3اتاق،  0درصد دارای  0.0اتاق،  0درصد دارای  ۶0.1اتاق،  9دارای 

درصد از تلویزیون رنگی،  30.۶درصد از خانوارهای نمونه از اجاق گاز،  33.7نشان می دهد  ۶939نتایج بررسی در سال .اند بوده

، VCD و DVDدرصد از ویدیو،  00.0درصد از ماشین لباسشویی،  09.۱درصد از جاروبرقی،  37.0درصد از تلفن همراه،  31.۶

درصد از  93.0از اتومبیل شخصی، درصد  10.۱درصد از یخچال،  1۱.7درصد از چرخ خیاطی،  10.9درصد از یخچال فریزر،  0۱.7

درصد از رادیو ضبط، ضبط و پخش صوت،  ۶۶.0درصد از موتورسیکلت،  ۶0.9درصد از فریزر،  00.7درصد از رایانه،  93.0پنکه، 

 9.9درصد از ماشین ظرفشویی،  0.9درصد از رادیو،  0.7درصد از ماکروویو و فرهای هالوژن دار،  0.3درصد از دوچرخه،  ۶7.7

 .درصد از تلویزیون سیاه و سفید استفاده کرده اند 7.0درصد از کولر گازی متحرک و  ۶.۶د از کولر آبی متحرک، درص
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هزار ریال بوده که  0910۱0، متوسط هزینه ساالنه یک خانوار شهری برابر ۶939های خانواربر اساس نتایج این طرح در سال  هزینه

 .درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی است 00.9های خوراکی و دخانی و درصد مربوط به هزینه  01.0از این مقدار 

هزینه های خوراکی و . درصد افزایش یافته است ۶1.7، ۶930متوسط هزینه ساالنه خانوار شهری در مقایسه با رقم مشابه در سال 

درصد افزایش یافته  ۶0.7اکی معادل درصد و هزینه های غیر خور 0.0معادل  ۶930نسبت به سال  ۶939دخانی خانوار در سال 

هزار ریال بوده است که در مقایسه با سال  00۶0۱متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار شهری، برابر  ۶939در سال . است

 .درصد افزایش نشان می دهد 0.0به میزان  ۶930

بوده و « گوشت»درصد، مربوط به هزینه  0۶.۱ بر اساس نتایج این بررسی، در بین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین سهم،

شیر و »درصد،  ۶0.1با « میوه ها و سبزی ها»درصد،  0۶.7با « آرد، رشته، نان، غالت و فرآورده های آن»هزینه های مربوط به 

ب بعدی اهمیت درصد در مرات 0.3با « نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها»درصد و  ۶۶.۱با « فرآورده های آن و تخم پرندگان

« نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها»درصد،  ۶۶.۱« خشکبار و حبوب»هزینه های مربوط به  ۶939در سال .قرار داشته است

 ۱.0« قند، شکر، شیرینی ها، چای، قهوه و کاکایو»درصد،  ۶7.0« ادویه ها، چاشنی ها و سایر ترکیب های خوراکی»درصد،  ۶۶.9

آرد، رشته، نان، غالت و فراورده های »درصد،  0.0« میوه و سبزی ها»درصد،  0.3« های آن و تخم پرندگان شیر و فراورده»درصد، 

نسبت به رقم  7.0« روغن ها و چربی ها»درصد نسبت به ارقام هزینه مشابه سال قبل افزایش و  1.0« گوشت»درصد،  1.9« آن

 .هزینه مشابه سال قبل کاهش داشته است

هزار ریال بوده است، که در مقایسه با سال قبل،  ۶0۱093وسط هزینه های غیر خوراکی یک خانوار شهری برابر ، مت۶939در سال 

درصد از کل هزینه های غیرخوراکی، بیشترین  11.1با سهمی معادل « مسکن»هزینه . درصد نشان می دهد ۶0افزایشی برابر با 

کاالها و خدمات »درصد،  ۶0.0با « بهداشت و درمان»درصد،  ۶0.7با « باطاتحمل و نقل و ارت»هزینه های . سهم را دارا بوده است

 .درصد در مراتب بعدی قرار دارند ۱.۶با « پوشاک و کفش»درصد و  ۶0.1با « متفرقه

درصد،  ۶0.0« بهداشت و درمان»درصد،  00.0« حمل و نقل و ارتباطات»درصد،  00.1« کاالها و خدمات متفرقه»، ۶939در سال 

 .درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است ۶0.9« تفریحات، سرگرمی ها، تحصیل و آموزش»درصد،  ۶1.0« کنمس»

 درآمدهای خانوار

هزار ریال بوده که  01۶9۶0، برابر ۶939بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط درآمد اظهار شده ساالنه یک خانوار شهری در سال 

درصد  0۶.1دهد که  بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می. ش داشته استدرصد افزای ۶0نسبت به سال قبل، 

 .درصد از محل مشاغل آزاد تامین شده است ۶۱.9درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری و  90.9درآمد از محل درآمدهای متفرقه، 

دهد، خانوارهایی که  رپرست خانوار نشان میبررسی متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری بر حسب فعالیت اصلی محل کار س

هزار ریال بیشترین درآمد و  909907فعالیت اصلی محل کار آنها، بهداشت و مددکاری اجتماعی است با درآمد اظهارشده ساالنه 

 ۶10703نه خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار سرپرست آنها خانوارهای معمولی دارای مستخدم است، با درآمد اظهارشده ساال

 .اند داشته ۶939هزار ریال کمترین درآمد را در سال 

 متوسط هزینه ها و درآمد خانوار بر حسب استان

هزار ریال بیشترین و استان قم با  909070بررسی متوسط هزینه کل ساالنه یک خانوار شهری نشان می دهد که استان تهران با 

هزار ریال  0۱0003بر اساس نتایج به دست آمده استان تهران با . داشته اند ۶939هزار ریال کمترین هزینه را در سال  ۶۱0000

 ۶939هزار ریال کمترین متوسط هزینه های غیر خوراکی ساالنه یک خانوار شهری را در سال  30703بیشترین و استان کرمان با 
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هزار ریال کمترین متوسط هزینه  97909تان قم با هزار ریال بیشترین و اس 00۶90استان کهگیلویه و بویر احمد با . دارا می باشد

 .خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار شهری را نشان می دهد

هزار ریال، کمترین متوسط درآمد ساالنه یک  ۶۱00۱1هزار ریال بیشترین و استان کرمان با  99۶۱00همچنین استان تهران با 

 .ستبه خود اختصاص داده ا ۶939خانوار شهری را در سال 

 39در سال : را اینگونه اعالم کرده بود ۶939بانک مرکزی ایران پیش از این گزارش هزینه و درآمد خانوار شهری کشور در سال  

. درصدی نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد ۶0.۱هزار تومان بوده که  00۱میلیون و  90هزینه سالیانه هر خانوار شهرنشین 

 01.۱هزار تومان بود که خوراک  900میلیون و  9۶درصدی نسبت به سال قبل از آن،  ۶9.9ال با رشد همچنین درآمدها در این س

 .درصد هزینه خانوار را در این سال تشکیل داده است

/news/fa/ir.iana.www//:http97۶۱۶D%AF%DA%/ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  حال روستایيان خوب نيستحال روستایيان خوب نيست/ / نت روستا آغاز به کار کردنت روستا آغاز به کار کرد  رویداد کارآفرینی همرویداد کارآفرینی هم

های  شود، فضایی برای رویارویی با فرصت برگزار می 30ماه  فروردین تا سوم اردیبهشت 9۶نت روستا، که  ¬رویداد کارآفرینی هم

 .های موجود با مشارکت روستاییان است مندی از ظرفیت کارآفرینی در روستا و بهرههای  واقعی، شناسایی چالش

بسیاری : ، با اعالم این خبر گفت(ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان امروز در گفت

شور استفاده کردند و استعدادهای بالقوه خود را بالفعل کردند، های موجود در ک ها و تعاریف از فرصت نامه از افرادی که طبق آیین

 .تر و شادتر زندگی کنند های خود را به جریان بیاندازند تا با استفاده از این جریان، سالم هایی داشته باشند تا دانسته باید فرصت

رو شوند، در این باره  نخبگان با مشکالت روبه برای حل مشکالت باید یک بستر وجود داشته باشد تا: جوانمرد افزود جوی شقایق حق

 .نت را ایجاد کرد بنیاد نخبگان وارد عمل شد و هم

در رویدادهای قبلی به سراغ صنعت رفتیم تا مسئله یک صنعت را : نت را المپیاد حل مسئله دانست و خاطرنشان کرد وی هم

 .شناسایی و حل و هزینه حل مسئله از همان صنعت دریافت شود

نت روستایی به سراغ افرادی خواهیم رفت که مسئله دارند، اما پول برای حل  در مرحله بعد و در هم: جوانمرد ادامه داد جوی حق

 .شان ندارند و صدایشان آنقدر بلند نیست که شنیده شود مسئله

ها باید حال  ییان خوب نیست و آدمحال روستا: گردد، تصریح کرد وی با بیان اینکه حداکثر سه نسل قبل همه ما به روستاها بازمی

 .های طبیعی خود ادامه دهند شان خوب باشد تا بتوانند به فعالیت ریشه

های جهانی توسعه روستاها را بررسی  برای اینکه به سراغ روستاها برویم، مدل: رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان یادآور شد

ها برای توسعه روستاها وارد روستاها شدند،  زمانی که شهری. قعیت شدیمکردیم، در حال بررسی مشکالت روستاها متوجه یک وا

 .سعی کردند روستاها را شبیه شهرها کردند و در نتیجه چهره روستاها بدریخت و قیافه شد

ها شد،  های عمیق حفر کردند که باعث خشکیده شدن قنات ها وارد روستاها شدند و چاه شهری: جوانمرد تأکید کرد جوی حق

 .ها غذا بخورند های بدشکل و قیافه شهری ها صنایع دستی خود را کنار بگذارند و درون ظرف ها کاری کردند که روستایی هریش

ها برای توسعه روستای خود انگیزه داشته باشند و برای توسعه روستاهای خود تالش  وی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید روستایی

 .هزار ساله با محوریت آب انتخاب شد وره روستای کفران با قدمت سهدر این د: کنند، اظهار داشت

ماه در روستای کفران در استان اصفهان و به همت بنیاد نخبگان  فروردین تا سوم اردیبهشت 9۶نت روستا از  رویداد کارآفرینی هم

 .استان اصفهان برگزار خواهد شد

های مناطق روستایی و جلب مشارکت و  ای شامل شناسایی ظرفیت هنت روستا یک رویداد سه مرحل گفتنی است، رویداد هم

گیری  منظور شکل به( پردازی، آموزش، کارتیمی ها، ایده بیان فرصت)توانمندسازی روستاییان، پیش رویداد چندروزه روستایی 

رای حل معضل مناطق زیر نظر اندازی کسب و کارهای پایدار و ارائه راهکارهای نوآورانه ب های کارآفرین با محوریت راه هسته

های اجرایی با تأیید  منظور عملیاتی کردن طرح گذاران و تسهیلگران روستایی و در نهایت رویداد کارآفرینی روستا به سرمایه

 .ها و مشارکت روستاییان مناطق است دهیاری
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های موجود  مندی از ظرفیت در روستا و بهره های کارآفرینی های واقعی، شناسایی چالش این رویداد فضایی برای رویارویی با فرصت

با مشارکت روستاییان است و همزمان در دو اقلیم کامالً متفاوت کویر مرکزی ایران در شرق استان اصفهان و دامنه کوه دنا در 

 .افتد جنوب استان اصفهان اتفاق می

 درباره روستاي کفران

آمده از دهیاری و شورای روستا جمعیت  عمل بر اساس اطالعات آمایشی بهروستای کفران، در دهستان رودشت شرقی قرار دارد و 

تاکنون  ۶90۱های اخیر از سال  خانوار است، که به واسطه خشکسالی 307نفر در قالب  ۱77آن در حال حاضر حدود دوهزار و 

 .اند نفر از مردم این منطقه به شهر مهاجرت کرده 977هزار و  حدود یک

ها و جاری شدن آب زاینده رود در منطقه تعداد جمعیت روستا متغیر بوده و این  تا، بسته به میزان بارندگیبه گفته دهیار روس

شدت  پذیری و مشارکت مردم روستا نیز به قدرت ریسک. عامل انگیزشی برای کشاورزان و بعضاً برگشتن اهالی به روستا شده است

دلیل میزان باالی شوری آب و همچنین خاک مزرعه  دم و جو مشغولند که بهبیشتر اهالی به شغل کشاورزی و کشت گن.پایین است

در این روستا ( واحد 07در حدود )های پرورش ماهی  مرغوبیت محصوالت تولیدی پایین بوده و تعداد معدودی دامداری و حوضچه

تأمین خوراک و عدم آشنایی با )ا برند و مشکالت خاص خود ر سر می در طی چند سال گذشته ایجاد شده که در شرایط سختی به

 .رسد نظر می های ساخت آجر مناسب به عالوه بر این خاک منطقه برای تأمین کارخانه. دارند( استانداردهای آن

 97نفر و  007سال  03تا  00نفر،  077سال  01تا  07نفر،  ۶07سال  ۶3تا  ۶0تعداد افراد بین )از لحاظ امکانات و نیروی انسانی 

 .وضع روستا خوب است( نفر ۶07ال س 91تا 

های آب شیرین وجود دارند، اما از لحاظ منابع  از لحاظ منابع آب شیرین محدودیت بسیاری وجود دارد و عمدتاً در مرکز روستا چاه

 .ها کمتر است تر و محدودیت آب شور در اطراف روستا شرایط مناسب

و تخصیص یک ( میناکاری)حال ایجاد کارگاهی برای آموزش صنایع دستی  نت در های شناسایی و پشتیبانی هم در حال حاضر تیم

( های گیاه و فرآوری محصول تولیدی روناس، سازگار با آب شور، امکان استفاده از ریشه)زمین یک هکتاری برای کشت جایگزین 

 .صورت آزمایشی در منطقه حضور دارند به

کن،  شیرین یره سبز یا گیاهان دیگر مانند زعفران، جعفری، ایجاد یک واحد آبسنجی کشت گیاهان دارویی مانند پرکوهی، ز امکان

بندی و فراوری محصوالت روستاهای اطراف، پرورش گیاهان آپارتمانی و همچنین احداث یک واحد  هایی برای بسته اندازی کارگاه راه

 ./آبه اهالی نیز در دست بررسی قرار دارد جات در مرکز روستا برای تأمین مصرف روستاییان با تجمیع حق گلخانه سیفی

/news/fa/ir.iana.www//:http977۶0D%/0%B۶%D3%00% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

  درصدي حجم معامالت هفتگی در بورس کاالي ایراندرصدي حجم معامالت هفتگی در بورس کاالي ایران  ۶9۶9رشد رشد 

میلیارد ریال در  31هزار و  0تن انواع کاال به ارزش نزدیک  ۶09هزار و  000اردیبهشت ماه، در حالی حدود  0فته منتهی به طی ه

درصدی ارزش معامالت  ۶7درصدی حجم و  ۶9بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت که در مقایسه با هفته ماقبل از رشد 

 31هزار و  0تن انواع کاال به ارزش نزدیک  ۶09هزار و  000دیبهشت ماه، در حالی حدود ار 0طی هفته منتهی به برخوردار شد

درصدی  ۶7درصدی حجم و  ۶9میلیارد ریال در بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت که در مقایسه با هفته ماقبل از رشد 

 .ارزش معامالت برخوردار شد

بین الملل شرکت بورس کاالی ایران، طی هفته مذکور، در تاالر داخلی و صادراتی محصوالت  به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور

 .میلیارد ریال معامله شد 000هزار و  0تن انواع کاال با ارزشی نزدیک به ۶0۶هزار و  ۶0۱صنعتی و معدنی، 

تن روی،  ۱7تن آلومینیوم، 077هزار و  1ع مس، تن انوا 07هزار و  0تن انواع فوالد،  07۶هزار و  ۶۶۱گفتنی است در تاالر مذکور، 

 .کیلوگرم انواع شمش طال خریداری شد 1تن کنسانتره مولیبدن و  ۶17

تن انواع  90هزار و  100این گزارش همچنین حاکی است، در دو بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 

تن  039هزار و  00تن انواع قیر،  07۱هزار و  090ریال به فروش رسید؛ در این تاالر،  میلیارد 00۱هزار و  1کاال به ارزش بیش از 

 9تن عایق رطوبتی،  ۱97تن مواد شیمیایی، ۶0۱هزار و  ۶0تن لوب کات،  ۱۶7هزار و  91هزار تن وکیوم باتوم،  07مواد پلیمری، 

 .تن آرگون معامله شد07هزار تن گوگرد و 

تن روغن  ۶77تن شکرسفید و 177تن گندم،  007تن ذرت، یک هزار و  077هزار و  1یز شاهد معامله تاالر محصوالت کشاورزی ن

اردیبهشت ماه، برای گروه های کاالیی شکر، کنجاله، مس، آلومینیوم، عایق  0براساس این گزارش، طی هفته منتهی به .خام بود

 میایی رشد معامالت ثبت شدرطوبتی، قیر، وکیوم باتوم، موادپلیمری، لوب کات، و مواد شی

/news/fa/ir.iana.www//:http97700D%/0%B۶%D0%B1% 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  جدولجدول+ + م اوليهم اوليهاز بنزین تا اقالاز بنزین تا اقال/ / هاي امسالهاي امسال  شدنیشدنی  قطعقطع  ووها ها   همه گران شدنیهمه گران شدنی

در روزهای نخست سالجاری قیمت برخی از اقالم با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده به طوری که شاهد افزایش قیمت در 

ی قیمت برخی از اقالم با ، در روزهای نخست سالجارخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .بخشهای مختلف بودیم

 .فراز و نشیب های زیادی همراه بوده به طوری که دامن بسیاری از کاالها از جمله بنزین تا بیمه شخص ثالث را گرفت

 گروه کاالیی 9۸  جزئيات افزایش قيمت

ز گروه ها کاهش را تجربه قلم کاال و خدمات با افزایش همراه بوده و هیچ یک ا 97بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران قیمت 

 .نکرده است

به عبارت دیگر، هر یک گروه های کاالیی و خدماتی در کشور در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

ی ها و روندی افزایشی را طی کرده و قیمت تمامی کاال و خدمات افزایش یافته است؛ به طوریکه قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدن

درصد، نان و  3.0درصد، خوراکی ها به تنهایی با  3.1درصدی، خوراکی ها و آشامیدنی ها به تنهایی  ۶7.0دخانیات با افزایش 

 .درصد افزایش قیمت را در این مدت تجربه کرده اند 3.0غالت هم 

درصد، ماهی ها و صدف  0.3ماکیان  درصد، گوشت قرمز و گوشت 1.0در عین حال نرخ گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها 

درصد، سبزیجات  ۶۶.0درصد، میوه و خشکبار  9.0درصد، روغن ها و چربی ها  0.0درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ  ۶0.3داران 

 .درصد در یکسال اخیر باال رفته است 3.0( قندو شکر و شیرینی ها)درصد و شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی،  ۶9.۶

درصد، کاالی غیرخوراکی و خدمات  9.۶درصد، دخانیات  0.7چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه در این مدت  همچنین قیمت

رصد، اجاره  ۶7.0درصد، مسکن به تنهایی  ۶9.3درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها  0.0درصد، پوشاک و کفش  ۶۶.1

 .درصد افزایش قیمت داشتند ۶۶.1واحد مسکونی درصد و خدمات نگهداری و تعمیر  ۶7.0مسکن به تنهایی 

درصد  7.9رسید که نسبت به ماه قبل  0۶۶.7به رقم  ۶930در فروردین ماه « کاالهای غیرخوراکی و خدمات»شاخص گروه عمده 

 .افزایش داشته است

ین را مانند سالهای گرانی به اینجا ختم نشد به طوری که نمایندگان مجلس شورای اسالمی موضوع دونرخی شدن قیمت بنز

 .گذشته به تصویب رساند تا قیمت نهایی را دولتمردان اعالم کنند

در کنار این موضوع سهمیه سوخت گازوئیل حمل و نقل عمومی که فاقد بیمه شخص ثالث هستند حذف شد و این طرح از اول 

 .خرداد سالجاری اجرایی می شود

 تعرفه بيمه شخص ثالث خودروها افزایش یافت

سال جدید تعرفه بیمه شخص ثالث خودروها افزایش یافته و به دنبال آن برخی خودروسازان نیز قیمت محصوالت خود را در 

هزار  ۶07حدود  37هزار تومان و محصوالتی چون تندر  ۶97در این زمینه قیمت محصوالتی چون پراید حدود . افزایش دادند

 .تومان افزایش یافته است

 3۱يمه شخص ثالث در سال درصدي حق ب ۶۱افزایش 

میلیون تومان برای ماههای غیرحرام  ۶37را  30طبق این گزارش چند روز پیش قوه قضائیه در اطالعیه ای میزان دیه در سال 

میلیون تومان برای ماههای غیرحرام و  ۶37میلیون تومان به ۶۱0مبلغ ریالی دیه از  ۶930بر این اساس، از ابتدای سال . اعالم کرد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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بر این اساس، بیمه گذاران باید برای تهیه . میلیون تومان برای ماههای حرام افزایش می یابد 009.9میلیون تومان به  007از

 .الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه اقدام و تعهدات بیمه نامه وسیله نقلیه خود را افزایش دهند

 فوالدي افزایش شدید قيمت مواد اوليه صنایع لوله و پروفيل

افزایش شدید قیمت های فوالد خصوصا قیمت ورق های فوالدی همزمان با افزایش تعرفه ها در داخل ایران، سبب شوک قیمتی 

 .بیشتر به مواد اولیه صدها کارخانه پایین دستی از جمله لوله و پروفیل فوالدی در کشورمان شده است

 افزایش قيمت حبوبات و برنج 

به طوری که فروشندگان دلیل آن را کمبود کاال می  یمت انواع حبوبات روند صعودی را به خود گرفته بوددر اوایل ماه گذشته ق

بوده که  تومان  077تومان، لوبیا قرمز و چیتی هزار تومان ،لوبیا سبزو چشم بلبلی و عدس ایرانی  077قیمت هر کیلو لپه .داند

 .افزایش قیمت را در روزهای اخیر تجربه کردند

 ۶7نین قیمت انواع برنج ایرانی با روند افزایشی در بازار همراه بوده است و در حال حاضر قیمت هر کیلو گرم برنج دم سیاه همچ

هزار و  ۶7تومان، طارم محلی فریدون کنار  977هزار و  ۶7تومان، صدری آستانه  977هزار و  ۶7تومان، طارم هاشمی  077هزار و 

 .تومان به فروش می رسد 077هزار و  0هزار تومان و طارم ندا رمضانی  ۶۶ان، دودی آستانه هزارتوم 0تومان، شیرودی  077

در کنار این موضوعات قیمت روغن و سایر محصوالت تغییر چندانی نداشته اما الزم به ذکر است که زمزمه هایی در خصوص 

 افزایش قیمت روغن در بازار به گوش می رسد

/news/fa/ir.yjc.www//:http0000190D%/3%00%D3% 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  ۹سه شنبه 

  نرخ تورم توليدات زراعی و باغداري افزایش یافتنرخ تورم توليدات زراعی و باغداري افزایش یافت

و سنتی در بهار سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال  نرخ تورم تولیدات زراعی، باغداری: مرکز آمار ایران اعالم کرد <کشاورزی

 .قبل تر از آن، افزایش داشت

شاخص : اعالم کرد ۶931مرکز آمار ایران با ارائه گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی فصل بهار 

که  009.01برابر است با  ۶931صل بهار سال در ف( ۶937=۶77برمبنای )قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی 

درصد . درصد افزایش یافته است 1.۶0( تورم نقطه به نقطه)درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  01.71نسبت به فصل قبل 

 .درصد است 9.۶۶برابر با ( نرخ تورم ساالنه)تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 :ییرات شاخص بخش های زراعت، باغداری و دامداری سنتی نیز به شرح ذیل استتغ

. درصد افزایش یافته است ۶۱.70است که نسبت به فصل قبل  099.0۶برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "غالت"شاخص گروه  -

درصد می  1.90نیز برابر با ( االنهنرخ تورم س)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

درصد افزایش یافته  00.10است که نسبت به فصل قبل  000.07برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "سبزیجات"شاخص گروه .باشد

درصد  ۶0.01نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل .است

 .می باشد

درصد  00است که نسبت به فصل قبل  00۱.01برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "میوه ها و میوه های آجیلی"شاخص گروه 

نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . افزایش یافته است

 .درصد می باشد 0.07

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  030.00برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "دانه ها و میوه های روغنی"گروه  شاخص -

نرخ تورم )میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد افزایش یافته است ۶7.07

 .درصد می باشد 0.9۱نیز برابر با ( ساالنه

است که نسبت به فصل مشابه سال  907.07برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "محصوالت نوشابه ای و ادویه ای"گروه  شاخص -

نرخ تورم )میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد افزایش یافته است ۶0.۱۶قبل 

 .درصد می باشد 00.0۶نیز برابر با ( ساالنه

درصد  0.09است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  979.07برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "توتون و تنباکو"شاخص گروه  -

نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . کاهش یافته است

 .درصد می باشد ۶7.00

درصد  0.03است، که نسبت به فصل قبل  ۶13.0۶برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "گیاهان در ساخت شکر"شاخص گروه  -

نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . افزایش یافته است

 .درصد می باشد 00.09
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 0۱.00است که نسبت به فصل قبل  ۶3۶.۶1برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "ندی نشدهمواد خام طبقه ب"شاخص گروه  -

نیز ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد افزایش یافته است

 .درصد می باشد 00.۶1برابر با 

 ۶3.۶0است که نسبت به فصل قبل  070.17برابر با  ۶931در فصل بهار سال  "حیوانات و محصوالت حیوانی"شاخص گروه  -

 .درصد افزایش یافته است

درصد می  -0.۶7نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 .باشد

e103۱000010033b030f1۶0b77b=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b00b415f597b4896855242899e


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 
 

28 
 

 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۱:  تاریخ

  تن گندم دوروم در تاالر محصوالت کشاورزيتن گندم دوروم در تاالر محصوالت کشاورزي  ۱۸۸۱۸۸معامله معامله 
هزار ریال در هر کیلوگرم در تاالر محصوالت  ۶0زستان به قیمت تن گندم دوروم استان خو 077اردیبهشت،  1روز شنبه  

 . کشاورزی داد و ستد شد

تن مواد  00۱تن مواد پلیمری،  ۱0۱، کاالی ایرانروابط عمومی و امور بین الملل بورس به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .تن لوب کات در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی معامله شد 937هزار و 0تن وکیوم باتوم و  077هزار و  0شیمیایی، 

 .سام است شرکت های آترا کران انرژی و انرژی تجارت ۱707هزار تن قیر  0تاالر صادراتی بورس کاالی ایران شاهد معامله 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶930707177۶73۶ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  هاي صادراتی و هلدینگ کشاورزيهاي صادراتی و هلدینگ کشاورزي  زمان تشکيل خوشهزمان تشکيل خوشه

های متعددی در حوزه اقتصاد داخلی کشور مورد تأکید قرار  رو شد و پارادایم ایران پس از پسابرجام با رویکرد جهانی روبهاقتصاد 

ها به نفت در چارچوب اقتصاد مقاومتی، بتواند سرلوحه آن قرار  رسد توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی نظر می گرفت که به

وزارتخانه کابینه رتبه نخست را در اجرای اقتصاد مقاومتی کسب کند، اما  ۶0ی توانست در میان با وجود آنکه بخش کشاورز.گیرد

های اثرگذاری که با استقبال  برای رسیدن به ظرفیت حداکثری و حضور در سبد صادرات غیرنفتی هنوز راه زیادی دارد و مؤلفه

 .اید مورد بررسی قرار گیردخورد، را ب گذاری در ایران رقم می کشورهای جهان برای سرمایه

کشت فراسرزمینی، توسعه صادرات محصوالت غذایی و افزایش کشت گلخانه و همچنین توسعه صادرات محصوالت دارای مزیت 

های آن مورد توجه  شرط های بازرگانی و تجاری قرار گرفته، اما برای ورود به این مرحله باید پیش نسبی این روزها سرلوحه فعالیت

به گفته کارشناسان اقتصادی، اقبال جهانی به محصوالت صادراتی ایران در گرو دو سری از اقدامات خواهد بود که بخش .ردقرار گی

شود، اما  نخست آن را اقدامات سیاسی که باید پارادایم جهانی را نسبت به ایران متغیر کند و با اجرایی شدن برجام عملیاتی می

های دولتی و استراتژی صادراتی داخلی است که باید با سمت و سوی حمایت کافی از  و حمایتبخش دیگری مرتبط به داخل ایران 

 .طوری که رویکرد اصلی دولت توجه به بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی باشد صادرکنندگان صورت گیرد، به

هیل نقل و انتقاالت بانکی و حل مسائل مرتبط رسد برای رسیدن به این عرصه، واقعی شدن نرخ ارز، اصالح قانون کار، تس نظر می به

 .ریزی کرد ترین اقداماتی باشند که باید برای حضور در بازارهای جهانی برای آن برنامه با گمرک از مهم

گاه ایران برای صادرات  دهد که هیچ های مختلف اقتصاد تجاری ایران و تراز بازرگانی و ارزش صادراتی نشان می نگاهی به دوره

دهد  ها نشان می بررسی. برنامگی نیز توان رقابتی ایران خود را از بازار از دست داده است دلیل بی راتژی مدونی نداشته و بهاست

توان از مجموع سرریزها به آمار و  المللی قرار گرفته و نمی عنوان محصول صادراتی در مجراهای بازرگانی بین سرریز تولید همواره به

 .ر به توسعه صادرات غیرنفتی در کشور شودارقامی رسید که منج

طوری که  عنوان یک خالء از سوی بازار مورد رصد قرار گرفته، به در این وادی، کوچک بودن مقیاس صادرکنندگان ایرانی همواره به

ارهای توان گفت هلدینگ قدرتمندی در بخش کشاورزی که بتواند محصوالت مورد نظر کشورهای خارجی در باز با قاطعیت می

 .المللی را به لحاظ حجم، کیفیت و میزان درخواستی تأمین کند، وجود نداشته است بین

ریزی مستمر و پایدار برای صادرات محصوالت  عدم رعایت قوانین و مقررات فنی و استاندارد کشورهای هدف، همچنین عدم برنامه

انات ارزی از دیگر مسائلی است که توسعه صادرات غیرنفتی ها و انتقال پول و همچنین ریسک نوس کشاورزی و مسائل میان بانک

رسد تشکیل زنجیره صادراتی با حمایت  نظر می در شرایط کنونی به. رو کرده است ویژه در بخش کشاورزی را همواره با مشکل روبه به

 .ایران ایجاد کندهای صادراتی بتواند نقش اساسی در تغییر رویکرد  های صادراتی و کنسرسیوم گیری خوشه از شکل

منظور  رسد به نظر می های مختلف تجاری به کشورمان هستیم و به های گذشته شاهد ورود هیأت تمام اینها در حالی است که در ماه

یکی از . های تولیدی و تجاری کشور مورد تأکید قرار گرفته است عنوان یکی از اولویت حفظ منابع آبی، کشت فراسرزمینی به

نگاهی . متری است میلی 007میلیون هکتار مساحت و بارندگی  007ها برای کشت فراسرزمینی، کشور قزاقستان با  فهترین مؤل مهم

دهد هرچند میزان بارندگی نسبت به ایران تفاوت چندانی نداشته و قد و باالی اقتصادی  به شرایط اقتصادی این کشور نشان می

درصد جمعیت کشورمان است، باالنس  07میلیونی این کشور که معادل  ۶۱جمعیت بلندتری در میان کشورهای منطقه ندارد، اما 
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علت سهم بیشتر بخش کشاورزی  دهد که پارامترهای توسعه کشاورزی را در ایران به اراضی کشاورزی را در شرایطی قرار می

گاه به اندازه زمان کنونی و  گرفت، اما هیچطرح و پیشنهاد برای کشت فراسرزمینی از دولت نهم در دستور کار قرار .کند اقتصادی می

های دولت برای اجرایی کردن این سیاست بوده  عنوان یکی از مؤلفه دولت یازدهم جدی نشده بود و کشور قزاقستان نیز همواره به

دهد تنها با  هایی نظیر رکود اقتصادی و افت محسوس و دائمی قیمت نفت، نشان می شرایط اقتصادی فعلی ایران با واقعیت. است

تواند کشت فراسرزمینی در این منطقه با توجه به  گذاری در قزاقستان است که می گذاران بخش خصوصی به سرمایه هدایت سرمایه

 .نرخ پایین قیمت کارگری توجیه اقتصادی پیدا کند

ی کار ارزان و با استفاده از تکنولوژی تواند با داشتن نیرو از آنجا که هدف کشت فراسرزمینی، واردات نامرئی آب است، این کشور می

گذاری و  روز ایران، زمینه مساعدی داشته باشد، اما بدون تدوین استراتژی حمایتی دولت از بخش خصوصی برای تضمین سرمایه

 ./پذیر نخواهد بود ها امکان همچنین توسعه صادرات با حداکثر توان در همه وزارتخانه

/news/fa/ir.iana.www//:http97۶70D%/0%B0% 
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 اقليم و منابع طبيعی
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  شودشود  نقش انسان در نابودي ذخایر ژنتيکی گياهی بررسی مینقش انسان در نابودي ذخایر ژنتيکی گياهی بررسی می

تا  00های انسانی و طبیعی  دیده از فعالیت زیست آسیب یطها و مح المللی نقش ذخایر ژنتیکی گیاهی در احیای زمین همایش بین

 .شود به میزبانی ایران و دانشگاه شیراز برگزار می ۶930ماه  اردیبهشت 9۶

المللی  از برگزاری همایش بین( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  المللی علوم باغبانی امروز در گفت عضو انجمن بین

 9۶تا  00از  "های انسانی و طبیعی دیده از فعالیت زیست آسیب ها و محیط تیکی گیاهی در احیای زمیننقش ذخایر ژن"

 .به میزبانی ایران و دانشگاه شیراز خبر داد ۶930ماه  اردیبهشت

زاری این پیشنهاد برگ: شود، گفت رضا فتوحی با بیان اینکه در این همایش تأثیر انسانی و طبیعت بر ذخایر ژنتیکی بررسی می

المللی ارائه شد که مورد استقبال قرار گرفت و پس از  المللی در ایران از سوی انجمن علوم باغبانی ایران به انجمن بین همایش بین

 .بررسی پیشنهادهای دو طرف، عنوان همایش برگزیده شد

از بین رفتن ذخایر ژنتیکی : االت متعدد افزودهای اروپایی در این همایش و ارائه مق کنندگانی از شرکت وی با اشاره به حضور شرکت

عنوان مثال همین گرم شدن زمین اثر خود را روی محیط  دهد و تنها میزان آن متفاوت است، به در تمامی نقاط جهان رخ می

 .زیست و حفظ ذخایر ژنتیکی گذاشته است

باید : از بین رفتن آنها شده است، خاطرنشان کرد قتوحی با بیان اینکه عدم توجه به چندصد رقم محصوالت موجود در کشور باعث

 .بتوانیم عالوه بر حفظ ذخایر ژنتیکی و استفاده از این ذخایر در کارهای ژنتیکی، ذخایر ژنتیکی خاص را وارد کنیم

ستند که ه( عامل آن انسان است)ها محیطی و بخشی تنش انسانی  ها، بخشی از این تنش در دنیای تنش: وی در پایان تصریح کرد

های  ها اشاره کرد؛ هدف ما نیز کاهش سرعت از بین رفتن ذخایر ژنتیکی با فعالیت های اسیدی و افزایش آالینده توان به باران می

 ./انسانی است

/news/fa/ir.iana.www//:http97733D%/3%0۱%D3% 
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  ميليارد تومانی سوغات سرماي بهارهميليارد تومانی سوغات سرماي بهاره  ۱9۱9خسارت خسارت 

میلیارد تومان برآورد شده  ۶0میزان خسارت به باغات استان تهران در اثر سرمای بهاره ، : رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت

با اشاره خبرنگاران جوان؛ اقتصادی باشگاه استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی.است

ت شهرستان استان تهران بر اساس آخرین آمار میزان خسارت سرما و تگرگ به هش: به خسارت سرمای بهاره به باغات اظهار داشت

 .میلیارد تومان برآورد شده است ۱9، 

هسته داران شهرستان های دماوند، فیروزکوه، اسالمشهر و  هکتار از باغات  10۱طبق گزارش کارشناسان ذی ربط، : وی افزود

 .و تگرگ خسارت جدی دیدند شهریار دراثر سرما 

خسارت باغات میوه می بایست از سوی کارشناسان مربوطه  : کشاورزان گفت منصوری با اشاره به پرداخت خسارت از سوی بیمه به

 .بررسی شود تا صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، براساس برآورد کارشناسان خسارت مربوطه را پرداخت کنند

گندم در استان  سطح زیر کشت: رئیس جهاد کشاورزی استان تهران، با اشاره به سطح زیر کشت گندم در استان تهران بیان کرد

هزار تن خواهد  077هزار هکتار است که در صورت بارش مناسب باران و تامین آب مورد نیاز، میزان تولید به بیش از  1۶تهران 

کلیه مزارع گندم در سطح استان تهران ،تحت کنترل مبارزه با آفت سن گندم : وی با اشاره به آفت سن گندم تصریح کرد.رسید

 .نداشته باشیم در رابطه با آفت سن به مزارع خساراتی  است که امیدواریم

برنامه ریزی های الزم در خصوص آفت سن گندم انجام شده و می توان گفت که : رئیس جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد

 .هر جا و آفت دیده شده، عملیات سم پاشی از سوی بهره برداران انجام شده است

/news/fa/ir.yjc.www//:http00۱3100D%/0%D%AE0% 
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 کشمش/ انگور
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 بازار و قيمت ها
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۱:  تاریخ

  قيمت انواع ماهیقيمت انواع ماهی/ / تومانتومان  ۱۱۸۸۱۱۸۸مرغ کيلویی مرغ کيلویی 
به دلیل عرضه مرغ بیش از نیاز بازار و کم شدن خرید مردم، قیمت مرغ به کیلویی : فروشندگان پرنده و ماهی گفت رئیس اتحادیه 

 . تومان رسیده است 0۱77

از : پایتخت، اظهار داشت ، در مورد آخرین قیمت مرغ در بازارخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بازرگانی  خانی در گفت مهدی یوسف

تومان در  0۱77آنجایی که عرضه مرغ توسط تولیدکنندگان در بازار بیش از نیاز بازار است، قیمت مرغ کامل کشتار روز کیلویی 

 .کننده تعیین شده است ها و برای مصرف فروشی خرده

شده  فروشند و مرغ قطعه تومان هم می 0077ی ای، مرغ کامل را تا کیلوی های زنجیره البته برخی از فروشگاه: وی اضافه کرد

کننده،  گیرند و برای مصرف هزار تومان هم قیمت خورده که بیشتر پول برند و هزینه بسته بندی را می ۶۶بندی تا کیلویی  بسته

: اظهار داشترئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم از ابتدای سال، .شود گران تمام می

  .دانیم آن را به حساب اقتصادی تر عمل کردن مردم بگذاریم، یا کاهش توان خرید، چرا که اصالً خبری از خریدار نیست نمی

 :خانی در قیمت انواع ماهی در بازار را نیز به شرح زیر اعالم کرد یوسف

 (تومان)قیمت به ازای هر کیلوگرم  نوع ماهی ردیف

 01777 ماهی شیرجنوب ۶

 ۶3777 تیالپیا 0

 ۶0777 کپور 9

 ۶0777 آال قزل 1

 ۶0777 سفید پرورشی 0

 مدت صید تمام شد 01777  سفید دریایی ۱

 ۶3777 هامور جنوب 0

 0077 آزاد 0

 ۶3777 حلوای سیاه 3

 01777 شوریده ۶7

 90777 راشکو ۶۶

 ۶0077 سورخو ۶0

 9۱777 ساالمون نروژ ۶9

 ۶1077 سنگسر ۶1

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶9307071777۱۶0 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

    3737درصدي شاخص قيمت ميوه و آجيل در بهار درصدي شاخص قيمت ميوه و آجيل در بهار   ۱۰۱۰افزایش افزایش 
 . را اعالم کرد۶931غداری و دامداری سنتی در بهار سال های زراعت، با مرکز آمار ایران تغییرات شاخص بخش

 .دامداری سنتی را اعالم کرد های زراعت، باغداری و تغییرات شاخص بخش مرکز آمار ایران، خبرگزاری فارسبه گزارش 

میزان . درصد افزایش یافته است ۶۱.70است که نسبت به فصل قبل  099.0۶برابر با  ۶931شاخص گروه غالت در فصل بهار سال 

 .درصد است 1.90نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

میزان . درصد افزایش یافته است 00.10است که نسبت به فصل قبل  000.07برابر با  ۶931بزیجات در فصل بهار شاخص گروه س

 .درصد است ۶0.01نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

درصد افزایش یافته  00.است که نسبت به فصل قبل  00۱.01برابر با  ۶931های آجیلی در فصل بهار  ها و میوه شاخص گروه میوه

درصد  0.07نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . است

که نسبت به فصل مشابه سال قبل است  030.00برابر با  ۶931های روغنی در فصل بهار سال  ها و میوه شاخص گروه دانه.است

نرخ تورم )میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد افزایش یافته است ۶7.07

 .درصد است 0.9۱نیز برابر با ( ساالنه

بت به فصل مشابه سال قبل است که نس 907.07برابر با  ۶931ای در فصل بهار سال  ای و ادویه شاخص گروه محصوالت نوشابه

( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد افزایش یافته است ۶0.۱۶

 .درصد است 00.0۶نیز برابر با 

درصد  0.09ل قبل است که نسبت به فصل مشابه سا 979.07برابر با  ۶931شاخص گروه توتون و تنباکو در فصل بهار سال 

نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . کاهش یافته است

 .درصد است ۶7.00

درصد افزایش  0.03است، که نسبت به فصل قبل  ۶13.0۶برابر با  ۶931شاخص گروه گیاهان در ساخت شکر در فصل بهار سال 

 00.09نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . فته استیا

 .درصد است

درصد  0۱.00است که نسبت به فصل قبل  ۶3۶.۶1برابر با  ۶931بندی نشده در فصل بهار سال  شاخص گروه مواد خام طبقه

نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)یرات چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل میزان تغی. افزایش یافته است

 .درصد است 00.۶1

درصد  ۶3.۶0است که نسبت به فصل قبل  070.17برابر با  ۶931شاخص گروه حیوانات و محصوالت حیوانی در فصل بهار سال 

نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  میزان تغییرات چهارفصل منتهی. افزایش یافته است

 .درصد است -0.۶7

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶930707۱77۶۶00 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  تب قيمت نوبرانه ها فروکش کردتب قيمت نوبرانه ها فروکش کرد//درصدي قيمت موزدرصدي قيمت موز9۸9۸افزایش افزایش 

درصدی  97قیمت موز به سبب افزایش تعرفه نسبت به اسفند ماه سال گذشته با رشد : بازرس اتحادیه بارفروشان تهران گفت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران   رنگارهادی بختیاری بازرس اتحادیه بارفروشان تهران در گفت و گو با خب.قیمت همراه بوده است

در حال حاضر که میوه های زمستانه رو به اتمام و میوه های تابستانه نیز هنوز نرسیده، : با اشاره به وضعیت بازار اظهار داشت جوان؛

 .ه موز به گرانی قیمت سایرمیوه ها نیز دامن زده استوضعیت بازار تعریف چندانی ندارد و در این میان افزایش تعرف

درصدی  97قیمت موز به سبب افزایش تعرفه نسبت به اسفند ماه سال گذشته با رشد : وی با اشاره به افزایش قیمت موز گفت

 .و فروش می شود تومان خرید ۱77هزار و  0الی  977هزار و  0همراه بوده به طوریکه اکنون هر کیلو موز بسته به کیفیت بین 

تومان، سیب قرمز هزار و  077هزار و  1الی  ۱77قیمت هر کیلو سیب سفید هزار و : بختیاری با اشاره به قیمت انواع میوه بیان کرد

تومان، خیار بوته ای  077الی هزار و  077تومان، خیار گلخانه  077هزار و  1الی  077هزار و  0، پرتقال 077هزار و  9الی  077

بازرس اتحادیه بارفروشان تهران با .درصد در مغازه ها به فروش می رسد 90تومان است که با احتساب سود  977الی هزار و  077

قیمت میوه های نوبرانه گوجه سبز و توت فرنگی روزانه در بازار رو به کاهش : اشاره به کاهش قیمت میوه های نوبرانه بیان کرد

هزار تومان است و این درحالیست که تا ده روز گذشته قیمت  07الی  ۶0جه سبز با کیفیت بین است به طوریکه اکنون هر کیلو گو

الی  0در حال حاضر قیمت هر کیلو توت فرنگی گرگان به سبب فراوانی : وی یادآورشد.هزار تومان در بازار بود 07بیش از  هر کیلو 

 .هزار تومان در بازار به فروش می رسد ۶0الی  3هزار تومان و توت فرنگی با کیفیت هشتگرد و کرج کیلویی  3

 

 دستچین درجه یک محصول

 تومان 077هزار و  1 تومان 077هزار و  0 پرتقال

 تومان ۱77هزار و  0 تومان 977هزار و  0 موز

 تومان 077هزار و  9 تومان 077هزار و  سیب قرمز

 تومان 077هزار و  1 تومان ۱77هزار و سیب زرد

 تومان 077هزار و  تومان 077 نهخیار گلخا

 تومان 977هزارو  تومان 077 خیار بوته ای

 تومان 077هزار و  0 تومان 077هزار و  0 کیوی

 تومان 077هزار و  تومان 007هزار و  هندوانه

 هزار تومان ۶0 هزار تومان 0 توت فرنگی

 هزار تومان 07-۶0 - گوجه سبز

 تومان 077هزار و  0 تومان 077هزار و  0 آناناس جنگلی
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

  ميليارد تومان خسارت به بار آوردميليارد تومان خسارت به بار آورد  ۰۸۰۸ميوه هاي تنظيم بازار، ميوه هاي تنظيم بازار، 

تومانی سیب باید گفت که حدود  077هزارو  0تومانی پرتقال و  077هزار و  0با توجه به فروش :فروشان گفترئیس اتحادیه بار 

 .میلیارد تومان محصول از بین رفته است 07

هزار تن پرتقال  10 با اشاره به جوان؛ اران اقتصادی باشگاه خبرنگ محسن محمودی رئیس اتحادیه بار فروشان در گفتگو با خبرنگار

چند سالی است که ذخیره میوه شب عید از سوی دولت با : هزار تن سیب که برای شب عید ذخیره و توزیع شد؛ اظهار داشت ۶0و 

نمی  انجام  مسئوالن مربوطه با بخش خصوصی مشاوره ای  همکاری سازمان تعاون روستایی انجام می شود، اما به سبب آنکه

بنده معتقدم، با توجه به انکه خرید و ذخیره سازی میوه شب عید از سوی مباشران به طور : وی افزود.دهند،ایراداتی وارد است

 .دقیق مورد بازبینی و بررسی قرار نگرفته ، در نهایت توانسته تنش های شدیدی در بازار ایجاد کند

 ۶0هزار تن پرتقال و  10طبق آمارهای موجود : محمودی با اشاره به پوسیدگی میوه های ذخیره شده و درنهایت فساد آن گفت

 .درصد تولید به سبب نداشتن کیفیت الزم از بین رفتند 17الی  97هزار تن سیب ذخیره سازی شد،که حدود 

ه شب عید از سوی سازمان تعاون روستایی رقم قابل توجهی است، اشاره رئیس اتحادیه بار فروشان با بیان اینکه ذخیره سازی میو

هزار تن پرتقال از سوی بخش خصوصی در سردخانه ها ذخیره سازی شده بود، می توان  077با توجه به آنکه بیش از : کرد و گفت

 .گفت که توزیع این میوه ها در کنار بخش خصوصی می توانست منجر به تنزل بازار شود

درصد  ۶7آذر ماه در شمال تا آخر فرودین ماه پرتقال ذخیره سازی می شود که اگر بیش از  00هر ساله از : ر ادامه یادآور شدوی د

 .آن از بین رود، الزم به ذکر است که محصول تنها به سبب نداشتن محصول ونبود ذخیره سازی مناسب از بین رفته است

 077هزارو  0تومانی پرتقال و  077هزار و  0با توجه به فروش : ی فاسد شده بیان کردمحمودی با اشاره به ارزش ریالی میوه ها

 .میلیارد تومان محصول از بین رفته است 07تومانی سیب باید گفت که حدود 

/news/fa/ir.yjc.www//:http0000۱09D%/3%00%DB%0D%C3%00% 
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 برنامه و سياست ها
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  4شنبه 

  واکنش سازمان حفظ نباتات به درخواست هاي واردات دانه آفتابگردان از آمریکا و روسيه واکنش سازمان حفظ نباتات به درخواست هاي واردات دانه آفتابگردان از آمریکا و روسيه 

ر روسیه و از کشو( به استثناء بذر)شرایط قرنطینه ای واردات دانه آفتابگردان جهت مصارف روغنکشی و خوراکی < کشاورزی

 .آمریکا اعالم شد

از کشور روسیه و آمریکا در فهرست کاالهای با ریسک ( به استثناء بذر)واردات دانه آفتابگردان جهت مصارف روغنکشی و خوراکی 

 .قرنطینه ای متوسط قرار داشته و انجام آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای اعالمی است

مان حفظ نباتات کشور در نامه ای خطاب به مهر فرد قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد محمد علی باغستانی میبدی رییس ساز

کشاورزی با موضوع اعالم شرایط قرنطینه ای با استناد به نتایج تحلیل خطر صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان یاد شده که 

از کشور روسیه و ( به استثناء بذر)کشی و خوراکی در پی در خواست های واصله برای واردات دانه آفتابگردان جهت مصارف روغن

 .آمریکا وصل شده است، شرایط واردات این محصول را به ایران از مبداء کشورهای نامبرده اعالم کرد

ریسک "قابل دریافت است، به صورت  اینجاو  اینجا کشور یاد شده که از 0بر اساس این نامه شرایط قرنطینه ای این محصول از 

 .بوده است، لذا انجام بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز وروردی و گمرک ترخیص کننده ضروری است "قرنطینه ای متوسط

3700cf91313f903۶0c3b=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

  کشت فراسرزمينی به تصویب هيأت دولت رسيدکشت فراسرزمينی به تصویب هيأت دولت رسيد

 .جاری به تصویب هیأت دولت رسید، پس از ابالغ نیازمند مجری است نامه کشت فراسرزمینی که در هفته آیین

نامه در  این آیین: با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مسئول کشت فراسرزمینی امروز در گفت

وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر ابالغ شود اوایل این هفته به  بینی می هفته گذشته به تصویب هیأت دولت رسیده است و پیش

شده در زمینه این نوع کشت، وجهه قانونی پیدا کرده و از  نامه، کلیه اقدامات انجام با تصویب این آیین: آذر افزود مجید رزم.شود

 .امنیت بیشتری برخوردار خواهد شد

ها در کشور  ها و برنامه ماآنکه تاکنون نیز برخی طرحگیرد، ک های کشت فراسرزمینی از این پس شتاب می برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .اجرایی شده و برخی از قراردادها اجرایی شده است

نباید کشت فراسرزمینی در انحصار یک یا دو شرکت قرار گیرد، بلکه الزم است مجری یا : مسئول کشت فراسرزمینی ادامه داد

 .ربوطه را ساماندهی کندهای م کلی برای آن در نظر گرفته شود تا سیاست اداره

گونه که صدور خدمات فنی و مهندسی دارای سازمانی مخصوص است، الزم است کشت فراسرزمینی نیز  همان: آذر تصریح کرد رزم

 .های الزم را داشته باشد تواند کارایی دارای مسئول و مجری باشد؛ زیرا وجود دفتری برای این منظور نمی

نامه قانونی آن بتواند در کشور مؤثر واقع شود و در محصوالتی  واریم کشت فراسرزمینی با ابالغیه آیینامید: وی در پایان یادآور شد

 .گران کشورمان تولید شود که نیازمند واردات آن هستیم، با همت تالش

های  می برنامهترتیب تما نامه کشت فراسرزمینی در اوایل هفته گذشته به تصویب هیأت دولت رسید که بدین گفتنی است، آیین

توانند در کشور دیگر تولید  کنند، با امنیت خاطر می تر شده و افرادی که برای این منظور مراجعه می کشت در سایر کشورها قانونی

 ./داشته و تولیدات را در همان کشور به فروش برسانند یا برای کشور خودمان ارسال کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http97710A%DA%/3%D0% 
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 دانه های روغنی
 فارس – ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  وضعيت نامعلوم مزارع کلزا پس از سيل وضعيت نامعلوم مزارع کلزا پس از سيل / / هزار تن کلزا خریداري شدهزار تن کلزا خریداري شد  ۱۱  
هنوز در مورد وضعیت : خوزستان گفت هزار هکتار کلزا در ۶7های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کشت  مدیرکل دانه

 . بندی نشده است زده جمع های سیل مزارع کلزا استان

خرید و برداشت دانه  کار: با اشاره به خرید کلزا از کشاورزان گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علیرضا مهاجر در گفت

 .غاز شده استآ استان ۱کلزا در 

هزار تن  0تاکنون : تومان عنوان کرد و افزود 0097های روغنی وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید هر کیلوگرم کلزا را  مدیرکل دانه

 .کلزا خریداری و یک سوم پول آن هم به کشاورزان پرداخت شده است

شود، امسال حدود  بینی می پیش: ه است، بیان داشتهزار هکتار از اراضی کشور کشت شد ۱1مهاجر با بیان اینکه کلزا در سطح 

 .هزار تن کلزا تولید شود ۶77

بندی نشده  هنوز در این رابطه جمع: کشور اظهار داشت  های سیل زده وی در مورد وضعیت مزارع کلزا در خوزستان و سایر استان

 .است

ار از اراضی کشاورزی خوزستان امسال به زیر کشت دانه هزار هکت ۶7: های روغنی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد مدیرکل دانه

 .روغنی کلزا رفته است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶930707077737۱ 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۱:  تاریخ

  وزارت جهاد کشت را رها کرده و در پی بازرگانی استوزارت جهاد کشت را رها کرده و در پی بازرگانی است/ / ا شدگی تنظيم بازار از قانون انتزاع کليد خوردا شدگی تنظيم بازار از قانون انتزاع کليد خوردرهره
بازرگانی کاالهای اساسی و محصول کشاورزی به وزارت جهاد   واگذاری بخش: رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت 

تر کرده و بیشتر به سمت کارهای بازرگانی و  ت کشاورزی را کمرنگتغییر الگوی کش  سبب شده تا این وزارتخانه حتی برنامه

، در مورد وضعیت تنظیم بازار پس از خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  خسرو فروغان گرانسایه در گفت. درآمدزایی برود

ظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد، اما در عمل این مسئله بین دو بازرگانی و تن  اجرای قانون انتزاع که مسئولیت

از روز اول معتقد بودیم طرح انتزاع که بخش اعظمی از کار تخصصی : وزارتخانه صنعت و جهاد در حال پاسکاریاست، اظهار داشت

خورد که این اتفاق افتاد و این روند  برمیسپارد، کار درستی نیست و به مشکل  بازرگانی را به دست وزارت جهاد کشاورزی می

 .چنان ادامه خواهد داشت هم

رویه قیمت برنج ایرانی و رها شدن تنظیم بازار  فاسد شدن چند هزار تن پرتقال برای تنظیم بازار شب عید، افزایش بی: وی ادامه داد

های سال در  وزارت بازرگانی سابق، سال: ح کردموضوعاتی است که مشاور اقتصادی اتاق اصناف ایران بر آن صحه گذاشت و تصری

ریزی  وظیفه وزارت جهاد کشاورزی، برنامهها کرده و تقریباً در این زمینه متخصص شده بود، اما  بخش تنظیم بازار کار و فعالیت

 .ای در تنظیم بازار ندارد برای تولید است و تجربه

های بازرگانی کاالهای اساسی و محصوالت کشاورزی به وزارت  و واگذاری بخش بنابر اعتقاد فروغان گرانسایه، اجرای قانون انتزاع

تغییر الگوی کشت کشاورزی را هم کمرنگ تر کرده و بیشتر به سمت   جهاد کشاورزی سبب شده تا این وزارتخانه حتی برنامه

 .کارهای بازرگانی و درآمدزایی برود

ها یک  دهند، به اصطالح قرار بود که این شرکت ن روستایی خریدها را انجام میهای تعاو در بحث بازار، که شرکت: وی اضافه کرد

 .های وزارت جهاد کشاورزی هستند ها از بازنشسته وقت مردمی نبوده است و اکثر مدیران این شرکت نهاد مردمی باشد، اما هیچ

که زمانی جزء وظایف وزارت بازرگانی بود، نیز  عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به وضعیت کیفیت و نرخ نان در کشور

ای کرد که حتی در این زمینه هم وزارت جهاد نتوانسته است در بحث ارتقاء کیفیت گندم و چه ارتقاء کیفیت و نرخ نان کاری  اشاره

 .دهند، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است انجام دهد و اکنون چندین دستگاه در این زمینه نظر می

ها پایین نگه داشته شده و  نرخ نان در بسیاری استان: ها اشاره کرد و گفت به مشکل نانوایان به ویژه در نقاط محروم و شهرستان وی

 .دانند کیفیت را حفظ کنند یا قیمت را باال ببرند نانوایان نمی

ریزی برای کشت محصوالت کشاورزی  برنامه رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد در حوزه

ریزی کرده و مازاد آن را برای صادرات  ای براورد کند که برای کشت محصول برنامه این وزارتخانه باید نیاز بازار را به گونه: گفت

شود که یا با کمبود  یاش آن م ایم و نتیجه درنظر بگیرد، اما متأسفانه طی مدت اخیر، تنها شاهد ارائه آمارهای غیر واقعی بوده

شویم یا با مازاد محصول و فاسد شدن و هدر رفت آن که حتی بازار صادراتی  محصول و افزایش ناگهانی قیمت در داخل مواجه می

ما در این زمینه : فروغان گرانسایه همچنین به عدم توان بخش صادرات ایران برای نفوذ به بازار روسیه اشاره کرد و گفت.هم ندارد

هایی که داریم به بازار روسیه ورود کنیم و در مقاطعی با کمبود کاال تصمیمات عجیب و  ایم در مقابل توانمندی خیلی نتوانستههم 

 .ماند شود که نتایج آن تا مدتها باقی می غریبی گرفته می

=nn?php.newstext/com.sfarsnew.www//:http۶930707177713۶ 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

صنایع تبدیلی و تکميلی کشاورزي از ماليات ارزش افزوده صنایع تبدیلی و تکميلی کشاورزي از ماليات ارزش افزوده / / تصویب تشکيل وزارت جهاد سازندگی در برنامه ششمتصویب تشکيل وزارت جهاد سازندگی در برنامه ششم

  شوندشوند  معاف میمعاف می
ن وزارت جهاد سازندگی باید تا سال دوم برنامه ایجاد بر اساس پیشنهاد نمایندگا: عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت

 . شود

ماده از الیحه برنامه ششم توسعه تا کنون در  ۶۶با اشاره به اینکه   ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ایرج ندیمی در گفت

یکی از موضوعات مهم تشکیل وزارت جهاد سازندگی، مربوط به امور   :اظهار داشت  کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب رسیده است،

 .روستا است که بر اساس پیشنهاد نمایندگان، تصویب شد

طبق . ، اما با ایجاد وزارتخانه برای این موضوع مخالف استالبته دولت با تشکیل سازمان جهاد سازندگی موافق بوده :وی ادامه داد

 .لت موظف است، در سال اول برنامه مقدمات آن را فراهم و در سال دوم این وزارتخانه تشکیل شوداین پیشنهاد دو

در مورد مسائل مربوط به محیط : عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس با اشاره به دیگر مصوبات این کمیسیون، یادآور شد

ها و حفظ شرایط طبیعی  دست و همچنین حقابه تاالب پایین های داخلی و تأمین کامل آب زیست، حقابه و انتقال آب بین حوزه

 .همچنین امکان تصفیه آب و برگشت آن به شبکه توزیع مد نظر قرار گرفت. آنها تصمیماتی گرفته شد

ای عرضه مستقیم  های زنجیره های فنی مقرر شد دولت جهت ایجاد شبکه فروشگاه به گفته ندیمی، همچنین در رابطه با کمک

 .گری تسهیالت ارزان قیمت به این موضوع اختصاص دهد ت کشاورزی و بهبود نظام توزیع و کاهش واسطهمحصوال

همچنین طبق مصوبه کمیسیون آن دسته از صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی   :نماینده الهیجان در مجلس عنوان کرد

 .ا یک مرحله قبل از تولید محصول از این مالیات معاف خواهند شدشوند، ت ها که مشمول مالیات ارزش افزوده می کوبی مانند شالی
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  ميليارد تومانی مکانيزاسيون کشاورزي ابالغ شدميليارد تومانی مکانيزاسيون کشاورزي ابالغ شد  ۶0۸۸۶0۸۸خط اعتباري خط اعتباري 
های بخش کشاورزی با رویکرد اقتصاد  پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشین: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت 

 . مقاومتی و در قالب برنامه ششم توسعه در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده است

حفاظت از منابع پایه،  با بیان اینکه به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

وری از منابع آب وخاک، ارتقای  پایداری تولید، توسعه فن آوری های نوین و مناسب، استاندارد سازی کشاورزی، افزایش بهره

ورزی، توسعه مکانیزاسیون کم نهاده و ارزان قیمت، حمایت از سرمایه گذاری در بخش های مختلف های کشا کیفیت ماشین

مکانیزاسیون، جهت گیری و استفاده از صنعت داخل و سرمایه و کار ایرانی را از ویژگی های برنامه های اقتصاد مقاومتی در حوزه 

اسیون کشاورزی در چارچوب اقتصادمقاومتی، پیش بینی شده در افق در برنامه مکانیز: وی افزود.مکانیزاسیون کشاورزی برشمرد

درصدی درجه  0تا  0اسب بخار در هکتار برسد و در طول برنامه رشد ساالنه  0.۶ضریب مکانیزاسیون کشاوری به  ۶933

تصاد مقاومتی در حوزه با اجرای برنامه اق: عباسی تصریح کرد.مکانیزاسیون در فرآیند تولید مصحوالت کشاورزی را تجربه کنیم

 077ها و ادوات کشاورزی و به طور میانگین حدود  آزمون، ارزیابی و استاندارد سازی ماشین 077مکانیزاسیون کشاورزی، ساالنه 

 .آزمون، ارزیابی و استاندارد سازی تجهیزات و قطعات آبیاری انجام گیرد

با حمایت های جدی : خبر داد و گفت 30کشاورزی در ابتدای سال  مکانیزاسیون 1وی در عین حال از ایجاد خط اعتباری شماره 

های سراسر کشور ابالغ شده و سهیمه هر استان  میلیارد تومان به استان ۶077دولت و وزیر جهاد کشاورزی خط اعتباری با ظرفیت 

میلیارد تومان  ۱7ترین مبلغ اعتباری بیش: رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد.را برای این اعتبار مشخص کرده ایم

 .میلیارد تومان به استان های کشور ابالغ شده است ۶0تا  ۶7و کمترین مبلغ اعتبار در حدود 

 ۶077وی ضمن ابراز خرسندی از همزمانی آغاز برنامه اقتصاد مقاومتی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی با راه اندازی خط اعتباری 

برداران   کلیه بانک های کشاورزی سراسر کشور باید این اعتبارات را پس از تشکیل پرونده به بهره: م کردمیلیارد تومانی، اعال

است، تاکید  30میلیارد تومانی، حداقل سقف اعتباری مورد نیاز سال  ۶077عباسی با اذعان به این که خط اعتباری .پرداخت کنند

های اقتصاد مقاومتی در بخش مکانیزاسیون کشاورزی  که مبتنی بر اهداف پروژهاین خط اعتبارای را طوری طراحی کرده ایم : کرد

میلیارد تومان بود  007خط اول اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی  30با آغاز به کار دولت در نیمه دوم سال : وی افزود.هزینه شود

درصد آن جذب شد و خط سوم اعتباری  31دازی و میلیارد تومان راه ان 077که کامال جذب شد و خط دوم اعتباری نیز بالغ بر 

آوری های  امسال نیز در حوزه فن :تصریح کرد عباسی.درصد آن جذب و عملیاتی شد 07یک هزار میلیارد تومان بود که نزدیک به 

اجرای طرح های  با: وی گفت.بردارانی که از فن آوری های نوین استفاه می کنند، تعلق گیرد درصد مشوق دولتی به بهره 97نوین، 

هزار ادوات و  17هزار تا  90هزار دستگاه تراکتور و بیش از  07 مکانیزاسیون کشاورزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، ساالنه

رییس مرکز .درصدی بر صنعت داخلی وارد شود 37نجهیزات کشاورزی در زیربخش های زراعی، باغی، دامی و شیالت با تکیه 

زی یکی از مولفه های تاثیرگذار در افزایش عملکرد و اقتصادی کردن تولید را توسعه مکانیزاسیون توسعه مکانیزاسیون کشاور

اگر بتوانیم کشاورزی را در کشور رقابتی و مزیت های رقابت جهانی در تولید را فراهم کنیم به یکی از : کشاورزی دانست و گفت

 .ایم ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی، دست یافته
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  بذرهاي کلزاي فرانسوي خوش درخشيدندبذرهاي کلزاي فرانسوي خوش درخشيدند/ / اي شرکت خدمات حمایتیاي شرکت خدمات حمایتی  هاي تغذیههاي تغذیه  تشریح برنامهتشریح برنامه

های اقتصاد مقاومتی از سال گذشته اجرایی شده است و  شرکت خدمات حمایتی در راستای اجرای سیاست ای های تغذیه برنامه

 .ادامه دارد

ای مطبوعاتی به  ، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مصاحبه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

رد اقتصاد مقاومتی در حوزه تغذیه گیاهی در بخش کشاورزی، عملکرد شرکت در ها و عملک مناسبت روز زمین پاک به بررسی برنامه

موقع دارد؛ بنابراین  تغذیه گیاه حساس است و نیاز به تأمین به: های سال جاری پرداخت و گفت این باره در سال گذشته و برنامه

 .زان کافی در اختیار قرار گیردباید عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان باکیفیت، اقتصادی، سهل و آسان و به می

زا با نگاه به اقتصاد  دنبال رشد اقتصادی درون های کلی بخش کشاورزی و در حوزه اقتصاد مقاومتی، به در سیاست: یزدان سیف افزود

 .گرا هستیم جهانی و برون

ب را برای افزایش عملکرد در ها در کشور نیستیم، بلکه دانش کافی و متناس دنبال بلند کردن تعرفه به: وی خاطرنشان کرد

 .کنیم وجو می المللی با تکیه بر دانش بومی جست های بین صحنه

های مختلف را در کشور بتوانیم بومی کنیم  محور بودن، از الزامات مورد نیاز بخش بوده و الزم است توانمندی دانش: سیف ادامه داد

 .های اقتصاد مقاومتی تبدیل به عمل شود تا سیاست

های الزم را ایجاد  شود که باید در این راستا پتانسیل پذیر شدن محصوالت داخلی از اهداف دیگر محسوب می رقابت: ریح کردوی تص

 .های کشاورزی است کنیم و در حوزه تغذیه گیاهی در بخش کشاورزی، نخستین نکته ارتقاء دانش فنی کشاورزان در حوزه نهاده

 ترین سياست شرکت ، مهمهاي مصرفی باال بردن راندمان نهاده

های مصرفی کشاورزان و ایجاد تقاضا برای کودهای  باال بردن راندمان نهاده: مدیر پروژه تغذیه گیاهی در اقتصاد مقاومتی یادآور شد

 .شود ها محسوب می ترین سیاست کشاورزی استاندارد، از مهم

ایم که عالوه بر تولیدات داخلی، کود  این راستا تالش کردهآزمایش خاک باید سرلوحه کارها قرار گیرد و در : سیف تأکید کرد

 .فسفات را در داخل کشور تولید و میزان آن را افزایش دهیم آمونیوم دی

هایی تا قبل از  های اقتصاد مقاومتی است که در این راستا در گذشته تنوع در سبد کودی کشور از دیگر سیاست: وی اظهار داشت

کود رسیده است  ۶3کود در کشور وجود داشت، اما امروز تعداد کودهای مصرفی کشاورزان به بیش از  تنها هشت نوع ۶930سال 

 .که عالوه بر کودهای شیمیایی، آلی، بیولوژیک، زیستی و ترکیبی در کشور موجود است

های اعتباری خرید که  های تولید یا مصرف کشاورزان، اقداماتی همچون توزیع کارت در راستای رفع گلوگاه: سیف همچنین گفت

 .ایم بینی کرده گذاری بیشتر در بخش تولید کودهای کشاورزی را پیش ها است، تأمین منابع موجود بانکی و سرمایه ویژه خرید نهاده

خش های موجود در ب تالش کردیم با بهبود عملکرد و زنجیره لوجستیک و تکیه بر منابع اطالعاتی، بتوانیم حلقه: وی در ادامه افزود

 .کشاورزی را به یکدیگر وصل کنیم

های  روز آینده باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی با همکاری بانک کشاورزی در کلیه استان ۶0تا : سیف خاطرنشان کرد

الوه برد و ع های کودی استفاده می ای که هر کشاورزی برای خود پروفایل شخصی داشته و از سامانه گونه شود، به کشور عملیاتی می

 .توانند آزمایش خاک، مشاوره رایگان، پیشنهاد و شکایات را در بخش کودهای کشاورزی داشته باشد بر آن، می
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 افزایش ميزان فروش کودهاي کشاورزي در سالی که گذشت

 در: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درباره میزان عرضه و مصرف کودهای کشاورزی در سالی که گذشت ادامه داد

برداران خریداری شد، در حالی  هزار تن انواع کودهای کشاورزی عرضه و تمامی آنها نیز توسط بهره 00۶سال گذشته یک میلیون و 

 .که در مدت مشابه گذشته، هشت درصد رشد در میزان فروش داشتیم

 .تنوع خوبی داشتمیزان تدارک کودهای کشاورزی دو میلیون تن بود که به لحاظ مقدار و نوع، : وی تصریح کرد

نوع  ۶9نوع کود به مصرف رسید که شرکت خدمات حمایتی تأمین و تدارک  ۶3در سال گذشته بیش از : سیف یادآور شد

 .شیمیایی، دو نوع ترکیبی آلی و شیمیایی و چهار نوع آلی و زیستی را انجام داد

فسفات در این سال  آمونیوم است و عالوه بر آن کود دیبرابر شده  ، تأمین کودهای شیمایی سه۶939نسبت به سال : وی تأکید کرد

 .ها تولید داخلی شد شد و در سال گذشته با تفاهم پتروشیمی از واردات تأمین می

 .هزار تن کود کلرور پتاسیم تولید شد ۱7در سال گذشته : سیف اظهار داشت

 ۶۱7درصدی،  00با رشد  ۶931فسفات و در سال  آمونیوم هزار تن کود دی ۶97حدود  ۶939در دو ماه سال : وی همچنین گفت

 ۶01به  ۶931هزار تن و در سال  ۶09تولید این کود  ۶939ماه سال  هزار تن از این کود تولید شد، این در حالی است که در بهمن

 .درصدی رسید 00هزار تن یعنی رشد 

فروش رفت، در حالی که در سال بعد  سط این شرکت بههزار تن کود تو 977بیش از  ۶939در اسفندماه سال : سیف در ادامه افزود

 .درصد افزایش داشت ۱7از آن 

 رسد هزار تن می 3۸تأمين بذر گندم و جو به 

های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه ارتقای بذر گندم و جو در کشور  مدیر پروژه تغذیه گیاهی در اقتصاد مقاومتی درباره برنامه

هزار تن بذر گندم و جو تأمین شد و برای سال جاری این  ۱7هزار تن برنامه بذری کشور،  007از  در سال گذشته: خاطرنشان کرد

 .هزار تن خواهد رسید 37رقم به 

کنیم که در  های روغنی بذری تأمین شد و تالش می تن انواع دانه 007های روغنی سال گذشته  در بخش دانه: وی ادامه داد

 .تی بتوانیم به جای واردات بذر، تکنولوژی تولید را به کشور وارد کنیمهای اقتصاد مقاوم راستای سیاست

ای  گونه درصد از میزان واردات کم کردیم و بر تولید داخل مزارع افزودیم، به 07امسال در زمینه بذور والدینی، : سیف تصریح کرد

 .ولید شودهای مختلف در کشور ت تن بذر کلزا در واریته ۶77شود باالی  بینی می که پیش

این بذور راندماشان در هکتار حداقل دوبرابر ارقام رایج : وی در پاسخ به خبرنگار ایانا درباره عملکرد بذور کلزای وارداتی یادآور شد

ای که کشاورزی که دو تن  گونه ها نیز مقاومت دارند؛ به است و عالوه بر آن به سرما مقاوم بوده و به بسیاری از آفات و بیماری

 .کرده، در حال حاضر با ارقام فرانسوی توانسته است چهار تن برداشت کند اشت میبرد

 برنامه افزایش قيمت انواع کودهاي کشاورزي را نداریم

خط قرمز شرکت : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درباره افزایش ارتقای کیفیت سموم شیمیایی در کشور تأکید کرد

ترین اقداماتی است که باید به انجام برسد و در این راستا تلفن  این راستا افزایش کیفیت از مهم ها است و در در حوزه نهاده

 .اندازی شد تا بتوانند ارتباط خوبی با مسئوالن شرکت داشته باشند مشتریان امسال راه

تا : امور دام اظهار داشت سیف در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ادغام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با شرکت پشتیبانی

 .های خود را با قدرت ادامه خواهیم داد ایم، اما همچنان فعالیت این لحظه هنوز هیچ بحثی در این باره را نشنیده
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ای برای افزایش قیمت انواع کودهای کشاورزی نداریم،  تا این لحظه برنامه: وی درباره افزایش قیمت کودهای کشاورزی نیز گفت

تر بیاورد، اما مطابق  اند که ممکن است قیمت را باال یا پایین ها درخواست عرضه کود ازته به بورس را داده ه پتروشیمیای ک گونه به

های موجود در کشور و حساس بودن کود، این مسئله تاکنون منتفی بوده و به هیچ عنوان تصمیم ستاد تنظیم بازار نیست  نامه آیین

 .که عرضه کود اوره را بورسی کند

ترتیب بتوانیم با مصرف  برنامه ارتقای سموم داخلی و وارداتی را در نظر داریم تا بدین: سیف درباره واردات سموم شیمیایی نیز افزود

 .بهینه از مقدار زیادی سموم خودداری کنیم

موجود در آن را از لحاظ نمونه کودی مورد آزمایش قرار گرفت تا میزان مواد  177هزار و  در سال گذشته سه: وی خاطرنشان کرد

کشیدگی یا سایر عواملی که کیفیت را  درصد تقلبی بودن کودها ممکن است ناشی از رطوبت ۶7کیفیت بررسی کنیم که زیر 

 .کاهش دهد را شاهد بودیم

 هاي کشور تهيه نقشه حاصلخيزي خاک

میایی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک به ایانا تصریح مدیر پروژه تغذیه گیاهی در اقتصاد مقاومتی درباره نیاز واقعی به کودهای شی

ای که در سال گذشته تنها دو میلیون تن کود به  گونه نیاز کشور به کود پنج میلیون تن است، اما تقاضا زیر این عدد است، به: کرد

هایی  ها با استفاده از کارت مصرف رسید و ابزار شرکت برای افزایش توان کشاورزان در مصرف بهینه کودهای کشاورزی، خرید نهاده

 .گیرد است که امکان خروج نقدینگی را نداشته و تنها برای خریداری نهاده و کود مورد استفاده قرار می

نقشه حاصلخیزی خاک توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب تهیه شده و مطابق آن نیاز کودی کل کشور مشخص : سیف ادامه داد

 .کنیم که مواد غذایی خاک را بهبود بخشیم شده است و در این راستا تالش می

با به سرانجام رسیدن برجام، کود و سموم : های اصلی برنامه اقتصاد مقاومتی برشمرد و یادآور شد وی تغذیه گیاه را جزو سیاست

و محصوالت  کنیم و تالش داریم که ارتقای عملکرد در واحد سطح ها را از کشورهای مطرح خریداری می شیمیایی و سایر نهاده

 ./تری را تحویل مردم دهیم غذایی سالمت

/news/fa/ir.iana.www//:http977۱0D%/0%D%AA0%B1%D0% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  لس آیندهلس آیندهواگذاري تصویب برنامه ششم به مجواگذاري تصویب برنامه ششم به مج

ای به رئیس مجلس شورای اسالمی خواستار تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه

 .تجربه مجلس ششم را در این باره تکرار نکنیم: آینده شد و گفت

صویب برنامه ششم توسعه در مجلس ای به رئیس مجلس شورای اسالمی خواستار ت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه

 . تجربه مجلس ششم را در این باره تکرار نکنیم: آینده شد و گفت

به گزارش ایانا، در نامه غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 

یم این یادداشت سیاسی نبوده و صرفاّ بر اساس نظر کارشناسی و کسب اجازه می خواهم قبل از بیان موضوع اشاره نما»: آمده است

  . شود تجربه از گذشته نه چندان دور نظام برنامه ریزی کشور ارائه می

کنیم  های توسعه بیش از آنچه که تصور می جناب دکتر الریجانی متأسفانه به هر دلیلی نظام برنامه ریزی و باالخص اجراء برنامه

ها کشکمش بین دولت و مجلس موجب  ها و مجلس های خاص سیاسی شده و بدلیل عدم همزمانی تقویم سیاسی دولت هدچار نگا

ها باشد و بدتر از همه آنکه اگر دولتی یا مجلسی بخواهد ضعف اجرایی یا  گردید، آنچه که مثله شده و عقیم بماند اجراء برنامه

 .مستمسک برنامه است نظارتی خود را با ابزاری بپوشاند بهترین

کنند برنامه  این روزها و در آخرین روزهای کاری مجلس جمعی از دوستان دلسوز مجلس با هر نوع نگاه خاص خود تالش می

باشد  های موجود و تجربه گذشته می بدالیل زیر که برگرفته از برخی از واقعیت. ششم را در مجلس نهم به تصویب برسانند

  . دانید مانع از اجرایی شدن فرایند تصویب برنامه در این دوره از مجلس شوید ر روشی که صالح میدرخواست دارم به ه

  :ابتدا یك تجربه تلخ

(. البته با شرایط سیاسی خاص خود)مجلس ششم در چنین شرایطی مشابه فضای کنونی مجلس نهم و دهم قرار گرفته بود 

مجلس فوق از تجربه خود . برنامه چهارم روی میز مجلس بود و کشور هم بدون برنامهاکثریت قاطع نمایندگان تغییر کرده بودند، 

کردند که بهتر است از تجربه مفید مجلس استفاده شده و با قید  استفاده کرده و همچون دوستان امروز ما اینگونه برداشت می

  . ی دانید و برنامه در محلس ششم به تصویب رسیدفوریت برنامه را به تصویب برسانیم و آنچنان کردند که شما بهتر از من م

های متعدد موجب شد در  مجلس هفتم آمد و با نگاهی دیگر، ایرادات شورای نگهبان، رفت و برگشت در مجمع و حرف و حدیث

ی بود و رویش نمای اش چیز دیگر ای که پایه برنامه. آغازین روزهای کاری خود، برنامه را به شکل دیگر اصالح و به تصویب رسانند

ای را در توجهی به ساختار نظارتی و برنامه نتیجه آن شد که دولتی آمد و ضعف خود و یا به عبارتی نیت خود مبنی بر بی . دیگر

 .دانند و قصد بر واکاوی آن ندارم پشت این دوگانگی پایه و رو پنهان کرد و آنچه کرد که همگان می

 در فرایند توسعه و هدایت صحیح منابع صورت گرفت که این موضوع را تقریباّ باالتفاق تأیید میبرنامه مثله شد و انحراف جدی 

  . برنامه ششم نه با آن تندی بلکه نمایشی از آن حالت است و یقین دارم اتفاق مشابه صورت خواهد گرفت. کنند

وستان و صاحب نظران در خصوص شکل و ماهیت اختالف نظر جدی مبنی بر نوع نگاه به برنامه بین دولت و برخی از د: دوم

شود که دولت فعلی حرف نگفته و  با تقدیم برنامه از سوی دولت به مجلس و از شکل ظاهری برنامه اینگونه استنباط می :برنامه

و دولت صرفاّ حرفی که می گوید برنامه به حکم قانون اساسی متعلق به دولت است . های گذشته را نهان کرد پنهان در وجود دولت

 "کند و بدین منظور عنوان برنامه ششم تقدیمی به مجلس شد باشد از مجلس مطالبه می  احکامی که نیازمند اجراء برنامه می
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نباید ساده از آن گذشت و بی . باشد های حقوقی متفاوت می این جمله پنج کلمه ای دنیایی از نگاه".احکام مورد نیاز اجرای برنامه

دون دستیابی به باور یکسان بین مجلس و دولت و کارشناسان کشور عجوالنه تصمیمی گرفت و کار اجراء برنامه را به تدبیر و ب

های کلی باال دست آن است و ابزارهای نظارتی آن مفقود و نظم قانون اساسی ما  ای که انبوهی از سیاست برنامه. چالش بکشیم

  . مجلس گذاشته است انحصاراّ قانونگذاری و نظارت را بر عهده

برخی از دوستان اصرار بر ارائه برنامه توسط دولت و تصویب آن توسط مجلس دارند و برخی غیر از این تصور دارند و دولت هم نظر 

این موضوع هم بدون بحث استداللی و برداشت یکسان حقوقی . آنچه که مشهود است دولت همچنان اصرار بر نظر خود دارد. دیگر

  . فضای سالم کارشناسی و غیر سیاسی قابل حل نیستو در یک 

  . شاید یکی از دالیلی که قاطبه نمایندگان محترم مجلس رأی بر تمدید برنامه پنجم دادند همین بود و بس

تمدید برنامه پنجم این فرصت را برای مجلس خلق کرد که بدون تعجیل در تصویب، خرد بیشتر صاحب نظران را بکار گرفت تا 

  . نه افراط مسلط شود و نه تفریط ما را به انحراف کشاند. امه دچار انحراف نشودبرن

جناب دکتر الریجانی، تصویب این برنامه یا تصویب تعدادی حکم توسط این مجلس کار سخت و پیچیده ای نیست و شاید بتوان در 

 .کار را به سرانجام رساند واپسین روزهای مجلس در یکی دو سه شیفت اضافه و بدون تعصب و انگیزه باال

  : نتيجه چه می شود و بعد چه اتفاقی می افتد

هایی باتجربه متفاوت هستند که دارای نگاه متفاوت  مجلسی خواهد آمد که قطعاّ نگاهش با این مجلس متفاوت است و یقینا انسان

رویه را قبول نداشته باشد و نتیجه آن خواهد شد  دولتی حاکم است که شاید این. به فرآیند توسعه و واقعیات امروز جامعه هستند

که دولت برنامه را اجراء نکند و مجلسی که اصل برنامه را قبول ندارد تعصبی بر نظارت نداشته و کشور بدون برنامه جلو خواهد 

هند شد و هر روز دولت و مجلس دست بکار خوا. های دولت و مجلس در پشت این فضای غبار آلود گم می شود رفت و تمامی ضعف

  . های مصوب کشور انحراف جدی از برنامه خواهند داشت می بایستی شاهد اصالحی در برنامه بوده و در نتیجه بودجه

اینکه دوستان با تجربه و عزیزمان در این مجلس بتوانند تجربه خود را به مجلس . ای ضرورت دیدم به استحضار برسانم مختصر ادله

حرف شایسته ای است و باید بدنبال تعیین مکانیسمی برای پیدا کردن راه مناسب برای حل آن باشیم ولی کنند   جدید منتقل

  . یقین بدانیم راه انتقال این تجربه تصویب برنامه نیست

امیدوارم این چند سطر مورد توجه جنابعالی، هیأت رئیسه محترم مجلس، رئیس و اعضاء محترم کمیسیون تلفیق برنامه ششم 

جلس و نمایندگان محترم قرار گیرد و حال که اسناد باالدستی متقن تر تنظیم شده و فرصت کامل برای دولت و مجلس بواسطه م

 «.تمدید برنامه وجود دارد برنامه در این مجلس به تصویب نرسد

/news/fa/ir.iana.www//:http97۶۶0D%/3%00%D0% 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/30117/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 
 

51 
 

 برنامه و سیاست ها
 ناآیا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  هاي کشاورزي بين ایران و آفریقاي جنوبی به امضا رسيدهاي کشاورزي بين ایران و آفریقاي جنوبی به امضا رسيد  یادداشت تفاهم همکاريیادداشت تفاهم همکاري

های کشاورزی بین ایران و آفریقای جنوبی با حضور رؤسای جمهوری ایران و آفریقای جنوبی به امضا  یادداشت تفاهم همکاری

های کشاورزی بین ایران  یادداشت تفاهم همکاری( دوشنبه)، ظهر امروز (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران .رسید

و آفریقای جنوبی توسط محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی کشورمان و راب دیویس، وزیر تجارت آفریقای جنوبی طی مراسمی 

 .در حضور رؤسای جمهور دو کشور در کاخ سعدآباد به امضا رسید

داری، تجارت  های تحقیقات، شیالت، جنگل ویژه در حوزه بخش کشاورزی بههای دو کشور در  به موجب این سند، روابط و همکاری

 .یابد گذاری گسترش می و سرمایه

ها، کمیته مشترک کشاورزی ایران و آفریقای جنوبی  منظور نهادینه کردن و حصول اطمینان از اجرایی شدن این تفاهم همچنین به

مضای دو پروتکل دیگر در زمینه دامپزشکی و حفظ نباتات در آینده نزدیک امضای این سند همچنین راه را برای ا.شود تشکیل می

شایان ذکر است، در دولت یازدهم سیاست اصولی وزیر جهاد کشاورزی در روابط خارجی بخش کشاورزی، بر .سازد هموار می

دوسال گذشته ارتباط بین در همین راستا در . های مختلف استوار است ها با کشورهای هدف در قاره گسترش متوازن همکاری

های دولتی و خصوصی دو  ها وقفه مجدداً احیا شده و بخش وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشاورزی آفریقای جنوبی پس از سال

 ./اند هایی را مبادله کرده کشور در سطوح مختلف هیأت
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

/ / دار کردن محصوالت کشاورزي در دستور کار مشترک جهاد کشاورزي و سازمان استاندارد قرار گرفتدار کردن محصوالت کشاورزي در دستور کار مشترک جهاد کشاورزي و سازمان استاندارد قرار گرفت  شناسنامهشناسنامه

  حجتی خواستار پرداخت یارانه صادراتی لبنياتحجتی خواستار پرداخت یارانه صادراتی لبنيات

ای بین سازمان ملی استاندارد و  نامه های اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی برای کشور، امروز تفاهم استدر راستای اجرای سی

 .کند های موجود در محصوالت کشاورزی تأکید می وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید که بر سالمت و کاهش آالینده

نامه با سازمان ملی  جهاد کشاورزی امروز در مراسم امضای تفاهم ، وزیر(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها تالش کنند تا این موضوع به  باید برای ارائه یارانه صادراتی در بخش لبنیات، هم مسئوالن وزارتخانه و هم رسانه: استاندارد گفت

تن خرید شیرخام، در  077نی بر کاهش روزانه های بزرگ لبنیات، مب محمود حجتی با اشاره به اعالم یکی از کارخانه.نتیجه برسد

اگر این مهم تحقق نیابد، محصوالت ایرانی قادر به رقابت با کشورهای دیگر نیست؛ چنین : صورت عدم دریافت یارانه صادراتی، افزود

 .شوند یمند م های فراوانی بهره هایی حتی در کشورهای پیشرفته نیز وجود داشته و تولیدکنندگان از یارانه حمایت

شود، تنها برای موارد خاص مانند  اگر شیرخشکی وارد می: وی با بیان اینکه هنوز واردات شیرخشک ممنوع است، خاطرنشان کرد

 .ها صحت ندارد استفاده برای نوزادان است؛ بنابراین شائبه تبدیل شیرخشک به شیر مایع در کارخانه

هزار تن شیرخشک به کشور و  گاران مبنی بر چرایی واردات هفت تا هشتوزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش یکی از خبرن

هرچند بنده از این موضوع اطالعی ندارم، اما حتی در صورتی که این قضیه : ها به جای شیرخام ادامه داد استفاده آن در کارخانه

هزار تن شیرمایع تبدیل خواهد شد  07به واقعیت داشته باشد، تأثیری بر کل خرید شیرخام کشور نخواهد داشت؛ زیرا در نهایت 

ها از دامداران خرید  گویند کارخانه به گفته حجتی، اگر برخی می.میلیون تنی شیرخام، عددی نیست ۶7که در مقابل تولید حدود 

ارند؛ بنابراین تنها راه ها توان خرید بیشتر ند کنند، صحیح نیست، زیرا تولید به مقداری بیش از نیاز بازار افزایش یافته و کارخانه نمی

نامه  وی با مهم دانستن امضای این تفاهم.حل این مشکل، افزایش صادرات است که دولت باید در ارائه یارانه صارداتی، کوتاهی نکند

ذا نامه از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد عنوان شد و از آنجا که بحث سالمت غ پیشنهاد این تفاهم: بین دو نهاد، تصریح کرد

مورد دیگر، ایمنی خاطر است که این امر به عهده : حجتی یادآور شد.برای مردم بسیار بااهمیت است، الزم بود این اقدام انجام شود

رود با  کنند، مطلع باشند؛ بنابراین امید می سازمان استاندارد نهاده شده و مردم دوست دارند از پیشینه محصولی که مصرف می

های  کنندگان گام و همچنین سازمان ملی استاندارد، در راستای سالمت غذایی و اطمینان خاطر مصرف همکاری تولیدکنندگان

در این نشست، رئیس سازمان ملی استاندارد کشور نیز با اشاره به اینکه بخش کشاورزی توانسته در اجرای اقتصاد .مؤثری برداریم

های بیشتر دو نهاد در زمینه امنیت غذایی،  از سال گذشته برای همکاری: تتر عمل کند، اظهار داش ها موفق مقاومتی از دیگر حوزه

 .ای در این میان به امضا برسد که امروز شاهد آن هستیم نامه تصمیم گرفته شد که تفاهم

کود، سم  آالت، داری، ماشین استاندارد و در بخش کشاورزی، جنگل 0009در حوزه تکنولوژی موادغذایی : نیره پیروزبخت تأکید کرد

البته برخی از . استاندارد دیگر تدوین شده که اجرای بسیاری از آنها به عهده وزارت جهاد کشاورزی است ۶77هزار و  نیز یک... و

 .این موارد هم نیاز به همکاری متقابل دو طرف دارد

ی مواد مختلف به امضا رسید و قرار است اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش پوشش استانداردها برا 01این تفاهمنامه در راستای بند 

 ./تر دنبال شود ها در محصوالت خوراکی و همچنین ایمنی غذا از مزرعه تا سفره، به جدیت هرچه تمام حد مجاز آالینده
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و سیاست هابرنامه   
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  3939گزارش مرکز آمار از دخل و خرج ایرانيان در سال گزارش مرکز آمار از دخل و خرج ایرانيان در سال 

درصد از سرپرستان  ۶۶.7، «ساختمان»درصد در بخش  ۶۶.۱بررسی فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار حاکی از آن است که 

خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت  عمده فروشی،»و « صنعت»خانوارهای نمونه در هر یک از بخش های 

کشاورزی، شکار »درصد در بخش  9.0، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»درصد در بخش  3.1، «ها و کاالهای شخصی و خانگی

 .اشتغال داشته اند "و جنگلداری 

را اعالم کرد که طی آن، هزینه سالیانه خانوار  39ر سال مرکز آمار ایران نتایج وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور د

 .میلیون تومان بود 01.۶میلیون تومان و درآمد نیز  09.1

توزیع خانوارهای نمونه بر حسب تعداد افراد . نفر بوده است 9.1۱متوسط تعداد افراد خانوار ۶939بر اساس نتایج این طرح در سال 

درصد کمترین تعداد  7.0نفر و بیشتر با  ۶7درصد، بیشترین و خانوارهای  03.0نفری با  1 دهد که خانوارهای خانوار، نشان می

نفر  0درصد بوده است و خانوارهای دارای  0.0خانوارهای نمونه بدون فرد باسواد . اند خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده

 .اند داشتهدرصد بیشترین سهم را در کل خانوارهای نمونه  00.1باسواد با 

خانوارهای دارای یک نفر . نفر بوده است ۶.1نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد  7.3متوسط تعداد افراد شاغل خانوارهای نمونه 

درصد، کمترین تعداد  7.۶نفر شاغل و بیشتر با  0درصد از کل خانوارهای نمونه، بیشترین و خانوارهای دارای  03.0شاغل با سهم 

 .درصد از خانوارهای نمونه را تشکیل داده است 00.0خانوارهای بدون فرد شاغل . اند نمونه را به خود اختصاص داده خانوارهای

درصد از سرپرستان  ۶۶.7، «ساختمان»درصد در بخش  ۶۶.۱بررسی فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار حاکی از آن است که 

عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت »و  «صنعت»خانوارهای نمونه در هر یک از بخش های 

اداره امور »درصد در بخش  1.0، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»درصد در بخش  3.1، «ها و کاالهای شخصی و خانگی

 90.0درصد در بخش آموزش،  9.9، «کشاورزی، شکار و جنگلداری»درصد در بخش  9.0، «عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری

 .درصد در سایر فعالیت های اقتصادی اشتغال داشته اند 3.3و « غیر شاغل»درصد 

نتایج طرح نشان می دهد که در بین خانوارهای شهری وضع شغلی سرپرست اغلب خانوارها مزد و حقوق بگیر خصوصی و پس از 

ی نمونه شهری بر حسب نحوه تصرف مورد استفاده خانوار نشان داده در این بخش ابتدا درصد خانوارها. آن کارکن مستقل است

( ملکی عرصه و اعیان و ملکی اعیان)درصد خانوارهای نمونه به صورت ملکی  ۱0.0نحوه تصرف بالغ بر  ۶939در سال . شده است

درصد  9۱.1اتاق،  1ی نمونه دارای درصد خانوارها 17.۶دهد که  بررسی خانوارها از نظر تعداد اتاق در اختیار آنها نشان می.است

اتاق  ۶درصد دارای  7.0اتاق و بیشتر و  ۱درصد دارای  0.3اتاق،  0درصد دارای  0.0اتاق،  0درصد دارای  ۶0.1اتاق،  9دارای 

رنگی، درصد از تلویزیون  30.۶درصد از خانوارهای نمونه از اجاق گاز،  33.7نشان می دهد  ۶939نتایج بررسی در سال .اند بوده

، VCD و DVDدرصد از ویدیو،  00.0درصد از ماشین لباسشویی،  09.۱درصد از جاروبرقی،  37.0درصد از تلفن همراه،  31.۶

درصد از  93.0درصد از اتومبیل شخصی،  10.۱درصد از یخچال،  1۱.7درصد از چرخ خیاطی،  10.9درصد از یخچال فریزر،  0۱.7

درصد از رادیو ضبط، ضبط و پخش صوت،  ۶۶.0درصد از موتورسیکلت،  ۶0.9درصد از فریزر،  00.7درصد از رایانه،  93.0پنکه، 

 9.9درصد از ماشین ظرفشویی،  0.9درصد از رادیو،  0.7درصد از ماکروویو و فرهای هالوژن دار،  0.3درصد از دوچرخه،  ۶7.7

 .تلویزیون سیاه و سفید استفاده کرده اند درصد از 7.0درصد از کولر گازی متحرک و  ۶.۶درصد از کولر آبی متحرک، 
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هزار ریال بوده که  0910۱0، متوسط هزینه ساالنه یک خانوار شهری برابر ۶939های خانواربر اساس نتایج این طرح در سال  هزینه

 .ستدرصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی ا 00.9درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و  01.0از این مقدار 

هزینه های خوراکی و . درصد افزایش یافته است ۶1.7، ۶930متوسط هزینه ساالنه خانوار شهری در مقایسه با رقم مشابه در سال 

درصد افزایش یافته  ۶0.7درصد و هزینه های غیر خوراکی معادل  0.0معادل  ۶930نسبت به سال  ۶939دخانی خانوار در سال 

هزار ریال بوده است که در مقایسه با سال  00۶0۱خوراکی و دخانی یک خانوار شهری، برابر متوسط هزینه  ۶939در سال . است

 .درصد افزایش نشان می دهد 0.0به میزان  ۶930

بوده و « گوشت»درصد، مربوط به هزینه  0۶.۱بر اساس نتایج این بررسی، در بین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین سهم، 

شیر و »درصد،  ۶0.1با « میوه ها و سبزی ها»درصد،  0۶.7با « رد، رشته، نان، غالت و فرآورده های آنآ»هزینه های مربوط به 

درصد در مراتب بعدی اهمیت  0.3با « نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها»درصد و  ۶۶.۱با « فرآورده های آن و تخم پرندگان

« نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها»درصد،  ۶۶.۱« کبار و حبوبخش»هزینه های مربوط به  ۶939در سال .قرار داشته است

 ۱.0« قند، شکر، شیرینی ها، چای، قهوه و کاکایو»درصد،  ۶7.0« ادویه ها، چاشنی ها و سایر ترکیب های خوراکی»درصد،  ۶۶.9

رد، رشته، نان، غالت و فراورده های آ»درصد،  0.0« میوه و سبزی ها»درصد،  0.3« شیر و فراورده های آن و تخم پرندگان»درصد، 

نسبت به رقم  7.0« روغن ها و چربی ها»درصد نسبت به ارقام هزینه مشابه سال قبل افزایش و  1.0« گوشت»درصد،  1.9« آن

 .هزینه مشابه سال قبل کاهش داشته است

بوده است، که در مقایسه با سال قبل،  هزار ریال ۶0۱093، متوسط هزینه های غیر خوراکی یک خانوار شهری برابر ۶939در سال 

درصد از کل هزینه های غیرخوراکی، بیشترین  11.1با سهمی معادل « مسکن»هزینه . درصد نشان می دهد ۶0افزایشی برابر با 

خدمات کاالها و »درصد،  ۶0.0با « بهداشت و درمان»درصد،  ۶0.7با « حمل و نقل و ارتباطات»هزینه های . سهم را دارا بوده است

 .درصد در مراتب بعدی قرار دارند ۱.۶با « پوشاک و کفش»درصد و  ۶0.1با « متفرقه

درصد،  ۶0.0« بهداشت و درمان»درصد،  00.0« حمل و نقل و ارتباطات»درصد،  00.1« کاالها و خدمات متفرقه»، ۶939در سال 

 .سبت به سال قبل افزایش داشته استدرصد ن ۶0.9« تفریحات، سرگرمی ها، تحصیل و آموزش»درصد،  ۶1.0« مسکن»

 درآمدهای خانوار

هزار ریال بوده که  01۶9۶0، برابر ۶939بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط درآمد اظهار شده ساالنه یک خانوار شهری در سال 

درصد  0۶.1د که ده بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می. درصد افزایش داشته است ۶0نسبت به سال قبل، 

 .درصد از محل مشاغل آزاد تامین شده است ۶۱.9درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری و  90.9درآمد از محل درآمدهای متفرقه، 

دهد، خانوارهایی که  بررسی متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری بر حسب فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان می

هزار ریال بیشترین درآمد و  909907ها، بهداشت و مددکاری اجتماعی است با درآمد اظهارشده ساالنه فعالیت اصلی محل کار آن

 ۶10703خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار سرپرست آنها خانوارهای معمولی دارای مستخدم است، با درآمد اظهارشده ساالنه 

 .اند داشته ۶939هزار ریال کمترین درآمد را در سال 

 سط هزینه ها و درآمد خانوار بر حسب استانمتو

هزار ریال بیشترین و استان قم با  909070بررسی متوسط هزینه کل ساالنه یک خانوار شهری نشان می دهد که استان تهران با 

هزار ریال  0۱0003بر اساس نتایج به دست آمده استان تهران با . داشته اند ۶939هزار ریال کمترین هزینه را در سال  ۶۱0000

 ۶939هزار ریال کمترین متوسط هزینه های غیر خوراکی ساالنه یک خانوار شهری را در سال  30703بیشترین و استان کرمان با 
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هزار ریال کمترین متوسط هزینه  97909هزار ریال بیشترین و استان قم با  00۶90استان کهگیلویه و بویر احمد با . دارا می باشد

 .النه یک خانوار شهری را نشان می دهدخوراکی و دخانی سا

هزار ریال، کمترین متوسط درآمد ساالنه یک  ۶۱00۱1هزار ریال بیشترین و استان کرمان با  99۶۱00همچنین استان تهران با 

 .به خود اختصاص داده است ۶939خانوار شهری را در سال 

 39در سال : را اینگونه اعالم کرده بود ۶939ری کشور در سال بانک مرکزی ایران پیش از این گزارش هزینه و درآمد خانوار شه 

. درصدی نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد ۶0.۱هزار تومان بوده که  00۱میلیون و  90هزینه سالیانه هر خانوار شهرنشین 

 01.۱ار تومان بود که خوراک هز 900میلیون و  9۶درصدی نسبت به سال قبل از آن،  ۶9.9همچنین درآمدها در این سال با رشد 

 .درصد هزینه خانوار را در این سال تشکیل داده است

/news/fa/ir.iana.www//:http97۶۱۶D%AF%DA%/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/30161/%DA%AF%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 
 

55 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

از سال از سال   ""اياي  هاي گلخانههاي گلخانه  کشتکشت""پذیرش دانشجوي ارشد در گرایش پذیرش دانشجوي ارشد در گرایش / / شوندشوند  هاي کشاورزي بازنگري میهاي کشاورزي بازنگري می  تهتهتمامی رشتمامی رش

  آیندهآینده

شاهد پذیرش دانشجو در گرایش  3۱ - 30ای، از سال تحصیلی  های گلخانه با توجه به تأکید برنامه ششم به توسعه کشت

 .و در مقطع کارشناسی ارشد خواهیم بود "ای های گلخانه کشت"

، بر بازنگری و (ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در گفت ئمقا

 .های کشاورزی در سال جاری خبر داد ها و گرایش به روز رسانی تمامی رشته

مقطع کارشناسی ارشد دانشجو خواهد پذیرفت، در  3۱ - 30های جدید که از سال آینده  یکی از گرایش: عبدالرضا باقری گفت

 .های رشته باغبانی است از زیرمجموعه "ای های گلخانه توسعه کشت"گرایش 

های  به همین منظور زمینه: ای تأکید شده است، خاطرنشان کرد های گلخانه وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم بر توسعه کشت

 .بره و حضور کارشناسان آگاه در عرصه فراهم کردیمآموختگان خ علمی را برای تربیت دانش

با توجه به بحران آب : باقری حضور کارشناسان فن در این حوزه را گامی رو به جلو برای کمک به بخش اجرا عنوان کرد و افزود

تواند ما را در  که می ای راهکاری است های گلخانه وری هرچه بیشتر آب، توسعه کشت جویی و بهره موجود در کشور و نیاز به صرفه

 .این بخش ارتقا دهد و بهتر دیدیم این فعالیت کامالً اصولی، علمی و زیربنایی انجام گیرد

 ./های دروس آن برای سال آینده خبر داد وی با بیان اینکه تصویب این گرایش به مراحل پایانی خود رسیده است، از تدوین سرفصل
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

اي آماده اي آماده   هکتار مجتمع گلخانههکتار مجتمع گلخانه  ۶0۸۸۶0۸۸/ / هاي کشاورزي ایران اعالم آمادگی کردندهاي کشاورزي ایران اعالم آمادگی کردند  گذاري در شهرکگذاري در شهرک  ها براي سرمایهها براي سرمایه  روسروس

  واگذاري شدواگذاري شد

گذار داخلی و  صورت اجاره به شرط تملیک، فراخوان جذب سرمایه ای به هکتار مجتمع گلخانه 0۱۶هزار و  ظور واگذاری یکمن به

ها اعالم  گذاری در شهرک های مختلف تأسیس شده و روسیه نیز برای سرمایه شرکت در استان ۶1خارجی منتشر شده و تاکنون 

 .آمادگی کرده است

با اعالم این خبر ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های کشاورزی امروز در گفت ت شهرکمعاون فنی و اجرایی شرک

های مورد نیاز و مجهز شدن به آب، برق، گاز، تسطیح و  ای پس از آماده شدن زیرساخت هکتار مجتمع گلخانه 0۱۶هزار و  یک: گفت

ن دادگستری و ارائه طرح توجیهی اقتصادی، فنی و مالی به بخش خصوصی صورت اجاره به شرط تملیک کارشناسا کشی به خیابان

هکتار از  077هزار و  گذار برای بیش از یک فراخوان شناسایی و جذب سرمایه: اهلل پریچهر افزود سیدرحمت.شود واگذار می

ند حقیقی و حقوقی در سطح کشور گذاران توانم های کشاورزی منتشر شده و از همه سرمایه ای در قالب شهرک های گلخانه مجتمع

های خوزستان، کرمانشاه،  ای در استان های گلخانه مجتمع: وی خاطرنشان کرد.گذاری مراجعه کنند منظور سرمایه شود به دعوت می

 آذربایجان، یزد، سمنان، قزوین، جنوب کرمان، اردبیل، گلستان، فارس، خراسان شمالی و کردستان قابل واگذاری به بخش خصوصی

های کشاورزی قرار گرفتن در چارچوب اقتصاد مقاومتی و نیل به خوداتکایی در  مبنای تشکیل شهرک: پریچهر ادامه داد.خواهد بود

های اخیر با تعداد قابل توجهی از اساتید دانشگاه، مدیران زبده و کارشناسان فنی  تولید است؛ لذا این شهرک تالش کرد طی سال

های قابل توجهی از سوی دولت تأمین شده و اینک آماده  ها با هزینه بپردازد و زیربنای ساخت شهرک ها به جانمایی ایجاد شهرک

سازی است و تا خردادماه برای واگذاری به  هکتار در حال آماده ۶00در تهران : وی تصریح کرد.واگذاری به بخش خصوصی است

 .بخش خصوصی آماده خواهد شد

 دگی کردندها براي واگذاري اعالم آما روس

: های صنعتی کشاورزی یادآور شد های کشاورزی با اشاره به میزان استقبال از واگذاری شهرک معاون مدیرعامل شرکت شهرک

قیمت به آن بخش از  های سرگردان داخلی و پرداخت تسهیالت ارزان ها در حوزه کشاورزی، گردآوری سرمایه تأکید واگذاری

گذاری در  کنند، اما کشورهای خارجی نیز برای سرمایه گذاری می حوزه تولیدات کشاورزی سرمایهگذاران داخلی است که در  سرمایه

گذاری این کشور  هایی مبنی بر سرمایه دنبال سفر هیأت روسی به ایران، صحبت به: پریچهر تأکید کرد.ها اعالم آمادگی کردند شهرک

 .هنوز روی کاغذ و در قالب قراردادهای عملیاتی نرفته استای شده است که  های صنعتی و گلخانه بر تعدادی از مجتمع

گذاری  اندازی شده و فراخوان سرمایه های مختلف تأسیس و راه های کشاورزی در استان شرکت شهرک ۶1تاکنون : وی اظهار داشت

 .شهرک کشاورزی نیز در دست اقدام قرار دارد 97در 

ترین محورهای  ها و کشت این محصوالت در فضای آزاد از مهم در گلخانه افزایش تولید سبزی و صیفی: پریچهر همچنین گفت

 .برابر افزایش دهد ۶7تواند حجم تولید را تا  های کشاورزی است که بر اساس برآوردهای اولیه می ای در شهرک توسعه کشت گلخانه

 هاي محروم صنعت و فرصت اشتغال در استان

زایی و رونق تولید، انواع محصوالت کشاورزی و صادرات  در حوزه اشتغال: ورزی افزودهای کشا معاون فنی و اجرایی شرکت شهرک

 .های کشاورزی در آنها ایجاد و آماده واگذاری هستند، مورد توجه قرار گرفته است هایی که شهرک تولید در استان
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شاه و آذربایجان که دارای پتانسیل قوی در هایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، لرستان، کرمان استان: وی خاطرنشان کرد

عنوان نخستین گام ورود به کشاورزی  های کشاورزی به اند، شهرک حوزه کشاورزی هستند، اما از کشاورزی سنتی عبور نکرده

های اشتغال نیز در این  صنعتی محسوب شده که در کنار تولیدات کشاورزی، تولیدات صنعتی، صنایع تبدیلی و تعریف فرصت

 .مناطق دیده شده است

 درصدي احداث گلخانه از سوي دولت ۰۸پرداخت تسهيالت 

های  های دارای توجیه فنی و اقتصادی و با در نظر گرفتن قابلیت های صنعتی قابل واگذاری در قالب پروژه شهرک: پریچهر ادامه داد

شود که با فرآیند واگذاری  در بخش کشاورزی تلقی میگذاری  عنوان نقاط شفاف سرمایه اقتصادی هر منطقه در نظر گرفته شده و به

 .آنها به افراد حقیقی و حقوقی تثبیت خواهد شد

شده از کود و  های حمل و نقل، استفاده کنترل بندی، کاهش ضایعات و هزینه کنترل مصرف آب، تمرکز بر بسته: وی تصریح کرد

های توجیهی و در زمان واگذاری به افراد حقیقی و حقوقی مورد  های صنعتی است که در طرح سم از دیگر مزایای ایجاد شهرک

ویژه در لوایح بودجه و پرداخت تسهیالت مقرر شده است به ازای هر هکتار  با توجه دولت به: پریچهر یادآور شد.گیرد تصریح قرار می

درصد آن از بخش  07پرداخت شود که  از سوی دولت تسهیالت( به عبارتی هر مترمربع یک میلیارد تومان)هزار تومان  ۶77حدود 

 .گذار تلقی خواهد شد عنوان آورده سرمایه درصد به 07تسهیالت صنعتی و 

 ./گذاری اولیه است هزار تومان سرمایه ۶07برآوردهای اولیه حاکی است، هر مترمربع از یک هکتار نیازمند : وی تأکید کرد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  تمایل ایران به استفاده از ماشين هاي کشاورزي آلمان و تکنولوژي جدید بذرتمایل ایران به استفاده از ماشين هاي کشاورزي آلمان و تکنولوژي جدید بذر

ا خواست به پروژه ملی تعادل بخشی آب های زیرزمینی دشت های ایران، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از آلمانی ه

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از آلمانی ها خواست به پروژه ملی تعادل بخشی آب های زیرزمینی دشت های .بپیوندند

هیات های آلمانی و ایرانی که ذر محل به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در نشست .ایران، بپیوندند

سطح آب های : عباس کشاورز، کمبود آب را از مشکالت اصلی کشاورزی ایران عنوان کرد و گفت  ساختمان وزارتخانه برگزار شد،

زیرزمینی در اغلب دشت های ایران افت کرده و برای ایجاد تعادل در آب های زیرزمینی، پروژه ملی تعادل بخشی آب های 

 .رزمینی دشت ها، میان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو تعریف شده استزی

در اجرای این پروژه ملی، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مطرح است و شرکت های تخصصی فعال و عالقه : وی افزود

 .مند در ایالت زاکسن آلمان می توانند با این پروژه همکاری کنند

در برنامه : ل به توسعه روش های آبیاری تیپ و میکرو در بخش کشاورزی کشورمان اشاره کرد و اظهار داشتکشاورز در همین حا

ششم توسعه، برای انواع محصوالت زراعی، توسعه آبیاری میکرو در سطح خاک و زیر سطح خاک پیش بینی شده که مستلزم انتقال 

 .له آلمان استتکنولوژی و همکاری های فنی با کشورهای پیشرفته از جم

شرکت خصوصی در بخش آبیاری در ایران، در مورد حمایت از همکاری های فنی مشترک میان بخش  977وی با اشاره به فعالیت 

 .خصوصی دو کشور برای تحقق اهداف این برنامه طی برنامه های توسعه ای ششم و هفتم اعالم آمادگی کرد

رد همکاری های فنی و علمی میان دو کشور در تولید محصوالت استراتژیک گندم، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در مو

ما به دنبال افزایش عملکرد تولید در این محصوالت و کاهش هزینه های : جو، کلزا و تریتیکاله اعالم آمادگی و خاطر نشان کرد

 .تولید از طریق استفاده از ماشین های کشاورزی و تکنولوژی جدید بذر هستیم

با توجه به تجربه و سابقه آلمان در : وی در ادامه، توسعه کشاورزی حفاظتی را از دیگر پروژه های مهم بخش زراعت نام برد و گفت

 .ساخت ادوات و تجهیزات، مایل به همکاری با این کشور در حوزه کشاورزی حفاظتی هستیم

موزش و ترویج کشاورزی نیز بر همکاری های تحقیقاتی میان در این نشست، اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آ

 .این همکاری ها با رعایت حق و حقوق دو طرف، قابل توسعه است: ایران و ایالت زاکسن آلمان تاکید کرد و گفت

 وی کاربرد صحیح سموم کشاورزی و آفت کش ها، مبارزه بیولوژیک با آفات، افزایش کارایی آب کشاورزی، گیاهپزشکی و

 .گیاهشناسی را از زمینه های همکاری دو طرف برشمرد

زند در عین حال تجاری سازی گیاهان دارویی و آموزش کوتاه مدت کارشناسان و محققان ایرانی، حفاظت از خاک، آبخیزداری و 

 .تولید آب را از دیگر زمینه های همکاری دانست
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

  فروشی محصوالت کشاورزيفروشی محصوالت کشاورزي  رفت از خامرفت از خام  هاي برونهاي برون  راهراه

یت اقتصادی کار های کوچک بتوانند زیر چتر امن ها با همان سرمایه گیری بازار رقابت بدون دخالت دولت باعث شده تا خانواده شکل

تواند سهم تولیدات کشاورزی نسبت به تولید  تا جایی که می. کشاورزی ما به چنین کسب و کارهایی برای رشد خود نیاز دارد. کنند

گردد به تمهیداتی که در این حوزه باید در  ناخالص ملی را که در حال حاضر حدود شش درصد است، افزایش دهد و این امر برمی

 .ایجابی اندیشیده شودوجه سلبی و 

اند، هرچند برای حوزه کشاورزی که  فروشی شده میلیارد دالر صادرات محصوالت کشاورزی که بیشتر آنها خام 1.0 :اشاره

بند آن  01سال گذشته تجربه کرده، رقم مناسبی است، اما برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی که  07گذاری سه درصدی را طی  سرمایه

عنوان محور استقالل کشور، از جایگاه مناسب خود  شاورزی است، باید تالش مضاعفی به عمل آید تا کشاورزی بهمربوط به حوزه ک

تواند هدف بزرگی تلقی شود و در این میان آموزش و بازسازی نظام  فروشی می بست خام برای این منظور خروج از بن. برخوردار شود

نیافتگی  رفت از توسعه تواند یکی از عوامل مهم برون یافته می های کشورهای توسعه آموزشی در حوزه کشاورزی با توجه به تجربه

میبدی، دکترای اقتصاد کشاورزی از دانشگاه اصفهان و استاد دانشگاه با این  وگو با دکتر مریم امامی گفت. بخش کشاورزی باشد

رفت از  ها برای برون حل های کشاورزی را یکی از راه نشگاهاو اختصاص سهمیه برای فرزندان کشاورزان در دا. رویکرد انجام شده است

فروشی  های خروج از خام حل به معنای دیگر یکی از راه. داند فروشی و ورود کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن در ایران می خام

فرآوری محصوالت، ارزش  تواند با تحت آموزش قرار گرفتن نیروی انسانی است که به کاشت، داشت و برداشت مشغول است و می

نحوه اعطای تسهیالت بانکی، توجه به کسب و کارهای کوچک و سهم آنان در . افزوده بیشتری را نصیب کشاورز و کشور کند

 .گذرد وگو از نظرتان می این گفت. فروشی است اقتصاد کشور از دیگر موضوعات برای عبور از خام

 دانيد؟ هاي آن پایين است، دالیل آن را چه می ها و ظرفيت قابليتچرا ارزش افزوده حوزه کشاورزي با توجه به 

برای مثال بسیاری از مناطق اقدام به کشت . فروشی در نفت، معادن زیرزمینی و کشاورزی است ترین معضل کشور خام بزرگ

ته و از آنجا که بازار زعفران فروشی در این حوزه مطالعات جدی صورت نگرف اند، اما چون روی بازاریابی و عدم خام زعفران کرده

بندی جدید آن را صادر و ارزش افزوده کالنی را  ای از ایران خریداری و با بسته صورت فله دست اسپانیا است، اسپانیا زعفران را به

به  صورت فله به کشورهای همسایه ازجمله ترکیه صادر و مجدداً چای شمال کشور نیز به. کند بدون زحمت برای خود تأمین می

. کنند ای تأکید می خواهند، بلکه روی خرید فله بندی نمی حتی در محصول پسته، چین و آمریکا از ما بسته. شود کشور ما وارد می

زدایی در حوزه دیپلماسی اقتصادی هستیم تا بتوانیم با بازاریابی اقتصادی،  فروشی نیازمند تنش البته پس از خروج از مرحله خام

دنبال آن  ناگفته نماند که با تولید کاالهای مرغوب، باید مطمئن باشیم که مشتری به. برای خودمان کسب کنیم بازارهای هدفی را

 . خواهد آمد و نیازی نیست ما دنبال مشتری برویم؛ این یک اصل اقتصادی است

 دهد؟ فروشی را به کشاورز می رفت از خام آیا نحوه کشت و معيشت دهقانی، امکان برون

فروشی، نیازمند مدیریت علمی با توجه به اقتضائات بومی آن ازجمله تحول در حوزه مدیریت  برای خروج از خام. قطع خیرطور  به

زمینی بکارند، کسی که کشت پیاز داشته باشد، بنابراین  برای مثال در استان اصفهان اگر در یک سال همه سیب. کشت هستیم

کند  زمینی را برداشت نمی کار، برای آنکه ضرر نکند، گاه سیب زمینی ت و در نهایت سیبکشاورزی که پیاز به عمل آورده، برنده اس

زمینی برای تبدیل آن به چیپس و دیگر  چرا که برای این که صنایع تبدیلی و تکمیلی سیب. تا تبدیل به کود در زمین شود



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 
 

61 
 

کشت است که در حال حاضر با حاکمیت مدیریت به همین دلیل مشکل ما مدیریت . های غذایی در منطقه وجود ندارد فرآورده

صورت سنتی آن را درک  حوزه کشت تابع عرضه و تقاضایی است که کشاورز به. سنتی، معضالت اساسی ما را دوچندان کرده است

گلستان  یک مدیریت کالن استراتژیک در کل کشور در حوزه کاشت، داشت و برداشت وجود ندارد تا بگوید مثالً اصفهان یا. کند می

 .ها به آن سمت سوق یابد به دالیل شرایط حاکم اقلیمی هر یک چه محصولی را باید کشت کنند تا بر اساس آن تسهیالت بانک

 رسد؟ نظر می فروشی کافی به کنيد ميزان آموزش فعلی کشاورزان براي رهایی از خام عالوه بر مدیریت کشت، فکر می

فروشی در بخش کشاورزی و مدرنیزاسیون آن، آموزش کشاورزی  ر از مرحله خام یک محور مهم برای عبو. پرسش مهمی است

رفتند و کنار یک  های فلوریدای آمریکا افراد کشاورز اعم از زن و مرد مسن، به دانشکده کشاورزی می در یکی از دانشگاه. است

کردند تا از  رد مسن کشاورز را یادداشت میکردند و پنج نفر، مباحث دانشجو و ف دو ساعت بحث می. نشستند دانشجوی جوان می

بر اساس . وگو دستاوردها و مشکالت کشاورزی از افراد مسن، به استادان و جوانان مشغول در این حوزه منتقل شود خالل این گفت

به دانشگاه کشاورزی خواهند در حوزه کشاورزی به فعالیت ادامه بدهند، برای ورود  این ساختار در آمریکا فرزندان کشاورزانی که می

ای که کسب و کار چندین ساله خانوادگی دارند، به تحصیالت آکادمیک ادامه  مند خانواده در شاخه سهمیه دارند و فرزندان عالقه

مادر اش را در زمان مقرر به پدر و یا  هایشان را در دانشگاه، حتماً باید در مزرعه به کار ببندند و نتایج از این رو آموخته. دهند می

سیستم آموزشی مذکور باعث شد تولیدات کشاورزان . بسته به این که سرپرست خانوار چه کسی است، در دانشگاه ارائه دهند

افزایش یابد و برای مثال در بخش دامپروری و یا صنایع غذایی بیاموزند که مازاد محصوالت خود را تا جایی که ممکن است 

کنند، چگونه  یا اگر بادام زمینی کشت می. محصوالت مختلفی را با برند خاص به دست بیاورندفروشی نکنند و از همان شیرخام  خام

های مشغول به کار در بخش کشت یا  ای برای خانواده های ماهانه، مسابقه سپس در فستیوال. آن را به محصوالت دیگر تبدیل کنند

در نتیجه، کسب و کار خانوادگی . تر ارائه کنند های بزرگ ه فروشگاهتوانند محصول خود را ب شود و برندگان می دامپروری برگزار می

متأسفانه در ایران چنین رویکردی به تحصیالت . گیرد های دانشگاهی رونق می با خروج از فرآیند تولید سنتی، بر اساس آموزش

در . ما به امور دیگر اشتغال دارند کنیم که بسیاری از مهندسان کشاورزی دانشگاهی وجود ندارد و در شرایط کنونی مشاهده می

ای بتواند باالتر از نقطه  در اقتصاد اگر تولیدکننده. دهند طور سنتی به کار خود ادامه می عوض فرزندان کشاورز ما کماکان به

بود و اگر از این اش بیشتر خواهد  ای را تولید کند، سودآوری شود فرآورده ها برابر با هزینه نهایی می سر یعنی جایی که قیمت سربه

تواند ارزش افزوده خانواده کشاورز را افزایش دهد و از مهاجرت آنان به شهر جلوگیری  آموزش می. دهد تر باشد، زیان می حد پایین

مدت نیز برای رونق کسب و کار کشاورزان، و یا اعزام کارشناس به محل یکی دیگر از طرق آموزش و  های کوتاه البته آموزش.کند

نباید فراموش کنیم کسب آموزش آن هم در سیستم کشاورزی ایران که بیشتر سنتی است خود . شود شغلی محسوب می ارتقای

 .سازی است نیازمند فرهنگ

اي تنها کسب و کار کوچك رشد خواهد کرد و به عبارتی آن را  اما بسياري معتقدند که از کنار چنين رفتار اقتصادي

 دانند؟ اهميت می بی

البته عرض کردم در شرایطی که با آموزش همراه . موتور رشد اقتصادی در کشور، وجود کسب و کارهای کوچک استترین  بزرگ

های  کسب و کار خانوادگی بنگاه. باشد و بتواند صنایع نهایی را با تسهیالت الزم ولی با بهره پایین در اختیار کشاورز قرار بدهد

درصد اقتصاد آنان را شکل  07یافته تا  گذاری، در همه دنیا ازجمله کشورهای توسعه کوچک با توجه به نیاز اندک آن به سرمایه

 07تا  07ازجمله در آلمان و مالزی حدود . نفر است 07اشتغال حوزه کسب و کار کوچک در هر کارگاه از یک نفر تا . دهد می

 .هند به خود اختصاص میدرصد کسب و کارهای کوچک سهم مهمی را در تولید ملی و رونق اقتصادی کشور 
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های کوچک بتوانند زیر چتر امنیت اقتصادی کار  ها با همان سرمایه گیری بازار رقابت بدون دخالت دولت باعث شده تا خانواده شکل

 تواند سهم تولیدات کشاورزی نسبت به تولید تا جایی که می. کشاورزی ما به چنین کسب و کارهایی برای رشد خود نیاز دارد. کنند

گردد به تمهیداتی که در این حوزه باید در  ناخالص ملی را که در حال حاضر حدود شش درصد است، افزایش دهد و این امر برمی

طور  هایی بود که ریشه بخش کشاورزی را که به ترین آفت ها یکی از بزرگ برای مثال یارانه. وجه سلبی و ایجابی اندیشیده شود

اش را بکارد، با  ها حاضر بود حداقل گندم ساالنه دهقانی که قبل از دریافت یارانه. ت کند خشکاندتوانست حرک دار و مریز می کج

پذیر نیست، اما بقای آن نیز در  برداشتن یارانه در این حوزه در شرایط کنونی امکان. دریافت یارانه، حاضر به چنین کاری نیست

 .تواند چاره کار باشد های آینده نمی سال

عدم مدیریت آب و کشت با توجه به تنش آبی که کشور با آن دست . یجابی نیازمند مدیریت آب و مدیریت کشت هستیماز منظر ا

 .به گریبان است، باعث شده تا کشاورز به خود زحمت ندهد روی محصوالت مناسب چنین شرایطی مطالعه کند

ري از کشاورزها از نحوه پرداخت تسهيالت ها اشاره کردید بسيا در صحبت خود به تسهيالت واگذاري از سوي بانك

 راضی نيستند؟

شده  های تمام شود به نحوی که شرایط اقتصادی و قیمت ها مشکالت بسیار زیادی مشاهده می در بخش تسهیالت واگذاری بانک

دلیل سود اندک بخش  هها مایل نیستند ب از این رو بانک. کند برای کشاورز سود معقولی فراهم نمی... بذر، کود، شخم، کارگر، و

برای اصالح این . یابد به همین دلیل در نهایت کشاورز به سوی مشاغل دیگر سوق می. گذاری کنند کشاورزی در این بخش سرمایه

دلیل جمعیت زیاد، زمین به قطعات  برای مثال در کشور چین به. روندها، باید به الگوهای موفق در کشورهای دیگر توجه کنیم

ها در موعد مقرر موظف به پرداخت تسهیالت  شود و بانک صورت یک پارچه انجام می یم شده، با این همه کشت بهتر تقس کوچک

شود، پس از برداشت برنج، بدون آنکه  ای که برنج کاشت می یعنی در پهنه. شود صورت مکمل انجام می عالوه بر این کشت به.هستند

ماند و دستمزد دائمی مناسبی برای  از این جهت زمین بایر نمی. شود آن انجام می زمین رها شود، بالفاصله کشت مناسب دیگری در

این در حالی است که در شرایط کنونی بر اساس نتایج تحقیقاتی که انجام دادم، کشاورز حتی . کارگر کشاورزی وجود خواهد داشت

های  کند؛ زیرا کاشت فصلی و افزایش هزینه نهادهقادر نیست متناسب با حداقل دستمزد قانون کار با کارگری قرارداد منعقد 

کند،  رو است که همان محصولی را که او کشت می در عین حال همواره با این خطر روبه. دهد ای به او نمی کشاورزی چنین اجازه

د ندارد تا به ای وجو کنید که ارزش افزوده در این بخش نیز مشاهده می. ممکن است توسط یک شرکت بازرگانی وارد کشور شود

طور قطع از چهار فرزند کشاورز حداقل  ضمن آن که در نبود صنایع فرآوری محصول به. فروشی برود سمت فرآوری و دوری از خام

 .باید دو فرزندش برای تأمین معاش به شهر مهاجرت کنند

 ي است؟اعتماد هایی متوجه این بی چه زیان. شود اعتمادي تبدیل می عدم امنيت شغلی خود به بی

زمانی که در حوزه پروتئین کشور یک تحقیق میدانی برای جهاد کشاورزی انجام دادم، دریافتم که بیمه دام در کشور ما تأثیر 

. دهد زیرا بیمه، ریسک دامدار را کاهش می. اند هایشان را بیمه نکرده پرسش این بود که چرا دامپروران دام. معکوس داشته است

. اعتمادی، عامل اصلی رویگردانی از بیمه دام بوده است ها معلوم کرد بی بررسی. م تلف شده، بیمه نبودندحتی در سیل اخیر احشا

های صنعتی به افرادی که اصالً در بخش دامپروری  های مربوط به دامداری گشت به نحوه پرداخت وام اعتمادی هم برمی ریشه بی

ای برپا کرده و با رهاسازی تعدادی جوجه  ذاری تنها قطعه زمینی خریداری و سولهگ گیرنده وام، با اندک سرمایه. کردند فعالیت نمی

، پول را در جای دیگری ...اندازی واحد آزمایشگاه و روزه در آن و گماردن یک نگهبان خارجی که اغلب افغانی هستند، بدون راه یک

که دارای  00گشته، اما حاضر نبود که بر اساس تبصره اش بر با وجود آن که ظرف دو سال اصل سرمایه. گذاری کرده است سرمایه
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ها قابل مشاهده  متأسفانه این شیوه پرداخت از تسهیالت در بیشتر بخش. ساله است، پول را به صندوق دولت برگرداند ۶7تنفس 

های  توانند وارد عرصه ای برخوردار نشده و دامپرور و کشاورز نمی به همین دلیل صنعت دامپروری ما از رشد قابل مالحظه. است

گذاری روی پرورش دام، روی  چرا؟ زیرا وام به دامپرور واقعی تعلق نگرفته، تا عالوه بر سرمایه. فرآوری محصوالت خام شوند

شود  گذاری کند؛ لذا باید نحوه نگهداری تعداد دام و هزینه بیمه آنها و سودی که از آن حاصل می محصوالت جانبی آن نیز سرمایه

 ./دامپرور نتیجه معقولی دربر داشته باشدبرای 

/news/fa/ir.iana.www//:http97709D%/0%B۶%D0% 
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 برنج
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  مخاطرات افزایش سطح زیر کشت برنج و تغييرات اقليمیمخاطرات افزایش سطح زیر کشت برنج و تغييرات اقليمی

کاران ایجاد کرده است که  زدگی شد، بارقه امیدی را در دل برنج ماه امسال که در برخی مناطق منجر به سیل های فروردین ارندگیب

ایم به آن میزان آب  از تمامی ظرفیت خود برای کشت این محصول استراتژیک استفاده کنند، اما مسئله این است که آیا توانسته

ایم که کشت برنج در کنار دامپروری یکی از دو فعالیتی است که  زراعی برنج باشد و آیا فکر کرده ذخیره کنیم که پاسخگوی فصل

 دهد؟ شدت افزایش می درجه حرارت محیط را به

 (:ایانا)خبرگزاري کشاورزي ایران  -مژگان ستار 

کاران ایجاد کرده است که  را در دل برنجزدگی شد، بارقه امیدی  ماه امسال که در برخی مناطق منجر به سیل های فروردین بارندگی

ایم به آن میزان آب  از تمامی ظرفیت خود برای کشت این محصول استراتژیک استفاده کنند، اما مسئله این است که آیا توانسته

یتی است که ایم که کشت برنج در کنار دامپروری یکی از دو فعال ذخیره کنیم که پاسخگوی فصل زراعی برنج باشد و آیا فکر کرده

 دهد؟ شدت افزایش می درجه حرارت محیط را به

میالدی فقط دو درجه افزایش دما  0۶77همچنین در یادداشت تفاهمی که در سازمان ملل امضاء شده، مقرر شده است که تا سال 

 .درجه از این دما افزایش پیدا کرده است ۶.0میالدی،  07۶0باید داشته باشیم، در حالی که تا سال 

رود، زیرا  یرکل دفتر محصوالت استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که امسال احتمال افزایش سطح زیر کشت میمد

 .ایم، کشاورزان امیدوار به کشت هستند ماه داشته هایی که در فروردین دلیل قیمت مناسب این محصول و بارندگی به

کاری کشور انجام شده، وضعیت کشت بسیار مناسب  ون از مناطق مختلف برنجبر اساس بازدیدهایی که تاکن: گوید کاوه خاکسار می

 .کاران در حال انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی هستند است و برنج

ها در اردیبهشت و خردادماه سال جاری نیز اتفاق بیفتد، عملکرد مناسبی  خاطر شرایط آب و هوایی، اگر بارندگی به: افزاید وی می

 .شود میزان سطح در کشت دوم نیز اتفاق بیفتد بینی می صول برنج مدنظر است و پیشبرای مح

شود  رقم هاشمی از ارقامی است که تولید بذر مادری آن به اندازه نیاز تولید شده و در عرصه کشت می: کند خاکسار خاطرنشان می

 .و رقم گیالنه نیز در شالیزارهای کشور در سال جاری جای گرفته است

 ها در اردیبهشت و خرداد براي برنج مصيبت است ع بارندگیقط

تر قیمت این محصول به  امیدوارم که هرچه سریع: گوید هایی درباره این محصول استراتژیک دارد و می دبیر انجمن برنج نیز نگرانی

 .های دیگر برسد های امروز قیمت در تهران ممکن است به استان حالت طبیعی برسد، زیرا نگرانی

های شمالی همچون گیالن و مازندران مناسب است،  ها در استان وضعیت آب و هوایی و بارندگی: دهد شایق ادامه می جمیل علیزاده

 .اند ها در استان مازندران پرآب شده و نشاءها نیز آسیبی ندیده ای که سد سفیدرود در استان گیالن و رودخانه گونه به

 .شود های گذشته درباره برنج تکرار نمی ای اردیبهشت و خردادماه قطع نشود، مصیبت ساله اگر بارندگی: کند وی تصریح می

سطح زیر کشت محصول برنج در سال جاری نسبت به سال گذشته اندکی افزایش خواهد داشت و : شود علیزاده شایق یادآور می

 .وجود نیاید آبی به رود که مشکل کم امید می

بیش از دو درجه افزایش  0۶77در سازمان ملل امضاء شده که نباید درجه حرارت محیط تا سال  وی درباره یادداشت تفاهمی که

اند و یادداشت تفاهمی در سازمان ملل به امضاء رساندند که درجه حرارت محیط تا  ها موظف شده تمامی دولت: کند یابد، تأکید می
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درجه دما افزایش داشته، باید تالش کنیم از  ۶.0میالدی  07۶0 فقط دو درجه افزایش داشته باشد و از آنجا که سال 0۶77سال 

 دهد، بکاهیم توسعه گسترده محصوالتی که دما را افزایش می

برند، بنابراین باید به این مسئله در کنار  های دامداری و کشت برنج، حرارت محیط را باال می فعالیت: افزاید دبیر انجمن برنج می

 .در محیطی خشک توجه ویژه داشته باشیمآبی و واقع شدن کشور  کم

صورت صمیمانه با کشاورزان نشست داشته باشند تا خطر  نیاز است که یک تیم فنی و ترویجی به: کند شایق خاطرنشان می علیزاده

 .ها را به آنها گوشزد کنند افزایش سطح زیر کشت، گرم شدن زمین، خشکی و کمی بارندگی

ها نتوانسته  تمام این بارندگی: دهد ها ادامه می در سال جاری و جاری شدن سیل در برخی استان ها وی درباره افزایش بارندگی

های مجاز و غیرمجاز در کشور نتوانسته وضعیت آبی  دلیل زیادی چاه جذب زمین شود و عالوه بر آن، بخشی که جذب شده، به

هزار هکتار همچون سال گذشته  ۱77رنج در سال جاری سطح زیر کشت ب: کند شایق تصریح می علیزاده.کشور را بهبود بخشد

 .داند هزار هکتار را مناسب می 007خواهد بود، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی 

 ./رود که برای خودکفایی محصول استراتژیکی همچون برنج، سایر منابع آبی و خاکی و هوا و اقلیم کشور را فدا نکنیم امید می

/news/fa/ir.iana.www//:http97۶0۱D%/3%00%D0%AE 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

  ویالسازي به چه بهایی؟ویالسازي به چه بهایی؟/ / شاليزارهایی که نابود می شوندشاليزارهایی که نابود می شوند

ای استان مازندران در سال های اخیر زنگ خطر نابودی منابع طبیعی سرعت گرفتن روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و شالیزاره

 .و محصوالت با ارزش کشاورزی این استان را به صدا در آورده است

شمال کشور را باچالش ، وسوسه ویالسازی بسیاری از زمین های کشاورزی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

موضوع تغییر . شکل و شمایل مسکونی به خودشان گرفته اند  تغییر کاربری مواجه کرده است، بطوریکه مدتهاست شالیزارها

کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی اگر چه در همه جای کشور تهدیدی برای کشاورزی است اما در شمال کشور این موضوع 

 .یک بحران استدر حال تبدیل شدن به 

تاکنون برخورد جدی با این زمین  ۶901براساس این گزارش با وجود قانون حفظ کاربری اراضی و باغ های کشاورزی مصوب 

خواران و واسطه گران سودجو نشده است و آنها همچنان بصورت قانونی یا غیرقانونی به معامالت و ساخت و سازهای خود ادامه می 

کارشناسان معتقدند که راهکار اصلی در برخورد با این بحران در دست وزارت جهاد کشاورزی است چراکه  البته در این بین.دهند

بیشتر این کشاورزان به دلیل عدم تخصیص یارانه مناسب به محصوالت کشاورزی، بحران کم آبی، باال بودن تعرفه های اولیه 

ین فروشی و کسب درآمد های راحتتر با سود باالتر را در سر می کشاورزی و همچنین پایین بودن ارزش این محصوالت سودای زم

، با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در گفتگو با .پرورانند

مجریان به اجرای : ر داشتاشاره به نبود برخورد صحیح و جدی در حوزه زمین خواری و تغییر کاربری اراضی شمال کشور اظها

 .قانون حفظ کاربری اراضی و باغ های کشاورزی اهمیت الزم را نمی دهند و البته در این خصوص افراد خاصی هم ذینفع هستند

بدون شک اجرایی شدن قوانین در این حوزه نیازمند یک همفکری و همبستگی ویژه بین فرمانداری ها، استانداری : وی تصریح کرد

ندگان مجلس، مسئوالن قضایی و تمام بخش های مرتبط است تا دست سودجویان در نابودی زمین های کشاورزی استان ها، نمای

در حال حاضر اگر یک فرد عادی بخواهد یک واحد کوچک در حیاط خانه خود بسازد با : دامادی اظهار کرد.مازندران قطع شود

ه بعضی افراد غیر بومی به راحتی هکتارها زمین را خریداری کرده ،مجوزهای موانع قانونی فراوانی روبرو است این درحالی است ک

 .الزم را دریافت و در آن ساخت و ساز می کنند

رشد بی رویه ویالسازی در استان مازندران نه تنها موجب از بین رفتن صنعت کشاورزی استان شده، بلکه : وی در پایان تاکید کرد

 .نامناسبی در آینده در پی خواهد داشتتاثیرات محیط زیستی و فرهنگی 

 افراط و تفریط درتغيير کاربري اراضی نداشته باشيم***

با اشاره  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمقداد نجف نژاد نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسالمی نیز در گفتگو با 

های جذب سرمایه و رونق  ترین و مهمترین راه یکی از اصلی: ، گفتمخالف هستم  به اینکه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی

 .اقتصادی تغییر کاربری اراضی است

تصویب و اجرای قانون تغییر کاربری اراضی نباید افراط و تفریط داشت چراکه این امر بضرر مردم استان ، مسافران :وی تصریح کرد

های  استان مازندران و مناطق شمالی کشور نیاز دارند تا بخشی از سرمایه: وی در ادامه اظهار داشت.و گردشگران تمام خواهد شد

 .های مختلف اقتصادی در این استان با سرعت بیشتری شکل گیرد کل کشور را به خود جذب کنند تا رونق بخش

گردشگری کشور است های  مازندران یکی از قطب: این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 .های تفریحی الزم برای گردشگر و توریست خارجی و داخلی ندارد که هنوز امکاناتی مانند هتل و مکان

به دلیل وجود چند استان پرجمعیت در کنار استان مازندران به محض تعطیلی : نماینده مردم بابلسر در خانه ملت اظهار داشت

ریزی داشته باشیم و امکانات مناسب  شود و باید برای اسکان این افراد برنامه ن سراریز مییکی دو روزه جمعیت زیادی به این استا

ای است اما متاسفانه با  استان مازندران در سه بخش کشاورزی صنعتی و گردشگری دارای استعداد بالقوه: وی ادامه داد.قائل شویم

م نمی شود و در نتیجه نیاز به ایجاد فضاهای جدید در بخش های ادامه کشاورزی به صورت سنتی برای جوانان اشتغال الزم فراه

 . دیگری مانند گردشگری برای ایجاد اشتغال داریم

های ویالیی و  هایی از استان که اجازه ساخت شهرک با طرح یک نقشه مهندسی شده باید بخش: این نماینده مجلس پیشنهاد داد

 .شود های خدماتی و تفریحی وجود دارد، مشخص مجتمع

ای  ها اعتدالی در این حوزه دیده نشد و برنامه مشخص و از پیش تعیین شده متاسفانه در این سال: نژاد در پایان گفت مقداد نجف

نیز برای ساخت ویالها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود نداشته است که این امر موجب از بین رفتن بخشی از منابع طبیعی 

 .ران شده استکشاورزی استان مازند

/news/fa/ir.yjc.www//:http00007۱0D%/0%B1%D0%A0% 
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 برنج
 ایسنا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۳جمعه 

  هاي خارجی هاي خارجی   هشدار نسبت به مصرف برنجهشدار نسبت به مصرف برنج

باال   ی هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، برنج بیش از دیگر کاالهای زراعی در تناژبه گفته مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالها

شود برای خرید این محصول حتما به واحدهای صنفی معتبر و مجاز مراجعه کنند و در خرید و  شود؛ بنابراین به مردم توصیه می قاچاق می

 . مصرف برنج خارجی دقت الزم را داشته باشند

با وزارت جهاد : هزار تن برنج قاچاق در سال گذشته کشف شد، اظهار کرد ۶7وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه بیش از  اس نخعی در گفتعب

دهند، جلساتی داشتیم تا در رابطه با واردات برنج حساسیت بیشتری  نشینی می هایی که مجوز در بخش واردات مرز کشاورزی و سایر دستگاه

 . اشند و از طرفی به مردم نیز توصیه می کنیم برای خرید برنج خارجی حتما دقت و حساسیت الزم را داشته باشندداشته ب

 های ضرورت کنترل و نظارت بیشتر در واردات برنج
رنج های قاچاق، مهم ترین موضوع در ب: ترین مشکالت ما در بخش محصوالت زراعی است، افزود وی با بیان اینکه موضوع قاچاق برنج از عمده

برنج های قاچاق به احتمال بسیار زیادی در معرض آفات گوناگون از جمله . هاست مشخص نبودن استفاده از سموم، کود شیمیایی و آفت کش

 . فلزات سنگین قرار دارند؛ بنابراین باید کنترل و نظارت بیشتری در واردات آن صورت گیرد

برنجی که توسط : ارد و وزارت بهداشت برای قابلیت مصرف بودن برنج باید وجود داشته باشد، تاکید کردنخعی با بیان اینکه نظر سازمان استاند

مرزی است و مازاد آن برای ورود به   شود، تحت شرایط خاصی حق ورود به کشور را دارد و برای مصرف در همان استان مرزنشینان وارد می

 . سپری کندسایر شهرها باید تشریفات گمرکی خاص خود را 

ده از مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه این تفکر وجود دارد که همیشه استفا

اقالمی مثل  منعی برای استفاده از کاالها و اجناس خارجی دارای شناسنامه وجود ندارد ولی در: کاالی خارجی برای مردم ارجحیت دارد، گفت

ها را تأیید نکرده باشد یا فاقد برچسب باشند، خطرناک هستند چون شرایط تولید، حمل و  برنج اگر وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو آن

 . نقل و نگهداری آنها مشخص نیست و برای سالمتی مضر است

زرسان وزارت بهداشت و سازمان صنعت، معدن و تجارت در حال انجام آوری اقالم قاچاق از جمله برنج توسط با جمع: وی در عین حال بیان کرد

شوند و موضوع مهم این است که ممکن است تبعات منفی برنج های آلوده بالفاصله پس از مصرف  است ولی برخی به چرخه عرضه وارد می

 . به مرور نمایان شود  مشخص نباشد و اثرات تخریبی آن

ها نیز تاکید  ها و انواع کمپوت ه با قاچاق کاال و ارز همچنین با اشاره به قاچاق شیر خشک، کنسروجات، آبمیوهاین مقام مسئول در ستاد مبارز

مردم باید در خرید اینگونه اقالم دقت کنند و در خواست ما از وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد این است : کرد

 . کنندگان برسد رنامه هایی انجام دهند تا این کاالها به میزان کافی و سالم به دست مصرفهای داخلی ب که براساس نیاز

/news/fa/ir.isna.www//:http30707977009D%/3%00%D0% 
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 پسته
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

  بایر آلمان با ایران براي کنترل آفات درختان پستهبایر آلمان با ایران براي کنترل آفات درختان پستهآغاز همکاري آغاز همکاري 

کارگاه آموزشی با عنوان معرفی سموم کم خطر جهت کنترل آفات درختان پسته با حضور مدعوین شامل کارشناسان مسئول حفظ 

 .نباتات ،شبکه مراقبت و پیش آگاهی و مسئول بلوک مراکز مرتبط با پسته برگزار گردید

ریت حفظ نباتات استان یزد، کارگاه آموزشی با عنوان معرفی سموم کم خطر جهت کنترل آفات درختان پسته به گزارش ایانا از مدی

با حضور مدعوین شامل کارشناسان مسئول حفظ نباتات ،شبکه مراقبت و پیش آگاهی و مسئول بلوک مراکز مرتبط با پسته برگزار 

کارشناسان می بایست : زا گفت اتات استان یزد در مورد عوامل خسارتدر این کارگاه آموزشی ابتدا فتاحی مدیر حفظ نب.گردید

وی با اشاره به . عالوه بر سابقه باغ، بانک اطالعاتی از آفات داشته باشند تا روابط بین کارشناسان و باغدار روابطی دوطرفه باشد

رگزار می کند تا توصیه هایی که توسط اینکه این مدیریت در راستای ارتقاء دانش کارشناسان یک سری دوره های آموزشی ب

 ۶9شبکه مراقبت و پیش آگاهی استان با بکارگیری : کارشناسان صورت می گیرد بر مبنای آخرین یافته های علمی باشد، افزود

یقی هکتار در ارتباط بوده تا بتوانند آموزش های الزم در زمینه مدیریت تلف 177کارشناس و هر کارشناس با شبکه ای در حدود 

در ادامه حاضرین توسط طاهری، نماینده شرکت بایر آلمان با آخرین دستاوردهای علمی در زمینه .آفات را به باغداران ارائه کنند

 .کنترل آفات درختان پسته آشنا شدند
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 پياز 
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  کاهش قيمت پياز اشك کشاورزان را درآوردکاهش قيمت پياز اشك کشاورزان را درآورد

مازاد تولید و عدم رعایت الگوی کشت کاهش قیمت بیش از پیش این محصول و زیان انباشته :نائب رئیس اتحادیه باغداران گفت

 .به بار آورده است کشاورزان را

با اشاره به کاهش قیمت پیاز  ؛ اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار

صول و زیان انباشته کشاورزان را به بار مازاد تولید و عدم رعایت الگوی کشت کاهش قیمت بیش از پیش این مح: اظهار داشت

در واقع همیشه : وی با اشاره به اینکه کشاورزان معتقدند قاچاق پیاز موجب کاهش قیمت ان در مزارع شده، گفت.آورده است

می  نسبت به قاچاق محصوالت کشاورزی نقد شدیدی شده، چرا که ورود غیر قانونی آن موجب ورود آفات و بیماری ها به باغات 

گفتنی است در شرایطی که قیمت پیاز در بازار داخل با افت قیمت مواجه است، قاچاقچیان به دنبال قاچاق آن نخواهند  . شود

حال ممکن است دسیسه های پشت پرده بخواهند کشاورزی ما را دچار بحران کنند و از این سو : شادلو در ادامه یاداور شد.رفت

 .ری به عمل آید چرا که پیاز وارداتی نسبت به داخلی شاخص برتری نداردالزم است که از قاچاق آن جلوگی

سال ها است که قانون الگوی کشت مطرح است اما  : نائب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به زیان انباشته کشاورزان تصریح کرد

ن گفت که اگر این امر در مزارع صورت گیرد دیگر متولیان و مسئوالن مربوطه هر کدام دالیلی برای اجرا نشدن آن دارند اما می توا

 .کشاورزان دغدغه کاهش قیمت در مزارع را نخواهند داشت

اکنون با توجه به هزینه های حمل و نقل، دستمزد و سایر هزینه های جانبی قیمت فعلی پیاز در مزارع جوابگوی : وی بیان کرد

 .راوانی مواجه هستندهزینه های آنها نیست و همواره کشاورزان با زیان ف

/news/fa/ir.yjc.www//:http0001۶00A%DA%/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5574127/%DA%A9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 
 

79 
 

 تامين منابع مالی
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  تتبدهی دولت به صندوق بيمه پابرجاسبدهی دولت به صندوق بيمه پابرجاس/ / استقراض صندوق بيمه کشاورزي به بانك براي پرداخت خسارتاستقراض صندوق بيمه کشاورزي به بانك براي پرداخت خسارت
های اخیر برای پرداخت غرامت به کشاورزان مبلغ هنگفتی  صندوق بیمه کشاورزی در سال: قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت 

 . از بانک کشاورزی استقراض کرده است

پرداخت غرامت ناشی از خسارت به  مورد دالیل تأخیر در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   نژاد در گفت ابراهیم حسن محمد

درصد دیگر را کشاورزان به صندوق بیمه کشاورزی  00را دولت و  درصد حق بیمه محصوالت کشاورزی 00: کشاورزان، گفت

 .پردازند می

در صورت بیمه : افزود ه،به صندوق بیم (درصد 00)قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به تأخیر در پرداخت حق بیمه دولت 

است و  پرداخت با تأخیر همراه بپردازد که معموال این  درصد سهم حق بیمه را دولت به صندوق 00کردن محصول کشاورز، باید 

 .صندوق بیمه بابت پرداخت حق بیمه از دولت طلبکار است

دهد، پولی از  نامه محصول می اورزان بابت بیمهبا این اتفاق عمال صندوق بیمه کشاورزی بابت تعهدی که به کش: وی تصریح کرد

 .شود ها می کند و همین موضوع منجر به کسری بودجه و تأخیر در پرداخت غرامت دولت دریافت نمی

شود و به همین دلیل پرداخت غرامت ناشی از  می این امر منجر به کسری بودجه در صندوق بیمه کشاورزی: وی تصریح کرد

 .شود دچار تأخیر می نها به کشاورزا خسارت

میلیارد  0۱7حدود  39 - 31صندوق بیمه کشاورزی در سال زراعی : نژاد با اشاره به کسری بودجه سال گذشته دولت، افزود حسن

های وارد شده به کشاورزان در اثر  میلیارد تومان بابت غرامت خسارت 177اما هنوز حدود  تومان به کشاورزان غرامت پرداخت کرد،

 .مختلف بدهکار استحوادث 

به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص یابد تا از  ۶0میلیارد تومان از محل بند  ۶907مبلغ  30امیدواریم با تصویب بودجه : وی گفت

 .های عقب افتاده به کشاورزان پرداخت شود خسارت این طریق غرامت

ی به کشاورزان از محل استقراض از بانک کشاورزی تعهدات صندوق بیمه کشاورز های اخیر پرداخت وی با بیان اینکه در سال

ایم تا بودجه پرداخت  تاکنون به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه دولت به صندوق، ناچار بوده 00از سال : تأمین شده است، گفت

 .غرامت به کشاورزان را با استقراض از بانک کشاورزی تأمین کنیم

صندق بیمه مبلغ : به طور کامل پرداخت شده است، گفت 31بیمه به کشاورزان به جز سال نژاد با بیان اینکه تعهدات صندوق  حسن

 .هنگفتی به بانک کشاورزی بابت پرداخت غرامت به کشاورزان مقروض است

ای را که از  صندوق بیمه کشاورزی یک صندوق حمایتی است که چند برابر حق بیمه: قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی تصریح کرد

 .پردازد کند، بابت پرداخت خسارت به کشاورزان می لت و کشاورز دریافت میدو
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 تامین منالیع مالی
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  افزایش یافتافزایش یافت  ي بيمه اجتماعی روستایيان به هفت ميليون ریالي بيمه اجتماعی روستایيان به هفت ميليون ریالسطوح درآمدسطوح درآمد

پردازی هر   هزار سرپرست خانوار کشاورز، روستایی و عشایر را تحت پوشش داریم و دوره بیمه 077در حال حاضر یک میلیون و 

 .ستگی نداریمسال است فعال شده، هنوز پرداخت مستمری بازنش ۶7سال است؛ البته از آنجا که این صندوق  ۶0عضو 

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از افزایش سطوح درآمدی بیمه اجتماعی روستاییان به هفت 

 .میلیون ریال در ماه خبر داد

ی بنا بر گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا رستمی در نشست مشترک با روسا

گر و رفاه اجتماعی در بیمارستان میالد تهران، با بیان اینکه این صندوق زیرمجموعه وزارت رفاه است و از سال  های بیمه سازمان

متولی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برعهده این صندوق است و ما : فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود ۶901

دهیم و درمان روستاییان برعهده  ستگی، از کار افتادگی و پرداخت مستمری را در این بخش انجام میفقط مواردی همچون بازنش

هزار سرپرست خانوار کشاورز، روستایی و عشایر را  077در حال حاضر یک میلیون و : وی یادآورشد.سازمان بیمه سالمت است

سال است فعال شده، هنوز  ۶7ته از آنجا که این صندوق سال است؛ الب ۶0پردازی هر عضو   تحت پوشش داریم و دوره بیمه

 .پرداخت مستمری بازنشستگی نداریم

امسال سقف سطوح درآمدی : بگیر داریم، افزود هزار حقوق 09این مقام مسئول با بیان اینکه در حوزه از کارافتادگی و بازماندگان 

های اخذ بیمه براساس این رقم تعیین  ل افزایش یافته و فرمولبرای بیمه پردازی در صندوق بیمه اجتماعی به هفت میلیون ریا

درصد درآمد سالیانه یک روستایی را در  ۶0: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اظهار داشت.شود می

یت دولت از بیمه شدگان وی به حما.کند درصد را دولت پرداخت می ۶7گیریم که پنج درصد حق بیمه را خود فرد و  نظر می

بگیر در صندوق داریم و البته بیمه ما اختیاری است و اجباری در آن وجود ندارد؛   هزار مستمری 09: روستایی تاکید کرد و گفت

نشان البته برآوردهای ما . میلیون خانوار را بیمه کنیم ۶.0ایم  میلیون نفر روستایی فاقد بیمه اجتماعی توانسته ۱به همین دلیل از 

اهلل مسعودی فری معاون امور اجتماعی  حبیب.میلیون خانوار روستایی فاقد بیمه اجتماعی هستند 0.0دهد در حال حاضر  می

های پیشگیرانه سالمت توجه داریم،  سازمان بهزیستی نیز در این نشست خبری با بیان اینکه در سازمان بهزیستی بیشتر به جنبه

سال است که پیشگیری از تنبلی  ۶0ها را به صورت جدی در دستور کار داریم و  گیری از معلولیتبه عنوان مثال پیش: اظهارداشت

درصدی در این زمینه محقق شده است و غربالگری شنوایی نوزادان  37شود و پوشش  های غربالگری دنبال می چشم در قالب برنامه

 .دهیم درصدی انجام می 00را نیز با نرخ پوشش 
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 تامین منابع مالی
 ۹۰:۳۹ - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  هاي دامی کافی نيستهاي دامی کافی نيست  بودجه سازمان دامپزشکی براي کنترل و مبارزه با بيماريبودجه سازمان دامپزشکی براي کنترل و مبارزه با بيماري
سازمان دامپزشکی کشور در کنترل : دجه سازمان دامپزشکی کشور گفترئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با اشاره به بو 

 . ها امکانات بسیار محدودی دارد بیماری

، محمد صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور امروز در نوزدهمین کنگره سراسری دامپزشکی خبرگزاری فارسبه گزارش 

های رازی برگزار شد، با بیان اینکه که تریبون جامعه دامپزشکی یک تریبون صنفی و تخصصی  ن اجتماعات همایشدر سال ایران که

 .شود، حتما برای توسعه کشور باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد ها به بیرون ارسال می هایی که از این تریبون پیام: است، گفت

ای باید نقش دامپزشکی را در توسعه بهتر معرفی  ار گرفته و در شرایط سخت منطقهکشور ما در مسیر پرشتاب توسعه قر: گفت وی

حرفه  :توان از این تریبون پیامی رسا به جامعه و مسئوالن داد، گفت رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با بیان اینکه می.کنیم

بند به سالمت جامعه، دام و  ای خودمان را پای دانش حرفه داند و ما متعهد به دامپزشکی خود را متعلق و وفادار به سالمت مردم می

شود، اما  به دامپزشکی مرتبط می اقتصاد دامپروری هر چند بخش مهمی از مجموع سالمت و :وی افزود.دانیم اقتصاد کشاورزی می

 .های دیگر جامعه هم نسبت به این موضوع متعهد هستند بخش

اندر  همه ما به عنوان دست: ز جامعه دامپزشکی کشور، است و به آن تعصب داریم، گفتصفری با بیان اینکه مؤسسه رازی عضوی ا

 .وارد کرد برفکی به اقتصاد معیشتی کشاورزان و دامداران کشور لطمه زیادی دانیم که بیماری تب کار این حوزه می

د پاسخگو باشیم، اما واقعیت آن است نهاد تخصصی هستیم و بای درست است که ما: رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور افزود

نیازمند بودجه و حمایت است تأمین  پیشگیری از بیماری منابع حداقلی برای سازمان دامپزشکی کشور که برای کنترل، پایش و که

بردارد  های بسیار سنگینی در رئیس سازمان نظام دامپزشکی با اشاره به اینکه بروز و شیوع یک بیماری مثل تب برفکی هزینه.نشد

 .تری به این مسائل داشته باشند  ما از دولت و مجلس تقاضا داریم که توجه ویژه: تصریح کرد شود، آثار آن حذف نمی و به سادگی

این بیماری قابل انتقال به انسان است و کنترل آن ابزار و امکانات فراوان : گفت( تب مالت)صفری با اشاره به بیماری بروسلوز 

های علمی و فنی و مورد تایید جامعه  توان پروتکل امکاناتی که در اختیار سازمان دامپزشکی قرار دارد نمی خواهد که با می

 .سازی کرد دامپزشکی را پیاده

در دو سال اخیر بارها پیگیر : تر داشته باشد، افزود ای شود به بخش دامپزشکی نگاه ویژه وی با بیان اینکه از دولت تقاضا می

 .ایم که محقق نشده است اعتبارات بخش سالمت به بخش دامپزشکی بوده ازاختصاص قسمتی 

رود که به بهترین نحو در حوزه سالمت نقش آفرینی کنیم، بنابراین ما هم توقع داریم که در راستای  وقتی از ما انتظار می: وی افزود

 .عمل به وظایفمان حداقل اعتبارات مکملی از بخش سالمت به ما تعلق گیرد

 دامپزشکی جزء مشاغل سخت و زیان اور است* 

با تشکیل یک  ۶907جامعه دامپزشکان از سال  با اشاره به اینکه جامعه دامپزشکان ایران محبی، رییس در ادامه این مراسم پیام

 .نوشته شد ۶903آن سال  اولین اساسنامه: سندیکا شکل گرفت گفت

دو خواسته جامعه دامپزشکان در این کنگره قرار گرفتن : ه است، بیان داشتوی با بیان اینکه جامعه دامپزشکان کمتر دیده شد

نامه وزارت بهداشتی و  آیین ۶0های سخت و زیان آور و همچنین اجرای قانون دقیق و اصولی قانون  شغل دامپزشکی در زمره شغل

http://www.farsnews.com/
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های دامی به  لف و احتمال انتقال بیماریهای مخت درگیری با بیماری: رئیس جامعه دامپزشکان ایران تصریح کرد.دامپزشکی است

 .های این شغل است دامپزشکان یکی از سختی

نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران امروز دوشنبه ششم اردیبهشت آغاز به کار کرد و تا هشتم اردیبهشت در : بر اساس این گزارش

 .شود های رازی برگزار می مرکز همایش

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶930707۱77739۶ 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

اي در دست احداث و اي در دست احداث و   مجتمع گلخانهمجتمع گلخانه  ۶3۸۶3۸/ / هزار ميليارديهزار ميلياردي  9090هکتار گلخانه با اعتبار هکتار گلخانه با اعتبار   ۶۰۸۸۶۰۸۸اندازي اندازي   تکميل پرونده راهتکميل پرونده راه

  اندازياندازي  راهراه

های کشور با حضور وزیر و معاونان  ها و بر اساس تصمیمی که در ستاد عالی گلخانه با تأمین تسهیالت مورد نیاز طرح توسعه گلخانه

درصد در  ۶1درصد در مناطق برخوردار و  ۶۱وی و مدیرعامل بانک کشاورزی برگزار شد، مقرر گردید تا اعتبارات تسهیالتی با نرخ 

 .مناطق غیربرخوردار در اختیار متقاضیان احداث گلخانه قرار گیرد

با ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  ها امروز در گفت مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گلخانه

دو بعد کمی و کیفی است، به آب و زمین کشاورزی  بیان اینکه وظیفه اصلی وزارت جهاد کشاورزی تأمین امنیت غذایی کشور از

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور ما که در : عنوان دو منبع بسیار مهم در تأمین امنیت غذایی و تولید اشاره کرد و گفت به

 .شود ر برشمرده میعنوان یکی از عوامل بسیار مهم در تأمین امنیت غذایی کشو کمربند خشکی جهان قرار داریم، محدودیت آب به

در مقایسه با متوسط : متر در سال است، افزود میلی 007سیدمصطفی سیدپور با اشاره به اینکه متوسط بارندگی در کشور کمتر از 

سوم متوسط بارندگی جهانی در کشور هستیم، در مقابل نیز متوسط تبخیر  متر است، شاهد یک میلی 007بارندگی جهانی که 

متر است که سه برابر متوسط جهانی است که باید گفت این دو فاکتور، بسیار مهم و  بیش از دوهزار میلیپتانسیل کشور ما 

 .های تابستانه هستند ویژه در کشت محدودکننده در تولید محصوالت در فضای باز به

 ۶07ارت نیرو کمتر از شده از سوی وز مجموع آب تجدیدشونده کشور ما در سال بر اساس آمارهای ارائه: وی خاطرنشان کرد

معنی که ساالنه حدود  میلیارد مترمکعب در سال است، بدین ۶71میلیارد مترمکعب در سال و برداشت و مصرف آب ما نیز حدود 

 .رسانیم درصد منابع آبی تجدیدشونده کشور را استحصال و به مصرف می 0۱

های تجدیدشونده در کشورها برای پایدار  لی که برای مصرف آبهای استاندارد جهانی حد نرما بر اساس شاخص: سیدپور ادامه داد

درصد  0۱تا  00درصد است، در حالی که ما در کشور  17درصد و در شرایط خاص حداکثر تا  00شود  ماندن منابع آبی توصیه می

 .استانداردهای جهانی استدهنده برداشت بیش از دو برابری نسبت به حد  کنیم که نشان منابع آبی تجدیدشونده را استفاده می

طور که در  ها خواهد بود، همان های زیرزمینی و افت سفره نتیجه این روند در بلندمدت، تخلیه شدید سفره: وی تصریح کرد

 .شود ها می ها را در کشور داریم که منجر افزایش ساالنه عمق چاه های منتشرشده ما ساالنه یک تا سه متر افت سفره گزارش

 ليتر آب 7۸۸فرنگی در فضاي باز با صرف  يلوگرم گوجهتوليد هر ک

های  های تولید و هزینه های استحصال آب و به دنبال آن افزایش هزینه مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی افزایش هزینه

تدریج به  ادامه دهیم، به اگر به این رویه: ها عنوان کرد و یادآور شد تر شدن چاه سوخت و انرژی برای استحصال را نتیجه عمیق

 .ها و در ادامه شور شدن اراضی است های فسیلی حرکت خواهیم کرد که نتیجه آن شور شدن آب چاه سمت آب

های تولید، غیراقتصادی  متوقف نکردن این رویه در نهایت ما را با افت عملکرد در واحد سطح، افزایش هزینه: سیدپور تأکید کرد

 .رو خواهد کرد یزرع شدن و مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها روبه ضی، لمشدن تولید، رها شدن ارا

ما برای تأمین امنیت غذایی مکلف به : وی یکی از راهکارهای مقابله با این وضعیت را کاهش مصرف آب عنوان کرد و اظهار داشت

 .افزایش تولید برای تأمین نیاز داخلی و همچنین توسعه صادرات هستیم
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معنی است که بتوانیم از هر مترمکعب آب محصول بیشتری را  وری آب و کارایی آن بدین افزایش بهره: چنین گفتسیدپور هم

ای و تحت کنترل است تا با تحقق این هدف  دست آوریم و راهکاری که در کشور پیش رو داریم، توسعه تولید در فضاهای گلخانه به

پذیر کردن تولید،  عملکرد در واحد سطح، استمرار تولید در طول سال، برنامه عالوه بر کاهش مصرف آب، بتوانیم شاهد افزایش

 .کاهش مصرف کود و سم و در نهایت افزایش کیفیت نیز باشیم

فرنگی در  در تولید گوجه: فرنگی تولیدشده در گلخانه و فضای باز افزود ای در میزان مصرف آب در محصول گوجه وی با مقایسه

تن در هکتار است، در  17شود که متوسط عملکرد در واحد سطح  هزار مترمکعب آب مصرف می ۶۱تا  ۶1کتار فضای باز برای هر ه

ای  شود، اما اگر این محصول به محیط گلخانه لیتر آب مصرف می 177فرنگی در فضای باز  واقع برای تولید هر کیلوگرم گوجه

تن در واحد سطح خواهد بود و برای هر  977مترمکعب با عملکرد هزار  ۶7منتقل شود، میزان مصرف آب در هر هکتار هشت تا 

برابری کارایی مصرف آب در گلخانه  ۶0دهنده افزایش  شود که این اعداد و ارقام نشان لیتر آب مصرف می 99فرنگی  کیلوگرم گوجه

 .است

 اي یك انتخاب نيست حرکت براي توليد از فضاي باز به سمت فضاهاي گلخانه

ای یک انتخاب نیست، بلکه یک  ها با تأکید بر اینکه حرکت برای تولید از فضای باز به سمت فضاهای گلخانه خانهمجری طرح گل

ای حرکت کنیم و انتقال  های گلخانه ما برای رسیدن به پایداری تولید باید به سمت تولید در محیط: اضطرار است، خاطرنشان کرد

 .های محوری وزارت جهاد کشاورزی است استتولید سبزی و صیفی به فضای گلخانه از سی

هزار و  ۶00فرنگی در فضای باز  ، سطح زیر کشت گوجه۶939بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی در سال : سیدپور ادامه داد

میزان  میلیارد مترمکعب است، این در حالی است که برای تولید همین 0.0میلیون تن محصول و مصرف  ۱.0هکتار با تولید  000

میلیون مترمکعب آب هستیم، یعنی عالوه  070هکتار اراضی زیر کشت و مصرف  0۶9هزار و  07محصول در گلخانه، تنها نیازمند 

 .جویی خواهد شد درصد نیز در مصرف آب صرفه 30درصدی سطوح زیر کشت،  00بر کاهش 

شده ما در سال به  جویی ها منتقل کنیم، میزان آب صرفه فرنگی به گلخانه اگر محصول خیار را نیز در کنار گوجه: وی تصریح کرد

 .شوند هزار هکتار از اراضی نیز آزاد می 077میلیارد مترمکعب خواهد رسید و با حفظ میزان تولید  9.0

 هاي فرسوده و سنتی اصالح، نوسازي و بازسازي گلخانه

ها در  د کشاورزی و معاونت باغبانی در این طرح به توسعه گلخانههای وزارت جها مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از برنامه

مناطق مستعد و مناسب برای تولید محصوالت سبزی و صیفی، گیاهان دارویی، گل و گیاهان زینتی، تولید نشاء مکانیزه و مجموع 

ازی واحدهای فرسوده، سنتی و دارای محصوالتی که امکان تولیدشان در گلخانه فراهم است، اشاره کرد و از اصالح، نوسازی و بازس

اندازی است، از  ای در کشور در دست احداث و راه مجتمع گلخانه ۶37سیدپور با بیان اینکه در حال حاضر .وری پایین خبر داد بهره

ساماندهی و  های تولید اعم از صنایع تبدیلی و تکمیلی، گذاران برای تکمیل زنجیره اهداف این طرح به هدایت و حمایت از سرمایه

گذاری با همکاری صندوق حمایت  ها جهت حمایت از توسعه سرمایه ای و ایجاد صندوق ملی توسعه گلخانه های گلخانه تقویت تشکل

ای در راستای تنظیم  پذیر کردن و مدیریت تولید در واحدهای گلخانه ریزی برای برنامه گذاری بخش کشاورزی و برنامه از سرمایه

های صادراتی را راهکاری در جهت توسعه صادرات، اصالح  اندازی و توسعه پایانه وی تکمیل، راه.ادراتی اشاره کردبازار و توسعه ص

ها و  ریزی برای توسعه دانش فنی در گلخانه ای عنوان کرد و از برنامه های حمل و نقل و مدیریت صادرات محصوالت گلخانه سیستم

ریزی برای ارتقاء  ها، برنامه های تحصیلی دانشگاهی درباره گلخانه اظران فنی، ایجاد رشتهبرداران و ن آموزش فنی کارشناسان، بهره

 .بندی آنها خبر داد دانش فنی ناظران گلخانه و رتبه
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سازی  ها به تولید نشاء مکانیزه، اصالح و ارزان های تولید در گلخانه گرفته برای کاهش هزینه های صورت ریزی سیدپور از برنامه

ای، ارتقای دانش فنی تولیدکنندگان، افزایش عملکرد در واحد سطح و تولید  ها، توسعه تولیدات داخلی تجهیزات گلخانه سازه

 .محصول مطابق با استانداردهای جهانی برای دسترسی به بازارهای بزرگ دنیا اشاره کرد

هزار  3های کشور  ارت جهاد کشاورزی، سطح گلخانهوز ۶939بر اساس آمارنامه : ها یادآور شد وی درباره وضعیت حال حاضر گلخانه

درصد آن به گل و گیاهان زینتی و شش درصد باقیمانده به  09درصد آن به محصوالت سبزی و صیفی،  0۶هکتار است که  ۱7۱و 

 .ای اختصاص دارد فرنگی و سایر محصوالت گلخانه توت

ها و مناطع گرمسیری و  درصد گلخانه 00: اشاره کرد و اظهار داشتاستان کشور  ۶0ها در  سیدپور به پراکنش جغرافیایی گلخانه

 .درصد در مناطق معتدله متمرکز هستند 00گرمسیری و  نیمه

 هزار ميليارد ریال 90هکتار گلخانه با اعتبار  ۶۰۸۸اندازي  تکميل پرونده راه

ی و نمونه بارزی از کشاورزی صنعتی و مدرن در های مهم اقتصاد مقاومت ها را از طرح ها طرح توسعه گلخانه مجری طرح گلخانه

ای شامل برگزاری جلسات  ها در کشور، اقدامات گسترده در چارچوب اجرایی شدن طرح توسعه گلخانه: جهان برشمرد و تأکید کرد

ماه  وردینفر ۶0های آموزشی متعدد صورت گرفت و تا تاریخ  هماهنگی مدیریتی در سطوح مختلف ملی و استانی و برگزاری دوره

هزار میلیارد ریال تکمیل و برای  90هکتار با اعتبار  077هزار و  سال جاری پرونده متقاضیان احداث گلخانه در سطح بیش از یک

 .تصویب و اخذ تسهیالت به بانک کشاورزی معرفی شد

: هکتار گلخانه احداث شود، گفت 077و  شده مقرر است تا پایان سال جاری دوهزار های انجام ریزی وی با بیان اینکه بر اساس برنامه

های کشور با حضور وزیر و معاونان وی و  تسهیالت مورد نیاز این طرح تأمین شده و بر اساس تصمیمی که در ستاد عالی گلخانه

مناطق  درصد در ۶1درصد در مناطق برخوردار و  ۶۱مدیرعامل بانک کشاورزی برگزار شد، مقرر گردید اعتبارات تسهیالتی با نرخ 

 .غیربرخوردار در اختیار متقاضیان احداث گلخانه قرار گیرد

ها از تمامی متقاضیان  های جهاد کشاورزی استان معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و تمامی سازمان: سیدپور در پایان افزود

دهای تولیدی و اقتصادی و مراکز ها، بنیا های کشاورزی، کشت و صنعت احداث گلخانه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت

 ./کند دانشگاهی کشاورزی برای تحقق این هدف بزرگ در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل حمایت و پشتیبانی می
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 تحقيقات و نوآوري ها
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۱:  اریخت

  التحصيل دامپزشکی در ایران التحصيل دامپزشکی در ایران   بيشترین فارغبيشترین فارغ/ / برگزاري نوزدهمين کنگره ملی دامپزشکیبرگزاري نوزدهمين کنگره ملی دامپزشکی
ساالنه : التحصیالن دامپزشکی در دنیا مربوط به ایران است، گفت رئیس جامعه دامپزشکان با اشاره به اینکه بیشترین تعداد فارغ

 . شوند میالتحصیل  دامپزشک در کشور فارغ ۶۱77حدود 

التحصیالن دامپزشکی  بیشترین تعداد فارغ: پیام محبی امروز در نشست خبری گفت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .نفر متعلق به ایران است ۶۱77در جهان با ساالنه حدود 

ریختگی آرامش  این موضوع همچنین منجر به بهم: شود، افزود در بازار کار میمحبی با بیان اینکه این موضوع منجر به مشکالتی 

 .فکری دانشجویان این رشته با توجه به نامعلوم بودن آینده بازار کار شده است

وری کشاورزی انجام شده ساالنه به  افزایش بهره ۶3طبق برآورد در کمیسیون ماده : رئیس جامعه دامپزشکان ایران تصریح کرد

 .التحصیل رشته دامپزشکی نیاز داریم فارغ 007تا  107دود ح

 .بیشترین اشتغال دامپزشکی مربوط به بخش حیوانات خانگی است :محبی افزود

شود و دیگر هدف از آموزش ارتقای سطح  ای رقم خورده که آموزش برای آموزش داده می ها به گونه شرایط در دانشگاه: وی افزود

 .ها است درآمد برای تأمین حقوق پرسنل دانشگاهعلمی نیست، بلکه کسب 

هیچ فرآورده لبنی به صورت ارگانیک : های لبنی در واحدهای صنفی با عنوان لبنیات سنتی گفت محبی با اشاره به عرضه فرآورده

ای است که از  دهشود معموال محصوالت لبنی تولید ش های لبنی که در واحدهای لبنیات سنتی عرضه می شود و فرآورده تولید نمی

 .شود کیفیتی و یا برخی مشکالت مرجوع می ها به دلیل بی کارخانه

افزایش رشد تب مالت در کشور برخالف رشد واکسیناسیون نتیجه استفاده مردم از مواد لبنی که با عنوان سنتی عرضه : وی افزود

 .شود می

بیوتیک  این نوع مرغ بدون استفاده از آنتی: نیک نیست، گفتمرغ سبز هم ارگا رئیس جامعه دامپزشکان با اشاره به اینکه حتی

 .شود تولید می

درست باشد نباید کیفیت داروهای تولید  اگر روند تولید و نظارت: محبی در مورد کیفیت داروهای تولید داخل اظهار داشت

 .تر از تولیدات خارجی باشد پایین داخل

شود  این کنگره هر دو سال یکبار برگزار می: ی دامپزشکی در دوشنبه هفته جاری گفتافتتاحیه نوزدهمین کنگره مل وی با اشاره به

 .صنفی است -رویکرد ما در این کنگره بیان مشکالت علمی  و 

های  اردیبهشت در مرکز همایش 0الی  ۱کنگره : مقاله به این کنگره ارسال شده است، بیان داشت 077محبی با بیان اینکه حدود 

 .شود می رازی برگزار

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶9307071777007 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  محصوالت تراریخته غذایی، فرصت توليد یا تهدید سالمتیمحصوالت تراریخته غذایی، فرصت توليد یا تهدید سالمتی
آورده « محصوالت تراریخته غذایی، فرصت تولید یا تهدید سالمتی»ولکولی در مقاله خود با عنوان یک دانشجوی دکتری ژنتیک م 

 اصرار به ایجاد تغییرات ژنتیکی در گیاهان و ورود آنها به سبد غذایی مردم بدون انجام تحقیقات همه جانبه برای چیست؟  "است

ای با  با ارسال مقاله( اصالح نباتات)، الهام انصاری دانشجوی دکترای ژنتیک مولکولی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 :آورده است« محصوالت تراریخته غذایی، فرصت تولید یا تهدید سالمتی»عنوان 

ا پروتئینهایی تولید می شود و در نهایت در زمینه محصوالت کشاورزی غذایی ما ژن را به گیاه انتقال می دهیم و در گیاه پروتئین ی

 .مورد استفاده خود قرار می دهند  انسان یا طیور یا دام، آن گیاه دارای پروتئینهای جدید را

 علل مخالفت کنونی ما با محصوالت تراریخته خوراکی

علوم است که این ژن وارد چه با روشهای مرسوم انتقال ژن معموال مکان ژن وارد شده به موجود زنده مشخص است، یعنی م  -۶

کنیم، مشخص نیست که همه آن  شود، اما از آنجا که ما هزاران کپی و نسخه از ژن را وارد گیاه می اندام یا سلول از موجود می

شکسته شدن ژن حین )های آن اندام یا آن سلول خواهند نشست و ممکن است ژن شکسته شده  های ژنی دقیقا درکجای ژن نسخه

و وسط یک ژن دیگر بنشیند و باعث شود از کد آغاز در ابتدای ( ستخراج ژن و در کلونینگ، ممکن است به کرات رخ دهدمراحل ا

اگزون ژن قبلی تا کد پایان ژن جدید باهم تبدیل به یک پروتئین ناشناخته جدید شوند و این پروتئین مثال یک پروتئین سرطان زا 

 .باشد

مثال انتقال ژن با استفاده از ویروس در . هاست برای انتقال ژن از دالیل اثبات شده برخی سرطان های نادرست استفاده از روش -0

برگرفته از جزوه مهندسی ژنتیک . )که در کارایی سیستم ایمنی مؤثر است، به ایجاد سرطان منتهی شده است ADA انتقال آنزیم

 (.خانم دکتر آسا ابراهیمی

و ( همان منبع)ن مانند بایولیستیک یا تفنگ ژنی روشهایی کامال اجباری و صد درصدی بوده همین طور برخی روشهای انتقال ژ

اجازه فعالیت سیستم بازدارنده و یا ایمنی را به گیاه نمی دهند در این صورت گیاه فاقد قدرت غربال طبیعی برای ژنهای ناسازگار  

 .مشاهده نشده استخواهد بود، در این زمینه تاکنون تحقیقی از محققان داخلی 

یعنی یک ژن باعث فعال شدن یا غیر فعال شدن ژن یا ژنهای دیگر ممکن است )از سوی دیگر ژنها بر روی هم اثر متقابل دارند -9

اصال   پس از انتقال ژنها  بر همه ژنهای دیگر،  بیگانه ی وارد شده،  اثرات ژن  که باز هم( بشود، به این مساله اپیستازی می گویند

میلیون  1۱۱  هر موجود آلی بسیار زیاد است مثال برنج دارای( می باشد DNA جنس ژنها از)زیرا تعداد ژنهای  رسی نمی شودبر

هزار ژن شناخته شده است و برای بررسی اثرات متقابل ژن وارد شده با این  07و حدود   (DNA اجزاء سازنده)جفت نوکلئوتید 

را باید بررسی نمود و این به غیر از اثر برسایر بخشهای عظیم و گاه میلیونها بار بزرگ تر حالت مختلف  07777تعداد ژن دست کم 

  و یا انسان دارای(. جفت نوکلئوتید 1۱۱777777مثال در اینجا بقیه )است  ژنوم  فاقد کد اما دارای کارکردهای دیگر

: منبع. ی باشدژن شناخته شده عملکردی م 0۶777و بیش از   جفت نوکلئوتید 9977777777

http//:www.edinformatics.com/math_science/human_genome.htm 

همچنین بررسی برهم کنش پروتئینها با هم و پروتئین تولیدی بر ژن ها وقت گیر و قطعا گران و   بررسی این اثرات متقابل و  و

در . وتئین مربوط یه همان ژن بررسی می شودعمال غیر ممکن است و در آزمایشگاه فقط منتقل شدن همان ژن و تولید یک پر
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براثر ورود یک قطعه ژن نا متجانس از یک موجود دیگر، تولید  هم  نوع پروتئین سرطان زای دیگر  ۶77حالی که ممکن است مثال 

 !شده باشد

تخریب یا آنها را غیر   راپروتئینهایی تولید شوند که مثال پروتئینهای ممانعت کننده از سرطانی شدن روند چرخه سلولی   و یا 

 .فعال سازند و سبب ایجاد سرطان شوند

 ...را متاثر سازند و بازهم باعث سرطان شوند و بر همین سیاق  DNA و یا مثال پروتئینهای ترمیم کننده

و واجد   تعدد صفاتبا توجه به )پس عمال اگر پس از انتقال ژن، ژنهای دیگری نیز دچار تغییراتی بشوند و آن تغییر مشهود نباشد  

 ایجاد آن تغییرات، از نظر دور خواهد ماند اثرات ژنها بر روی هم  ،(صفات بسیار بودنِ موجودات زنده عالی

در حالی که ما . که در ژنتیک به آن پلیوتروپی گویند  از طرفی هریک ژن ممکن است چند صفت را کنترل کند و موجب شود -1

صفت  یک پروتئین تولیدی و یک یا دو   در ژنوم فقط وجود تقریبی همان نوکلئوتیدها و نهایتا در آزمایش اثبات وارد نمودن ژن

کنید زمانی را که  تصور  حال. ها ممکن را، آن هم نه در طول نسل  کنیم نه همه پروتئین های تولید شده بررسی می را  مورد نظر 

نوعی   یک ژن از یک گیاه دیگر، در شکل گیری  در گیاه یا حتی ورود ها ورود یک ژن باکتریایی یا ویروسی با هدف درمان انسان

انتقال یافته ، سبب فعال   مؤثر باشد یا محصول تولیدی توسط ژنِ عالوه بر پروتئین اصلی    پروتئین تولید سرطان یا بیماری دیگر

مافقط تعداد . یا تاکنون صورت گرفته است؟ خیرانجام می پذیرد   آیا هیچ آزمایشی در این باره . شدن ژن مولد مثال سرطان شود

 .کنیم خصوصا مشاهده می   بیشمار و روز افزون بیماران سرطانی را

گیرد فقط اثر انتقال ژن در یک  هایی که پس از انتقال دادن ژن به موجود دیگر در سطح جهان انجام می از طرفی در بررسی -0

زیرا ما . فقط با یک آزمایش دریک نسل انسانی تایید شود  پیچیده تر از آن است که  هشود که در واقع مسال نسل انسانی بررسی می

  های جدید را شود و انسان آن گیاه دارای پروتئین هایی تولید می دهیم و در گیاه پروتئین یا پروتئین ژن را به گیاه انتقال می

 .کند استفاده می

های مولد  های تولید بیماری خاصی مثال در سلول ها مثال ژن ند بر فعال نمودن ژنتوان ها می همانطور که بیان شد برخی پروتئین

انتقال یافته  DNA اسپرم و تخمک انسان موثر باشند و آنگاه فقط آزمایش در نسلهای بعد است که می تواند روشنگر اثرات ژن یا

 .باشد

هایی از ژن که ابتدا و انتهای آن  بخش)ها  و خصوصا خاتمه ژن در تغییر کدهای آغاز... اگر شرایط خاص محیطی و فیزیولوژیک و -۱

کنون ظاهرا حتی تحقیقاتی هم در باره آن  موثر باشد که تا( سازند بر روی کروموزوم مشخص می DNA را بر روی زنجیره طوالنیِ

ارد گیاه شود و این مورد نیز ژن اصلی و های ناشناخته دیگری همراه  حتی ژن ممکن است ژن یا   صورت نپذیرفته است، آنگاه

زا در  این ژن های جدید؛ ژن ایجاد پروتئین سرطان  شود و هیچ دلیلی وجود ندارد که یکی از ها بررسی نمی هرگز در آزمایشگاه

 .انسان نباشد

م ما که گرته که عل)مثال صفات اخالقی : ایم  تحقیقی درباره برخی صفات و ژنتیکی بودنشان انجام نداده همین طور هنوز  -0

و در ( ۶3۶صفحه  ۱صحیفه امام جلد)و ژنتیکی بودن آنها که مورد تاکید امام راحل بود ( برداری از غرب است کامال از آن دور است

های جدیدی که عرفا  و توانایی  درباره خصوصیات  ایم و نیز مشهود است نیز تحقیقاتی نداشته  (امامان علیهم السالم)نسل پیامبر 

 .هیچگونه تحقیقی انجام نداده ایم  و منشأ ژنتیکی آنها.( کنند برخی از این افراد در زمان حاضر نیز زیست می )یابند  می در خود

نیز بر اثر پدیده ..( یا ژنتیکی بودنشان را هنوز متوجه نشده ایم و)شناسیم  آن صفات را نمی  بنابراین بررسی تغییرات آن صفاتی که 

 .ی نمی شوندانتقال ژن اصال بررس
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همه آنچه در باال ذکر شد با این پیش فرض است که ژن اصلی وارد شده در گیاه ژنی مناسب باشد، زیرا بدلیل بسیار ریز بودن   -0

های نامناسب را ضمن  قاتالنی ژن  تکنیک انتقال ژن ممکن است شیادان و   آزمایشگاهی بودن و گران بودن  و فنی بودن و

های خطرناک و  هایی که به منظور فروش دارو و واکسن اقدام به انتشار بیماری مانند سازمان)گیاهان سازند آزمایشات خود وارد 

و یا با تولید وکتورها و ناقالنی خوراکی برای انتقال خودِ ژن های منفی به جای پروتئین، به بدن آدمی، مستقیما ( کنند کشنده می

هیچ ناممکنی وجود ندارد و در دنیا تا کنون کشتارهای صدها و هزاران نفره زیادی را  و در علم... های انسانی اثر گذارند برژن

 .ایم مشاهده کرده

به دلیل افزایش بیماریهای کشنده و خطرناک در متن باال بیشتر بر روی خطرات تراریختگی محصوالت کشاورزی بر روی سالمت 

 .انسان تمرکز نموده ایم

انسان را ندارد، بلکه در باره  "های ژن"ست که نه فقط هنوز هیچ کس ادعای شناسایی کامل تمام انصاری در این مقاله آورده ا

 .اطالعات کاملی هنوز به دست نیامده است  ژنوم انسان هم  وظایف بخشهای مختلف تمام نقاط

های  باره تعداد ژن م این ابهامات حتی درمانند گند های گیاهی ژنوم  باره ژنوم انسان وجود دارد و درباره برخی از و هنوز ابهامات در

 .اند اقعیت آن است که هنوز تمام صفات بشری شناخته نشده آن، بیشتر است و

شود و هر پروتئین توسط یک ژن ایجاد می شود،  چون هر صفت توسط یک پروتئین ایجاد می ممکن است در پاسخ بیان شود که 

پروتئین "های شناخته شده وجود دارند توالی یابی و کلونینگ انجام و  ر همه ژناز روی کدهای شروع و خاتمه که در اول و آخ

احتماال همین گونه است اما آیا ممکن نیست که یک پروتئین   و ما می گوییم بله. "های تولیدی توسط هر ژن شناخته شده اند

روتئین در شرایط محیطی و فیزیولوژیک ویژه، در آن پ  وظایف و کارکردهای عملکردها و وظایف متعدی را داشته باشد و برخی از 

 انجام شوند؟  انسان

 .اند ضمن آنکه هنوز حتی همه ژنها و در نتیجه همه صفات انسان شناخته نشده

  اینترونها  های اگزونها به همراه برخی قسمت alternative splicing طی فرآیندی به نام   شده است که گاهی اثبات  بعالوه

 .که ممکن است به بروز ویژگی جدید منتهی شود. ژن و در نتیجه پروتئین نهایی را تغییر می دهند حذف شده و

  در فرایند ویرایش برخی  روند معکوس هم دارد یا خیر؟یعنی آیا ممکن است  mRNA البته اثبات نشده است که فرآیند فوق در

 اینترونها حذف نشده و در ایجاد پروتئین جدید مؤثر باشند؟

یا در گیاهان زنده، کدهای ژنتیکی تغییر یافته و مثال کد   و نیز آیا ممکن است در شرایط محیطی و فیزیولوژیک خاص در انسان

 کد خاتمه مطرح شود؟ آیا این موارد اصال تحقیق شده اند؟  دیگری بعنوان

 کدیگر بررسی شده است؟اند نسبت به ی هایی که شناخته شده آیا تمامی اثرات متقابل ژنتیکی برای همه ژن

موجودات دیگر هنوز شناخته شده نیست، که با تغییر شرایط محیطی و فیزیولوژیک . بنابراین نه فقط بخش وسیعی از ژنوم انسان 

 .چندان مطالعه نشده است  هنوز  و تبدیل به پروتئینها هم  تغییرات در الگوی ترجمه...  و

هنوز هیچ گونه درمان مؤثری   های ژنتیکی متعددی هست که ر حوزه علم ژنتیک، بیماریآیا همین که با وجود پیشرفتهای بسیار د

 ، دیستروفی عضالنی دوشن و پروژریا نشان از علم نا کامل ما در این مقوله نیست؟ EB ندارند، مانند بیماری پوست پروانه ای

و توانایی های   خصوصیات ایم، و نیز درباره  نداشتههمین طور ما هنوز در باره صفات اخالقی و ژنتیکی بودن آنها تحقیقاتی 

 .ایم هیچ گونه تحقیقی انجام نداده  یابند منشأ ژنتیکی آنها جدیدی که عرفا در خود می

 .واقعیت غیر قابل تردید آن است که ما در بحث ژنتیک هنوز با بسیاری از ناشناخته ها مواجه هستیم
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ما تکنولوژی . بدون تکمیل دانش و تحقیقات در این بخش است  ا با هرگونه تغییر ژنتیکیمخالفت م :وی در این مقاله آورده است

 .ستیز نیستیم ما دانش خواه و علم جو و تحقیق طلب هستیم

ابزارها را بیابیم و سپس اقدام   حتی مناسب ترین و به خوبی و همه جانبه تحقیق کنیم و ما می گوییم اول دانش ما تکمیل شود

 .کنیم که ابعاد تغییر در نتیجه کار برایمان معلوم نیست و نامشخص است رزی و ایجاد تغییراتیبه دست و

که هنوز بشریت دانش کافی در این زمینه ندارد اقدام به دست کاری و دست بردن در ترتیب و ترکیب  آیا درست است در حالی

ند؟ آیا بهتر نیست به جای اصرار در زمینه تغییر ژنتیکی در ها سال تکامل هستند ک های جسم موجودات زنده که حاصل میلیون ژن

 های بی شمارِ ناشناخته علم ژنتیک پرداخته شود؟ گیاهان و جانوران مورد استفاده مردم، به تحقیقات در زمینه جنبه

با   فوق هوشمند و  در چیپهای الکترونیکی و تولید ابزارهای DNA اندیشمندان در غرب در حال استفاده از  چرا در حالی که

هستند و در حالی که حتی تحقیقات ما در این زمینه بسیار بسیار کمتر از کشورهای غربی است، این همه  سرعت های اعجاب آور

 انجام تحقیقاتی همه جانبه داریم؟  و ورود آنها به سبد غذایی مردم بدون اصرار به ایجاد تغییرات ژنتیکی در گیاهان

ایم  ای نیافته ش محصوالت خوراکی است، بهتر نیست هنگامی که هنوز در زمینه ژنتیک علم کامل و همه جانبهو اگر قصد ما افزای

 وری از آنها و یا سرمایه گذاری در اصالح نباتات کالسیک بپردازیم؟ و مراتع و بهره  ای وسیع در دسترس به احیای زمینه

اصرار برای انجام   پیشنهاد می دهم که اگر افرادی بسیارسان درمیان است ها ان از آنجا که بحث مرگ و زندگی و سالمتی میلیون

از این  اشان در صورتی که راضی باشند، صرفا  این امر در سطح گسترده دارند، اجازه دهند که برای چندین نسل خودشان و خانواده

 .یشان باقی ماند، بقیه مردم نیز بهره ببرندکنند و بعد اگر مشکلی در آنها ایجاد نشد و اصال نسلی ا زا محصوالت استفاده
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  قابل تجاري سازي منتشر شدقابل تجاري سازي منتشر شد  مجموعه دستاوردهاي تحقيقاتیمجموعه دستاوردهاي تحقيقاتی

حوزه بذر و نهال ، فنی و مهندسی ، شیالت و صنایع وابسته ، بیوتکنولوژی ، علوم دامی و دامپزشکی ، گیاه  ۶7این مجموعه در 

فناوری قابل تجاری سازی در اختیار  000پزشکی ، گل و گیاهان زینتی ، خاک و آب ، گیاهان دارویی ،و چوب وکالت با 

  . ، صاحب نظران ، عالقه مندان و سرمایه گذاران این حوزه ها قرار گرفته استکارشناسان

صفحه تمام  000دستاوردهای تحقیقاتی قابل تجاری سازی واحدها تابعه سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی در قالب 

 .دستاورد تحقیقاتی از سوی این سازمان منتشر شد 000رنگی وگالسه با 

حوزه بذر و نهال ، فنی و مهندسی ، شیالت و صنایع وابسته ،  ۶7ایانا ، این مجموعه در    -خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزارش 

 000بیوتکنولوژی ، علوم دامی و دامپزشکی ، گیاه پزشکی ، گل و گیاهان زینتی ، خاک و آب ، گیاهان دارویی و چوب وکاغذ با 

  . رشناسان، صاحب نظران ، عالقه مندان و سرمایه گذاران این حوزه ها قرار گرفته استفناوری قابل تجاری سازی در اختیار کا

انتقال تکنولوژی یک : بنا بر گزارش خبرنگار ما ، ناشر این مجموعه نفیس در پیش گفتار حاضر ، در باره ضرورت انتشار آورده است 

تقال فناوری یعنی عرضه کننده ، فناوری ، متقاضی و نهایتا روش ضرورت انکارناپذیر است که با در نظر گرفتن چهار رکن اصلی ان

برای حصول به این اصل مهم ، ضرورت .های انتقال ، الزم است توجه خاص به مقوله متقاضی یا متقاضی فناوری ، صورت پذیرد

 .دارد نسبت به معرفی نظام مند و قابل پذیرش از سوی خریدار فناوری صورت پذیرد

این مجموعه ، ضمن درج عنوان فناوری ، مشخصات علمی و فنی آن در قالب متنی فشرده و کاربردی مورد بحث و گفتنی است در 

  . توضیح داده شده است بررسی قرار گرفته سپس توجیه مالی و اقتصادی فناوری مورد نظر به خوانندگان و عالقمندان 

مورد مربوط به بذر و نهال و کمترین مورد با یک عنوان به  30ا در این مجموعه، بیشترین تعداد فناوری قابل تجاری سازی ب

 . گیاهان دارویی اختصاص یافته است
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  جنين در ایرانجنين در ایران  کننده از سقطکننده از سقط  ز ساخت آزمایشگاهی داروي گياهی جلوگيريز ساخت آزمایشگاهی داروي گياهی جلوگيريآغاآغا

ترکیبی از : مسئول یک هسته فناور مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی و محصوالت کشاورزی جهاد دانشگاهی واحد ایالم گفت

 .هی شده استها تهیه و وارد مراحل آزمایشگا جنین در دام های گیاهی سالم برای جلوگیری از سقط گونه

ترکیبی از : مسئول یک هسته فناور مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی و محصوالت کشاورزی جهاد دانشگاهی واحد ایالم گفت

 .ها تهیه و وارد مراحل آزمایشگاهی شده است جنین در دام های گیاهی سالم برای جلوگیری از سقط گونه

به واسطه مراجعه مکرر به مزارع دامی در مناطق مختلف استان و بر اساس مشاهدات : اظهار کرد« زاده امین ولی»به گزارش ایسنا، 

 .توجهی وجود دارد جنین قابل های دامی در مناطق مختلف استان سقط متعدد صورت گرفته، متوجه شدیم که در برخی از گله

وراکی گوسفندان در مناطق مختلف موردبررسی قرار ها به عمل آمد و نوع گیاه خ وی با بیان اینکه تحقیقات الزم بر روی چرای دام

جنین و تغییرات هورمونی  های گیاهی بر روی سقط بعد از انجام این تحقیقات متوجه شدیم که خوردن برخی از گونه: گرفت، افزود

هیه و به صورت آزمایشی سرانجام ترکیبی از این گیاهان ت: واکسیناتور دامپزشکی دهلران اضافه کرد.در بدن دام تأثیر گذاشته است

درصد  30تا  3۶گله صورت گرفت که با موفقیت  97تا  07اند آزمایش شد که این آزمایش بین  جنین داشته هایی که سقط روی گله

جنین دام تأثیر دارند که در مجموع به دو دسته میکروبیولوژی و  عوامل مختلفی در مسئله سقط: زاده خاطرنشان کرد ولی.همراه بود

 .شوند ای تقسیم می مل تغذیهعوا

در بین عوامل میکروبیولوژی علل باکتریایی، قارچی و حتی ویروسی بسیار مؤثر هستند که باید از طریق : وی یادآور شد

 .های شیمیایی و هورمون درمانی اقدام به درمان آنها کرد بیوتیک آنتی

در بحث عوامل : شاورزی جهاد دانشگاهی ایالم تأکید کردی فناور مرکز رشد گیاهان دارویی و محصوالت ک مسئول این هسته

ها از طریق تغذیه نامناسب  ای، متأسفانه شاهدیم که در مناطقی که تغذیه و غذای سالم و مناسب برای دام وجود ندارد برخی تغذیه

کنند و همین عامل در  میها را تغذیه  مانده درو محصوالت کشاورزی که حامل سم است دام زده یا باقی مانند نان خشک کپک

 .ها تأثیرگذار است جنین دام سقط

 .شود بره و بزغاله سقط می ۶۶تا  3در هر گله، در یک دوره زایش به صورت میانگین بین : زاده تصریح کرد ولی

ت طرح آقای ولیزاده در خصوص ساخ: معاون فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی و محصوالت کشاورزی گفت -« مریم مؤمنی»

 ماه شورای فناوری مرکز مطرح و بعد از داوری موفق به پذیرش در مرکز شد داروی گیاهی مورداستفاده برای دام در جلسه دی
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 (سایر )توليدات باغی 
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۳:  تاریخ

  رد پاي یك شرکت دولتی در پرتقالهاي فاسد تنظيم بازار رد پاي یك شرکت دولتی در پرتقالهاي فاسد تنظيم بازار   
های دامی جاهد دیده شده  در قضیه پرتقالهای فاسد شده تنظیم بازار، پای یک شرکت دولتی به نام نهاده: یک مقام آگاه گفت

های تنظیم بازار  بعد از اینکه اخباری مبنی بر فاسد شدن بخشی از پرتقال خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . است

سازی میوه شب  ذخیره شده توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی مطرح شد، مطالب جدیدی از سوی یک مقام آگاه در امر ذخیره

بار تهران متعلق به شرکت دامی جاهد ،  سد منتقل شده به میدان مرکزی میوه و ترههای فا عید شنیده شد، مبنی بر اینکه پرتقال

 .شرکت تعاونی روستایی شمیرانات و تعاونی باغداران است

 های فاسد تنظیم بازار شب عید مربوط به شرکت جاهد پرتقال

تایی خریداری شده بود و به یک سردخانه در توسط مباشران شرکت تعاون روس های خریداری شده پرتقال: افزاید این مقام آگاه می

 .انگاری در نگهداری و عدم توزیع به موقع فاسد شده است جنوب تهران منتقل شده که به دلیل سهل

 بندی و بار برای سورت  های فاسد تنظیم بازار منتقل شده به میدان مرکزی میدان تره پرتقال

کند و اظهار  هزار تن عنوان می 3های جنوب تهران را حدود  ده در یکی از سردخانهسازی ش های ذخیره پرتقال این مقام آگاه میزان

بار تهران منتقل شده  های سالم از فاسد به میدان مرکزی میوه و تره ها برای جداسازی پرتقال داشت که در روزهای اخیر این پرتقال

 ربا های فاسد شده تنظیم در به میدان مرکزی میوه و تره پرتقال.است

روی ( NDJ) رنگی نهاده های دامی جاهد های فاسد، برچسب آبی از پرتقال منتشر شده ها و فیلم در عکس: براساس این گزارش

 .ها قرار دارد پرتقال

 بار برای جداسازی های فاسد تنظیم بازار منتقل شده به میدان مرکزی میوه و تره پرتقال

شد که با ورود دالالن قیمت  توسط بخش خصوصی انجام می  تنظیم بازار( یشسال پ ۶7حدود )های قبل  ناگفته نماند که سال

های اخیر و همچنین ورود وزارت جهاد  یافت، اما با ورود بخش دولتی در سال آوری افزایش می میوه شب عید به طور سرسام

منطقی شد، به طوری که  30 کشاورزی در دو سال گذشته به امر تنظیم بازار میوه شب عید، قیمت میوه به خصوص در عید

 .نسبتا جلب شد کننده هم کننده و مصرف رضایت تولید

ما هیچ تأکیدی نداریم که تنظیم بازار را کدام وزارتخانه یا بخش برعهده داشته باشد، اما نکته اصلی این است : بر اساس این گزارش

های تنظیم بازار ذخیره شده به  ازار و بخش خصوصی، میوهریزی و هماهنگی بیشتر بین متولیان تنظیم ب که بهتر است با برنامه

 .موقع به دست مصرف کننده برسد و ضایعات به حداقل ممکن برسد
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 تولیدات باغی
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  ختاری

ميليارد تومان پرتقال فاسد رسيد در حالی که هنوز دفن و معدوم سازي ميليارد تومان پرتقال فاسد رسيد در حالی که هنوز دفن و معدوم سازي   0۸0۸زمينی، نوبت به دور ریز زمينی، نوبت به دور ریز   بعد از دفن سيببعد از دفن سيب

  زمينی فراموش نشده است زمينی فراموش نشده است   تن سيبتن سيب  ۶0۸۸۶0۸۸
و توزیع نشدن در  هزار تن پرتقال در سراسر کشور که برای تنظیم بازار شب عید ذخیره شده بود به علت بی تدبیری ۶7بیش از 

 . وقت مناسب فاسد شد

های وزارت جهاد کشاورزی است که  ، تنظیم بازار میوه شب عید یکی از دل مشغولیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

از آرامش برخوردار بود و دو  30ما بازار میوه عید با گران شدن پرتقال این وزارتخانه نمره خوبی را کسب نکرد، ا 31اگرچه عید 

 .میوه سیب و پرتقال که بیشترین مصرف را در ایام نوروز دارند، فراوان و با قیمت نسبتا متعادل در دسترس بود

کشاورزی ، باغات میوه سال خوب و پرباری را سپری کردند و به گفته مسئوالن وزارت جهاد 31البته سال : افزاید این گزارش می

میلیون تن آن پرتقال بود، در کشور تولید شد، بنابراین با توجه به فراوانی میوه، نباید  0میلیون تن مرکبات که حداقل  1بیش از 

 .آمد مشکلی در تنظیم بازار پیش می

فیت، شرایط نامناسب های تنظیم بازار به علت عدم کی هایی مبنی بر اینکه بخشی از میوه گزارش 31اما در واپسین روزهای سال 

نگهداری و طوالنی شد زمان نگهداری در سردخانه در حال فاسد شدن است و بعدها هم شنیده شد که روزانه بخشی از این 

های سالم و خراب از هم  شود و در آنجا میوه بار منتقل می های حمل بار به میدان مرکزی میوه و تره های فاسد توسط کامیون پرتقال

 .شود های فاسد و خراب هم دور ریخته می یوهجدا شده و م

های فاسدی که طی روزهای گذشته در میدان  پرتقال: گوید می بارفروشان میدان مرکزی در این رابطه محمودی رئیس اتحادیه

آنجا که  بندی شد، توسط مباشران خرید سازمان تعاون روستایی خریداری شده، اما از بار به علت خرابی سورت مرکزی میوه و تره

اکنون بخش  ماه وجود ندارد، خراب شده و هم 0ها به موقع به فروش نرفته و امکان نگهداری آن در سردخانه بیش از  این پرتقال

 .شود قابل توجهی از آن دور ریخته می

ر تن پرتقال برای هزا 17حدود : سازی و توزیع میوه شب عید خبره نیست، افزود محمودی با تأکید بر اینکه دولت در امر ذخیره

 .هزار تن آن فاسد و خراب شده است 0رسد، بیش از  تنظیم بازار شب عید توسط دولت خریداری شد که به نظر می

البته این اظهارات رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی در حالی است که علیرغم ممنوعیت واردات میوه و عرضه میوه قاچاق، 

شود و وی معتقد است که جلوی واردات میوه قاچاق را باید از  ی فروش به این میدان وارد میهای قاچاق برا بخشی از میوه

 .سرمنشاء آن و از مرزها گرفت

در میدان مرکزی  31اسفندماه  00بار با اشاره به اینکه از  علی حاج فتحعلی عضو انجمن اسالمی بارفروش میدان مرکزی میوه و تره

های فاسد شده تنظیم بازار هستیم که به علت عدم توانایی در نگهداری و عرضه به موقع  شی از پرتقالهر روز شاهد از بین رفتن بخ

 .از بین رفته است

شود و شب عید پرتقال در میدان مرکزی با قیمت  ورود دولت به مقوله تنظیم بازار میوه شب عید باعث گرانی میوه می: وی افزود

 .تومان بود 0077ر حالی که میوه تنظیم بازار دولت هر کیلو شد، د تومان عرضه می ۶077هر کیلو 

حاج فتحعلی در حالی که مدعی است که تنظیم بازار شب عید باید به بخش خصوصی سپرده شود، در پاسخ به این سؤال که در 

و موجبات  شد آور گران می شد، قیمت میوه در شب عید سرسام هایی که تنظیم بازار توسط بخش خصوصی انجام می سال

http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 
 

88 
 

توانست آن را  شد که دولت با ورود به موقع می روز میوه گران می 0یا  1در آن ایام فقط : کرد، گفت مردم را فراهم می نارضایتی

 .کنترل کند

ر هزار تن پرتقال برای تنظیم بازا 17حدود  31سال : گوید محمدرضا شعبانی مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در این رابطه می

 .هزار تن پرتقال است از بین رفت ۶7شب عید خریداری شد، اما بخش قابل توجهی از آن که بیش از 

تومان به فروش رساندند و پرتقالی روی  ۶177تا  ۶977های تولیدی را با قیمت  سال گذشته باغداران تمام پرتقال: شعبانی افزود

 .کنندگان نماند دست تولید

های خریداری شده به موقع  تمام پرتقال: ها خراب شده است، گفت های تنظیم بازار در سردخانه پرتقالوی با بیان اینکه بخشی از 

 .تجربگی سازمان دولتی تعاون روستایی ایران در توزیع، فرصت عرضه پیدا نکرد و خراب شد توزیع نشد و به علت بی

ها منتقل شد و به علت شرایط نامساعد  به استان( 31 دی)های خراب شده هم خیلی زود  بخشی از پرتقال: شعبانی بیان داشت

 .نگهداری فاسد و دور ریخته شد

هزار تن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید توسط وزارت جهاد کشاورزی خریداری و  ۱0حدود  31ناگفته نماند که سال 

هزار تن از آن به فروش رفت، بنابراین به  07 ذخیره شد که به گفته صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی بیش از

 .ها مانده است های شب عید هنوز در سردخانه بخشی از میوه اذعان مدیرعامل این سازمان

های منتقل  وگو با فارس تأیید کرد که پرتقال سازی میوه شب عید هم در گفت یک مقام مسئول در امر ذخیره: افزاید این گزارش می

 .بار متعلق به سازمان مرکزی تعاون روستایی است و تره  یر به میدان مرکزی میوهشده در روزهای اخ

هزار تن بود که حجم قابل توجهی از آن به  3های تهران حدود  های ذخیره شده در یکی از سردخانه حجم این پرتقال: گوید وی می

 .خراب شده است... علت شرایط مختلف از جمله حمل نامناسب به سردخانه و 

عوامل مختلفی در تولید یک محصول کشاورزی که شاید مهمترین آن آب باشد مؤثر است و این در حالی است که علیرغم 

مشکالت کم آبی ساالنه خبرهایی مبنی بر از بین رفتن بخشی از محصوالت کشاورزی به دلیل عدم وجود بازار مناسب از بین 

و اواسط سال گذشته بود که دفن و معدوم سازی  شود دیده نمی مان این موارد کم البته ناگفته نماند که در کشور اسالمی.رود می

که هیچ  ترین خبرها تبدیل شد یکی از جنجالی فاسد شدن به زمینی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی به علت تن سیب ۶077

 ؟!ها چه برخوردی شد مسبب آن چه کسانی بود و با آن گاه معلوم نشد

ها و حتی آب مصرفی اگر هر کیلو پرتقال را با حداقل  یک شمارش سرانگشتی و بدون در نظر گرفتن برخی هزینه به هرحال با

گفت  توان هزار تن پرتقال تنظیم بازار فاسد و خراب شده باشد، می ۶7هزار تومان در نظر بگیریم و در صورتی که فقط  0قیمت 

هفته قبل در مناظره تلویزیونی احمد توکلی نماینده مجلس و عبدالمهدی .ستالمال هدر رفته ا میلیارد تومان از بیت 07 که

میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی توسط وزارت جهاد  0.0بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد اعتراض توکلی به برداشت 

توسعه برگردانده شده و بخشی هم تبدیل به بخشی از این منابع به صندوق : کشاورزی و خرید ساختمان و تهیه کود، بخشنده گفت

هزارتن پرتقال ذخیره شده توسط دولت، و دور ریختن آن معلوم  ۶7حال با فاسد شدن .کاالی کشاورزی برای ذخایر شده است

 .شود گفته توکلی دور از واقعیت نیست و بخشی از پول صندوق توسعه ملی ضایع شده است می

م اسالمی در حفظ بیت المال و غذای مردم دقت بیشتری به خرج دهند و از اسراف و تبذیر سیب آیا بهتر نیست مسئوالن در نظا

 .زمینی و پرتقال دوری کنند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶930707۶777700 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950201000088


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 
 

81 
 

 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  !!ذخيره سازي ميوه کار دولت نيستذخيره سازي ميوه کار دولت نيست

هزار تن پرتقال شب عید به دلیل نبود مهارت کافی در ذخیره سازی فاسد شد و دراین قضیه مسئولین مربوطه هرکدام دیگری را  0

یکی از زمان هایی که میوه از نظر قیمت و فراوانی در بازار بسیار  باشگاه خبرنگاران جوان، گروه اقتصادی به گزارش.مقصر می دانند

برای تنظیم بازار و یکپارچه سازی انواع میوه با کیفیت باال و  مورد اهمیت قرار می گیرد شب عید است به طوری که همه مسئولین

 .قیمت مناسب در تکاپو هستند

هزار تن از پرتقال ها را به 0فاسد شدن  البته در ذخیره سازی میوه شب عید امسال کمی سهل انگاری و کوتاهی صورت گرفت و 

 .همراه داشت که علت آن را در این گزارش پیگیر شده ایم

 هزار تن پرتقال مورد تایید نیست 0فاسد شدن *** 

تامین پرتقال مورد نیاز مردم در سال جاری با توجه به : تایی مازندران گفتبر اساس این گزارش محمدرضا کریمی مدیر تعاون روس

سیاست های جهاد کشاورزی، ازسوی بخش خصوصی صورت گرفته که این بخش نیز از طریق تسهیالت بانکی که دولت در اختیار 

 .آنها قرار داد، توانست آن را آماده و ارائه کند

هزار تن از پرتقال های شب عید تهران از : هزار تن عنوان کرد و افزود 3ر شب عید حدودا وی میزان ذخیره سازی این میوه را د

 .هزار تن از سوی بخش خصوصی تامین شده است 0هزار تن نیز از طریق اتحادیه تهران و حدود 9مازندران و  اتحادیه 

مورد تایید ما نیست زیرا اگر این میزان از نظر  بر اساس اطالعاتی که در اختیار داریم ضایعات اعالم شده: کریمی اظهار داشت

درصد آنها برای این استان باشد و طبق آمار پرتقالی که از  ۱تا  0کارشناسان جزء محصوالت استان مازندران بوده باید حدود 

خارج و در بازار عرضه  مازندران به تهران ارسال شده از طریق شبکه تعاون روستایی در سردخانه نگهداری شده اما اگر از سردخانه

 .و فاسد شود بحث جداگانه ای دارد زیرا فاسد شدن آن مربوط به مراحل دیگر است و به تولید کننده ارتباطی ندارد

طبق پیش بینی های انجام شده این میزان میوه باید شب عید توزیع می شد اما اگر ماندگاری آن ها بیش از : وی تصریح کرد 

 .ه میزان ضایعات آن نیز افزایش یابدحد باشد طبیعی است ک

تا زمانی که به کشاورز اجازه عرضه محصول را دیرتر از سایر واحدها می دهند طبیعی است که ما با ضایعاتی به : کریمی تاکید کرد

 .این وسعت مواجه شویم

 به علت کمبود وقت دچار دوگانگی قیمت شدیم*** 

خرده فروشان : ه فروشندگان میوه و تره بار در خصوص قیمت شب عید اظهار داشتدر همین راستا حسین مهاجران رییس اتحادی

تومان افزایش در هر کیلو به فروش برسانند اما به  977خریداری کرده و با  377تا هزار و  077می بایست پرتقال را کیلویی هزار و 

ز فروشندگان با قیمت باالتر از محصوالت بخش علت زمان کوتاه برای عرضه این محصول قیمت آنها بیشتر شد زیرا برخی ا

 .خصوصی که ضایعات کمتری داشت استفاده کردند

برخی دیگر از فروشندگان به میادین تعاون روستایی مراجعه کردند و ضایعات موجودئ را جدا کرده و خرید خود را به : وی گفت

 .ام چنین کاری را نداشتندمغازه هایشان انتقال دادند اما خیلی از واحدهای فروش فرصت انج

 کارت های بازرگانی مهمترین مشکل صادرات میوه/ دولت باید زمینه را برای صادرات فراهم می کرد*** 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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نگهداری ، عرضه و مدیریت محصوالت کشاورزی : رضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در ادامه تصریخ کرد

و باید به بخش خصوصی واگذار شود زیرا تشکل های خصوصی دراین زمینه سالها  بخصوص میوه های شب عید کار دولت نیست

است که فعالیت داشته و تجربه های چشمگیری را نیز کسب کرده اند اما مدیران دولتی بعید بدانیم چنین تجربه ای را داشته 

 .باشند

از این جلسات یا حضور نداریم و یا اینکه اگر مخالفتی کنیم در بسیاری : وی با انتقاد از جلساتی که در این راستا برگزار شده افزود

عزل می شویم و نقطه نظرات ما نیز برایشان اهمیت ندارد به همین دلیل ما قصد داریم برای اجرای اقتصاد مقاومتی به سمت تولید 

 .بیشتر، تجارت باالتر، و افزایش اشتغال زایی حرکت کنیم

تولید محصوالتمان بسیار باال بود و تنوع داشتیم دولت زمینه صادرات محصوالت ما را فراهم می امسال میزان : نورانی اظهارداشت

کرد تا ارز آوری داشته باشم اما میزان صادرات ما در سیب درختی بسیار کمتر از مبلغی بود که تخمین زده بودیم زیرا بیش از یک 

 .میلیون تن مازاد مصرف داشتیم

روی این کارت ها درج شده شما مجاز به صادرات کلیه : ت را کارت های بازرگانی دانست و تاکید کردوی یکی از مشکالت صادرا

 .کاال های مجاز هستید در صورتی که باید با توجه به تخصص و تجربه افراد اجازه صادرات به آنها داده شود

/news/fa/ir.yjc.www//:http00000۶3D%/0%B7%D0%%AE 
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 تولیدات باغی
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  ۹چهار شنبه 

  هشدار؛ از خوردن این نوع هندوانه اجتناب کنيد هشدار؛ از خوردن این نوع هندوانه اجتناب کنيد 

شوند  حدی بزرگ میکنند و گاهی به  تر رشد می برخی از هندوانه از طریق تزریق برخی مواد شیمیایی زودتر و سریع< مواد غذایی

 .شود وجه توصیه نمی  شده به هیچ های دستکاری دارند و مصرف این هندوانه که ترک برمی

برداشته  ها در برخی شهرهای جهان از جمله شهرهای قسمت شرق چین باز و ترک شاید شما نیز شنیده باشید که برخی از هندوانه

داران به هندوانه ها دوزهای  کنند؛ در حالی که مزرعه ها قلمداد می گی هندوانههستند و فروشندگان، باز بودن آن را نشان از رسید

 .دهنده در هوای شرجی و مرطوب تزریق و روانه بازار می کنند  چشمگیری از مواد شیمیایی رشد

ها را دارند تا از  ن هندوانهتر جلوه داد تر و سنگین داران با تزریق مواد شیمیایی قصد بزرگ دهندگان هندوانه و مزرعه برخی از پرورش

دانند با این کار چه آسیبی به سالمت افراد وارد  ها را گرانتر بفروشند؛ در حالی که نمی این طریق بتوانند بیشتر سود کنند و هندوانه

 .کنند می

ها را دو چندان  ا و اندازه آنه کنند که سرعت رشد میوه ای به نام فورکلرفنورون، نوعی سیتوکین استفاده می ها از ماده آن  در واقع

این کار ناپسند و در بسیاری از شهرهای کوچک جهان به خصوص در کشور . برد ها را از بین می کند و حالت طبیعی و سالم آن می

 .ها به نقاط دیگر متوقف شود چین شایع است و باید هرچه زودتر این قبیل اقدامات خطرناک و صادرات این میوه

های دیگری همچون کیوی و خربزه نیز  عالوه بر هندوانه، میوه. ترکد شود که می گاهی میوه آنچنان بزرگ می در این شرایط،

ها،  این اقدام سبب افزایش سطح مسمومیت میوه. شود شوند که اقدامی غیرقانونی تلقی می دستخوش چنین تغییرات مضرری می

 .شود تغییرات هورمونی در بدن انسان می شود و موجب برخی ها می کاهش کیفیت و سالم بودن میوه

19f۶۱3a0e0d۶a0=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 (سایر )توليدات دام و طيور 
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  تی به کمك مرغداران بيایدتی به کمك مرغداران بيایددولت با مشوق صادرادولت با مشوق صادرا

با توجه به کاهش صادرات تخم مرغ به بازارهای هدف، ضرورت : مدیرعامل اتحادیه سراسری تولید کنندگان مرغ تخم گذار گفت

 .پرداخت مشوق صادراتی بیش از پیش احساس می شود

با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،خبرنگار  رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه سراسری تولید کنندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با

 0الی  077هزار و  0در حال حاضر متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری : اشاره به وضعیت قیمت تخم مرغ اظهار داشت

 .تومانی در هر کیلو مواجه هستند 077با زیان هزار و  تومان است که با توجه به قیمت تمام شده ،مرغداران 377هزار و 

صادرات تخم مرغ در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با اسفند ماه به : وی با اشاره به شرایط نامساعد صادرات تخم مرغ گفت

 .سبب عدم رقابت در بازارهای صادراتی کاهش یافته است

همچون ترکیه بازارهای صادراتی را به دست گرفته اند، ضرورت پرداخت  آنکه رقبای ما با توجه به  : ترکاشوند در ادامه یادآور شد

  .مشوق های صادراتی بیش از پیش احساس می شود

با اقداماتی نظیر حذف مرغ های پایان دوره و پرداخت مشوق های صادراتی از  : پیش بینی وضعیت بازار بیان کرد وی با اشاره به 

است امیدواریم که وضعیت کنونی اصالح شود و روند قیمت ها در بازار به قیمت تمام  اختیار صندوق طیور طریق منابعی که در 

همه ساله در نیمه اول سال مشکالت صادراتی : مدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخم گذار تصریح کرد.شده نزدیک شود

که  پیش بینی می شود که میزان صادرات تخم مرغ افزایش یابد هر چند وجود دارد اما با توجه به بازاریابی های صورت گرفته، 

  .هزار تنی تخم مرغ در سال گذشته بی سابقه بوده است 31صادرات 

/news/fa/ir.yjc.www//:http000۶۱71D%/0%D%AF3%0 
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 طیور تولیدات دام
 آیانا -۹۳۶۰ اردیبهشت ۵۹: تاریخ انتشار

هاي عشایري هاي عشایري   امسال پرواربندي دامامسال پرواربندي دام/ / ميليون تومانی براي هر خانوار عشایر از طرح پرواربنديميليون تومانی براي هر خانوار عشایر از طرح پرواربندي  0.۱0.۱درآمدزایی درآمدزایی 

  شود شود   سراسري میسراسري می

میلیون  0.0های عشایر، در راستای افزایش تولید گوشت قرمز، درآمدزایی تقریبی  با شرکت خانوارهای عشایری در پرواربندی دام

از حرکت عشایر ( ایانا)مقام سازمان امور عشایر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم.تومانی را متصور هستیم

ای  با توجه به آنکه در بهمن و اسفندماه سال گذشته بارندگی: به سمت ییالق طی یک هفته گذشته خبر داد و گفتکوچنده ایران 

هزار خانوار عشایر کوچنده با  007تعداد : میرولی صفرزاده افزود.مناسبی وجود داشته، ییالق برای حضور عشایر آماده شده است

دلیل باال بودن قیمت علوفه،  به: وی خاطرنشان کرد.کنند کوچ را آغاز می میلیون واحد دامی همچون سال گذشته 01حدود 

های مولد همچنان  هایشان را بفروشند، اما دام خشکسالی و برخی مشکالت دیگر تعدادی از عشایر مجبور شدند در سال گذشته دام

ها به مرحله پرواری  ه باشد تا زمانی که این دامها وجود نداشت شود که تمایلی به فروش دام بینی می باقی مانده است و امسال پیش

ها هستیم تا بتوانیم پس از آنکه به وزن متعارفی رسیدند،  دنبال پرواربندی دام از نیمه دوم سال جاری به: صفرزاده ادامه داد.برسد

 .س دام عشایر نیز صادر کنیمهزار رأ 077شود تا بتوانیم برای سال جدید  پیگیری می: وی تصریح کرد.آنها را راهی بازار کنیم

 های عشایر میلیارد تومانی برای پرواربندی دام 007اعتبار 

حال عشایر باشند، یادآور  های عشایری آماده هستند تا در زمینه پرواربندی کمک مقام سازمان امور عشایر با اعالم اینکه تشکل قائم

عشایر از سوی بانک کشاورزی و صندوق توسعه ملی در حال تخصیص  میلیارد تومان تسهیالت برای پرواربندی دام 007مبلغ : شد

 .میلیارد تومان نیز از محل خشکسالی و مابقی منابع در اختیار صندوق عشایری قرار خواهد گرفت ۶77است و عالوه بر آن 

ها شرکت کردند،  واربندی داماستان برای اجرای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز در قالب پر ۶3در سال گذشته : صفرزاده تأکید کرد

 .ها برای پرواربندی وارد عمل شوند شود که تمامی استان بینی می اما امسال پیش

ها، تعداد  هزار رأسی دام ۶77شود که امسال با افزایش  بینی می هزار رأس دام پروار شد و پیش 077سال گذشته : وی اظهار داشت

های عشایری، میزان تولید گوشت  با طرح پرواربندی دام: صفرزاده همچنین گفت.برسد هزار رأس 077تا  ۱77های پروارشده به  دام

تن به تولید گوشت  077هزار و  شود در قالب این طرح هفت بینی می تن بود و امسال پیش ۶77هزار و  قرمز در سال گذشته شش

 00های عشایر با الشه  کیلوگرمی، دام 90عرضه الشه  های عشایری، به جای با طرح پرواربندی دام: وی در ادامه افزود.افزوده شود

 .کند کیلوگرم گوشت خالص بیشتر از حد معمول تولید می ۶0طور متوسط هر رأس دام معادل  شوند که به کیلوگرمی عرضه می

 های عشایری به شرط تخصیص اعتبار مطلوبیت طرح

د امسال عشایر بیشتری در طرح پرواربندی شرکت کنند که این شو بینی می پیش: مقام سازمان امور عشایر خاطرنشان کرد قائم

صفرزاده درباره مجموع تولیدات .میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد 0.0تواند برای هر خانوار عشایری حدود هفت تا  طرح می

بینی  کردند که در سال جاری پیشهزار تن گوشت قرمز تولید  ۶37در سال گذشته عشایر ایرانی : عشایر در سال گذشته ادامه داد

مجموع تولیدات بخش کشاورزی و گوشت قرمز در سال جاری به پنج : وی تصریح کرد.هزار تن برسد ۶30شود این تولید به  می

هزار تن مجموع تولیدات جامعه عشایری  077هزار تن خواهد رسید، در حالی که سال گذشته پنج میلیون و  077میلیون و 

 ./شود وضعیت اعتبارات به شرط تخصیص در سال جاری مطلوب عرضه می: در پایان یادآور شدصفرزاده .بود

/news/fa/ir.iana.www//:http97۶0۱D%/0%D%AF0%B۶%D0% 

http://www.iana.ir/fa/news/30176/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-75-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/news/30176/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-75-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 تولیدات دام و طیور
 ایسنا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۳جمعه 

  ریزي و تغيير قيمت مرغ ریزي و تغيير قيمت مرغ   جوجهجوجهاحتمال کاهش احتمال کاهش 

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ و تعادل عرضه و تقاضا از خرداد امسال به دلیل کاهش میزان جوجه ریزی 

 . توسط مرغداران خبر داد

های صورت گرفته، در نهایت مرغداران  ریزی برنامهبا توجه به جلسات انجام شده و : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد خانی در گفت مهدی یوسف

 . میلیون قطعه در ماه کاهش دهند 00ریزی خود را به  متقاعد شدند که برای تعادل بازار و میزان عرضه و تقاضا باید جوجه

 . شود ریزی می میلیون قطعه جوجه ۶۶7در حال حاضر ماهانه حدود : وی یادآور شد

پارسال تا به امروز مرغداران با ضرر و زیان زیادی مواجه شدند، در نهایت قبول کردند تا میزان   اینکه از اردیبهشت با توجه به: خانی گفت یوسف

شود و می توان گفت با تعادل عرضه و تقاضا، وضعیت بهتری را از ابتدای  تولیدات خود را کاهش دهند که خوشبختانه این امر از خرداد اجرا می

 . رغ شاهد خواهیم بودتابستان در بازار م

یابد و  ها کاهش می در حال حاضر با توجه به عرضه باال و تولید زیاد، طبیعی است که قیمت: رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی ادامه داد

 . مرغداران متضرر می شوند که امیدواریم از خردادماه و با آغاز فصل تابستان بازار بهبود یابد

در : تومان نسبت به اوایل هفته افزایش یافته ولی نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است، عنوان کرد 077قیمت مرغ حدود  وی با بیان اینکه

 . تومان است 0777تومان و در کشتارگاه  0۶77دار  تومان، تحویل مغازه 0۱77فروشی ها  حال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ در خرده

تقاضا همچنان ضعیف است و تغییری در  در حال حاضر  :تومان است، گفت 9077ر کیلوگرم مرغ زنده خانی با بیان اینکه قیمت ه یوسف

 . وضعیت مرغداران ایجاد نشده است

/news/fa/ir.isna.www//:http3070797731۶D%/0%A0%D0%AD 
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 (سایر )ليدات زراعی تو
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 چاي
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  ميليارد تومان وام به چایکارانميليارد تومان وام به چایکاران  33پرداخت پرداخت / / برداشت برگ سبز چاي آغاز شدبرداشت برگ سبز چاي آغاز شد
هزار تومان  ۱77صندوق حمایت از صنعت چای کشور به ازای هر هکتار باغ مبلغ یک میلیون و : رئیس سازمان چای کشور گفت 

 . کند جاری به چایکاران پرداخت می وام مساعده

شرایط آب و هوای مساعد در شمال کشور با توجه به : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ولی روزبهان در گفت محمد

 .های اخیر بر باغات چای کشور حاکم است بارندگی

 .ی به صورت غیر رسمی از ابتدای اردیبهشت آغاز شده استبرداشت برگ سبز چا: وی افزود

کارخانه هم برای خرید و تولید  37تن برگ سبز از باغات شمال کشور برداشت شده و  ۱7تاکنون : افزود رئیس سازمان چای کشور

 .اند چای خشک قرارداد امضاء کرده

کارخانه چای  ۶0 تاکنون: شود، گفت خی مقات کشوری آغاز میوی با بیان اینکه در روزهای آینده برداشت رسمی چای با حضور بر

 .است  در شمال کشور آغاز به کار کرده

بینی  اگر شرایط آب و هوایی مساعد باشد، پیش: هزار تن برگ سبز چای تولید شد، افزود 00روزبهان با بیان اینکه سال گذشته 

 .شور برداشت شودهزار تن برگ سبز چای از باغات ک 30شود امسال حدود   می

تن چای خشک استحصال شد که امیدواریم با توجه به میزان  ۱77هزار و  ۶3سال گذشته : رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

 .هزار تن چای خشک تولید شود 0۶بینی شده در سال جاری  برداشت پیش

هزار هکتار از باغات رها شده چای به چرخه  1ر و هزا 9به ترتیب  از تولید دولت با حمایت 31و  39های  در سال: وی بیان داشت

 .تولید برگشت

در بهار، امسال این  مالی چایکاران با توجه به مشکالت: روزبهان با اشاره به صندوق حمایت از صنعت چای کشور اظهار داشت

 .کند پرداخت می وام مساعده جاری هزار تومان به باغداران ۱77صندوق به ازای هر هکتار باغ چای یک میلیون و 

به باغداران چای  ...مساعده جاری برای تغذیه، عملیات به زراعی، خرید لوازم ضروری و  وام: رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

 .میلیارد تومان به آنها پرداخت شده است 3شود و تاکنون مبلغ  پرداخت می

تومان و  0۶07سال گذشته چای درجه یک به قیمت : ، گفتوی با بیان اینکه هنوز نرخ خرید تضمینی چای اعالم نشده است

شود نرخ خرید تضمینی چای در سال جاری متناسب با  بینی می تومان از باغداران خریداری شد و پیش ۶0۶7با قیمت  0درجه 

 .نرخ تورم افزایش یابد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶9307070777107 
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 چای
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  شودشود  زودي نهایی میزودي نهایی می  قيمت تضمينی برگ سبز چاي بهقيمت تضمينی برگ سبز چاي به

توان برای تولید سال جاری  بارش از این به بعد وجود داشته باشد، نمی از آنجا که ممکن است تابستانی خشک و بهاری کم

قریب  از اعالم عن( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال امروز در گفت.دبینی کر پیش

های  صورت موردی در شهرستان برداشت برگ سبز چای به: قیمت تضمینی برگ سبز چای در آینده نزدیک خبر داد و گفت

 .شود ماه همگانی می بهشتمختلف گیالن و مازندران آغاز شده و از دهم اردی

شود که ظرف امروز و فردا  بینی می با وجود آنکه قیمت تضمینی برگ سبز چای هنوز اعالم نشده، اما پیش: ایرج هوسمی افزود

ایم که قیمت تضمینی بیش از آنچه که هر سال  های گذشته پیشنهاد داده با وجود آنکه از سال: وی خاطرنشان کرد.نهایی شود

دار شویم، اما  درصد چای مورد نیاز کشور را عهده 07یابد، باشد تا رضایت چایکاران تأمین شده و قادر شویم تولید  افزایش می

اعالم قیمت تضمینی برگ سبز چای و سایر محصوالت : مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال ادامه داد.گشایشی حاصل نشده است

 .شود گاه نظر تولیدکنندگان در این بخش لحاظ نمی بنابراین هیچ کند؛ تضمینی را شورای عالی اقتصاد تعیین می

هزار  تومان و برگ سبز درجه دو، یک ۶07در سال گذشته قیمت هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک، دوهزار و : هوسمی تصریح کرد

 .طور قطع افزایش خواهد یافت تومان بود که امسال به 007و 

دلیل متغیر بودن شرایط آب و هوایی و امکان  ار تن چای خشک در کشور تولید شد و بههز ۶3در سال گذشته : وی یادآور شد

 .بینی برای تولید سال جاری بسیار دشوار است تابستانی خشک در کشور، پیش

 های تولید باشد تا چایکاران امیدواریم که تعیین قیمت تضمینی برگ سبز چای با احتساب هزینه: هوسمی در پایان تأکید کرد

 ./بتوانند در این بخش تولید مناسبی را رقم بزنند و درآمد مکفی کسب کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http97۶07D%/3%00%DB%0%C 
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 چای
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  در راستاي اقتصاد مقاومتیدر راستاي اقتصاد مقاومتی اخلیاخلیپيشبرد صنعت چاي دپيشبرد صنعت چاي د

حمایت دولت و مصرف بهینه مردم ازتولیدات داخلی چای باید :رئیس اداره ترویج و جلب مشارکت سازمان چای کشور گفت

خبرنگار اقتصادی باشگاه سیدمحسن سنجری رئیس اداره ترویج وجلب مشارکت سازمان چای کشور در گفتکو با.استمرار یابد

تداوم سیاست خرید تضمینی برگ سبز چای باتوجه به حساسیت و آسیب : ،پیرامون صنعت چای داخلی گفتخبرنگاران جوان

 .پذیری باالی این کاال،کوچک بودن باغات،خردمالکی، و سایر عوامل الزم است که ادامه یابد

در اقتصاد کشور در سال اقدام وعمل،و تامین سالمت جامعه، باید فرهنگ صحیح به منظور پیشبرد صنعت چای :سنجری بیان کرد

 .مصرف چای ایرانی نهادینه شود

 .ایجاد و گسترش مراکزعرضه تخصصی این کاال، با نظارت سازمان چای کشور در این راستا صورت می پذیرد:وی افزود

جلوگیری از انباشته شدن این کاال در انبار و رونق بازار چای ایرانی به منظور:سنجری با اشاره برنظارت بر کیفیت چای اظهار داشت

 .حمایت های دولت و مصرف بهینه مردم ازاین کاال باید استمرار یابد

یکی ازاقدامات سازمان چای کشور،برنامه ریزی برای بیمه فراگیر باغات می باشد تا چایکاران در صورت وقوع : وی تصریح کرد

 .آن بهره مند شوند حادثه، از مزایای

این سازمان در سال جاری بیش ازسالهای قبل درتالش است که در بحث هدایت و آموزش و : سنجری در پایان اظهار داشت 

 .نظارت بر کیفیت این کاال عملکرد قابل توجه ای را ارائه دهد

/news/fa/ir.yjc.www//:http0000097D%/3%DB%BE% 
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 چای
 ایسنا – ۹۳۶۰اردیبهشت  ۹چهارشنبه 

  هزار تنی واردات چاي در سال جاري هزار تنی واردات چاي در سال جاري   00کاهش کاهش 

 . شغل جدید در حوزه چای ایجاد و از واردات دوهزار تن چای کاسته شود 077شود که یک هزار و  بینی می در سال جاری پیش

های رها شده چای را دوباره احیا  خبر اسنا در گیالن،محمدولی روزبهان با اشاره به اینکه چایکاران طی دوساله اخیر باغبه گزارش گروه دریافت 

های رهاشده به  هزار هکتار از باغ در سال گذشته سه:هزار هکتار باغی که رها شده بود به تدریج به عرصه برگشت،گفت کردند و از آنجا که هشت

شود که بخش دیگری در دوره  بینی می هزار هکتار باقیمانده، پیش های چای است و از پنج درصد باغ 97ن رقم معادل عرصه برگشت که ای

 . برداری جدید به عرصه برگردد بهره

ر هکتار شود و اگر ه تن برگ سبز چای به عرصه اضافه می 077هزار و  هزار تا یک هزار هکتار مابقی، یک در صورت بازگشت پنج:وی اضافه کرد

میلیون دالر از واردات چای  07هزار شغل جدید ایجاد شده و  بتواند برای یک نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند، در مجموع سه

 . شود کاسته می

ردات شغل جدید دیگر ایجاد شود و از وا 077شود که یک هزار و  بینی می در سال جاری پیش:رئیس سازمان چای کشور خاطرنشان کرد

 . میلیون دالر از واردات چای خشک به کشور کم شود ۶7دوهزار تن کاسته شده و در مجموع 

شود، هنوز قیمت خرید تضمینی  ماه آغاز می برای سال جدید که برداشت برگ سبز چای که در نیمه نخست اردیبهشت:روزبهان ادامه داد

 . شود الحساب به آنها پرداخت می صورت علی ان بهمشخص نشده است، اما خرید انجام شده و بهای خرید چایکار

شود در سال جاری بیش از حد تورم افزایش یابد، کلیه پول  بینی می پس از آنکه بهای خرید تضمینی چای مشخص شد که پیش: وی افزود

 . شود چایکاران به حساب آنها واریز می

/news/fa/ir.isna.www//:http30707۶771۶0A%DA%/3%D0%A 
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 حبوبات 
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۱:  تاریخ

  تر شدتر شد  عدس از برنج هم گرانعدس از برنج هم گران/ / دالیل افزایش قيمت عدس در بازاردالیل افزایش قيمت عدس در بازار
ل افزایش قیمت این حبوب بازی و کاهش سطح کشت تولید عدس در کشور دو عام دالل: رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت 

 . هستند، اما وزارت جهاد هم باید فکری به حال تولید و توزیع این گونه کاالها برای جلوگیری از افزایش قیمت کند

رمصرف مردم مدام روند ، طی یک سال اخیر قیمت عدس به عنوان یکی از حبوبات پخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی 

تومان بود که به مرور  1077سال گذشته در همین موقع کیلویی ( کانادایی)افزایشی داشته است، تا جایی که قیمت عدس وارداتی 

هزار تومان و عدس  ۶9داران سطح پایتخت عدس ایرانی را کیلویی  فروشان مولوی رسید و امروز مغازه هزار تومان در بازار عمده 0تا 

 .فروشند هزار تومان می ۶7انادایی را کیلویی ک

برخی از فروشندگان سطح بازار علت افزایش قیمت عدس را حضور دالالن در بازار کاالهای اساسی از جمله برنج و حبوبات 

 .کنند دانند و برخی دیگر کاهش سطح کشت عنوان می می

عدسی که در داخل تولید : زایش قیمت عدس به خبرنگار فارس، گفتمحمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد اف

 .شود دهد و برای همین بخشی از نیاز از طریق واردات تأمین می شود کفاف مصرف داخل را نمی می

 .شد قیمت عدس تولید داخل ممکن بود از این هم باالتر باشد وی بر این نکته تأکید کرد که اگر عدس وارد نمی

ها دامن بزند این گونه  تواند به افزایش قیمت ه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به اینکه چقدر حضور دالالن در بازار میرئیس اتحادی

زمانی دالالن پول خود را در بازار ارز، سکه و یا خودرو گذاشته بودند، اما اکنون با تغییر این وضعیت در بازارها پاسخ داد که یک 

 .اند که بازی با رزق مردم و کاری خطرناک است مواد غذایی از جمله برنج و حبوبات کردهاین پول را روانه بازار 

دارند و به محض افزایش  به گفته آقاطاهر دالالن در فصل مناسب این گونه کاالها را از کشاورز خریداری کرده و در انبار نگه می

 .این اتفاق افتاد و اکنون نوبت به حبوبات از جمله عدس رسیده است زمانی در مورد برنج و خرما. کنند قیمت آن را روانه بازار می

 .وزارت جهاد کشاورزی باید در ارتباط با خرید و توزیع و یا صادرات کاالهای مورد نیاز مردم فکری بکند: وی تصریح کرد

=nn?php.newstext/com.newsfars.www//:http۶9307071777010 
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 حبوبات
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  چين غالت به عرصه در سال جهانی حبوباتچين غالت به عرصه در سال جهانی حبوبات  ورود بتهورود بته/ / چين غالت به بازار آمدچين غالت به بازار آمد  بتهبته

 .با الگوبرداری از حرکت دست کارگران، برداشت مکانیزه عدس، نخود، غالت و شالی، گواهی ثبت اختراع گرفت

این : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های دیم ناهموار و شالی در گفت چین زراعت مخترع بته

ای همچون عدس  های پاکوتاه و بوته ای طراحی شده که توانایی برداشت زراعت گونه دستگاه با توجه به شرایط بومی زراعی کشور به

 .های ناهموار دارای سنگ و کلوخ را دارا است های آبی و دیم و غیرردیفی و زمین تو نخود را در کش

استفاده از این دستگاه در عرصه به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کمک کرده و به محیط زیست نیز خدمت : جواد نادری افزود

نیم هکتار در ساعت را داشته و برای استفاده در  این دستگاه توان برداشت محصول با سرعت حداقل: وی خاطرنشان کرد.کند می

 .بیش از سه میلیون هکتار از اراضی پتانسیل برداشت دارد

برای توسعه مکانیزاسیون و کمک به : کند، ادامه داد کمک می GNPنادری با بیان اینکه برداشت مکانیزه به افزایش تولید درآمد و 

 .ثرگذار خواهد بودگذار از کشت معیشتی به کشت تجاری بسیار ا

یابد و به ترسیب کربن که  دلیل افزایش پوشش گیاهی، کاهش فرسایش خاک و نفوذپذیری آب افزایش می به: وی تصریح کرد

 .کند نیز هست، کمک می( FAO)مدنظر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

یجاد گرایش به توسعه زراعت دیم با توجه به شرایط کمک به حفظ منابع آبی دینامیک و استاتیک از طریق ا: نادری یادآور شد

کیلوگرم در  07تا  ۱7آبی در کشور، احیا و برقراری تناوب زراعی در اراضی آیش، تولید نیتروژن ارگانیک به میزان  خشکسالی و کم

 .هکتار و کمک به حاصلخیزی خاک از دیگر مزایای این دستگاه است

 جهانی حبوبات کن غالت به عرصه در سال ورود بوته

برداشت موفق حبوبات شبیه برداشت سنتی، اما : گذاری سال جاری به نام حبوبات اشاره کرد و اظهار داشت این مخترع جوان به نام

 .تواند اثرگذار باشد با سرعت باالتر در سال حبوبات می

میزان خطا و نقایص موجود به کمترین  شود در سال گذشته برخی نقایص آن برطرف شده و امسال نیز تالش می: وی تأکید کرد

 .حد خود برسد تا وارد تولید تجاری شویم

این در حالی است که دستگاه پنوماتیک که : میلیون تومان برشمرد و گفت 97شده این دستگاه را کمتر از  نادری هزینه تمام

هاد شد، اما این دستگاه در اراضی پرکلوخ میلیون تومان به ایران پیشن ۶07های ردیفی است سال گذشته با قیمت  مخصوص کشت

بند آن قابلیت نصب روی انواع  ای ندارد و همچنین دنباله این دستگاه کششی بود و تیغه: وی همچنین افزود.کشور کارساز نیست

ت که هایی همچون عدس، نخود، غالت و شالی اس چین زراعت دیم ناهموار مخصوص زراعت گفتنی است، بته.تراکتورها را دارد

لیسانس توسعه روستایی است، در شهریورماه سال  توسط کارشناس بانک کشاورزی که دارای مدرک لیسانس دامپروری و فوق

 ./های علمی و صنعتی کشور دریافت کرده است گذشته گواهی ثبت اختراع از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و مرکز پژوهش

/news/fa/ir.iana.www//:http97۶۱0D%/0%A0%D0%%AA 
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 حبوبات
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  جدولجدول+ + درصدي قيمت حبوباتدرصدي قيمت حبوبات  9۶9۶افزایش افزایش 

 ۶0.3شکر  درصد، قند و 90.0درصد، سبزی  ۶۱.0درصد، برنج  9۶.0براساس گزارش بانک مرکزی، در یکسال اخیر قیمت حبوبات

 .درصد افزایش یافته است ۶1.0درصد و چای 

خبرنگاراقتصادی باشگاهخبرنگاران قاسمعلی حسنی عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداری مواد غذایی در گفت و گو با 

 ۶0ع برنج ایرانی از دی ماه به دلیل رشد تقاضا با افزایش قیمت انوا: درخصوص قیمت اقالم پر مصرف غذایی در بازار گفت جوان؛

تومان به  ۶77هزار و  3درصدی قیمت همراه بوده است و در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک در عمده فروشی ها از 

 .تومان رسیده است 077هزار و  ۶7

تومان، لوبیا قرمز هزار تومان و لوبیا چیتی هزار  077ه هر کیلو لپه در فروردین ما: وی با اشاره به افزایش قیمت انواع حبوبات، گفت

 .تومان افزایش قیمت داشته است 977و 

تومان، لپه  177هزار و  0در حال حاضر قیمت هر کیلو گرم لپه ایرانی : عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداری در ادامه یاد آورشد

 077هزار و  0تومان، لوبیا چیتی  077هزار و  ۱تومان، عدس کانادایی  077ار و هز 0تومان، لوبیا قرمز  077هزار و  0خارجی 

تومان در عمده فروشی ها به  077هزار و  ۱تومان و ماش  007هزار و  ۱تومان، لوبیا چشم بلبلی  077هزار و  0تومان، نخود ایرانی 

 .درصدی به مردم عرضه می شود ۶0ا افزایش این قیمت ها براساس قانون در خرده فروشی ها ب:وی افزود.فروش می رسد

تا کنون کارخانه های روغن نباتی در قیمت ها تغییری را : حسنی در پاسخ به شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت روغن نباتی نیز گفت

افزایش می باید وی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش مصرف غالت و حبوبات در ماه رمضان، قیمت ها .اعمال نکرده اند

 .افزایش قیمت مجدد حبوبات در ماه رمضان به سیاست های دولت بستگی دارد: یا خیر؟ بیان کرد

 :اما قیمت برخی حبوبات به شرح زیر است

 درجه یک ممتاز محصول

 تومان 077هزار و  0 تومان 077هزار و  ۱ نخود ایرانی

 تومان 077هزار و  ۱ تومان ۶77هزار و  0 ماش

 تومان 077هزار و  ۱ تومان 077هزار و  0 ا قرمزلوبی

 تومان 077هزار و  ۱ تومان 077هزار و  0 لوبیا چشم بلبلی

 تومان 077هزار و  0 تومان ۶77هزار و  0 لوبیا چیتی

 تومان 077هزار و  0 تومان 077هزار و  0 لوبیا سفید

 تومان 077هزار و  9 تومان ۶77هزار و  1 لپه باقال زرد

 377پوست کنده  جو

 گرمی

 هزار تومان 0 تومان 977هزار و  0

 تومان ۱77هزار و  0 تومان 377هزار و  0 گرمی 377جو پرک 

 هزار تومان ۶9 تومان 077هزار و  ۶0گرمی  077زرشک پفکی 

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

 تومان 177هزار و  9 هزار تومان 1 گرمی 377سویا 

درصد،  90.0درصد، سبزی  ۶۱.0درصد، برنج  9۶.0زی، در یکسال اخیر قیمت حبوباتالزم به ذکر است براساس گزارش بانک مرک

 .درصد افزایش یافته است ۶1.0درصد و چای  ۶0.3قند و شکر 

/news/fa/ir.yjc.www//:http000717۱D%/0%A0%D3%0۶% 
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 خرما 
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  سودجویی دالالن دليل اصلی افزایش قيمت خرماسودجویی دالالن دليل اصلی افزایش قيمت خرما

 .گاهی بدلیل نبود مدیریت بازرگانی صحیح و در سایه وجود دالالن، قیمت خرما افزایش می یابد: یک کارشناس کشاورزی گفت

دلیل گرانی خرما در   ،در خصوصخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانکیانوش شیرمحمدی کارشناس کشاورزی در گفتگو با 

صادرات و همچنین سوءاستفاده دالالن و واسطه ها در نزدیکی ماه مبارک رمضان از دالیل اصلی افزایش : این فصل از سال گفت 

 .قیمت این محصول است

خرما در ایران درحال حاضر حرف اول را در جهان میزند و بعد از کشور ما کشورهای مصر  تولیدات: شیرمحمدی افزود 

 .،عراق،سوریه در رتبه های بعدی قرار دارند

گاهی بدلیل نبود مدیریت بازرگانی صحیح، دالالن و واسطه گران این صنعت با سودجویی خرماها را در انبارها و :وی تصریح کرد

 .کنند و در مواقع لزوم به قیمت گزاف می فروشند سردخانه ها نگهداری می

خرما یکی از مهمترین محصوالت باغی است که نقش مهمی در امنیت غذایی،حفظ و : این کارشناس کشاورزی اذعان داشت 

 .پایداری محیط زیست و صادرات و ارزآوری برای کشور دارد

/news/fa/ir.yjc.www//:http000۶01۱D%/0%B9%D3%00% 
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 خرید تضمينی
 فارس - 30/70/7۱:  تاریخ

  هزار تن رسيدهزار تن رسيد  00خرید کلزا به خرید کلزا به / / هزار تن گندم خریداري شدهزار تن گندم خریداري شد  70۸70۸
ار تن رسید و همزمان با هز 107استان جنوبی کشور به مرز  0خرید تضمینی گندم در : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت 

 . هزار تن دانه روغنی کلزا هم از کشاورزان خریداری شد 0خرید گندم 

هزار تن گندم از کشاورزان در مناطق جنوبی  107علی قنبری از خرید تضمینی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .است میلیارد ریال 077هزار و  0ریالی گندم های خریداری شده  ارزش :کشور خبرداد و گفت

شود که  هزار تن گندم به مراکز خرید این شرکت تحویل داده می 97روزانه بیش از : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود

 .اختصاص داده است هزار تن، بیشترین میزان خرید این محصول را به خود 977با خرید بیش از  استان خوزستان 

های فارس، کرمان، بوشهر، ایالم، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در  همچنین خرید تضمینی گندم در استان: قنبری تصریح کرد

 .از گندمکاران خریداری شده است ها هزار تن گندم نیز در این استان ۶07حال انجام است و حدود 

 .مرکز خرید فعال شده است 907استان یاد شده در حال حاضر  0 برای خرید تضمینی گندم در: وی تصریح کرد

ریال با ۶97۱0ریال و برای گندم دروم  ۶0070قنبری تاکید کرد که نرخ تضمینی مصوب و اعالم شده برای خرید گندم معمولی 

ید این محصول توسط ها در خر زدگی است که این شاخص درصد سن 0درصد و با حداکثر  0درصد و افت غیر مفید  1افت مفید 

 .شود مراکز خرید اعمال می

جاری با رویکرد خرید گندم با کیفیت تدوین  معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه دستورالعمل خرید تضمینی گندم در سال

خلی از کشاورزان میلیون تن گندم با کیفیت دا 3شده، اظهار امیدواری کرد که مراکز خرید این شرکت در سراسر کشور بیش از 

 .خریداری کنند

بهای : هزار تن اعالم و عنوان کرد 07میلیون و  0مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران مقدار خرید سال زارعی گذشته را 

ا ه شود و امسال تمام تالش های خریداری شده پس از تامین اعتبار خرید و انجام عملیات بانکی به حساب کشاورزان واریز می گندم

 .معطوف به تامین اعتبارات مورد نیاز خرید و پرداخت به موقع وجوه گندم ها و جلب رضایت گندمکاران است

همزمان با خرید گندم در : ی روغنی کلزا توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران اشاره کرد و افزود قنبری همچنین به خرید دانه

هزار تن از این دانه روغنی از کشاورزان در  0و تاکنون حدود  ها شروع شده مناطق جنوبی کشور، خرید کلزا نیز در برخی استان

 .های خوزستان، ایالم و سیستان و بلوچستان خریداری شده است استان

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶930707۱77۶973 
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 خشکسالی
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 دانه هاي روغنی
 فارس - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

  واکنش حفظ نباتات به درخواست هاي واردات دانه آفتابگردان از آمریکا و روسيهواکنش حفظ نباتات به درخواست هاي واردات دانه آفتابگردان از آمریکا و روسيه

 .مریکا اعالم شداز کشور روسیه و آ( به استثناء بذر)شرایط قرنطینه ای واردات دانه آفتابگردان جهت مصارف روغنکشی و خوراکی 

از کشور روسيه و ( به استثناء بذر)شرایط قرنطينه اي واردات دانه آفتابگردان جهت مصارف روغنکشی و خوراکی 

 .آمریکا اعالم شد

از کشور روسیه و آمریکا در فهرست کاالهای با ریسک ( به استثناء بذر)واردات دانه آفتابگردان جهت مصارف روغنکشی و خوراکی 

 .ای متوسط قرار داشته و انجام آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای اعالمی استقرنطینه 

به گزارش ایانا، محمد علی باغستانی میبدی رییس سازمان حفظ نباتات کشور در نامه ای خطاب به مهر فرد قائم مقام بازرگانی 

تحلیل خطر صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان یاد  وزیر جهاد کشاورزی با موضوع اعالم شرایط قرنطینه ای با استناد به نتایج

از کشور ( به استثناء بذر)شده که در پی در خواست های واصله برای واردات دانه آفتابگردان جهت مصارف روغنکشی و خوراکی 

 .دروسیه و آمریکا وصل شده است، شرایط واردات این محصول را به ایران از مبداء کشورهای نامبرده اعالم کر

ریسک "قابل دریافت است، به صورت اینجا و اینجا  کشور یاد شده که از 0بر اساس این نامه شرایط قرنطینه ای این محصول از 

 .بوده است، لذا انجام بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز وروردی و گمرک ترخیص کننده ضروری است "نطینه ای متوسطقر

/news/fa/ir.iana.www//:http977۱9D%/3%00%D0%A0 
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 دانه های روغنی
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  6دو شنبه 

  هزار تن کلزا خریداري شدهزار تن کلزا خریداري شد  ۱۱

هنوز در مورد : هزار هکتار کلزا در خوزستان گفت ۶7های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کشت  مدیرکل دانه< کشاورزی

 .بندی نشده است زده جمع های سیل وضعیت مزارع کلزا استان

 .استان آغاز شده است ۱کار خرید و برداشت دانه کلزا در : کشاورزان گفت علیرضا مهاجر با اشاره به خرید کلزا از

هزار تن  0تاکنون : تومان عنوان کرد و افزود 0097های روغنی وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید هر کیلوگرم کلزا را  مدیرکل دانه

 .کلزا خریداری و یک سوم پول آن هم به کشاورزان پرداخت شده است

شود، امسال حدود  بینی می پیش: هزار هکتار از اراضی کشور کشت شده است، بیان داشت ۱1ان اینکه کلزا در سطح مهاجر با بی

 .هزار تن کلزا تولید شود ۶77

بندی نشده  هنوز در این رابطه جمع: کشور اظهار داشت  های سیل زده وی در مورد وضعیت مزارع کلزا در خوزستان و سایر استان

هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان امسال به زیر کشت  ۶7: های روغنی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد نهمدیرکل دا.است

 .دانه روغنی کلزا رفته است

۱90۶۱1bae791۱0d70e۱0170c=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 روغن
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  ورود و ترخيص روغن هاي خوراکی از طریق دانشگاه ها انجام خواهد شدورود و ترخيص روغن هاي خوراکی از طریق دانشگاه ها انجام خواهد شد

تمامی فرآیندهای ورود و ترخیص روغن های : رئیس اداره غذایی و آشامیدنی با منشأ دامی و دریایی سازمان غذا و دارو گفت

 .اه ها انجام خواهد شدخوراکی از طریق دانشگ

تمامی فرآیندهای ورود و ترخیص روغن های : رئیس اداره غذایی و آشامیدنی با منشأ دامی و دریایی سازمان غذا و دارو گفت

 .خوراکی از طریق دانشگاه ها انجام خواهد شد

که طی بخشنامه ای به معاونت های غذا و با توجه به دستور ریاست سازمان غذا و دارو : به گزارش ایانا، هومن محمد رئوفی، افزود

 .دارو سراسر کشور ابالغ شد، تمامی فرآیندهای ورود و ترخیص روغن های خوراکی از طریق دانشگاه ها انجام خواهد شد

 .در سال جاری بحث تمرکز در این موضوع نیست و از طریق دانشگاه ها قابل انجام است: وی گفت

و دارو نیز بر تمامی فرآیندها نظارت جدی خواهد داشت و به دنبال آن به زودی از طریق سامانه  سازمان غذا: رئوفی اظهار داشت

 .الکترونیک به صورت مناسب تر و ساده تر قابل انجام خواهد بود

/news/fa/ir.iana.www//:http97770D%/3%00%D0%B۶% 
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 روغن
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  ۹چهار شنبه 

  خبرهاي جدید از روغن پالمخبرهاي جدید از روغن پالم

گران شدن تعرفه روغن پالم باعث کنترل مصرف آن شده است و : دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت رییس <مواد غذایی

 .شود کاهش مصرف آن امسال نیز دنبال می

با مصوبه شورای عالی سالمت واردات : وضعیت وجود روغن پالم در مصارف غذایی کشور، گفت زهرا عبداللهی در رابطه با آخرین

 .شود ای که مورد نیاز است، وارد کشور می روغن پالم ساماندهی و کنترل شده و به اندازه

هدف از کاهش مصرف  طبق مصوبه سازمان غذا و دارو، مصرف روغن پالم در صنایع لبنی ممنوع اعالم شده است و: وی ادامه داد

در نتیجه این برنامه همچنان در سال جدید نیز . روغن پالم این بوده که دریافت اسید چرب اشباع شده به جامعه پایین آورده شود

 .دنبال خواهد شد

دیشیده شده تا با افزایش تعرفه در مصرف این روغن تمهیداتی ان: عبداللهی میزان استاندارد مصرف روغن پالم را اعالم نکرد و گفت

 .قیمت نیست که صنایع غذایی بتوانند از آن در تمام مصارف استفاده کنند  ورود آن کنترل شود بنابر این ارزان

های  برای به صفر رساندن اسید چرب ترانس اقدامات بسیار زیادی انجام شده و برای کاهش و بهبود آن امسال برنامه: وی ادامه داد

است به صفر  درصد  0شود طبق این برنامه تا پایان امسال باید میزان اسید چرب ترانس که اکنون  یسال قبل همچنان دنبال م

به  D سازی مواد غذایی مانند افزودن ویتامین غنی  :خبر داد و گفت D و A های سازی روغن با ویتامین وی همچنین از غنی.برسد

 .شود هایی است که دنبال می مهها از دیگر برنا سازی روغن با برخی ویتامین آرد و غنی

 یاری چه خبر؟ از برنامه مکمل

های دخترانه و پسرانه به صورت  یابد به طوریکه در دبیرستان امسال ادامه می D یاری ویتامین برنامه مکمل :وی همچنین گفت

 . شود توزیع می D هزار واحد ویتامین 07ماهانه 

سال و زنان  0شود و تمام کودکان زیر  داده می D واحدی ویتامین 07لمندان مکمل در قالب شبکه به زنان میانسال و سا :وی گفت

 .باردار به صورت رایگان مکمل را خواهند گرفت

شود و هر پایگاه سالمت در  یاری آهن اجرا می های دخترانه به صورت رایگان برنامه مکمل در مدارس به ویژه دبیرستان :وی گفت

های  دهد و در روستاها همه افراد تحت پوشش قرار خواهند گرفت و طرح محله خود را پوشش مینفری  ۶077سطح شهر جمعیت 

 .یاری در قالب برنامه مراقبت باید اجرا شود مکمل

a9f9d0a7ee7=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 زعفران
 ایسنا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۳عه جم

  دالالن زعفران کار خود را کردند دالالن زعفران کار خود را کردند 

درصدی از نظر ارزشی و وزنی مواجه بود که به گفته کارشناسان و  00سال گذشته با وجود افزایش تولید، صادرات زعفران با کاهش حدود 

 . کنندگان، این محصول به علت سودجویی دالالن با چنین مشکلی مواجه شده است صادر

تولید این  ۶939درصد نسبت به سال  ۶0توان گفت حدود  تن زعفران تولید شد که می 977به گزارش خبرنگار ایسنا، سال گذشته بالغ بر 

درصد کاهش از نظر وزنی و ارزشی  00های صورت گرفته با حدود  ریزی محصول ارزآور افزایش یافت، اما صادرات آن برخالف تصورات و برنامه

 . مواجه شد

هزار دالر  977میلیون و  ۶۱0کیلوگرم زعفران به ارزشی بالغ بر  003تن و  ۶۶9های رسمی منتشر شده در سال گذشته  را که براساس آمارچ

 . کاهش داشته است ۶939درصد نسبت به سال  00.1درصد و از نظر ارزشی  00.0کشور مختلف صادر شد که از نظر وزنی  10به 

ای جنوبی، آلمان، اردن، اسپانیا، استرالیا، استونی، افغانستان، امارات، انگلستان، آمریکا، ایتالیا، بحرین، برزیل، پاکستان، چین، ژاپن، آفریق

بلژیک، بوسنی هرزگوین، تایوان، ترکیه، ترکمنستان، جمهوری چک، سنگاپور، سوئد، عراق، عربستان، عمان، روسیه، فرانسه، فیلیپین، قطر، 

مشتری زعفران ایرانی در سال گذشته بودند که به گفته  10کنگ، هند و یونان  الزی، موریس، نروژ، نیوزلند، هلند، هنککانادا، کویت، لبنان، م

 . کنندگان این محصول بازی دالالن با قیمت زعفران باعث شد تا صادرات این محصول در سال گذشته کاهش یابد کارشناسان و صادر

 های گذشته درصدی نرخ طی سال 07ن بازی دالالن با قیمت زعفران و نوسا
با وجود تولید مناسب این محصول، برخی دالالن با قیمت زعفران بازی کردند و  –عضو شورای ملی زعفران  –چرا که به گفته علی حسینی 

 . ماه متوقف کردند و دیگر کشوری حاضر به خرید زعفران نشدند صادرات آن را در دی

میلیون تومان بود، به کیلویی شش میلیون تومان رساندند و به همین  1.0ن ایرانی را که قیمتش حدود کیلویی برخی دالالن زعفرا: وی افزود

 . دلیل کشوری حاضر نشد این محصول را بخرد

ن باید هایی در کار است که صادرات این محصول ارزآور و با ارزش را از ایران بگیرند که مسئوال دست: عضو شورای ملی زعفران تصریح کرد

 . هرچه زودتر دست به کار شده و بازار ایرانی را سامان دهند

درصد  ۶.0هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل از آن با  077قیمت هرکیلو زعفران صادراتی نیز در سال گذشته حدود چهار میلیون و 

دهد و این نوسان قیمت طی  درصد کاهش را نشان می 0۶بیش از  ۶93۶و  ۶937های  افزایش مواجه شده است در حالی که نسبت به سال

کنند و کسی هم نیست که با آنها برخورد  های گذشته بیانگر این است که دالالن در هر زمان بسته به منافع خود با بازار زعفران بازی می سال

کشاورزی استراتژیک و ارزآوری مانند زعفران هرچه  های متولی باید برای ساماندهی بازار محصوالت وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه. کند

تر دست به کار شوند تا هنگام فصل برداشت این محصول هر داللی به خود اجازه ندهد تا محصول تولیدی کشاورزان را بخرد و در  سریع

 . اش احتکار کند خانه

/news/fa/ir.isna.www//:http30707977301D%/0%D%AF3 
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 زعفران
 ایسنا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۱شنبه 

  کيلو طالي سرخ ایرانی کيلو طالي سرخ ایرانی   7۶7۶آمریکا ميزبان آمریکا ميزبان 

سال به جمع مشتریان زعفران ایرانی پیوست و تاجران ایرانی موفق شدند در  ۶0آمریکا پس از  0+۶ای ایران با کشورهای  در پی توافقات هسته

 . کیلوگرم زعفران ایرانی به این کشور صادر کنند 1۶ای اخیر ه ماه

، آمریکا هم سال گذشته که نخستین محموله زعفران ایرانی به بازارهای آمریکا به صورت مستقیم وارد شد  بهمنبه گزارش خبرنگار ایسنا، از

روز پایانی سال  09مند است به صورت مستقیم این محصول را خریداری کند که در نتیجه آن طی  ای عالقه پی توافقات هستهنشان داد در 

هزار دالر به  ۱0گرم به ارزش بالغ بر  97گرم و بیشتر از  97تا  ۶7گرم،  ۶7های مختلف کمتر از  بندی گذشته یک کیلوگرم زعفران در بسته

 . این کشور صادر شد

ای از  ها این محصول را به صورت واسطه بته پیش از این نیز آمریکا هم مانند سایر کشورها مشتری زعفران ایرانی بود اما با توجه به تحریمال

ای  ای زعفران ایرانی را به صورت فله شد؛ چرا که کشورهای واسطه کرد که البته به نام این کشورها تما می کشورهایی مانند امارات خریداری می

 . کردند کردند و به آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی صادر می بندی می خریداری و در برندهای ملی خود بسته

های مختلف به  بندی هزار دالر در بسته 977میلیون و  ۶۱0کیلوگرم زعفران به ارزش بالغ بر  003تن و  ۶۶9به گزارش ایسنا، در سال گذشته 

 . کاهش داشته است ۶939درصد نسبت به سال  00.1درصد و از نظر ارزشی  00.0نی کشور صادر شد که از نظر وز 10

تری برای  دقیق  ریزی های آینده برنامه بها امید است مسئوالن در سال جاری و سال با توجه به کاهشی شدن صادرات این محصول گران

مشتریان جدید، درآمد ارزی بیشتری از محل صادرات این محصول  ساماندهی بازار داخلی و خارجی زعفران انجام دهند تا بتوان ضمن یافتن

 . ارزآور کسب کرد

/news/fa/ir.isna.www//:http3070717۶170D%/0%A0%D3%00% 
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 سالمت
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  کاهش واردات و توليد واکسن تب برفکی عامل شيوع بيماريکاهش واردات و توليد واکسن تب برفکی عامل شيوع بيماري
سال گذشته با ارتقای کیفیت واکسن تب برفکی بنا به درخواست سازمان : رئیس موسسه واکسن و سرم سازی رازی بیان داشت 

اید واردات به موقع انجام میزان تولیدات مؤسسه کاهش یافت که برای تأمین نیاز داخلی ب ۱PD07به  9PD07دامپزشکی از 

، حمید کهرام رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی امروز در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . شد می

اواخر سال : برنگاران گفتهای دامپزشکی در ایران در جمع خ حاشیه نوزدهمین کنگره دامپزشکی کشور با موضوع بررسی چالش

 .تغییر یافت ۱PD07تولید آن  9PD07تولید واکسن تب برفکی بنا به درخواست سازمان دامپزشکی کشور از  39

ارتقا کیفیت واکسن تب برفکی دیگر موسسه قادر به تأمین   در همان زمان به سازمان دامپزشکی کشور اعالم شد که با: وی افزود

 .یابد و قطعا مقدار تولید کاهش می  میلیون دوز نیست 07تا  ۶0د یعنی میزان تولید ساالنه خو

بنابراین با شرایط جدید، به سازمان دامپزشکی اعالم کردیم که باید بخشی از نیاز داخلی کشور به واکسن تب برفکی از : وی افزود

 .طریق واردات تامین شود و در هم اکنون هم صورت جلسات آن موجود است

سه واکسن و سرم سازی رازی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا تصمیم سازمان دامپزشکی کشور رئیس موس

این تصمیم اشتباه نبود، اما باید واردات برای تامین نیاز داخل به : مبنی بر تغییر دوز در واکسن تب برفکی اشتباه بوده است، گفت

 .شد موقع انجام می

لبته از این موضوع که سازمان دامپزشکی برای واردات به موقع مجوز صادر نکرده و یا اینکه بودجه الزم برای ا: کهرام تصریح کرد

واردات واکسن تب برفکی را در اختیار نداشته اطالع ندارم، اما آن چیزی که مهم است باید واکسن تب برفکی در تیر و مرداد سال 

 .دش گذشته به موقع از طریق واردات تامین می

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه دلیل اصلی شیوع بیماری تب برفکی در کشور و تلفات دامی چه بوده 

: است، آیا این موضوع به سهل انگاری سازمان دامپزشکی کشور در به موقع وارد نکردن واکسن تب برفکی مرتبط است یا خیر گفت

 .شود سویه جدیدی از بیماری تب برفکی در کشور پیدا میسال یک بار  ۱به طور معمول هر 

 .کند های قاچاق به کشور وارد و جمعیت دامی کشور را درگیر می ها از خارج و از طریق دام معموال این سویه: وی افزود

شده و یکی از  سویه جدید از تب برفکی به کشور وارد 1در دو سال گذشته : رئیس موسسه واکسن و سرم سازی رازی تصریح کرد

 .های جدید است دالیل اصلی بروز و شیوع بیماری تب برفکی در کشور بروز سویه

با ورود هر سویه جدید : در اسفند ماه گذشته اظهار داشت O07۶۱ وی با اشاره به شیوع سویه جدید از بیماری تب برفکی به نام

 .ماهه زمان نیاز است 1واکسن حداقل یک پروسه  حداقل زمان برای شناسایی، واکسینال و وارد کردن واکسینال به

بنابراین با توجه به شرایط جغرافیایی باید نسبت به کنترل مرزها و واردات دام هوشیارتر عمل کرد که البته این موضوع : وی افزود

 .خارج از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است

ر کشور باید نکات بهداشتی بیشتر رعایت شود و از انتقال دام حتی با بروز بیماری د: رئیس موسسه واکسن و سرم سازی رازی گفت

استان به استان و منطقه به منطقه خودداری کرد و در صورت نیاز به گوشت دام در مناطق دیگر، دام کشتار شده و سپس گوشت 

 .بندی به مناطق دیگر فرستاده شود آن با بسته

http://www.farsnews.com/
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میلیون دوز  ۶0تقاضای  31سازمان دامپزشکی کشور برای سال : کشور اظهار داشتوی در مورد میزان تولید واکسن تب برفکی در 

 ۶7این موسسه توانست  ۱PD07به  9PD07از   واکسن تب برفکی را داده بود که با توجه به ارتقای تولید واکسن تب برفکی

 .میلیون دوز از نیاز داخل را تولید و تامین کند

سال پیش تاسیس شد به  ۶7این شرکت که : سن توسط شرکت خصوصی روناک اظهار داشتوی همچنین با اشاره به تولید واک

مدت سه سال تعطیل بود، اما با انتقال دانش فنی ساخت واکسن تب برفکی توسط موسسه رازی به این مرکز تولید واکسن، این 

 .دوز واکسن تب برفکی شدمیلیون  0مرکز هم از سال گذشته تولید را آغاز کرد، به طوری که موفق به تولید 

 .هم از طریق واردات تامین شد 31میلیون دوز واکسن تب برفکی در سال  9: وی بیان داشت

میلیون دوز واکسن تب برفکی در سال گذشته در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار  ۶0بنابراین در مجموع : کهرام تصریح کرد

 .گرفت

میلیون  0۶تا  07های اخیر بین  بیشترین نیاز به واکسن تب برفکی در سال: صریح کردرئیس موسسه واکسن و سرم سازی رازی ت

 .دوز بوده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶930707۱777۱00 
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 سالمت
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  آغاز واکسيناسيون سراسري اواخر اردیبهشتآغاز واکسيناسيون سراسري اواخر اردیبهشت/ / هزار رأس دام بر اثر تب برفکیهزار رأس دام بر اثر تب برفکی۶9۶9تلف شدن تلف شدن 
با : هزار راس دام در کشور سال گذشته بر اثر ابتال به تب برفکی تلف شد، گفت ۶9رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که  

 شود  ها علیه این بیماری اواخر اردیبهشت آغاز می سیون سراسری داممیلیون دوز واکسن تب برفکی، به زودی واکسینا 3واردات 

، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در نوزدهمین کنگره دامپزشکی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

جو : دانشگاه رازی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت  ان در سالن همایشهای دامپزشکی در ایر کشور که با موضوع بررسی چالش

 .عمومی در دولت، حمایت از سازمان دامپزشکی کشور است، تا بتواند وظایفش را بهتر انجام دهد

های  جلس و ردهام، به اندازه کافی اهمیت این سازمان را در م در دو سال گذشته که به عنوان رئیس سازمان خدمت کرده: وی افزود

ام و با مکاتباتی که از سوی وزیر جهاد کشاورزی و همچنین تأکید کمیسیون کشاورزی در اهمیت سازمان  مختلف بیان کرده

ای به مقامات ذیصالح برای حمایت از سازمان دامپزشکی، انجام شده، امیدواریم حمایت از  دامپزشکی صورت گرفته و ارسال نامه

 .ر شوداین سازمان امسال بهت

در این راستا از صدای و سیما : به علت بیماری تب برفکی اظهار داشت 31هزار رأس دام در سال  ۶9سازی  وی با اشاره به معدوم

 .سازی جامعه در کنترل این بیماری، با سازمان دامپزشکی همکاری کنند جمهوری اسالمی ایران تقاضا داریم، تا با آگاه

در این کشور نیز تلویزیون : میلیون رأس دام در انگلستان بر اثر بروز بیماری تب برفکی، اظهار داشت ۱وی با اشاره به معدوم شدن 

کرد، که همه مردم با تمامی وجود از سازمان دامپزشکی آن کشور  های دامپزشکی را به مردم ابالغ می ای پیام آنها به گونه

 .فرمانبرداری کنند

میلیون  1همچنین مورد مشابهی در تایوان به وجود آمد که در اثر بیماری تب برفکی : داشترئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار 

 .هزار رأس دام معدوم شد و پیام رسانه آنها نیز حمایت مردم از دامپزشکی آن کشور بود 077و 

به عنوان رئیس سازمان حتی اگر یک مورد تب برفکی در کشور وجود داشته باشد، من رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه 

اما واقعیت این است که ایران به لحاظ جغرافیایی در یکی : گفتکنم،  آورم و از مردم عذرخواهی می دامپزشکی سر تعظیم فرود می

 .از بدترین مناطق واقع شده که مخازن ویروس تب برفکی در آن قرار دارد

ها تمام سعی و تالش خود را برای  با همه محدودیت ازمان دامپزشکیتر شده، ولی س اطراف ما از گذشته ناامن: خلج اظهار داشت

 .گیرد برفکی به کار می کنترل بیماری تب

 ۶0البته تعدادی هم تلفات در فروردین امسال با توجه به بیماری تب برفکی اتفاق افتاده که اطالعات کامل آن را تا : وی افزود

 .های دامی استخراج و اعالم کنیم ت جغرافیایی بیماریاردیبهشت با مراجعه به سامانه جامع اطالعا

 .هزار دام تلف شد 1۶در آن دوره : در کشور اظهار داشت ۶903وی با اشاره موج بیماری تب برفکی در سال 

های مختلف خریداری شده که با وارد  از شرکت  میلیون دوز واکسن تب برفکی 3: رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت

های خریداری شده به کشور، امیدواریم بتوانیم واکسیناسیون سراسری علیه این بیماری را اواخر اردیبهشت آغاز  واکسن شدن

سازی رازی و همچنین شرکت خصوصی روناک به تولید این واکسن  در حال حاضر مؤسسه واکسن و سرم: خلج تصریح کرد.کنیم

ان تولید واکسن دام و طیور بدون محدودیت و با مراجعه به سازمان دامپزشکی کنم که عالقمند پردازند و همچنین اعالم می می
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گذاری و همچنین  توانند با سرمایه گیری از تکنولوژی دانش فنی مؤسسه رازی می کشور و با رعایت ضوابط سازمان و بهره

 .اکسن در کشور کنندهای مشترک با کشورهایی که تکنولوژی باالتری دارند، اقدام به تولید و گذاری سرمایه

تمام تالش ما کاهش مراکز غیربهداشتی و افزایش مراکز بهداشتی : وی همچنین در مورد مراکز سنتی عرضه لبنیات اظهار داشت

های نهایی آن  باید در راستای ارتقاء کیفیت شیر خام تالش کرد، چرا که اگر شیر خام سالم تولید نشود، فرآورده: وی افزود.است

 .خواهد بودهم سالم ن

ایم  ایم و براساس آن پیشنهاد داده برای ارتقاء کیفیت بهداشتی شیر خام، طرحی را تهیه و به مجلس و دولت تقدیم کرده: وی افزود

ریال اضافه کنند و این مبلغ را برای اجرای طرح در اختیار سازمان قرار دهند تا از محل  ۶77تا به ازای فروش هر لیتر شیر مبلغ 

 .التحصیالن دامپزشکی به عنوان بازرس بهداشتی شیر در روستاها مشغول به کار شوند آن، فارغدر آمد 

رئیس سازمان دامپزشکی در مورد بیکاری فارغ التحصیالن دامپزشکی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی مسئول اشتغال نیست، 

یعنی ارتقای سالمت و  ی این سازمان به هدف نهایی خودالتحصیالن دامپزشک بدون شک بدون تامین امنیت شغلی برای فارغ :گفت

 .رسد بهداشت جامعه، نمی

هایی برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیالن  های صنفی برنامه بنابراین در این راستا در جلسات مشترک با انجمن :وی افزود

 .شده است طراحی

های تخصصی  ها برای همکاری با انجمن ها و شهرستان ها ادارات کل دامپزشکی استان بر اساس این طرح :خلج تصریح کرد

 .دامپزشکی در بخش خصوصی آمادگی دارند
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 سالمت
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  ۹چهار شنبه 

  هشدار؛ از خوردن این نوع هندوانه اجتناب کنيد هشدار؛ از خوردن این نوع هندوانه اجتناب کنيد 

شوند  کنند و گاهی به حدی بزرگ می تر رشد می برخی از هندوانه از طریق تزریق برخی مواد شیمیایی زودتر و سریع< مواد غذایی

 .شود وجه توصیه نمی  شده به هیچ های دستکاری دارند و مصرف این هندوانه که ترک برمی

برداشته  ها در برخی شهرهای جهان از جمله شهرهای قسمت شرق چین باز و ترک شما نیز شنیده باشید که برخی از هندوانهشاید 

داران به هندوانه ها دوزهای  کنند؛ در حالی که مزرعه ها قلمداد می هستند و فروشندگان، باز بودن آن را نشان از رسیدگی هندوانه

 .دهنده در هوای شرجی و مرطوب تزریق و روانه بازار می کنند  چشمگیری از مواد شیمیایی رشد

ها را دارند تا از  تر جلوه دادن هندوانه تر و سنگین داران با تزریق مواد شیمیایی قصد بزرگ دهندگان هندوانه و مزرعه برخی از پرورش

دانند با این کار چه آسیبی به سالمت افراد وارد  نمی ها را گرانتر بفروشند؛ در حالی که این طریق بتوانند بیشتر سود کنند و هندوانه

 .کنند می

ها را دو چندان  ها و اندازه آن کنند که سرعت رشد میوه ای به نام فورکلرفنورون، نوعی سیتوکین استفاده می ها از ماده آن  در واقع

یاری از شهرهای کوچک جهان به خصوص در کشور این کار ناپسند و در بس. برد ها را از بین می کند و حالت طبیعی و سالم آن می

 .ها به نقاط دیگر متوقف شود چین شایع است و باید هرچه زودتر این قبیل اقدامات خطرناک و صادرات این میوه

های دیگری همچون کیوی و خربزه نیز  عالوه بر هندوانه، میوه. ترکد شود که می در این شرایط، گاهی میوه آنچنان بزرگ می

ها،  این اقدام سبب افزایش سطح مسمومیت میوه. شود شوند که اقدامی غیرقانونی تلقی می وش چنین تغییرات مضرری میدستخ

 .شود شود و موجب برخی تغییرات هورمونی در بدن انسان می ها می کاهش کیفیت و سالم بودن میوه

19f۶۱3a0e0d۶a0=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  ۹چهار شنبه 

  درمان بی خوابی با معجون چاي موز و دارچين درمان بی خوابی با معجون چاي موز و دارچين 

ت تاثیر قرار مشکلی که کل زندگی آدم را تح. های عصر تکنولوژی مشکل بی خوابی و بدخوابی دارند خیلی از انسان< غذا و تغذیه

کند و از اینکه امشب هم  شبها از این پهلو به پهلوی دیگر می شود و یا به سقف خیره می شود و به زندگی خود فکر می.دهد می

شاید اولین . شود تخلیه می  خوابتش نبرده و فردا صبح خسته و بی حال سر کار و یا مدرسه و دانشگاه می رود تمام انرژی اش

بدترین راه حل ممکن که تنها بدن را به آن معتاد . این مشکل خوردن قرصهای آرام بخش و قرص خواب است  گزینه برای درمان

ما برای شما   اگر شما هم از بد خوابی رنج می برید و دنبال یک درمان سالم هستید. کند و سالها باید عوارض آن را تحمل کند می

 .یک خبر خوب و یک راه حل سالم و مطمئن داریم

قبل از هر چیز باید . گرداند کند و انرژی روزانه شما را برمی این چای خانگی و مفید و خوشمزه خواب شبانه شما را تنظیم می

برخی داروها مثل . های متفاوتی دارد از استرس و فشار کار گرفته تا تغذیه و عدم تحرک و افسردگی بدانید که بی خوابی علت

و دیکلوفناک شاید در   برخی از داروها مثل آنتی هیستامین. شوند عث اختالل در خواب میهم با  قرصهای قلب و فشار خون

گیج و خواب آلود کند اما بعد از گذشت چند ساعت باعث مشکالت گوارشی و درد معده می شوند که آن هم   لحظات اول شما را

 .مزید بر علت بی خوابی و بد خوابی است

برای درست کردن این چای مواد اولیه .  کنیم ار دهنده بهترین درمان را به شما پیشنهاد میدر هر حال برای درمان مشکل آز

 .شود خاصی احتیاج ندارید مطمئنا موز و دارچین در هر آشپزخانه ای پیدا می

برای چه باید  پرسید که این چای احتماال از خودتان می. این دستور بسیار ساده و راحت است و احتیاج به هیچ زحمت خاصی ندارد

منیزم به بدن کمک . و منیزیم است  باید بدانید که موز و به ویژه پوست موز سرشار از پتاسیم. خوابی آرام به شما هدیه دهد

همچنین پتاسیم و منیزیم در کنار هم به بدن کمک می کنند که . کند که اختالالت عصبی و نا آرامی کمتری داشته باشد می

 .و آرامش داشته باشند ماهیچه ها آرام شوند

کنید ارگانیک است و از مواد شیمیایی و هورمونی در رشد آن  نکته مهم این است که مطمئن شوید که موزی که استفاده می

 .از آنجا که شما پوست موز را هم برای این چای احتیاج دارید باید از سم نداشتن پوستش مطمئن باشید. استفاده نشده است

 :مواد الزم

 دد موزیک ع

 یک شیر داغ کن کوچک

 یک قاشق چای خوری پودر دارچین 

بعد آب را . دقیقه در آب بجوشد ۶7الزم است که موز به مدت . موز را با پوست تکه تکه کنید و داخل آب در حال جوش بریزید

 .خوابتان بنوشید این چای را یک ساعت قبل از ساعت. داخل لیوان بریزید و پودر دارچین را اضافه کنید و هم بزنید

اگر از بی خوابی و   .این چای هم عضالت و ماهیچه های بدنتان را آرام می کند و هم سرشار از خاصیت و مواد معدنی است

نگذارید بدنتان دچار بد خوابی مزمن شود زیرا به هر دلیلی اگر این مشکل   .برید حتما این چای را امتحان کنید بدخوابی رنج می

عالوه بر افسردگی و بد اخالقی سردردهای شدید . آید مه بیابد مشکالت و بیماری های خطرناک دیگری سراغتان میبرای شما ادا

 .کنند روزانه و مهمتر از همه چاقی و پوست بد مشکالتی است که در اثر بد خوابی بدن را درگیر می
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با تنفس عمیق اکسیژن به مغزتان برسانید . وش کنیدقبل از خواب تنفس عمیق داشته باشید و به یک موسیقی آرام و بی کالم گ

 .و با موسیقی ذهنتان را آرام کنید و بگذارید چای موز و دارچین کار خودش را بکند
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 سالمت
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  4شنبه 

  درصد بروز دیابت در افراد استدرصد بروز دیابت در افراد است  ۱۸۱۸خوردن چيپس در کودکی، عامل خوردن چيپس در کودکی، عامل 

استفاده از چیپس، شیرینی، فست فود و مواد غذایی : رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت< مواد غذایی

 .درصد بروز دیابت در کشورمان است 07کودکی عامل  دارای اسید چرب ترانس در دوران

های عفونی به شکل جدی کنترل  سال اخیر بیماری 07در : محمد حسن انتظاری در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت

د چربی، فشار خون های غیر واگیردار قلبی عروقی مانن شنویم اما جای آن را بیماری ای که گاه تنها اسم آن را می شده است به گونه

بر عکس تصور : افزود« غلبه بر دیابت»  وی با اشاره به شعار روز جهانی بهداشت در سال جاری با عنوان.و دیابت گرفته است

دهد و سوخت و ساز  های بدن را تحت تاثیر قرار می عمومی دیابت تنها بیماری قند نیست بلکه این بیماری بسیاری از واکنش

ای که با عدم کنترل آن احتمال بیماری های قلبی عروقی و کلیوی افزایش  کند به گونه ن را از کنترل خارج میها و پروتئی چربی

های قلبی عروقی سه تا چهار  رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در سالهای اخیر بیماری.کند پیدا می

کشد تا تغییر کنند و بر این اساس  های انسانی هزاران سال طول می ژن: شته است ، بیان داشتبرابر افزایش دا ۱برابر و برخی نیز تا 

درصد جامعه به  ۶7سال قبل یک درصد و امروزه  ۶77اگر : وی ادامه داد.ها تاثیر نداشته است ژنتیک در افزایش این بیماری

شود  چرا که کم تحرکی موجب کاهش برداشت گلوگز از بدن میتحرکی و نوع تغذیه است  اند به دلیل کم بیماری دیابت مبتال شده

 .شود که بدن گلوگر مورد نیاز را از خود بدن بگیرد روی حتی مالیم موجب می اما یک پیاده

بر این اساس با مصرف یک یا چند حبه قند و یا کف دست : انتظاری با بیان اینکه قند خون نرمال یک گرم در لیتر است، تاکید کرد

ای ای  کند و ما باید دقت کنیم هر رفتار تغذیه قند خون ما باید چندبرابر شود اما سیستمی در بدن این امر را کنترل می نان

وی با بیان اینکه عالوه بر تحرک که موجب افزایش مصرف قند در بدن و کاهش گلوگز خون .ای به این سیتم کمک کند غیرتغدیه

ها میلیونها سال با مواد غذایی عادت کرده است که  بدن ما انسان: بیان داشت  قندی است،شود راه دیگر، جذب تدریجی مواد  می

 شوند قند انها کند جذب می شود اما برخی مواد غذایی با جذب سریع مواد قندی موجب ایجاد دیابت در بدن می

تفاده از اسید چرب ترانس کنترل شود، اگر یک تا دو درصد اس: رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد

شود و این در حالی است که اسید چرب ترانس موجود در چیپس، فست فود و غیره عامل  بیماری دیابت در حد زیادی کنترل می

 .درصد بروز دیابت در افراد است 07

ی پیشگیری از ابتال به دیابت محسوب ها تغذیه سالم، ورزش، دوری از استرس و عدم استفاده از دخانیات، بهترین روش: وی گفت

 .می شود
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 سالمت
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  4شنبه 

  اعتدال در خوردن لبنيات را رعایت کنيد اعتدال در خوردن لبنيات را رعایت کنيد 

دیوید لودیگ، پزشک کودکان و متخصص تغذیه از دانشگاه هاروارد در آخرین تحقیق خود تاثیرات منفی مصرف < مواد غذایی

 .محصوالت مختلف لبنی را بیان کرد

 .به گزارش ساینس هایر، وی به خصوص در مورد تصور اشتباه افراد در مورد مصرف روزانه سه لیوان شیر چرب توضیحاتی ارائه داد

چرب  های شیرین یا چربی، نوشیدن شیر کم ودک امریکا و بخش کشاورزی در خصوص مصرف کالری و نوشیدنیانجمن پزشکان ک

البته نوشیدن شیر به عقیده بسیاری از پزشکان قدیم مفید است، اما به شرط اینکه محصوالت لبنی طبیعی باشد و .را توصیه کرد

ها افزایش یافته، دیابت کنترل شده، خطر ابتال به بیماری  جذب ویتامین با این شیر سالم،. حیوانات از علوفه مناسب تغذیه کنند

 .کاهش یافته و وزن طبیعی خواهد شد

ها و دیگر  اکسیدان، مسکن آنتی07همچنین در محصوالت لبنی بیش از . محصوالت لبنی در حال حاضر شیرین و دارای قند هستند

ها و سالمت ماده لبنی را در نظر  کننده چرب بودن، فاقد شیرین لبنی کم بنابراین در مصرف محصوالت.شود مواد سمی یافت می

 .داشته باشید و اعتدال را رعایت کنید
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 سالمت
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  ۹شنبه سه 

  !!ميوه اي که چربی هایتان را می سوزاندميوه اي که چربی هایتان را می سوزاند

همه ما با این میوه گرد و سرخ آشناییم، اما قبل از معرفی خواص و مضرات این میوه برای سالمت بدن، پیشگیری و  <غذا و تغذیه

نحوه خرید و نگهداری آن گفته شود که ممکن است درمان بیماری و حتی مزایایی که برای زیبایی دارد، بهتر است به طور کوتاه، 

  .کمتر کسی با آن آشنا باشد

برای این . شود است که از طریق همین بخش از انار وارد آن می« کرم گلوگاه انار»یکی از آفات محصول انار کرمی موسوم به *   

رود، ابتدا همین بخش گلوگاه انار  های این کرم هدر نمی یپردازید پای خرابکار پولی که می  که بتوانید هنگام خرید انار متوجه شوید

  .در صورتی که بیش از حد سیاه باشد احتمال بیشتری مبنی بر کرمزدگی آن وجود دارد. را نگاه کنید

و این میوه را بهتر است پس از خرید از نایلون خارج کرده و در جای خشک . شود فضای مرطوب باعث کپک زدن سریع انار می*   

  .خنک نگه دارید

اگر . خواهید انار زمان بیشتری بماند، هر عدد آن را بین یک تکه کاغذ روزنامه بپیچید و دور از آفتاب نگهداری کنید اگر می*   

بتوانید انارهای پیچیده در روزنامه را درون سبدی حصیری یا چوبی بگذارید و از سقف محلی خنک نظیر زیرزمین یا قسمت 

  .بالکن آویزان کنید، مدت نگهداری این محصول بیشتر هم خواهد شدهمیشه سایه 

  :خواص انار 

  .زدایی کنید، خوردن به طور متناوب آن را فراموش نکنید که از بدنتان سم برای این. رود زدای عالی به شمار می انار یک سم 

به همین دلیل کسانی که فشار خون متعادلی دارند، . این میوه برای کسانی که دچار فشار خون باال هستند، دارویی عالی است* 

فشاری خون هستند الزم است با دقت و احتیاط بیشتری آن را مصرف  روی نکرده و کسانی که دچار کم باید هنگام خوردن آن زیاده

  .کنند؛ زیرا سبب افت فشار خون خواهد شد

چندی پیش منتشر شد، دانشمندان علم تغذیه و پزشکی دریافتند   در تحقیقی که . رود سوز اساسی به شمار می انار یک چربی* 

  .های چربی و کاهش وزن افراد مورد تحقیق شده است مصرف روزانه یک لیوان آب انار به مدت یک ماه باعث شکست سلول

  شود  عمل باعث می این. دهد این میوه فواید بسیار در کاهش کلسترول دارد و به خصوص التهابات دیواره عروق را کاهش می* 

  .شدت کاهش یابد احتمال سکته نیز در افراد به

های آزاد فائق آید و جلوی  ند بر رادیکال توا مواد معدنی درون این میوه می. شود انار باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می*   

های  ها به خصوص سلول رای حفظ سالمت سلولاکسیدان ب آنتی  دانید  می. ها را بگیرد اکسیدان ها بر آنتی اثرگذاری این رادیکال

  .پوست و مو بسیار مفید است

رود و اثراتش بر  روی یا اسهال درمانی شفابخش به شمار می برای رفع مشکل بیرون. کند این میوه سرخ، مزاج را ملین می*   

  .ه این مجاری از سموم تأکید شده استمجاری ادراری ثابت شده است؛ چنان که در منابع متعددی بر ادرارآور بودن آن و تصفی

پس از   توانند مشاهده کنند دهند، با وارد کردن این میوه به رژیم تغذیه خود می کسانی که به زیبایی پوست خود اهمیت می*   

  .تر شده است تر و شاداب مدتی استفاده از آن پوستشان روشن
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جوشاندن ریشه درخت انار و مصرف آن در طب سنتی به . بدن استجوشانده پوست درخت این میوه ضدانگل خوبی برای *   

های آن نیز از دیرباز برای تنظیم عادت ماهانه در میان  جوشانده برگ. های معده و روده معرفی شده است عنوان از بین برنده کرم

  .هایی پرطرفدار بوده که قاعدگی آنها دستخوش تغییرات نامنظم است خانم

پس اگر جزو چنین . شود ی افراد، به ویژه آنها که مزاجی سرد دارند باعث سرگیجه، سردرد و گاهی استفراغ میانار در برخ*   

  .افرادی هستید، مراقب سالمت خود هنگام مصرف این میوه باشید

روغن انار مصرف کنید؛ فرقی ندارد آن را به صورت میوه، رب یا . های مفصلی وحشت دارید، انار بخورید اگر از ابتال به بیماری*   

  .ها و در نتیجه بروز آرتروز است های مفصل و غضروف هر سه خواصی دارد که نتیجه خوردنشان جلوگیری از تخریب شدن بافت

این روغن مراقب خوبی برای حفظ پوست در برابر . اگر به روغن دانه انار دسترسی دارید از خرید و استفاده آن غافل نشوید*  

  .دهد شدت تسکین می کند و التهابات آن را به خشکی پوست را برطرف میسرطان است؛ 

مقدار بسیار کمی از آن را به موهایتان بمالید تا حالت . توان استفاده کرد از روغن دانه انار برای صاف کردن موهای فر نیز می*   

  .فر آن کاهش یابد

سپرم مردان و باال بردن میزان باروری آنها بوده، در کنار تأکید بر در طب سنتی هر جا قصد ارائه دستوری برای افزایش ا*   

  .توان دید ها، نام و نشانی نیز از انار می ها و آجیل مصرف برخی میوه

اگر مقداری آب انار را با اندکی عسل مخلوط . برخی افراد به دالیل متعددی ممکن است دچار گرفتگی یا پولیپ بینی شوند*   

تان به اصطالح  توانید تنفس کنید و راه بینی پس از چندی بهتر می  دازه یک یا دو قطره در بینی بچکانید، خواهید دیدکرده و به ان

  .باز شده است

برید، رب این میوه را مصرف  افزاید؛ بنابراین اگر از الغری و کمبود وزن رنج می برعکس آب انار، رب انار بر میزان چربی می*   

  .کنید

های دخانی  خونی و دفع مقداری از آسیب ده برگ انار باعث رفع خستگی، کاهش دفعات حمالت میگرنی، درمان کمکر دم* 

  .شود می
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 سالمت
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  ۹سه شنبه 

  !!شویدشوید  مرغ خام را نشویيد، مسموم میمرغ خام را نشویيد، مسموم می

های آن را از بین  بر خالف باور و اشتباه رایج میان افراد، شستن مرغ خام و نپخته اشتباه است و نه تنها باکتری <مواد غذایی

 .شود ها و سمی شدن مرغ می برد، بلکه سبب پراکنده شدن باکتری نمی

های رایج شستن  یکی از این اشتباه. شود ها دشوار می که اثبات اشتباه بودن آن ها چنان میان افراد رایج هستند  خی از اشتباهبر

های موجود در  ها و میکروب شود زیرا شما با شستن آن باکتری تر نیز می مرغ خام است؛ با انجام این کار نه تنها مرغ تمیز بلکه آلوده

 .کنید ده و پخش میسطح آن را پراکن

های  نفر بر اثر استفاده از این مرغ 0۱دهد به طوری که ساالنه  عالوه بر این، شستن مرغ خام خطر سمی شدن آن را نیز افزایش می

بنابر گزارش سازمان استاندار مواد غذایی انگلستان، شستن مرغ خام سبب پراکنده شدن . دهند شده جان خود را از دست می عفونی

 .های عفونی شود تواند به راحتی سبب سمی شدن غذا و ابتال به بسیاری از بیماری شود که می ی کمپیلوباکتر میباکتر

ها  این باکتری معموال در مواد غذایی خام و نپخته به خصوص گوشت و مرغ وجود دارد و بر اثر شستن و دست کشیدن بر سطح آن

های زائد مرغ را جدا کنید و سپس آن را در  شود که قسمت ین مشکل، توصیه میبه منظور جلوگیری از ا. شود بیشتر پراکنده می

  .بندی کنید ترین قسمت فریزر بسته پایین

ها را زیر آب بگیرید و از دست  خواهید قسمت درون روده مرغ را تمیز کنید، دستانتان را کامال بشویید و سپس آن قسمت اگر می

 .یز کردن آن جلوگیری کنیدکشیدن بر روی سطح مرغ به منظور تم

خواهید آن را سرو  قبل از مصرف، مرغ را از یخچال بیرون بیاورید و در آب داغ بپزید و آب آن را بیرون بریزید و هرگونه که می

 .کنید
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 سالمت
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  1یک شنبه 

  توضيحات ریيس سازمان استاندارد درباره واردات ژالتين با منشأ خوکیتوضيحات ریيس سازمان استاندارد درباره واردات ژالتين با منشأ خوکی

ا به شود با منشأ خوکی وارد کشور شده ر هایی که گفته می رییس سازمان ملی استاندارد انجام آزمایش روی ژالتین <مواد غذایی

عهده وزارت بهداشت دانست و در عین حال از پیگیری تطابق تولیدات کشاورزی کشور هند در بحث چای و برنج با استانداردهای 

 .ایران خبر داد

در محل این سازمان برگزار شد، درباره واردات ژالتین با  نامه با وزارت جهاد کشاورزی نیره پیروزبخت در حاشیه امضای تفاهم 

این موضوع بیشتر مربوط به کنترل از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش : ی که دارای برند حالل است، اظهار کردمنشأ خوک

 .شود که باید با ساز و کارهای خودشان اصالت سنجی شود پزشکی کشور می

ضوع را به ویژه در بحث حالل به ما این مو: وی با بیان این که بحث اصالت سنجی در ایران هنوز خیلی جا نیفتاده است، اظهار کرد

های آن نیز انجام شده که اگر در مواردی مثل ژالتین، گمرک درخواستی از ما داشته باشد  بینی کنیم و پیش جد پیگیری می

 .دهیم آزمایش روی محصوالت وارداتی انجام می

ما این محصوالت را از لحاظ : و برنج هندی گفترییس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر نظارت بسیار سختگیرانه بر واردات چای 

ای  ها متوجه شدیم که سیستم کشت هند به گونه دهیم اما از طریق آزمایش فلزات سنگین و سایر مباحث مورد ارزیابی قرار می

 .است که با استانداردهای ایران در برخی موارد همخوانی ندارد

مسووالن این کشور استانداردهای ایران را : مسووالن این کشور تصریح کرد پیروزبخت با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با

کنند که تولیدات خود را با استانداردهای ایران که  اند و جلسات کارشناسی در این خصوص ادامه دارد و آنها نیز سعی می گرفته

 .تر است تطابق دهند سختگیرانه

کنند باید این موارد در محصوالت وارداتی نیز رعایت  رد استاندارد را رعایت میبه گفته وی زمانی که تولید کنندگان داخلی موا

نامه در راستای  این تفاهم: نامه امضاء شده با وزارت جهاد کشاورزی نیز اظهار کرد رییس سازمان ملی استاندارد درباره تفاهم.شود

های مختلف از جمله کود، سم،  ه بر اساس آن حوزههای اقتصاد مقاومتی تنظیم و امضاء شد ک افزایش ایمنی غذا و سیاست

گیرند که هم تدوین استاندارد و هم نظارت بر  بین دو دستگاه مورد نظارت قرار می... آالت کشاورزی و  ها، شیالت، ماشین آالینده

 .اجرا درست این موضوع به عهده هر دو سازمان است

پیگیری این موضوع با وزارت جهاد کشاورزی است اما اگر : شود، اظهار کرد یوی همچنین درباره مرغ و داروهایی که به آن زده م

های مشترکی انجام  کنیم هر چند که درباره محصوالت تراریخته و ارگانیک همکاری الزم باشد حتما در این مسیر همکاری می

 .گرفته و استانداردهای آن تدوین شده است

سازمان ملی استاندارد ترکیبات مجاز در : تولید محصوالت لبنی نیز تصریح کرد پیروزبخت درباره استفاده از شیرخشک برای

ها مثل بستنی استفاده از شیرخشک منعی ندارد اما در مورد سایر  های لبنی را اعالم کرده و برای مثال در برخی حوزه فرآورده

یات مورد استفاده روزمره از شیرخشک محصوالت درصدهای مشخص آن در استاندارد آمده هر چند که معمول نیست در لبن

تعامل بسیار خوبی با وزارت : های گوشتی نیز گفت وی با اشاره به آخرین وضعیت استفاده از خمیر مرغ در فرآورده.استفاده شود

امپزشکی های الزم با سازمان د جهاد کشاورزی و بهداشت در این خصوص داشتیم و به دنبال تغییراستاندارد آن بودیم که هماهنگی

 .های تایید از سوی وزارت بهداشت است انجام شده اما هنوز در گیر و دار کش و قوس
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های مسوول تاکید دارد و معتقد است که هیچ  به گفته رییس سازمان ملی استاندارد این سازمان بر تعامل سازنده با همه سازمان

 .های همدیگر دخالت کنند ها نباید در حوزه کدام از سازمان

c00b7a۶۶b1f0daca0c07۶e=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سيب درختی
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 سيب زمينی
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  ري مسئولين را می طلبدري مسئولين را می طلبدسيب زمينی یاسيب زمينی یا

وزارت جهاد کشاورزی بهتر است برای افزایش صادرات محصوالت فرآوری : رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران گفت

 .شده، وام های کم بهره در اختیار صنعت قرار دهد

با توجه به آنکه وزیر جهاد کشاورزی طی چند روز اخیر از به صرفه نبودن  ان جوان ؛اقتصادی باشگاه خبرنگار به گزارش خبرنگار

محصوالت کشاورزی همچون سیب زمینی خبر داده ،به سراغ رئیس انجمن سیب زمینی کاران رفتیم تا نظر ایشان  صادرات برخی 

  :در این باره با خبر شویم

اظهار خبرنگاران جوان؛ اقتصادی باشگاه  کاران در گفت و گو با خبرنگاررحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی 

زوده باالیی صادرات خام سیب زمینی صرفه اقتصادی چندانی ندارد و بهتر است که بیشتر فرآوری این محصول که ارزش اف: داشت

 .دارد، به بازارهای هدف صادر شود

وزارت جهاد کشاورزی بهتر است برای افزایش صادرات محصوالت فرآوری شده، وام های کم بهره در اختیار صنعت قرار : وی افزود

 .ایش یابددهد تا با گسترش صنایع تبدیلی عالوه بر افزایش ارزش افزوده درآمد حاصل از صادرات، اشتغال پایدار هم افز

درحال حاضر، صادرات محصوالت فرآوری شده به کشورهای همسایه : نیازی با اشاره به صادرات محصوالت فرآوری شده، بیان کرد

 .صورت می گیرد اما الزم به ذکر است که میزان صادرات آن بسیار ناچیز است

تا کنون بخشی از یارانه : یب زمینی کاران بیان کردرئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران، در خصوص یارانه صادراتی به س

تومانی هر کیلو سیب زمینی به صادرکنندگان پرداخت شده و مابقی آن درحال پرداخت است و باید گفت که این  ۶07صادراتی 

 .امر می تواند تاثیر بسزایی در افزایش صادرات داشته باشد

/news/fa/ir.yjc.www//:http00009۱0D%/0% 
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 شيالت
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  شودشود  هنوز ميگوي مولد وارد میهنوز ميگوي مولد وارد می/ / سال تالش در تأسيس مرکز توليد ميگوي عاري از بيماري نتيجه ندادسال تالش در تأسيس مرکز توليد ميگوي عاري از بيماري نتيجه نداد  ۰۰
بخش خصوصی برای تأسیس مرکز تولید میگوی عاری ساله  0مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با اشاره به تالش  

 . ایم به علت عدم همکاری سازمان شیالت هنوز موفق به تأسیس این مرکز نشده: از بیماری گفت

امسال دو : یکا به ایران گفتدر مورد واردات میگوی بارور از آمر خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ارسالن قاسمی در گفت

 .وارد شد محموله میگوی مولد یکی از اکوادور و دیگری از هاوایی آمریکا به کشور

توسط دامپزشکی  های الزم برای واردات را داشتند ،اما بعد از تست محموله وارداتی اول هر دو محموله وارداتی گواهی: وی افزود

 .ی لکه سفید، معدوم شدکشور، محموله مذکور به علت تشخیص بیمار

در : تصریح کرد های اخیر در کشور، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با اشاره به بیماری لکه سفید میگو در سال

باید برای  وجود دارد و کشورهای تولید کننده میگوی پرورشی( SPF) های خاص به نام مرکز تولید میگوی عاری از بیماری 9دنیا 

 .کنند های خاص مانند لکه سفید، نسل اول یا دوم میگو را از این کشورها خریداری و وارد می ولید میگوی عاری از بیماریت

بنابراین ما هم باید مجهز به مرکز : سازی شده است، گفت قاسمی با بیان اینکه صنعت میگو در ایران یک صنعت وارداتی و بومی

 .شود، باشیم می تولید های خاص عاری از بیماری در آن میگو مولد یعنی مرکزی که( SPF) تولید میگوی

 کند تا مرکز سال است که تالش می 0بخش خصوصی بیش از : مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان بیان داشت

(SPF) الزم در این زمینه را ندارنداندازی کند، اما مسئوالن شیالت همکاری  یا همان میگوی مولد عاری از بیماری خاص را راه. 

برای دهد و  البته یک مرکز تحقیقاتی در این زمینه در بوشهر تأسیس شده که این مرکز فقط کار تحقیقاتی انجام می: وی افزود

 .تأمین میگوی مولد باید اقدام به واردات کرد

برای ( SPF) لید میگوی عاری از بیماری خاصرئیس اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با بیان اینکه فقط یک مرکز تو

( SPF) هزار تن میگو در سال فقط یک مرکز تولید 977چین با تولید یک میلیون و : تأمین میگوی مولد کشور کافی است، گفت

 .دارد که آن هم در اختیار بخش خصوصی است

عدم وجود مرکز تولید میگوی مولد عاری از : قاسمی با بیان اینکه امسال سال سختی برای تولید میگوی پرورشی است، گفت

توسط صندوق بیمه و نبود یک بازار صادراتی بدون واسطه از  31های خاص، عدم پرداخت خسارت غرامت بیمه سال  بیماری

 ۱7تا  07حدود  31سال : مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان تصریح کرد.مهمترین مشکالت این بخش است

 31هزار تن میگوی پرورشی در سال  ۶7حدود : وی بیان داشت.میگوی پرورشی به علت بیماری لکه سفید از بین رفت درصدی

هزار تن میگوی دریایی در کشور تولید  1ساالنه حدود : قاسمی گفت.شود تولید شد و تمام میگوی پرورشی در ایران صادر می

 .رسد شود که به مصرف داخل می می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶930707177۶۶۱0 
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 شیالت
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  اجالس هفتم کميسيون مشترک شيالتی ایران و روسيهاجالس هفتم کميسيون مشترک شيالتی ایران و روسيه

ماه جاری در  ال وقفه روزهای هفتم تا دهم اردیبهشتاجالس هفتم کمیسیون مشترک شیالتی ایران در روسیه بعد از شش س

های  نامه همکاری به گزارش خبرگزاری ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت ایران طبق موافقت.آستاراخان روسیه برگزار شد

ساله باید  ه همهبه تصویب مجالس دو کشور رسید ۶90۱به امضای طرفین رسیده و در سال  ۶900شیالتی ایران که در سال 

 .کمیسیون مشترک شیالتی دو کشور به تناوب در دو کشور برگزار شود و تاکنون شش اجالس برگزار شده است

های تحقیقاتی، صیادی، حفاظت برای سال  پروری، همکاری همچنین قرار است در این اجالس زمینه همکاری دو کشور شامل آبزی

ست، پیشنهادات سازمان شیالت ایران برای طرح در اجالس هفتم کمیسیون مشترک الزم به ذکر ا.جاری و آینده تدوین شود

همکاری مشترک در زمینه توسعه تجارت آبزیان بین دو کشور، تبادل پروتکل بهداشتی درجهت : شیالتی ایران و روسیه شامل

دار دریای خزر،  ایر کیلکا ماهیان، شانههای تحقیقاتی ارزیابی ذخ توسعه تجارت آبزیان پرورشی، همکاری مشترک در اجرای پروژه

های مهاجم و آخرین وضعیت زیستی و غیرزیستی دریای خزر، مطالعه مشترک در زمینه پرورش  ذخایر ماهیان خاویاری، گونه

 ، برگزاری(ماهیان فانوس)زی  و میان( کیلکا و ساردین)زی  ماهی در قفس در شمال و جنوب کشور، مطالعه فرآوری آبزیان سطح

های  کنفرانس مشترک در زمینه علوم شیالتی، کارگاه آموزشی و تبادل محقق و کارشناس، همکاری در تبادل و انتقال زنده گونه

 .آبزی برای اهداف پژوهشی و تولیدی، همکاری علمی در زمینه اصالح نژاد و تولید واکسن آبزیان است

اویاری، ایجاد بانک ژنی ماهیان خاویاری و مولدسازی آن با درنظر همچنین بررسی استراتژی و شیوه بازسازی ذخایر ماهیان خ

های بومی و مشترک بین دو کشور، تبادل کارشناس و فراهم کردن شرایط مناسب برای انتقال فناوری پرورش ماهیان  گرفتن گونه

برداری پایدار از این ذخایر،  بهرهخاویاری، بررسی راهکارهای حفظ و احیای ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر و هماهنگی برای 

برداری از منابع آبزی جنوب کشور و همکاری در زمینه پیشگیری و مبارزه با صید غیرمجاز  های همکاری در بهره بررسی زمینه

گفتنی است، هیأتی به سرپرستی حسن صالحی معاون وزیر و رئیس .آبزیان در دریای خزر از دیگر پیشنهادات این سازمان است

کنند و قرار است در حاشیه اجالس هیأت ایرانی بازدیدی  زمان شیالت ایران از جمهوری اسالمی ایران در این اجالس شرکت میسا

 ./از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری و مزارع پرورش ماهی داشته باشند

/news/fa/ir.iana.www//:http97۶00D%/0%A0%D0% 
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 شیالت
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  بينی بازار گرم و صادراتی در سال جاريبينی بازار گرم و صادراتی در سال جاري  پيشپيش/ / شکسته شدن رکورد صادرات ميگو در سالی که گذشتشکسته شدن رکورد صادرات ميگو در سالی که گذشت

شاورزی در پرداخت هزار تن میگو صادرات داشته باشیم و اگر صندوق بیمه محصوالت ک ۶0شود که حداقل  بینی می امسال پیش

 .غرامت وارد عمل شود، بیش از این نیز ظرفیت تولید وجود دارد

 90درباره ارتباط تعرفه ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفت

هایی را در دستور کار دارد تا از تولید داخل حمایت کند و  دولت سیاست: درصدی واردات تیالپیا با صادرات محصوالت آبزی گفت

 .های دولت بوده است پشت این مسئله تنها سیاست

قشر ضعیف جامعه که توان خرید ماهی گران را نداشتند، در فرصت پیش رو از خرید آبزیان باید منصرف : اکبر خدایی افزود علی

کند نیز مشمول افزایش  طور قطع محصولی که عرضه می کند، به ای سنگین وارد میه ای با تعرفه شوند، زیرا زمانی که واردکننده

شوند،  آال و کپورماهیانی که در کشور تولید می البته اگر تولید داخل بیشتر شود و قیمت قزل: وی خاطرنشان کرد.قیمت خواهد شد

ای اتفاق نیفتاده که  گاه چنین مسئله ن خریداری کنند، اما هیچتوانند آن را ارزا پایین بیاید، به نفع تولید خواهد بود و مردم نیز می

 .چنین افت کند قیمت آبزیان این

 تأثير نيست برجام در افزایش صادرات بی

امیدواریم صادرات امسال با توجه : دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران درباره صادرات محصوالت شیالتی در کشور ادامه داد

 .ب بازارهای جهانی افزایش یابدبه شرایط خو

شود و برجام نیز در این مسئله  بینی می امسال شرایط متقاضیان برای محصوالت ایرانی بسیار مناسب پیش: خدایی تصریح کرد

ایران تواند قدرت رقابت  میزان تولید آبزیان در کشورهای تولیدکننده کاهش یافته و این امر می: وی یادآور شد.تأثیر نبوده است بی

وضعیت صادراتی ایران بسیار بهبود یافته، اگر صندوق بیمه محصوالت : خدایی تأکید کرد.در بازارهای جهانی را افزایش دهد

ای از آنها مشکل نقدینگی دارند و  زودی پرداخت کنند؛ زیرا عده اند، به سفید خسارت دیده کشاورزی غرامت میگوکارانی را که از لکه

 .توانند به صحنه بازگردند و اگر هم تولید کنند، تولیدشان در حد کم خواهد بود گیرند، نمیاگر غرامت خود را ن

آبی و  هزار تن میگو در کشور تولید شود و ماهیان گرم ۶0شود امسال همچون سال گذشته حدود  بینی می پیش: وی اظهار داشت

 .دهد الهی است که میزان تولید را نشان می سردآبی نیز طبق روال تولید شود و عالوه بر آن در دریا نیز توجه

 ميليون دالري صادرات آبزیان در سال گذشته 9۶۸ارزش 

هزار  01در سال گذشته ارزش : دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران درباره صادرات محصوالت آبزی در سال گذشته گفت

 .برآورد شده است ۶939میلیون دالر بیش از سال میلیون دالر بود که شش  9۶7تن ماهی و میگوی صادرشده حدود 

تن میگو صادر شد، در  077هزار و  ۶0سال گذشته : خدایی از شکسته شدن رکورد صادراتی میگو در سال گذشته خبر داد و افزود

تن میگو  077هزار و  ۶۶نیز  ۶939تن بوده است و در سال  077هزار و  ۶۶با  ۶930حالی که باالترین رکورد صادرات در سال 

تن؛ در سال  077هزار و  09، ۶939تن؛ در سال  077هزار و  ۶0را  ۶930وی در پایان میزان تولید میگو در سال .صادر شد

 ./هزار تن برآورد کرد ۶0تن و در سال جاری را حدود  077هزار و  ۶0، ۶931
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 شیالت
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  صنعتی آرتميا به نتایج مثبت رسيدصنعتی آرتميا به نتایج مثبت رسيد  پرورش نيمهپرورش نيمه

از ابتدای سال جاری بررسی برای وجود مجدد چرخه زیستی آرتمیا در دریاچه ارومیه تحت پایش قرار گرفته، اما تاکنون دالیل 

 .ت این موجود آبزی یافت نشده استمستدلی از شروع چرخه حیا

از افزایش تکثیر و پرورش ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور امروز در گفت

یری از های جلوگ یکی از راه: صنعتی آرتمیا در استخرهای خاکی و بتونی با استفاده از پوشش پالستیک فشرده خبر داد و گفت نیمه

تواند توان تولیدی در واحدها  است که می( پالستیک فشرده)های ژئوممبران  پروری، استفاده از پوشش هدررفت آب در صنعت آبزی

این پژوهش در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور مورد مطالعه قرار گرفته و به نتایج مثبتی : یوسفعلی اسدپور افزود.را افزایش دهد

 .جویی آب مؤثر واقع شود پروری در صرفه تواند ضمن برآورد نیازهای آبزی ایم که می دست یافته

آب که با مشکل یا بحران آب  تولید با این روش مناسب بوده و کیفیت باالیی داشته و در بسیاری از مناطق کم: وی خاطرنشان کرد

زار جایگزین مناسبی خواهد  آرتمیا در مناطق شوره تکثیر و پرورش انبوه: اسدپور ادامه داد.تواند اثربخش باشد رو هستند، می روبه

این روش ضمن ایجاد تولید برای خودکفایی و ممانعت از خروج : وی تصریح کرد.تواند در اصالح الگوی کشت مؤثر باشد بود و می

 .پروری را پاسخ داده و در توسعه تولید مؤثر واقع شود تواند نیازهای صنعت آبزی ارز به خارج از کشور می

صورت پایلوت در ضلع غربی دریاچه  تا سال جاری این طرح به ۶93۶در سال : رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور یادآور شد

 .ارومیه و در هشت استخر پرورشی به انجام رسید و نتایج مثبتی داشته است

به انجام رسید و در حال حاضر نیز گذاری بخش خصوصی این پایلوت  با سرمایه ۶931و  ۶939های  طی سال: اسدپور تأکید کرد

میزان تولید در واحد سطح در این طرح دو تا سه برابر روش معمول : وی اظهار داشت.برداری است برای متقاضیان، در مرحله بهره

 .بوده و کیفیت مناسبی دارد

 پایش وجود مجدد چرخه زیستی آرتميا آغاز شد

از ابتدای سال جاری، وجود مجدد : ت آرتمیای موجود در دریاچه ارومیه گفترئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور درباره وضعی

 .چرخه زیستی آرتمیا در دریاچه توسط این مرکز تحت پایش قرار گرفته است

گذرد، تاکنون دالیل مستدلی از شروع چرخه مجدد رشد آرتمیا در  می ۶930با وجود اینکه یک ماه از سال : اسدپور همچنین افزود

 .یافت نشده است، اما تحقیقات همچنان ادامه دارد دریاچه

در پنج ایستگاه تحقیقاتی اطراف دریاچه ارومیه، بررسی برای ادامه وضعیت رشدی آرتمیای دریاچه ارومیه با : وی خاطرنشان کرد

 .ها مناسبی وجود داشته، در حال انجام است وجود آنکه امسال بارندگی

کرد که چرخه زیستی آرتمیای دریاچه ارومیه با افزایش سطح آب این دریاچه دوباره از سر گرفته  اسدپور در پایان اظهار امیدواری

 ./شود
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 شیالت
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  برداري از منابع زنده آبی دریاي خزربرداري از منابع زنده آبی دریاي خزر  ههقانونی شدن بهرقانونی شدن بهر

برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر که امروز به سازمان شیالت ابالغ شد، تمامی  نامه حفاظت و بهره پس از ابالغ موافقت

 .چهار کشور عضو این دریا ملزم به رعایت قوانین مربوطه شدند

درباره ابالغ ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  ت امروز در گفتمدیرکل دفتر بازسازی ذخایر آبزیان سازمان شیال

های سال است که برای الزامی  نامه سال این تفاهم: برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر گفت نامه حفاظت و بهره موافقت

ی خزر برسد که این امر در آستاراخان ترکیه به امضاء شدنش نیازمند آن بود که به امضای رؤسای جمهوری پنج کشور حاشیه دریا

 .رسید و پس از تأیید مجلس شورای اسالمی امروز به سازمان شیالت ابالغ شد

از آنجا که منابع زنده دریای خزر در خطر صدمه جدی قرار دارد و برخی کشورها ممنوعیت صید ماهیان : راد افزود ناصر کرمی

 .ای به امضاء برسد تا کشورها را موظف به رعایت قانون کند نامه کنند، الزم بود که چنین تفاهم ایت نمیخاویاری را در این کشور رع

های بازسازی دریای خزر بین پنج کشور بوده است و امید  ایران جزو کشورهای درجه نخست در اجرای برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .تمامی کشورها حفظ شده و اندکی از وضعیت نامناسب دریای خزر بهبود یابدنامه، منافع مشترک  رود که با امضای این توافق می

بینی دبیرخانه داشته باشند و عالوه بر  پس از این کشورها باید پیش: مدیرکل دفتر بازسازی ذخایر آبزیان سازمان شیالت ادامه داد

 .ها آماده کنند ها و الزامات دیگر را برای ابالغ دستورالعمل آن کمیسیون

 .المللی بوده و تمامی کشورها ملزم هستند آن را رعایت کنند این سند بین: راد تصریح کرد کرمی

نامه، صید ماهیان خاویاری تنها به قصد تحقیقات و بازسازی است و صید تجاری آن اکیداً  یکی از مفاد این موافقت: وی یادآور شد

 .ممنوع است

 .سایر چهار کشور حاشیه دریای خزر همچون ایران اقدام به رعایت ضوابط مربوطه کنند امیدواریم: راد در پایان تأکید کرد کرمی

گفتنی است، چهار کشور آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در کنار ایران ملزم هستند مسائل مربوط به منابع زنده دریای 

 ./ش کنندبرداری مناسب از آن تال خزر را رعایت کنند و در جهت حفاظت و بهره
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 شیالت
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  غ شدغ شدآبی دریاي خزر ابالآبی دریاي خزر ابال    برداري بهينه از منابع زندهبرداري بهينه از منابع زنده  قانون موافقتنامه حفاظت و بهرهقانون موافقتنامه حفاظت و بهره

را برای اجرا به وزارت جهاد « آبی دریای خزر  برداری بهینه از منابع زنده قانون موافقتنامه حفاظت و بهره»رئیس جمهوری، 

« آبی دریای خزر  برداری بهینه از منابع زنده قانون موافقتنامه حفاظت و بهره»حسن روحانی، رئیس جمهوری، .کشاورزی ابالغ کرد

 .رت جهاد کشاورزی ابالغ کردرا برای اجرا به وزا

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و 

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است 01/۶0/۶931چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 :ستمتن این قانون به شرح زیر ا

 برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر قانون موافقتنامه حفاظت و بهره

برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح  واحده ـ موافقتنامه حفاظت و بهره ماده

 .شود پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می

قانون اساسی ( 00)و هفتاد و هفتم( ۶93)این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم( ۶۱)و ( ۶0)وادتبصره ـ در اجرای م

 .جمهوری اسالمی ایران الزامی است

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر موافقتنامه حفاظت و بهره

طرف »ران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس دولت های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسالمی ای

 نامیده می شوند؛« ها

 همجواری بین کشورهای طرف ها؛ با پیروی از تمایل به توسعه مناسبات حسن

 با تصدیق اینکه منابع زنده آبی مشترک دریای خزر، میراث مشترک کشورهای طرفها است؛

 شده طرفها برای حفاظت از منابع زنده آبی دریای خزر؛ هماهنگبا یادآوری لزوم اقدامات 

برابر با  ۶900آبان  ۶9زیست دریایی دریای خزر که در تهران در تاریخ  با درنظرگرفتن مفاد کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط

 امضاء شد؛ 0779نوامبر  1

 برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر؛ و بهره شده برای حفاظت، بازسازی با یادآوری اهمیت تحقیقات علمی توافق

 با در نظرگرفتن اهمیت اقتصادی صیادی منابع زنده آبی دریای خزر برای کشورهای طرفها و اشتغال مردمان آنها؛

 :به شرح زیر توافق کردند

 .ـ این موافقتنامه در مورد منابع زنده آبی دریای خزر اعمال می شود۶ماده

 :شده به شرح زیر خواهد بود ر این موافقتنامه معانی اصطالحات به کار بردهـ از نظ0ماده

 پوستان، پستانداران و سایر گونه های جانوران و گیاهان آبی؛ تنان، سخت ماهی، نرم: «منابع زنده آبی»

 زبور؛برداری بهینه از منابع زنده آبی و مدیریت ذخایر مشترک منابع م کمیسیون حفاظت و بهره: «کمیسیون»

ماهیان، کیلکاها، فوک ها و همچنین گونه های ماهیانی که توسط کمیسیون در این فهرست درج  تاس: «منابع زنده آبی مشترک»

 گردیده اند؛



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 
 

936 
 

 :احیای ذخایر منابع زنده آبی از جمله اقداماتی با اهداف: «بازسازی»

 ریزی؛ محلهای تخمـ حفاظت و احیای محلهای طبیعی تکثیر و مسیرهای مهاجرت مولدین به 

 ماهیان از طریق بازسازی مصنوعی؛ ـ تکثیر و رهاسازی الروها یا بچه

 ریزی و محلهای زمستان گذرانی ماهیان ـ حفاظت از مناطق چرا، تخم

 کلیه منابع زنده آبی که از محیط زندگی خود به هر شکلی در طی دوره مشخصی برداشت شده اند؛: «صید»

 که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد؛ هر نوع فعالیتی: «صیادی»

 برداشـت آن گونه هایی از ماهـیان که هدف اصـلی فعالیت ماهیگیری هستند؛: «صید هدف»

 صید هدف، به استثنای صیادی به منظور تکثیر مصنوعی و صیادی برای اهداف علمی؛: «صید تجاری»

 شکار گونه ای از منابع زنده در هنگام صید هدف گونه ای دیگر از منابع زندهصید، برداشت یا : «صید ضمنی»

برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر از جمله مدیریت منابع زنده آبی مشترک  ـ هدف از این موافقتنامه، حفاظت و بهره9ماده

 .می باشد

 :زیر همکاری خواهند نمودـ به منظور اجرای این موافقتنامه، طرفها براساس اصول 1ماده

 ـ اولویت حفاظت از منابع زنده آبی دریای خزر بر استفاده تجاری آنها؛۶

 برداری پایدار از منابع زنده آبی مشترک؛ ـ بهره0

شده عمومی مورد قبول طرفها در رابطه با مدیریت صیادی و حفاظت از منابع زنده آبی  ـ به کارگرفتن قواعد بین المللی پذیرفته9

 ریای خزر؛د

 شناختی و تنوع زیستی منابع زنده آبی در دریای خزر؛ ـ حفاظت از نظام بوم1

 عنوان اساس حفاظت از منابع زنده آبی و مدیریت منابع زنده آبی مشترک؛ ـ به کارگرفتن تحقیقات علمی به 0

ر و مدیریت منابع زنده آبی مشترک در سراسر برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خز ـ تطابق اقدامات مربوط به حفاظت، بهره ۱

 منطقه زیستگاه گونه ها

 :ـ طرفها به موجب این موافقتنامه در زمینه های زیر همکاری خواهند نمود 0ماده

 ـ انجام تحقیقات علمی مورد توافق؛۶

 ـ اتخاذ تدابیری برای مدیریت صیادی منابع زنده آبی مشترک؛0

 نشده و نامنظم و تجارت غیرقانونی منابع زنده آبی؛ با صید غیرقانونی، گزارش ـ اتخاذ تدابیری برای مبارزه9

 شده توسط طرفها؛ ـ گردآوری، ارائه و تبادل اطالعات آمار صیادی در چهارچوب توافق1

ترک و مدت و بلنـدمدت بـرای بازسازی و حفاظت از منابع زنده آبی مش مـدت، میان ـ تدوین و اجـرای برنامـه های کوتاه 0

 ماهیان؛ زیستگاه آنها از جمله رهاسازی بچه تاس

 ـ تدوین توصیه هایی در زمینه استفاده از آالت و روشهای صیادی منابع زنده آبی مشترک؛ ۱

 ـ تبادل اطالعات علمی و کارشناسان، برگزاری کارگاهها، فراهمایی ها و دوره های آموزشی0

 ـ ۱ماده

شده  شده طبق ضوابط یکسان تعیین های ملی تعیین مشترک را براساس کل صید مجاز، سهمیه ـ طرف ها، صیادی منابع زنده آبی۶

 .وسیله کمیسیون، اقدامات مشترک تنظیمی، تعهدات متقابل در مقابله با صید غیرقانونی و اقدامات بازسازی، انجام خواهند داد به
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تصمیم اتخاذشده توسط کمیسیون در مورد سهمیه ها اعمال ـ در صورت عدم توافق طرفها در زمینه تعیین سهمیه ها، آخرین 0

 .خواهد شد

ـ اگر یکی از طرف ها امکان استفاده از سهمیه خود را از کل صید مجاز نداشته باشد، آن طرف می تواند از طریق انعقاد 9

سهمیه خود از کل صید مجاز را برای موافقتنامه های دوجانبه و سایر ترتیبات، طبق قوانین ملی خود امکان استفاده از باقیمانده 

 .طرفهای دیگر فراهم آورد

شده با تصمیم کمیسیون، با در نظر  ماهیان در رودخانه ها و مصب آنها و نیز در مناطق دریایی تعیین ـ صید تجاری تاس0ماده

 .گرفتن روشهای سنتی صیادی هر یک از کشورهای طرفها انجام خواهد گرفت

 ـ 0ماده

 .ماهیان باید به حداقل رسانده شود و موارد آن حتماً باید ثبت گردد اسـ صید ضمنی ت۶

ماهیان مزبور باید بالفاصله به زیستگاه  عنوان صید ضمنی، صید می شوند، مجاز نخواهد بود و تاس ماهیان که به ـ نگهداری تاس0

 .طبیعی بازگردانده شوند

جهت تحقیقات علمی و همچنین اهداف بازسازی مصنوعی اعمال نخواهد این ماده در مورد صیادی ( 0)و ( ۶)ـ مفاد بندهای  9

 .شد

نشده، نامنظم و تجارت غیرقانونی منابع زنده آبی و  ـ طرفها کلیه اقدامات ممکن را برای مبارزه با صید غیرقانونی، گزارش3ماده

 .عمل خواهند آورد همچنین فرآورده های حاصل از منابع مزبور به

 ـ۶7ماده

 .ا برای دستیابی به اهداف این موافقتنامه، کمیسیونی را تأسیس خواهند نمودـ طرفه۶

کارشناسان . نماینده هر طرف، دارای یک رأی خواهد بود. ـ هر طرف، یک نماینده و معاون وی در کمیسیون را تعیین خواهد کرد0

کمیسیون، حضور نمایندگان همه طرفها  برای تشکیل نشست. می توانند در نشستهای کمیسیون، نماینده را همراهی نمایند

 .ضروری است

 .ـ کمیسیون در اولین نشست، آیین کار خود را تصویب خواهد نمود و گروههای کاری ضروری را تشکیل خواهد داد9

 .ـ ریاست کمیسیون هر دوسال بین نمایندگان هر طرف به ترتیب الفبای زبان انگلیسی خواهد چرخید1

در . عهده دارد، برگزار خواهد شد بار در قلمرو کشور طرفی که ریاست آن را به سیون حداقل سالی یکـ نشست های عادی کمی 0

چنین نشستهایی بنا به درخواست کتبی یکی از طرفها از رئیس کمیسیون . العاده تشکیل می گردد صورت ضرورت نشست های فوق

 .ه برگزاری آن توسط حداقل سه طرف حمایت شودنشست فوق العاده در صورتی برگزار می شود ک. تشکیل خواهد شد

زبانهای روسی و فارسی، زبان های نشست های کمیسیون . ـ زبان های انگلیسی و روسی، زبانهای کاری کمیسیون خواهد بود ۱

 .خواهد بود

 .ـ تصمیم های کمیسیون به اتفاق آراء توسط نمایندگان طرف ها اتخاذ و به شکل کتبی تنظیم خواهد شد0

 .ـ طرف ها اجرای تصمیم های کمیسیون را در سطح ملی تضمین خواهند نمود 0

 :ـ کمیسیون دارای اختیارات زیر خواهد بود۶۶ماده

 برداری بهینه از منابع زنده آبی مشترک؛ ـ هماهنگی فعالیت های مربوط به حفاظت، بازسازی، بهره۶

 رک؛ـ اعمال تغییرات در فهرست گونه های منابع زنده آبی مشت0
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 ـ تعیین ساالنه کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک و تقسیم آنها بر سهمیه های ملی؛9

 ـ تعیین معیارهای تخصیص کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک به سهمیه های ملی؛1

های خود  ر رودخانهماهیان در صورت واگذاری آن به طرف دیگری که صید آنها را د ـ توافق در مورد میزان صید سهمیه ملی تاس 0

 انجام می دهد؛

 :های صید که می تواند شامل اقدامات زیر شود ـ تنظیم صیادی و حفاظت از منابع زنده آبی مشترک براساس محدودیت ۱

 ـ ممنوعیت صیادی در برخی مناطق و در رابطه با برخی از گونه های منابع زنده آبی برای برخی دوره ها؛

 های منابع زنده آبی؛ رخی مناطق و در رابطه با برخی از گونهـ تعطیلی فصلی صیادی در ب

 ؛(قابل صید)ـ تعیین حداقل اندازه و وزن منابع زنده آبی قابل برداشت 

 منابع زنده آبی؛( صید)شده برای برداشت  ـ تعیین اندازه چشمه و ابزار صید طراحی

 شده صیادی ـ سایر محدودیت های توافق

شده در زمینه استفاده از سهـمیه های صید منابع زنده آبی مشترک و گزارش های مربوط به اجرای  ائهـ بررسی گـزارش های ار0

 سایر تصمیم های کمیسیون توسط طرفها؛

 شده توسط شناورهای مزبور؛ ـ بررسی آمار صیادی از جمله تعداد شناورهای دخیل در صیادی و میزان صید انجام 0

 نده آبی مشترک؛ـ تصویب مقررات صیادی منابع ز3

ـ تدوین و تصویب برنامه ها و پروژه های ضروری حفاظت از گونه های کمیاب و در معرض خطر منابع زنده آبی مشترک که ۶7

 فهرست آنها توسط کمیسیون تصویب خواهد شد و زیستگاه آنها؛

مشترک و تعیین فواصل زمانی این  ـ تصویب و هماهنگی برنامه های مورد توافق تحقیقات علمی در زمینه منابع زنده آبی۶۶

 مطالعات؛

 ربط برای دستیابی به اهداف این موافقتنامه؛ ـ همکاری با سازمان های تخصصی بین المللی ذی۶0

 برداری بهینه از منابع زنده آبی مشترک؛ ـ تسهیل حل و فصل اختالف ها در زمینه حفاظت و بازسازی و بهره۶9

 ماهیـانی که رهاسازی شده اند؛ های کمی و کیـفی بچه یژگـیبینی ارزیابی مـشترک و ـ پیـش۶1

 ـ تشکیل گروههای کاری تعیین زمینه ها و برنامه های فعالیت آنها؛۶0

 ـ پایش اجرای تصمیم های متخذه؛۶۱

 ماهیان و فرآوردههای حاصل از این گونه ها؛ ـ تعیین سهمیههای صادراتی در رابطه با تاس۶0

 .و اتخاذ تصمیم های دیگری که می توانند برای اجرای این موافقتنامه ضروری باشند ـ انجام سایر وظایف ۶0

ـ این موافقتنامه خدشه ای به حقوق و تعهدات طرفها به موجب سایر معاهدات بین المللی که کشورهای طرفها عضو آنها ۶0ماده

 .هستند، وارد نخواهد ساخت

داوری نسبت به نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت  ونه ای تفسیر نخواهد شد که پیشیک از مفاد این موافقتنامه به گ ـ هیچ۶9ماده

 .خزر تلقی شود حقوقی دریای

 .گونه قید تحدید تعهدی برای این موافقتنامه در نظر گرفته نخواهد شد ـ هیـچ۶1ماده

ورت و مذاکره بین طرفها حل و فصل خواهد ـ هر نوع اختالف در رابطه با تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق مش۶0ماده

 .شد
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 ـ۶۱ماده

 .ـ مفاد این موافقتنامه را می توان براساس توافق طرف ها اصالح یا تکمیل نمود۶

جداگانه ای مورد ( پروتکل های)ـ اصالحات و الحاقیه های این موافقتنامه جزء الینفک آن خواهند بود و به عنوان تشریفات 0

 .این موافقتنامه الزم االجراء خواهند شد( ۶0)شده در ماده  گرفت که طبق تشریفات مشخصتصویب قرار خواهند 

 .ـ دولت فدراسیون روسیه امین اسناد این موافقتنامه خواهد بود۶0ماده

 ـ۶0ماده

وری برای الزم اُمین روز پس از دریافت آخرین اطالعیه کتبی طرفها در مورد اجرای تشریفات داخلی ضر ـ این موافقتنامه در سی۶

 .االجراء شدن آن توسط امین اسناد، الزم االجراء خواهد شد

تواند از طریق ارسال اطالعیه کتبی به امین اسناد مبنی بر  هر طرف می. ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد گردیده است0

این موافقتنامه برای آن . وافقتنامه کناره گیری نمایدگیری از عضویت در این موافقتنامه، از عضویت در این م قصد خود برای کناره

 .طرف به مدت دوازده ماه پس از تاریخ دریافت اطالعیه مزبور توسط امین اسناد، الزم االجراء باقی خواهد ماند

ه اصلی به میالدی در شهـر آستراخان در یک نسـخ 07۶1سپتامبر  03شمسی برابر با  ۶939مهر ماه  0این موافقتنامه در تاریخ 

زبانهای آذربایجانی، فارسی، قزاقستانی، روسی، ترکمنی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار 

 .باشد می

 .در صورت بروز اختالف، طرفها به متن انگلیسی رجوع خواهند نمود

 .شده آن را به طرف ها ارسال خواهند کرد های تصدیق نسخه اصلی این موافقتنامه نزد امین اسناد سپرده خواهد شد که رونوشت

 از طرف دولت جمهوری آذربایجان

 از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران

 از طرف دولت جمهوری قزاقستان

 از طرف دولت فدراسیون روسیه

 از طرف دولت ترکمنستان

مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل  قانون فوق مشتمل بر ماده

به تأیید شورای  01/۶0/۶931ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  مورخ پنجم بهمن

 .نگهبان رسید

/news/fa/ir.iana.www//:http۶۶097D%/3%00%D0%A0% 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/30115/%D9%82%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 
 

941 
 

 شیالت
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

  آال در راه استآال در راه است  نسل جدید حلواسفيد، کوبيا، شانك و قزلنسل جدید حلواسفيد، کوبيا، شانك و قزل

های بومی ایران وارد فاز  ماهی و گونه آال، حلواسفید، کوبیا، شانک، فیش کمیسیون مشترک ایران و فرانسه برای اصالح نژاد قزل

 .شود عملیاتی می

سو کمبود منابع آبی  از یک: با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  زمان شیالت در گفترئیس سا

باید در حوزه کشاورزی و در چارچوب اقتصاد مقاومتی محاسبه شده و با مصرف کمترین میزان آب حداکثر استفاده به عمل آید، از 

 .های برنامه ششم توسعه و وزارت جهاد کشاورزی افزایش پیدا کند گیری د بر اساس جهتسوی دیگر سرانه مصرف آبزیان بای

عنوان بهترین گزینه در دستور کار قرار گرفته است، چرا که  وری و اصالح نژاد به بر همین مبنا افزایش بهره: حسن صالحی افزود

ماهی را به سمت پرورش در قفس با افزایش راندمان تکثیر ویژه در رودخانه تغییر رویکرد پرورش  محدودیت منابع آب شیرین به

 .ضروری ساخته است

وگوها در جریان مسیر  کننده با وزیر حمل و نقل، دریا و شیالت فرانسه تالش کرد تا گفت لذا گروه مذاکره: وی خاطرنشان کرد

 .های بومی و پرورش ماهی در قفس قرار گیرد اصالح نژاد گونه

های بومی ایران در جنوب و دریای خلیج فارس شامل حلواسفید،  رود در مراحل نخست اصالح نژاد گونه انتظار می: صالحی ادامه داد

 .آال در اولویت قرار گیرند ماهی و البته قزل کوبیا، شانک، فیش

 هاي تحقيقاتی پرورش صدف و جلبك پروژه

های فراوانی در  ایران دارای قابلیت: وزه شیالت تصریح کردرئیس سازمان شیالت با اشاره به ابعاد همکاری ایران فرانسه در ح

های مختلف آبزی است که ممکن است به دالیل شرعی و فقهی امکان مصرف انسانی در داخل کشور نداشته باشد، اما با  بخش

 .ارزش افزوده باال امکان صادرات پیدا کند

های  ایران با هدف ارزش افزوده و اشتغال و دیده شدن قابلیتهای  بر همین اساس پرورش جلبک و صدف در آب: وی یادآور شد

 .کار خواهند کرد های تحقیقاتی آغاز به اقتصادی شیالت پروژه

های شیالتی ایران هستند که در مذاکره با طرف فرانسوی برای افزایش تولید و  آنچوی و البستر از دیگر فروآرده: صالحی تأکید کرد

 .ورت گرفته استوگوهایی ص صدرات آنها گفت

 هزار تن ميگو صادر شد ۶9

المللی صادر  هزار تن میگو از ایران به بازارهای بین ۶9سال گذشته : وی از صادرات میگو در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت

 .شود شده است که رکورد خوبی در حوزه صادرات محسوب می

هزار  007هزار تن از دریای خزر و 17سواحل کشور صید شده است که هزار تن ماهی از  ۱۶7سال گذشته : صالحی در پایان گفت

 ./های جنوب کشور بوده است تن از آب
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 شیالت
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  ماهی در قفس مشمول بيمه شدماهی در قفس مشمول بيمه شد  پرورشپرورش

گذاران حدود دو میلیون نفر بوده که در  برداران بدهکار است، اما تعداد بیمه با وجود آنکه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به بهره

 .حد سال گذشته است

اره بدهی دولت به صندوق بیمه درب( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مقام صندوق بیمه کشاورزی امروز در گفت قائم

دلیل  شود که به ای است که توسط کشاورزان پرداخت می درصد از بهای حق بیمه 00السهم دولت  حق: بابت پرداخت غرامت گفت

 .مشکالت مالی، در سال گذشته همچنان پرداخت نشده است

کرد تا غرامت کشاورزان را پرداخت کنیم، اما تاکنون شد از بانک کشاورزی قرض  با وجود آنکه نمی: نژاد افزود محمدابراهیم حسن

 .ایم میلیارد تومان از این بانک قرض کرده 977

میلیارد تومان  177میلیارد تومان بابت غرامت به کشاورزان پرداخت شده، اما حدود  0۱7در سال گذشته مبلغ : وی خاطرنشان کرد

 .پرداخت کنیم 39 - 31دیگر باقی مانده است که باید بابت سال زراعی 

دلیل بدحسابی این صندوق در پرداخت غرامت، تعداد کشاورزانی که محصول  شود به با وجود آنکه گفته می: نژاد ادامه داد حسن

ای وجود دارد که پرورش ماهی در قفس نیز جزو  مورد بیمه ۶09اند، کاهش یافته است، باید گفت که امسال  خود را بیمه کرده

 .ی است که بیمه آن به کل محصوالت اضافه شده استمحصوالت و موارد

بردار بخش  میلیون بهره 1.0اند، در حالی که  گذار تاکنون محصوالت خود را بیمه کرده حدود دو میلیون بیمه: وی تصریح کرد

 .برداران است گذاران کمتر از نصف کل بهره کشاورزی وجود دارد و تعداد بیمه

 .کند اند، با تعداد کشاورزان سال گذشته برابری می کشاورزانی که محصول خود را بیمه کردهتعداد : نژاد یادآور شد حسن

 قصوري در پرداخت غرامت به کشاورزان نداشتيم

صندوق بیمه هیچ قصوری در پرداخت غرامت به کشاورزان نداشته است و آنچه که : مقام صندوق بیمه کشاورزی تأکید کرد قائم

 .ها را دچار مشکل کرده است شده در سال گذشته بوده که تمامی بخش به مشکالت اقتصادی حادثافتاق افتاده، مربوط 

تر توسط نمایندگان مجلس به تصویب نهایی رسیده و  هرچه سریع 30امسال منتظر آن هستیم که بودجه سال : وی اظهار داشت

 .کشور بودجه مناسبی را برای بخش بیمه تخصیص بگیریم ریزی تقدیم شورای نگهبان شود تا بتوانیم از سازمان مدیریت و برنامه

های  ای و سازه های گلخانه در سال زراعی جدید، برخی عوامل تولید همچون سازه: های جدید امسال گفت نژاد درباره برنامه حسن

 .شود شده اضافه می های پرورش ماهی و ابنیه روستایی به تعداد اقالم بیمه مربوط به قفس

 ./پیگیر آن هستیم تا مطالبات کشاورزان ناشی از غرامت را از دولت دریافت کنیم: ان خاطرنشان کردوی در پای
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۳: تاریخ

  ویار در کشور افزایش می یابدویار در کشور افزایش می یابدتوليد خاتوليد خا

 077در سال جاری پیش بینی می شود که میزان تولید به مرز هزار و :مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان گفت

 .کیلوگرم برسد

با  باشگاه خبرنگاران جوان؛ اقتصادیارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار 

کیلوگرم بوده که در مقایسه  377تولید خاویار پرورشی سال گذشته : اشاره به میزان تولید و صادرات خاویار پرورشی اظهار داشت

 .افزایش چشمگیری نداشته استکیلوگرم بوده،  007که تولید  39با سال 

مجموع خاویار تولیدی در کشور صادر می شود و به همین خاطر می : وی با اشاره به صادرات خاویارکه کاالی با ارزش است، گفت

 .توان گفت که پرورش ماهیان خاویاری یک فرصت اساسی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار است

به امکانات و دانش فنی مورد نیاز در کشور، باید گفت که تحقق اقتصاد مقاومتی در شیالت  با توجه: قاسمی در ادامه یادآور شد

هزار یورو  9777الی  ۶077قیمت هر کیلو خاویار پرورشی : وی با اشاره به ارزش ریالی صادرات خاویار بیان کرد.امکان پذیر است

در سال جاری پیش بینی می شود که میزان تولید به مرز : ردمدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان تصریح ک.است

 .کیلوگرم برسد 077هزار و 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  ترمز صادرات ماهيان گرم آبی بریدترمز صادرات ماهيان گرم آبی برید

درصد با  ۶7الی  0سال گذشته به سبب درگیری های عراق میزان صادرات :مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان گرم آبی گفت

اقتصادی باشگاه حسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان گرم آبی کشور در گفتگو با خبرنگار .کاهش مواجه بوده است

تولید ماهیان گرم آبی در سال گذشته به سبب عدم ایجاد مزارع جدید، : با اشاره به وضعیت تولید اظهار داشت خبرنگاران جوان؛

 .سطح زیر کشت و معرفی گونه های دیگر تفاوت معنا داری نسبت به سال های ما قبل از خود نداشته است

امسال با توجه به بارش های مناسب و تامین به موقع : هزار تنی ماهیان گرم آبی در سال گذشته گفت ۶10اره به تولید وی با اش 

 .نهاده ها ، پیش بینی می شود که میزان تولید با رشد مواجه شود

صادراتی از عمده مشکالت تولید افزایش قیمت نهاده ها و بازار : آقازاده در ادامه با اشاره به مشکالت تولید کنندگان بیان کرد

کنندگان و صادر کنندگان است چرا که در صورت کشش بازار ، حذف واسطه ها و عرضه مستقیم آبزیان سودی که نصیب دالالن و 

 .واسطه گران می شود، به سمت تولید هدایت خواهد شد

ن است که کارخانه ها به سبب افزایش هزینه های عدم فرآوری محصوالت از دیگر مشکالت تولید کنندگا: وی در ادامه یاداور شد

 .دربازارخواهد شد عرضه تولید و افت قیمت  درنهایت همین امر منجر به  جاری ورود پیدا نکرده و 

با توجه به انکه بخش اعظم صادرات به عراق : مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان گرم آبی با اشاره به صادرات آبزیان تصریح کرد

 .درصد با کاهش مواجه بوده است ۶7الی  0باید گفت که در سال گذشته به سبب درگیری های عراق میزان صادرات  است ،

هزار تن ماهیان گرم آبی به بازارهای هدف صادر شده ، و الزم به ذکر است که میزان  ۶0سال گذشته : آقازاده درادامه بیان کرد

 .اشته استافت چشمگیری د 0۱صادرات در مقایسه با سال 

درصد صادرات به عراق و مابقی به کشورهای خلیج فارس،  07: وی با اشاره به بازارهای هدف صادرات محصوالت گرم آبی افزود

 .امارات ، دبی و لبنان صورت می گیرد
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 شیالت
 ایسنا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۹چهارشنبه 

  ماهيان خاویاري، فسيل زنده دریاي خزر ماهيان خاویاري، فسيل زنده دریاي خزر 

از دو دهه گذشته اقداماتی در سازمان : رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه ماهیان خاویاری در دریای خزر فسیل زنده هستند، گفت

 . شود شیالت آغاز شد تا نسل ماهیان خاویاری خزر حفظ

 . بعد از فروپاشی شوروی سابق، ذخایر ماهیان خاویاری به شدت کاهش یافت: وگو با خبرنگار ایسنا در گیالن، اظهار کرد حسن صالحی در گفت

رایط نامه ش از دو دهه گذشته اقداماتی در سازمان شیالت آغاز شد تا نسل ماهیان خاویاری خزر حفظ شود و امروز با انعقاد تفاهم: وی افزود

 . خوبی در کشور فراهم شده است

های شمالی و سازمان شیالت  با حمایت و پشتیبانی رئیس بنیاد مستضعفان کشور، استانداران استان: رئیس سازمان شیالت ایران ادامه داد

ویاری در کشور ایجاد شد که ایران فرصتی برای حفظ ذخایر ماهیان خاویاری، توسعه اشتغال، حفظ خاویار ایران در دنیا و پرورش ماهیان خا

برداری  مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در گیالن، مازندران و گلستان راه اندازی شود، این مزارع طی سه سال آینده به بهره ۶77مقرر شده 

 . شود رسد و عملیاتی می می
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 شیالت
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  4شنبه 

  سينا، بانك عامل شد سينا، بانك عامل شد / / واگذاري مدیریت صادرات خاویار به بنياد مستضعفانواگذاري مدیریت صادرات خاویار به بنياد مستضعفان

کنون در سه استان درصد ماهیانی که هم ا30بیش از : معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران گفت< کشاورزی

 .گیالن، مازندران و گلستان صید می شود، حاصل تکثیر و رهاسازی مراکز بازسازی ذخایر این سازمان است

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسن صالحی در حاشیه نشست امضای تفاهمنامه حمایت از طرح های تولید 

با وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و سایر : گلستان و مازندران در رشت، اظهار کرد ماهیان خاویاری در استان های گیالن،

سازمان های دست اندرکار برای احیای رودخانه های ورودی دریای خزر قراردادی منعقد شده تا بسترسازی الزم برای مهاجرت 

 .ماهیان به این رودخانه ها فراهم شود

یط مهاجرت ماهیان به رودخانه ها فراهم نشود و ماهی نتواند برای تکثیر طبیعی مهاجرت تا زمانی که شرا: وی خاطرنشان کرد

 .کند، این بار بر دوش مراکز بازسازی ذخایر شیالت خوهد بود

درصد ماهیانی که صیادان سه استان گیالن، مازندران و گلستان صید می کنند،  30در شرایط فعلی، بیش از : صالحی یادآور شد

 .یر و رهاسازی مراکز بازسازی ذخایر سازمان شیالت ایران استحاصل تکث

براساس این تفاهم نامه، : وی درخصوص امضای تفاهم نامه حمایت از تولید ماهیان خاویاری در سه استان شمالی کشور نیز گفت

، به توسعه ماهیان خاویاری مسئوالن استان های گیالن، مازندران و گلستان و مجموعه سازمان های وابسته به بنیاد مستضعفان

مزرعه پرورش ماهیان خاویاری ایجاد شود که هر مزرعه  ۶77اهتمام داشته و مقرر شده در سه سال آینده، در این استان های 

 .کیلوگرم خاویار را تولید کند 077تن گوشت و  07بتواند تا 

بنیاد مستضعفان در استان گیالن ایجاد خواهد کرد که بتواند زنجیره پشتیبانی از این صنعت را شرکت وابسته به : صالحی ادامه داد

بچه ماهی، غذا و سایر نیازمندی های مزارع را تامین کند و بانک سینا نیز حمایت های مالی خواهد داشت تا با کمک های سهمی 

خاویار نیز توسط بنیاد  و اعتباری استانداران سه استان، این طرح دنبال شود و همچنین بحث مربوط به فرآوری و صادرات

 .مستضعفان مدیریت خواهد شد که گام بزرگی برای آینده کشور است

رئیس سازمان شیالت ایران با اشاره به اینکه تمامی اقدامات برای پرورش ماهیان خاویاری در جهت احیای ذخایر طبیعی دریای 

قفس های پرورشی مستقر در دریا خواهد بود و این مزارع در عمده تولیدات ماهیان خاویاری در آینده، در : خزر خواهد بود، گفت

 .سواحل ایجاد شده و از آب دریای خزر نیز استفاده خواهد شد

موافقت نامه پنج جانبه حفاظت و مدیریت منابع زنده دریای خزر، بین پنج کشور حاشیه این دریا تعیین شده و در : صالحی افزود

این تواهمنامه، احیای  ۶7الن شیالت این کشورها برگزار می شود که یکی از اهداف ماده سال جاری در قزاقستان، نشست مسئو

 .ذخایر ماهیان خاویاری است

در مراسمی که عصر سه شنبه در استانداری گیالن با حضور محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان و صالحی رئیس سازمان 

ن بنیاد علوی، شرکت مادر تخصصی کشاورزی و دامپروری بنیاد، بانک سینا، شیالت ایران برگزار شد، تفاهم نامه همکاری بی

 .سازمان شیالت ایران، استانداران گیالن، مازندران و گلستان با هدف توسعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور به امضا رسید

0307317bfdc0=Id?aspx.Post/ir.dpressfoo.www//:http 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=2bfdc2920940


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 
 

946 
 

 (نيشکر/ چغندر )شکر 
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

احياي طرح احداث کارخانه کاغذ با لغو احياي طرح احداث کارخانه کاغذ با لغو / / اعالم آمادگی شرکت توسعه نيشکر براي قطع ورود زه آب به تاالب شادگاناعالم آمادگی شرکت توسعه نيشکر براي قطع ورود زه آب به تاالب شادگان

آب توسعه نيشکر است و اگر کسی آب توسعه نيشکر است و اگر کسی   زهزه  تاالب شادگان زنده بهتاالب شادگان زنده به: : شدن تحریم هامدیرعامل شرکت توسعه نيشکر گفتشدن تحریم هامدیرعامل شرکت توسعه نيشکر گفت

  ..را به تاالب شادگان قطع کنيمرا به تاالب شادگان قطع کنيم    ساعت ورود آنساعت ورود آن  ۰۰داند، ما آمادگی داریم ظرف داند، ما آمادگی داریم ظرف   آب را براي تاالب موثر نمیآب را براي تاالب موثر نمی  زهزه

آب را براي  آب توسعه نيشکر است و اگر کسی زه تاالب شادگان زنده به زه: مدیرعامل شرکت توسعه نيشکر گفت

 .را به تاالب شادگان قطع کنيم  ساعت ورود آن ۰مادگی داریم ظرف داند، ما آ تاالب موثر نمی

شرکت : به گزارش ایانا از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر، نسیم صادقی در نشست ساالنه با مدیران توسعه نیشکر اظهار کرد

آبی از  ر کسی ثابت کرد در این مسیر زهکند، بنابراین اگ آب وارد کارون نمی توسعه نیشکر از بند قیر تا بهمنشیر حتی یک قطره زه

 .دهیم شود، هر تصمیمی گرفته شود ما انجام می توسعه نیشکر وارد کارون می

آبی است که ما برای آبیاری مجدد مزارع از آن استفاده  همان زه   آب این زه: نیز گفت( ره)آب واحد امام خمینی وی در رابطه با زه

 .ه در محدوده استاندارد بوده که در حال شیرین شدن استکنیم و تأثیر آن بر آب منطق می

آب را  آب توسعه نیشکر است و اگر کسی زه تاالب شادگان زنده به زه: مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اظهار کرد

 .را به تاالب شادگان قطع کنیم ساعت ورود آن 0داند ما آمادگی داریم ظرف  برای تاالب موثر نمی

سمت خلیج فارس را با هزینه  آب به آب به تاالب شادگان مجوز داریم و گرنه کانال انتقال زه در زمینه ورود زه: دقی تصریح کردصا

آب و فرآیند رو به بهبود آن کیفیتش مرتباً ارتقاء  زیادی احداث کردیم و در این مورد مشکلی نداریم و با توجه به شرایط مطلوب زه

کند و از طرف  آبه را توسعه نیشکر جبران می آبه به تاالب شادگان داده نشده است، بلکه این حق حق: ن کردوی بیا.کند پیدا می

 .شود تر می روز شیرین گردانیم و این آب هم روز به درصد آب مصرفی خود را بر می 07دیگر ما 

زیست از ما درخواست کمک کرد   ه سازمان محیطداشتن تاالب شادگان این بود ک های ما برای زنده نگه از دیگر کمک: صادقی گفت

پمپاژهای خود به تاالب انتقال دادیم و حتی ما آماده احیای تاالب   میلیون متر مکعب آب را از طریق ایستگاه 017و ما هم 

 .هورالعظیم نیز هستیم تا از تبدیل شدن آن به یک کانون ریزگرد جلوگیری کنیم

 زیست هستيم  به محيط دنبال وارد کردن حداقل آسيب به

خواهیم  بحث برداشت نیشکر در شرکت توسعه نیشکر، بحث برداشت سبز است و ما نمی: وی در زمینه برداشت نیشکر اظهار کرد

تر از استانداردهای جهانی برویم و هر جای دنیا که بررسی  توان فرا مزاحمتی برای مردم ایجاد کنیم، اما واقعیت این است که نمی

 .شود مزمان با برداشت سبز برداشت سوخته هم انجام میکردیم ه

واقعاً در برخی از مزارع اصالً برداشت سبز میسر نیست و در این مزارع اگر برداشت سبز انجام گیرد، معایب : صادقی اضافه کرد

های پیرامونی  به محیط توان با مدیریت دود در این مزارع نیز از آسیب بیشتری نسبت به برداشت سوخته خواهد داشت، اما می

تالش ما این است که حتی در مواردی که به ناچار برداشت : مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت.جلوگیری کرد

دهیم با مدیریت این مسائل حداقل آسیب را برای محیط زیست ایجاد کنیم و موازنه زیست محیطی را همواره  سوخته انجام می

 177های صنعتی و بهداشتی راه اندازی شد و در این زمینه بیش از  در تمام واحدهای ما تصفیه خانه: وی افزود.مثبت نگه داریم

 .دانیم گذاری می میلیارد ریال هزینه پرداخت کردیم، زیرا ما هزینه کردن برای محیط زیست را سرمایه
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کارخانه زیست محیطی استان عمل کرده و حدود یک ترین  مزارع توسعه نیشکر در مجموع همچون بزرگ: صادقی خاطرنشان کرد

 .کنند هزار تن اکسیژن تولید می 07میلیون و 

های  اند، با آباد کردن و ایجاد مزارع سرسبز در زمین هزار هکتار ایجاد کرده 077مزارع نیشکر سطح سبزی بالغ بر : وی ادامه داد

 .کند ها جلوگیری می یزرع از برخاستن ریزگرد اغلب لم

میلیون اصله درخت اشاره کرد، زیرا ما خود را ملزم  1توان به کاشت بیش از  زیستی ما می های محیط از دیگر فعالیت: ادقی افزودص

 .دانیم دانیم و این فرآیند را فعالیتی مستمر می زیستی می به رعایت حداکثری موازین محیط

 یهزار تن شکر در شرکت توسعه نيشکر و صنایع جانب ۱۸۸توليد 

شد با  بینی می پیش 30-3۱در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال زراعی : های خود گفت وی در بخش دیگری از صحبت

میلیون نیشکر تولید خواهد شد  ۱هزار تن شکر تولید کند که این میزان شکر از برداشت  ۱77توجه به اقدامات انجام شده بیش از 

 .شود و تولید شکر محسوب میو رکورد جدیدی در برداشت نیشکر 

اندازی کارخانه شکر  های در دست اجرا در این شرکت از جمله، احداث سالن چند منظوره ورزشی توسعه نیشکر، راه صادقی به پروژه

ی انداز راه: اشاره کرد و گفت... ای که در مرحله نصب تجهیزات است و همچنین تولید شکر دارویی که هم اکنون فعال است و قهوه

ها با همکاری کشورهای  ها شروع شد در حال حاضر با برداشته شدن تحریم کارخانه کاغذسازی هم که در اوایل با همکاری چینی

 .اروپایی در حال انجام و نهایی شدن است

ه حداقل توان از جمله؛ ب های کلی این شرکت در سال جاری را تشریح کرد که می مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر در پایان سیاست

ها، حفظ ثبات بازار قند و شکر در کشور و کنترل و  ها در همه واحد رساندن مصرف آب و استفاده بهینه از آن، رعایت تمام استاندارد

 .میلیون لیتر الکل و سایر تولیدات جانبی اشاره کرد 99تامین نیاز این بازار، تولید 

/news/fa/ir.iana.www//:http97700D%/0%A0%D0%B3 
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 شير و فراوردهها
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  لبنيات سنتی امسال گران نمی شودلبنيات سنتی امسال گران نمی شود

هیچ برنامه ای برای با توجه به بازار راکد و افزایش ناچیز حقوق و دستمزد، اتحادیه : رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی گفت

 .افزایش قیمت محصوالت خود ندارد

 با اشاره به افزایشخبرنگاران جوان؛ اقتصادی باشگاه  علی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی در گفت و گو با خبرنگار

با توجه به بازار راکد و افزایش ناچیز حقوق و دستمزد، اتحادیه هیچ برنامه ای برای افزایش : قیمت لبنیات سنتی اظهار داشت

 .قیمت محصوالت خود ندارد

 977هزار و  0الی  077هزار و  0در حال حاضر هر کیلو شیر پرچرب به قیمت : وی با اشاره به قیمت انواع محصوالت لبنی گفت

هزار  0تومان، شیر کم چرب  077هزار و  0هزار تومان، ماست کم چرب  9تومان، ماست پرچرب  377ن، دوغ پرچرب هزار و توما

 .تومان به مصرف کننده عرضه می شود ۱77تومان و دوغ کم چرب هزار و 

مهرماه سال گذشته، ماهانه کیفیت  از ابتدای: رجبی با بیان اینکه کلیه شیر واحدها مورد آزمایش بار میکروبی قرار می گیرد، گفت

بار پس از انجام آزمایش های میکروبی بررسی و در نهایت معدلی برای آن در نظر  1الی  9درجه بندی محصوالت لبنی هر مغازه 

 از ابتدای تابستان در تمامی مغازه های لبنیات سنتی تابلوی درجه کیفیت نصب می: وی در ادامه یاد آور شد.گرفته شده است

شود، چنانچه هر مغازه ای از محدوده نرمال خارج شود اقدام برای اصالح و پلمپ آن صورت می گیرد کما اینکه اکنون سه واحد 

رئیس اتحادیه لبنی سنتی در پاسخ به شایعاتی مبنی بر استفاده از شیر برگشتی کارخانه ها در لبنیات سنتی بیان .پلمپ شده است

دارای برگه استاندارد دامداری هستند و دراین میان تنها برخی  حت ندارد چرا که تمامی شیرها درواقع چنین شایعاتی ص: کرد

 .سودجویان می خواهند مردم را نسبت به استفاده لبنیات سنتی بدبین کنند

/news/fa/ir.yjc.www//:http000۶100D%/3%01%D0%A0 
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 شیر و فرآورده ها
 ایسنا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۱شنبه 

  شود شود   مالت میمالت می  مصرف لبنيات سنتی باعث افزایش تبمصرف لبنيات سنتی باعث افزایش تب

ای از نظر رییس جامعه دامپزشکان عامل افزایش بیماری تب مالت است، چرا که به گفته وی این نوع لبنیات عمدتا  مصرف لبنیات سنتی و فله

 . شود کننده لبنیات خریداری پس زده می های تولید تری برخوردارند و از سوی کارخانه ود که از کیفیت پایینش از شیرخامی تولید می

در سالن  -ماه  ششم اردیبهشت -به گزارش خبرنگار ایسنا، پیام محبی در نشست خبری نوزدهمین کنگره ملی دامپزشکی که دوشنبه 

تر از لبنیات پاستوریزه  کنند لبنیات سنتی، ارگانیک و باکیفیت رخالف تصور برخی که گمان میب: شود، اظهار کرد های رازی برگزار می همایش

های لبنی به خاطر افزایش کیفیت  شود و کارخانه تولید شده از سوی صنایع لبنی است باید گفت که هیچ محصول ارگانیکی در ایران تولید نمی

کنند و شیر خامی که صنایع لبنی به دلیل کیفیت پایین آن را  تر را از دامداران خریداری می و تولیدات برند خود هم که شده شیر خام باکیفیت

 . آورد زنند سر از مراکز عرضه لبنیات سنتی در می کنند و پس می خریداری نمی

 . شکل قابلیت پیگیری داشته باشدمردم باید بدانند لبنیاتی مصرف کنند که بتوانند به آن اطمینان داشته باشند و در صورت بروز م: وی افزود

 التحصیل دامپزشکی را در جهان دارد ایران بیشترین فارغ
التحصیالن رشته دامپزشکی در جهان را دارد که مشکالتی از نظر  ایران بیشترین تعداد فارغ: رییس هیات مدیره جامعه دامپزشکان ادامه داد

وری صورت گرفته ساالنه  قانون افزایش بهره ۶3ا که براساس برآوردی که در کمیسیون ماده ذهنی، فکری و اشتغال را برای آنها در پی دارد، چر

های مختلف آن  نفر در هر سال در این رشته و گرایش ۶077تا  ۶۱77التحصیل دامپزشکی نیاز داریم در حالی که  نفر فارغ 107به 

 . شوند التحصیل می فارغ

های خام دامی باید از نظر مالی استقبال نسبی داشته باشند که براین  اکز تولید وعرضه دام و فرآوردهناظران بهداشتی در مر: محبی تصریح کرد

توان از کارفرمایان حقوق ناظران را  اساس به هیچ وجه نباید با کارفرمای خود به صورت مستقیم ارتباط مالی برقرار کنند که در این راستا می

 . تا بتوان از این طریق ناظران تا حدودی مستقل از کارفرمایان شوند دریافت کرد و به صندوقی واریز کرد

وری مفاد زیادی دارد که  قانون افزایش بهره: شود، گفت که نبود امنیت شغلی دامپزشکان باعث افزایش تخلفات در این حوزه می وی با بیان این

 . ت صنفی جامعه دامپزشکان حل خواهد شدتاکنون اجرایی نشده است، اما اگر قانون اجرا شود بسیاری از مشکال

/news/fa/ir.isna.www//:http3070717۶019D%/3%00%D0 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  هزار تن قارچ مازاد بر مصرف باید صادر شودهزار تن قارچ مازاد بر مصرف باید صادر شود  0۸0۸  //هزار تومان استهزار تومان است  ۰۰هزینه صادرات هر کيلوگرم قارچ به روسيه هزینه صادرات هر کيلوگرم قارچ به روسيه 
: هزار تومان است، گفت 0عضو هیأت مدیره انجمن قارچ ایران با بیان اینکه هزینه حمل و نقل صادرات هر کیلوگرم قارچ به روسیه  

 . با توجه به هزینه باالی حمل و نقل صادرات قارج به روسیه صرفه اقتصادی ندارد

عباس رنجبر عضو هیات مدیره انجمن قارچ ایران در پاسخ به سوال فارس در مورد  خبرگزاری فارسقتصادی به گزارش خبرنگار ا

یکی از بهترین بازارهای هدف برای : شود، گفت وضعیت صادرات قارچ و اینکه چرا از ظرفیت صادرات قارچ روسیه بهره گرفته نمی

 .روسیه است صادرات قارچ

هزار تن  0۱7هزار تن، حدود  ۶77کند، در حالی که با تولید ساالنه  هزار تن قارچ مصرف می 9۱7کشور روسیه ساالنه : وی افزود

 .کند قارچ وارد می

این موضوع فرصت خوبی را برای جایگزینی : وی با اشاره به قطع صادرات ترکیه به روسیه به دلیل مسائل سیاسی اظهار داشت

 .یران برای صادرات محصوالت کشاورزی از جمله قارچ به وجود آورد، اما نتوانستیم از آن استفاده کنیما

ترین مشکالت در صادرات قارچ به روسیه هزینه باالی حمل و نقل است، به طوری که هزینه  یکی از اساسی: رنجبر تصریح کرد

 .هزار تومان است 0جام شده بیش از حمل و نقل هر کیلو قارچ به این کشور براساس محاسبات ان

میلیون تن قارچ بخش قابل توجهی از این محصول را  0کشور چین با تولید ساالنه : عضو هیات مدیره انجمن قارچ ایران بیان داشت

ان این های قابل توجهی در حمل و نقل از صادرکنندگ کند و این درحالی است که حمایت به سایر کشورها از جمله روسیه صادر می

 .شود محصول توسط دولت انجام می

دهد و از مبدا تا مقصد صادر کننده  در کشور چین و حتی کشوری مانند ترکیه دولت به حمل و نقل یارانه می: رنجبر بیان داشت

 .شود ای را متقبل نمی هزینه

. هزار تومان است 9تا  077هزار و  0هزینه صادرات هر کیلوگرم قارچ به کشورهای حوزه خلیج فارس از ایران بین : وی افزود

هزار تومان به این کشور صادر شود، در نهایت با احتساب هزینه حمل و نقل با قیمت  0بنابراین اگر هر کیلوگرم قارچ با قیمت 

 .شود هزار تومان عرضه می ۶7حدود 

ما به دلیل هزینه باالی حمل و نقل به روسیه صادرات قارچ به کشورهای عراق و حوزه خلیج فارس صرفه اقتصادی دارد، ا: وی افزود

 .امکان پذیر نیست

هزار  ۱در حالی که قیمت تمام شده این محصول حدود   هزار تومان است 0قیمت عرضه قارچ به بازار حدود : وی بیان داشت

 .شود تومان می

هزار تن مازاد تولید وجود دارد که  07دود هزار تنی آن ح ۶77و مصرف   هزار تن قارچ در کشور ۶07تولید با توجه به : وی گفت

 .باید صادر شود

های روز دنیا استفاده کرد، در حالی که هنوز  برای این منظور باید از تکنولوژی: وی در مورد افزایش عملکرد نیز اظهار داشت

 .مند شویم ها به دلیل برخی مشکالت بهره ایم از این تکنولوژی نتوانسته

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶9307070777091 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  ها براي واردات برنجها براي واردات برنج  مشهد ميزبان پاکستانیمشهد ميزبان پاکستانی/ / نفره پاکستانی براي ورود به بازار ایراننفره پاکستانی براي ورود به بازار ایران  0۱0۱رایزنی هيأت رایزنی هيأت 

اینترنتی اینترنشنال نیوز پاکستان که پیش از این از رفع ممنوعیت واردات برنج به ایران خبر داده بود، از شروع مقتدرانه  پایگاه

 .های برنج داخلی کشورمان خبر داد دنبال گرانی رایزنی برای واردات برنج این کشور به بازارهای ایران به

منظور نهایی کردن صادرات برنج به ایران روز  نفره پاکستانی به 0۱، هیأت (اناای)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های خود را  گذاری های شهباز شریف وزیر پنجاب، میزان سرمایه دنبال پیگیری در مشهد حاضر خواهد شد تا به( فردا پس)شنبه  سه

های دو کشور در حوزه تأمین برنج از  ارند سطح همکارینفره پاکستانی بنا د 0۱بر اساس این گزارش، هیأت .در ایران افزایش دهند

 .رتبه دو کشور از سر بگیرند های سال گذشته مقامات عالی ریزی کشور پاکستان را بر اساس برنامه

ممنوعیت واردات برنج که تا مهرماه سال گذشته اعمال شده بود، با درخواست شهباز شریف سروزیر پنجاب و همچنین سازمان 

دنبال سفر هیأت واردکنندگان برنج در نوامبر  گری ایران در الهور برداشته شد و به ذاری و بازرگانی پنجاب با کنسولگ سرمایه

 .، افزایش واردات برنج از این کشور وارد فاز جدیدی شد07۶1

 ها براي تثبيت جایگاه برنج این کشور در بازار ایران تالش پاکستانی

میلیون دالر به خود اختصاص داده و بر اساس اعالم مرکز تجارت  0.0برنج دنیا را با ارزش  درصدی از واردات ۶۶ایران سهم 

در این میان، . درصدی پیدا کرده است 90تا دو برابر افزایش یافته و رشد  07۶9و  07۶0المللی، تقاضا برای برنج در سال  بین

صی و دولتی خود برای تقویت جاپای خود در بازار ایران های خصو صادرکنندگان برنج پاکستان تالش کردند از تمام ظرفیت

های  پاکستان با صادرات دو میلیارد دالر برنج در فهرست چهارمین صادرکننده بزرگ دنیا قرار دارد و پیش از تحریم.استفاده کنند

ذا در برنامه اتاق بازرگانی مشهد با ترین صادرکننده برنج به ایران بود که بعدها سهمش را به هند واگذار کرد؛ ل المللی، بزرگ بین

 .عمل خواهد آمد های ترجیحی و تهاتر مذاکره به نفره همچنین درباره واردات برنج تعرفه 0۱هیأت 

های عضو در  شود، حجم واردات برنج به تناسب تقاضای شرکت شنبه که با حضور اتحادیه مرزنشینان برگزار می در جلسه روز سه

میلیون کیلوگرم به ارزش  0۶دهد اعضای این اتحادیه  های گذشته نشان می هرچند آمار سال. اهد شداین اتحادیه تصویب خو

رسد سطح واردات برنج از پاکستان افزایش  نظر می اند، اما با افزایش سرانه مصرف، به میلیون دالر برنج وارد کشور کرده ۱0دالری 

 .پیدا کند

 واردات نشودساز  سناریوي ساختگی گرانی برنج، زمينه

با سکانداری وزارت جهاد کشاورزی اعمال شد، باعث نوسان نسبی در بازار  31تا مهرماه  39ممنوعیت واردات برنج که از اواخر سال 

رسد واردات برنج  نظر می قلم کاالی وارداتی حفظ کرده است، اما به ۶7برنج شد؛ هرچند برنج همچنان جایگاه خود را در فهرست 

 .شود کشور هند و پاکستان با تأمالت بهداشتی بیشتری انجام میویژه از  به

گرفته در کارگروه واردات  های صورت گیری بر اساس تصمیم: گوید وگو با خبرنگار ایانا می عضو اتاق بازرگانی گیالن در گفت

ن و هند پس از آنالیز آزمایشگاهی ویژه از کشور پاکستا های وارداتی به محصوالت استراتژیک، مقرر شده است سالمت بهداشتی برنج

 .و با احتیاط کامل صورت گیرد
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هزار تومان که این روزها باعث تعجب همگان شده، سناریوی از  ۶0افزایش مشکوک قیمت برنج تا مرز : افزاید غالمعلی قربانی می

رود و  شمار می جوز بیشتر بهای برای شروع واردات برنج و مجاب کردن وزارت جهاد کشاورزی برای دادن م شده پیش تعیین

 .نفره، تأییدی بر این ادعا نباشد 0۱امیدواریم حضور این هیأت 

های شمالی کشور، حجم تولید برنج در سطح قابل قبولی خواهد  های سال جاری در استان با توجه به بارش: کند وی خاطرنشان می

 .شود، نیازی به وارد کردن برنج نیست که حجم محدودی را شامل میها  جز ذخیره استراتژیک و مقدار مورد نیاز مرزنشین بود و به

برنج کیفی ایرانی که از طعم و مزه و گواهی سالمت قابل قبولی برخوردار است، در : دهد رئیس سابق انجمن برنج گیالن ادامه می

های  قرار گیرد و دولت با عرضه برنج کنندگان ایرانی تواند محور توجه مصرف صورت کنترل قیمت و مهار حباب تورم در بازار می

 ./تواند نسبت به کنترل قیمت برنج اقدام کند شده تا شروع فصل برداشت از اواخر مردادماه می ذخیره

/news/fa/ir.iana.www//:http97۶7۶D%/0%B۶%D0% 
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 ایع غذاییصن
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  6دو شنبه 

  گزارش بانك مرکزي از فراز و فرود مواد خوراکیگزارش بانك مرکزي از فراز و فرود مواد خوراکی

درصد،  90.0درصد، سبزی  ۶۱.0درصد، برنج  9۶.0براساس گزارش بانک مرکزی، در یکسال اخیر قیمت حبوبات < مواد غذایی

 .درصد افزایش یافته است ۶1.0درصد و چای  ۶0.3قند و شکر 

را  ۶930/  ۶/  00رکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به بانک م 

 .گروه اعالم شد ۶۶قلم کاال در  10منتشر کرد که بر اساس این گزارش نرخ 

 9ند و شکر افزایش یافت، نرخ گروه مواد غذایی حبوب، تخم مرغ، میوه های تازه، سبزی های تازه، ق 0بر اساس این گزارش نرخ 

گروه برنج، گوشت قرمز و گوشت مرغ کاهش یافت و نرخ گروه لبنیات، چای و روغن نباتی در هفته مذکور نسبت به هفته مشابه 

 .ماه قبل ثابت مانده است

 لبنیات و تخم مرغ

درصد  ۶.7بهای تخم مرغ معادل . ثابت بود در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقالم این گروه نسبت به هفته قبل

 .ریال فروش می رفت ۶77777الی  00777افزایش یافت و شانه ای 

 برنج و حبوب

درصد کاهش  ۶.0بهای برنج وارداتی غیر تایلندی معادل . در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک بدون تغییر بود

قیمت لوبیا سفید . در گروه حبوب بهای لپه، نخود و لوبیا چیتی ثابت بود. درصد افزاش داشت 7.۶ولی قیمت برنج داخله درجه دو 

 .درصد افزایش یافت ۶.7درصد تا  7.9درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  7.0درصد و لوبیا قرمز  7.۶معادل 

 های تازه ها و سبزی میوه

سایر اقالم میوه و سبزی . هرداری طالبی عرضه نمی شد و نارنگی عرضه کمی داشتدر هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر ش

تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فورشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار 

ا عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت میوه فورشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه ر. عرضه می گردید

درصد افزایش  0.0درصد تا  7.0درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  0.7درصد و لیمو شیرین  7.۱نارنگی معادل 

درصد کاهش  1.1درصد و پیاز  1.۱بهای خیار معادل . در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی بدون تغییر بود. داشت

 .درصد افزایش یافت ۶0.0درصد تا  1.0ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد کاهش داشت و قیمت گوشت تازه گاو و  0.۶درصد و گوشت مرغ  0.0در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 

 .گوساله ثابت بود

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

 .قیمت قند، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود. درصد افزایش یافت 7.0ته بهای شکر معادل در این هف

 ها در یکسال گذشته تغییرات قیمت

 ۶۱.0درصد، برنج  ۱.1درصد، تخم مرغ  0.0براساس گزارش بانک مرکزی در یکسال منتهی به تاریخ مذکور نرخ گروه لبنیات 
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 ۶0.3درصد، قند و شکر  0.3درصد، گوشت قرمز  90.0درصد، سبزی های تازه  1.1میوه های تازه درصد،  9۶.0درصد، حبوب 

 .درصد کاهش یافته است 7.۶درصد و روغن نباتی  ۶9.0درصد کاهش یافت و نرخ دو گروه گوشت مرغ  ۶1.0درصد و چای 

f033397b1eb1f0730a33۶=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 عسل
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

  هاي فروردینهاي فروردین  کاهش منابع غذایی زنبورها با بارشکاهش منابع غذایی زنبورها با بارش/ / آغاز کوچ دستی زنبورهاي عسل به ارتفاعات با افزایش دماآغاز کوچ دستی زنبورهاي عسل به ارتفاعات با افزایش دما

عنوان نهاده مورد  ر را مورد تأکید قرار داده است که جای این پرسش باقی است که آیا شکر بهدر حالی دولت ممنوعیت واردات شک

 شود یا خیر و راه جبرانی تأمین آن کدام است؟ دهندگان زنبورعسل محسوب می نیاز پرورش

با ( ایانا)شاورزی ایران وگو با خبرنگار خبرگزاری ک دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی امروز در گفت مدیرعامل اتحادیه پرورش

یابد، در  شدت افزایش می دهندگان به شده تولید عسل برای پرورش با ممنوعیت واردات شکر، عمالً قیمت تمام: اعالم این خبر گفت

 .حالی که هنوز سناریوی عسل تقلبی در ایران پابرجاست

گاه در محاسبات  رود، اما از آنجا که هیچ شمار می نبور بهدهندگان ز عنوان نهاده مورد نیاز پرورش شکر به: محمدعلی ناظری افزود

شده  شوند، برنامه جبرانی نیز برای مهار قیمت تمام دهندگان دیده نمی گرفته میان مسئوالن دولتی، این بخش از پرورش صورت

 .تولید عسل وجود ندارد

های  عنوان یکی از نهاده های خود را به ز زنبورستاندهندگان ناگزیر بودند شکر مورد نیا سال گذشته پرورش: وی خاطرنشان کرد

 .تر از شکر وارداتی بود های وارداتی تأمین کنند، چرا که قیمت شکر داخلی بسیار گران اصلی تولید از محموله

های مکرر،  ارشعلت ب رو شدند و به ماه، زنبورها با کاهش منابع غذایی روبه های اواخر فروردین همزمان با بارش: ناظری ادامه داد

دهندگان با تغذیه دستی، از تلف شدن زنبورهای خود جلوگیری  اند؛ لذا ضروری بود تا پرورش ها را پیدا نکرده امکان پرواز در دشت

 .شدت دشوار کرده است دهندگان به کنند، اما باال بودن قیمت شکر امکان تأمین آن را برای پرورش

 اند اشتههاي نباتی، پا روي عسل طبيعی گذ عسل

برخی سودجویان با ذوب کردن نبات و گرفتن شیره آن : دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه پرورش

های تقلبی روانه بازار  آمیزی مصنوعی، عسل های غیرطبیعی و مواد شیمیایی و رنگ و همچنین جوشانده شکر و با استفاده از آنزیم

 .های گذشته بالی جان تولید عسل طبیعی شده است یی است که طی سالکنند و این سناریو می

های تولیدی و تأکیدات وزارت جهاد کشاورزی است، اما  های تشکل دار کردن عسل از برنامه با وجود آنکه شناسنامه: وی یادآور شد

 .توان گفت هنوز توفیقی نداشته است رود و می کندی جلو می به

های تقلبی است که باید برای اجرایی  های طبیعی تنها راه معیار کردن آنها از عسل دار کردن عسل نامهشناس: ناظری تأکید کرد

های متحدالشکل استفاده کرد که  بندی ای و افزایش اطالعات مردمی و همچنین تعبیه هولوگرام و بسته کردن آن از ظرفیت رسانه

 .پذیر نیست کنند، امکان های خود را دنبال می مکن فعالیتدهندگانی که با کمترین سود م ها و پرورش برای تشکل

 شود کوچ دستی زنبورها به ارتفاعات آغاز می

اکنون آن بخش : ها اظهار داشت دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی با اشاره به شرایط کنونی زنبورستان مدیرعامل اتحادیه پرورش

های مازندران و گیالن سفر کرده بودند، به اطراف مشهد و چناران  نصورت دستی به بندرعباس و استا هایی که به از کلنی

 .ماه با افزایش دما به سمت ارتفاعات خواهند رفت اند و از اوایل اردیبهشت بازگشته

توان زمان آن را تا  شود که می های زنبورعسل به سمت ارتفاعات آغاز می با گرم شدن هوا، کوچ دستی کلنی: وی همچنین گفت

 .خردادماه اعالم کرد پایان
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تن عسل  177هزار و  بر اساس اطالعات منتشرشده، از دوهزار کندوی فعال در مشهد و چناران، حدود یک: ناظری در ادامه افزود

 .زنبوردار به فعالیت زنبورداری مشغول هستند 377هزار و  کنند و یک برداشت می

 هزار تومان صعود کرد 0۸قيمت عسل طبيعی تا 

شود و متأسفانه  هزار تومان عرضه می 07تا  ۶0قیمت عسل طبیعی در بازار از : اره به قیمت عسل در بازار خاطرنشان کردوی با اش

 .قیمت عسل تابع هیچ فرمول منطقی نیست

ت های نازل باعث شده امکان عرضه عسل طبیعی با کیفی های تقلبی و وفور عرضه آنها با قیمت عسل: ناظری در پایان تصریح کرد

شود که ارزش غذایی آن نسبت به عسل  های پرورشی نیز با قیمت مناسب در بازار عرضه می باال وجود نداشته باشد؛ هرچند عسل

 ./تر است طبیعی پایین

/news/fa/ir.iana.www//:http977۱0D%/0%A0%D0%D%BA0%A 
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 علوفه
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 قارچ
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  ایران هشتمين کشور توليد کننده قارچ دنيا استایران هشتمين کشور توليد کننده قارچ دنيا است/ / هزار تن قارچ در کشورهزار تن قارچ در کشور  ۶0۸۶0۸توليد ساالنه توليد ساالنه 
ایران رتبه هشتم : شور گفتهزار تن قارچ در ک ۶07ها، گیاهان دارویی و قارچ با اشاره به تولید ساالنه  معاون دفتر امور گلخانه 

 . تولید قارچ در دنیا را دارد

ها، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد  علی عصمتی معاون دفتر امور گلخانه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

قارچ به عنوان یک ماده غذایی مفید جایگزین خوبی برای مصرف : کشاورزی امروز در بازدید از مجتمع پرورش قارچ در مالرد گفت

 .های حیوانی است برخی از پروتئین

ایران بعد از کشورهای چین، ایتالیا، آمریکا، هلند، اسپانیا و : هزار تن قارچ در کشور افزود ۶07وی با اشاره به تولید ساالنه حدود 

 .دفرانسه رتبه هشتم تولید قارچ در دنیا را دار

کند و سرانه مصرف  میلیون تن قارچ تولید می 0کشور چین ساالنه : ها، گیاهان دارویی و قارچ اظهار داشت معاون دفتر امور گلخانه

 .کیلوگرم است ۶.0کیلوگرم و در ایران  1قارچ در دنیا 

 .ر تن بوده استهزا ۶0در کشور  09براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تولید قارچ در سال : عصمتی تصریح کرد

کیلوگرم در مترمربع است، در  0۶هکتار و عملکرد آن  30سطح زیر کشت واحدهای قارچ کشور  39براساس آمار سال : وی افزود

 .کیلوگرم در مترمربع بوده است ۶9،  09حالی که عملکرد تولید قارچ در سال 

تا  90لکرد تولید قارچ در مترمربع در کشورهایی مانند هلند، بین عم: ها، گیاهان دارویی و قارچ تصریح کرد معاون دفتر امور گلخانه

کیلوگرم در مترمربع و در افق  00کیلوگرم است که امیدواریم در پایان برنامه پنج ساله ششم عملکرد تولید قارچ را به حدود  17

 .کیلوگرم برسانیم 97به حدود  ۶171

واحد غیر فعال  07مورد و حدود  ۱07شاورزی تعداد واحدهای فعال این حوزه وزارت جهاد ک 39براساس آمار سال : وی بیان داشت

 .و نیمه فعال در کشور وجود دارد

میلیون تن قارچ  ۶7حدود  07۶9براساس آخرین آمار اعالم شده توسط فائو از تولید قارچ در جهان در سال : عصمتی تصریح کرد

 .در جهان تولید شده است

 ۶۶تن قارچ با ارزش  ۱77هزار و  0،  31براساس آخرین آمار گمرک در سال : ادرات قارچ اظهار داشتوی با اشاره به میزان ص

 .میلیون دالر به کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق صادر شده است

لحاظ وزنی به  39صادرات این میزان قارچ در مقایسه با سال : وی ارزش صادراتی هر کیلوگرم قارچ را سه دالر عنوان کرد و افزود

 .درصد افزایش داشته است ۶70درصد و به لحاظ ارزشی بیش از  30حدود 

: وی به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید، عملکرد و ترویج مصرف قارچ در کشور اشاره کرد و اظهار داشت

های صادراتی از جمله اقدامات این  حداث پایانهبرداران، تکمیل و ا ها، ارتقای دانش فنی کارشناسان و بهره گیری از رسانه بهره

 .وزارتخانه در این راستا است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶930707077707۶ 
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 گل و گياهان صنعتی
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 گندم
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۱:  تاریخ

  تن گندم دوروم در تاالر محصوالت کشاورزيتن گندم دوروم در تاالر محصوالت کشاورزي  ۱۸۸۱۸۸معامله معامله 
هزار ریال در هر کیلوگرم در تاالر محصوالت  ۶0تن گندم دوروم استان خوزستان به قیمت  077اردیبهشت،  1روز شنبه  

 . کشاورزی داد و ستد شد

تن مواد  00۱تن مواد پلیمری،  ۱0۱، روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایرانقل از به ن خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .عامله شدتن لوب کات در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی م 937هزار و 0تن وکیوم باتوم و  077هزار و  0شیمیایی، 

 .شرکت های آترا کران انرژی و انرژی تجارت سام است ۱707هزار تن قیر  0تاالر صادراتی بورس کاالی ایران شاهد معامله 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶930707177۶73۶ 
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 گندم
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  کشاورزان عليه زنگ گندم سمپاشی کنندکشاورزان عليه زنگ گندم سمپاشی کنند

سازمان حفظ نباتات کشور نسبت به اوج گرفتن بیماری های گندم در دو هفته آینده به علت افزایش بارندگی های اخیر، هشدار 

م بالفاصله با نظر کارشناسان شبکه پیش آگاهی و داد و از کشاورزان غرب کشور خواست در صورت مشاهده عالیم زنگ گند

 .مراقبت، اقدام به سمپاشی کنند

سازمان حفظ نباتات کشور نسبت به اوج گرفتن بیماری های گندم در دو هفته آینده به علت افزایش بارندگی های اخیر، هشدار 

له با نظر کارشناسان شبکه پیش آگاهی و داد و از کشاورزان غرب کشور خواست در صورت مشاهده عالیم زنگ گندم بالفاص

 .مراقبت، اقدام به سمپاشی کنند

اکبرپور مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل آفات ... به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مهندس کرامت ا

ر اکثر نقاط کشور به خصوص در استان های براساس گزارش سازمان هواشناسی د: سازمان حفظ نباتات کشور به خبرنگار ما گفت

برابر میانگین،بارندگی شده و امسال به علت افزایش رطوبت،  ۶.0غربی مانند کردستان؛،ایالم، کرمانشاه و آذربایجان شرقی و غربی 

 .سال پربیماری و آفت برای گندم خواهیم داشت

د بود، از کشاورزان استان های آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، وی با بیان این که در هفته آینده، اوج بیماری های گندم خواه

همدان، ایالم، کرمانشاه و کردستان خواست، مزارع گندم خود را به دقت بررسی کنند و اگر عالیم زنگ گندم را مشاهده 

 .پاشی کنندکردند،سریع با نظر کارشناسان شبکه پیش آگاهی و مراقبت منطقه خود، علیه این بیماری اقدام به سم

ظرف یک ماه و نیم اخیر، به علت کانون کوبی و مبارزه به موقع با کل بیماری های گندم از جمله : اکبرپور در همین حال اعالم کرد

 .هزار هکتار، از گسترش سریع این بیماری ها در مزارع جلوگیری شده است ۶07زنگ و سفیدک در سطح 

استان کشور انجام گرفته و  ۶0این کانون کوبی ها در : زمان حفظ نباتات کشور افزودمدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل آفات سا

 .در حال حاضر در استان های جنوبی مشکلی نداریم

امسال تنوع سموم برای مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم را باال : وی درباره علف های هرز در مزارع گندم نیز اظهار داشت

 .یش های بعد از تحریم، توانسته ایم حداقل ده نوع علف کش تهیه کنیمبرده ایم و با گشا

تنوع علف کش ها موجب می شود با توجه به نوع علف های هرز ، علف کش های خاص مناطق توسط : اگبر پور ادامه داد

 .کارشناسان شبکه پیش آگاهی و مراقبت به کشاورزان توصیه شود

هزار هکتار با علف های هرز مزارع گندم مبارزه شده است، پیش بینی کرد،  ۱77و میلیون و وی با بیان این که تاکنون در سطح د

 .میلیون هکتار برسد 0/9سطح مبارزه به 

 نشا برنج در خزانه علیه کرم ساقه خوار سمپاشی شود

درخزانه علیه کرم ساقه  مدیر کل پیش آگاهی و کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور از برنجکاران خواست، نشاءهای برنج را

 .خوار با توصیه های کارشناسان شبکه های پیش آگاهی و مراقبت، سمپاشی و سپس نشا ها را به مزارع انتقال دهند

سمپاشی نشا در خزانه مانع از گسترش این آفت در : وی با اشاره به این که نسل اول کرم ساقه خوار از خزانه شروع می شود، گفت

 .ی شودسطح شالیزارها م
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به علت بارندگی های اخیر، احتمال آلودگی شالیزارها به بیماری بالست برنج نیز وجود دارد و از این رو کشاورزان : اکبرپور افزود

 .باید با شبکه های پیش آگاهی و مراقبت در ارتباط باشند تا در صورت لزوم اقدام های الزم را انجام دهند

/news/fa/ir.iana.www//:http97۶00A%DA%/3%D0%B1% 
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  گندم
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

  آفت سن گندم مزارع را تهدید می کندآفت سن گندم مزارع را تهدید می کند

میلیون هکتار تحت برنامه عملیاتی مبارزه با آفت  0در سال زراعی جاری بیش از : معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات گفت

 .کلیدی مزارع قرار گرفته است

با اشاره به مهم ترین  وان؛خبرنگاران جاقتصادی باشگاه یحیی ابطالی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار 

میلیون هکتار در استان های مختلف تحت برنامه عملیاتی  0در سال زراعی جاری بیش از : آفت کلیدی مزارع گندم اظهار داشت

 .هزار هکتار از مزارع علیه این آفت سم پاشی شده است 107مبارزه با آفت سن گندم قرار گرفت که طبق آخرین آمار حدود 

برخی استان ها همچون : استان کشور بحث مبارزه با سموم سن مادر و پوره سن مطرح است ، گفت ۶0ن اینکه در وی با بیا

استان  ۶۶فارس، خراسان رضوی و کرمانشاه بیشترین سطوح مبارزه با آفات را به خود اختصاص دادند اما می توان گفت که در 

 .استجنوب کرمان نیز کما بیش این عملیات در حال انجام 

افزایش بارندگی و ریزش سن از کوه به مزارع با کندی مواجه شده که این امر  کاهش درجه حرارت، : ابطالی در ادامه یاد آور شد 

 .مدیریت سن برای کشاورزان را با مشکل مواجه کرده است

گندم در استان های هرمزگان، فارس و  هزار هکتار از مزارع 17حدود :وی با اشاره به مبارزه با پوره سن در مزارع گندم بیان کرد

سطوح مبارزه با پوره سن را داشتند و گفتنی است که در سایر استان ها نیز مبارزه با این آفت از هفته  جنوب کرمان باالترین 

و مدیریت  با توجه به کنترل: معاون سازمان حفظ نباتات با اشاره به کاهش سن زدگی در مزارع تصریح کرد.آینده شروع خواهد شد

دهم درصد و سال گذشته به نیم درصد کاهش یافته که امیدواریم امسال با  ۱میزان سن زدگی به  39سن در مزارع گندم، سال 

 .همکاری کشاورزان و کنترل به موقع آفت، توفیق دیگری در کاهش سن زدگی و افزایش کیفیت داشته باشیم
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 گوجه فرنگی
 خبرنگاران جوان - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  قيمت گوجه فرنگی قد کشيدقيمت گوجه فرنگی قد کشيد

زایش روز گذشته به سبب کمبود عرضه محصول در بازار با اف ۶7قیمت گوجه فرنگی نسبت به :رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

 .دوبرابری قیمت همراه بوده است

نوسان قیمت محصوالت کشاورزی سریال پایان نیافتنی است که هر ساله  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش خبرنگار 

 .ای سال تکرار شده استتکرار می شود و حال داستان تلخ افزایش یکباره قیمت گوجه فرنگی درابتد

 :گرانی های اخیر با خبر شویم در این میان به سراغ رئیس اتحادیه میوه و سبزی رفتیم تا از وضعیت بازار گوجه فرنگی و دالیل 

جوان؛ با اشاره به افزایش دوبرابری خبرنگاران اقتصادی باشگاه حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

روز گذشته دوبرابر شده ، اما باید گفت که پایان یافتن تولید در  ۶7قیمت گوجه فرنگی نسبت به : قیمت گوجه فرنگی اظهار داشت

 .برخی مناطق و کاهش عرضه آن در بازار از جمله دالیل اصلی گرانی قیمت است

تومان و متوسط  077هزار و  9الی  9کیلو گرم گوجه فرنگی خوب در خرده فروشی های سطح شهر در حال حاضر هر : وی افزود

 .تومان است 077هزار و  0الی  077هزار و 

 .گفتنی است که گرانی قیمت مقطعی است و با آمدن محصول از مناطق گرمسیری، قیمت ها روند نزولی به خود خواهند گرفت

در اسفند ماه سال گذشته به سبب افزایش دما در شمال ریال مقدار زیادی پرتقال به سبب : تقال گفتمهاجران با اشاره به قیمت پر

درصدی به مرز  97پوسیدگی از بین رفت و از طرفی با توجه به کاهش ذخایر آن در سردخانه ها قیمت هر کیلو پرتقال با افزایش 

 .تومان رسیده است 077هزار و  1الی  077هزار و  9

و سیب در بازار با کاهش قیمت مواجه شدند  برخی محصوالت همچون خیار و پیاز : اتحادیه میوه و سبز در ادامه یادآورشدرئیس 

تومان،  077تومان،خیار گلخانه هزار الی هزار و  077هزار و  9الی  077هزار و  0به طوریکه اکنون قیمت هر کیلو خیار بوته ای 

 .تومان به فروش می رسد 077هزار و  0الی  0هزار تومان و سیب متوسط  1الی  9درجه یک الی هزار تومان ، سیب  ۱77پیاز 

قیمت هر کیلو موز و کیوی در بازار رشد قابل مالحظه داشته به  در حال حاضر : مهاجران به افزایش قیمت میوه اشاره کرد و گفت

 97تومان، و موز پس از افزایش تعرفه با افزایش  077ر و هزا 9الی  077هزار و  0درصدی به مرز  ۶0طوریکه کیوی با افزایش 

تومان رسید و این درحالیست که قبل از افزایش تعرفه هر کیلو موز به  077هزار و  ۱الی  077هزار و  0درصدی قیمت به مرز 

 .تومان به فروش می رسید 077هزار و  1الی  077هزار و  9قیمت 
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 گوشت قرمز
 ایسنا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۱شنبه 

  گوشت قرمز در سراشيبی قيمت گوشت قرمز در سراشيبی قيمت 

های اخیر  فتههد که قیمت انواع گوشت قرمز با شیبی مالیم در جهت کاهش نسبت به روزها و ه ها از بازار مواد پروتئینی نشان می بررسی

 . حرکت کرده و قیمت گوشت مرغ نیز ثبات تقریبی دارد

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ایسنا، قیمت گوشت قرمز که از اواخر سال گذشته روند افزایشی در بازار پیدا کرده بود در حال حاضر در 

ترین و شقه با گردن ارزان اقالم  مز، گوشت گوساله فیله گراندر میان انواع گوشت قر. بیشتر اقالم تا حدودی با کاهش قیمت روبرو شده است

. شود های سطح شهر عرضه می تومان به طور متوسط در مغازه 377هزار و  90به عنوان نمونه هر کیلوگرم گوشت گوساله راسته . هستند

هزار  93، گوشت گوسفندی ماهیچه کیلویی تومان 377هزار و  1۱هزار تومان، گوشت گوساله فیله  91همچنین گوشت گوساله ران کیلویی 

هزار تومان فروخته  9۱هزار تومان و مغز ران گوسفندی کیلویی  93هزار تومان، گوشت گوسفندی ماهیچه کیلویی  10تومان، گوشت استیکی 

هر کیلوگرم گوشت مرغ در . اما قیمت گوشت مرغ در مقایسه با روزهای اخیر ثبات نسبی داشته و تغییر چندانی پیدا نکرده است. شود می

تومان، سینه مرغ کیلویی  0177همچنین مرغ کامل بسته بندی پاک شده کیلویی . تومان قیمت دارد ۱077های سطح شهر کیلویی  مغازه

 . دشو تومان فروخته می 9077تومان و گردن مرغ کیلویی  0977هزار تومان، بال مرغ کیلویی  ۶9تومان، سینه جوجه کبابی کیلویی  0077

از افزایش قیمت مرغ و تعادل عرضه و تقاضا از خرداد امسال به دلیل  -رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی  -البته مهدی یوسف خانی 

 . کند حتماال در جهت افزایش تغییر میقیمت گوشت مرغ اکاهش میزان جوجه ریزی توسط مرغداران خبر داد و گفته که 

میلیون قطعه در ماه کاهش  00ریزی خود را به  اند که برای تعادل بازار و میزان عرضه و تقاضا باید جوجه به گفته او، مرغداران متقاعد شده

خردادماه و با آغاز فصل تابستان بازار  ها کاهش یابد که از دهند و در حال حاضر با توجه به عرضه باال و تولید زیاد، طبیعی است که قیمت

هزار و  ۶0در بین محصوالت پروتئینی، گوشت بوقملون که مشتریان خاص خود را دارد روند کاهشی پیدا کرده و هر کیلوگرم آن . بهبود یابد

 . شود هزار تومان فروخته می 09تومان قیمت دارد و هر کیلوگرم بدون استخوان این نوع گوشت، کیلویی  077

 (هر کيلوگرم)متوسط قيمت  انواع اقالم گوشت، مرغ و بوقلمون

 تومان 377هزار و  90 گوشت گوساله راسته

 هزار تومان 91 گوشت گوساله ران

 تومان 377هزار و  1۱ گوشت گوساله فیله

 هزار تومان 93 گوشت گوسفندی ماهیچه

 هزار تومان 10 گوشت استیکی

 تومان 077هزار و  99 شقه با گردن

 هزار تومان 90 گوشت چرخ کرده

 تومان ۱077 گوشت مرغ

 تومان 0177 مرغ کامل بسته بندی شده

http://isna.ir/fa/news/95020300941
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 هزار تومان 9۱ مغز ران گوسفندی

 تومان 977هزار و  ۶9 فیله مرغ

 تومان 0077 سینه مرغ

 تومان 0977 ران مرغ

 هزار تومان ۶9 سینه جوجه کبابی

 تومان 0977 بال مرغ

 تومان 9077 گردن مرغ

 تومان 077هزار و  ۶0 گوشت بوقلمون

 هزار تومان 09 بوقلمون بدون استخوان

 هزار تومان 90 کله پاچه
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 گوشت مرغ
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  افزایش در قيمت دان اتفاق نيفتادهافزایش در قيمت دان اتفاق نيفتاده/ / خرید مرغ براي بازار داخل، متوقف شدخرید مرغ براي بازار داخل، متوقف شد

اگرچه تنظیم بازار محصوالت پروتئینی، جزو وظایف اصلی شرکت پشتیبانی امور دام است، اما برخی نهادهای بخش خصوصی، 

 .کند ع اقدامات این شرکت، تولیدکنندگان را متضرر مینسبت به عملکرد این شرکت انتقاد دارند و معتقدند برخی مواق

از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور امروز در گفت

لتی ندارد و اکنون هیچ مرغی به جز سال جاری، شرکت پشتیبانی امور دام دیگر در خرید مرغ مازاد برای توزیع در بازار داخل، دخا

 .ذخایر استراتژیک در انبارهای این شرکت نیست

اکنون باید شیوه تنظیم بازار را تغییر : های قدیمی در تنظیم بازار مرغ دیگر جوابگو نیست، افزود علیرضا ولی، با اشاره به اینکه روش

 .داد و به سمت راهگشایی بازارهای صادراتی گام برداشت

خرید مرغ برای توزیع در داخل : هزار تن مازاد تولید مرغ در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد 907تا  977ا بیان اینکه بین وی ب

 .ریزید دهد، زیرا همین محصول حداکثر پس از شش ماه دوباره به بازار تزریق شده و تنظیم آن را به هم می کشور دیگر معنی نمی

دنبال فراهم کردن زمینه برای صادرات  انی امور دام، برای جلوگیری از این اتفاق، در سال جاری بهبه گفته مدیرعامل شرکت پشتیب

هستیم تا مرغ مازاد به کشورهای مشتری فروخته شود؛ بنابراین باید شرایط طوری رقم بخورد که قدرت رقابت با صادرکنندگان 

هیچ : مبنی بر افزایش قیمت دان در چند روز اخیر ادامه داد ولی در واکنش به اظهارات بخش خصوصی.دیگر را داشته باشیم

کند؛ بنابراین  های تولید را پیگیری می ها اتفاق نیفتاده و شرکت پشتیبانی امور دام با تدابیر الزم، کاهش هزینه افزایشی در قیمت

های جهانی نیز کاهش قیمت را  متیکی از وظایف این شرکت، تنظیم بازار دان و کاهش قیمت این نهاده است، ضمن اینکه قی

توانند ذرت و جو را در سال جاری از طریق بورس تهیه کرده و  وی، به تولیدکنندگان این نوید را داد که می.دهد نشان می

 ./های شفاف را در این زمینه تجربه کنند قیمت
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 ماشين آالت
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  چين غالت به عرصه در سال جهانی حبوباتچين غالت به عرصه در سال جهانی حبوبات  ورود بتهورود بته/ / چين غالت به بازار آمدچين غالت به بازار آمد  بتهبته

 .راع گرفتبا الگوبرداری از حرکت دست کارگران، برداشت مکانیزه عدس، نخود، غالت و شالی، گواهی ثبت اخت

این : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های دیم ناهموار و شالی در گفت چین زراعت مخترع بته

ای همچون عدس  های پاکوتاه و بوته ای طراحی شده که توانایی برداشت زراعت گونه دستگاه با توجه به شرایط بومی زراعی کشور به

 .های ناهموار دارای سنگ و کلوخ را دارا است های آبی و دیم و غیرردیفی و زمین را در کشتو نخود 

استفاده از این دستگاه در عرصه به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کمک کرده و به محیط زیست نیز خدمت : جواد نادری افزود

عت حداقل نیم هکتار در ساعت را داشته و برای استفاده در این دستگاه توان برداشت محصول با سر: وی خاطرنشان کرد.کند می

 .بیش از سه میلیون هکتار از اراضی پتانسیل برداشت دارد

برای توسعه مکانیزاسیون و کمک به : کند، ادامه داد کمک می GNPنادری با بیان اینکه برداشت مکانیزه به افزایش تولید درآمد و 

 .بسیار اثرگذار خواهد بود گذار از کشت معیشتی به کشت تجاری

یابد و به ترسیب کربن که  دلیل افزایش پوشش گیاهی، کاهش فرسایش خاک و نفوذپذیری آب افزایش می به: وی تصریح کرد

 .کند نیز هست، کمک می( FAO)مدنظر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

ز طریق ایجاد گرایش به توسعه زراعت دیم با توجه به شرایط کمک به حفظ منابع آبی دینامیک و استاتیک ا: نادری یادآور شد

کیلوگرم در  07تا  ۱7آبی در کشور، احیا و برقراری تناوب زراعی در اراضی آیش، تولید نیتروژن ارگانیک به میزان  خشکسالی و کم

 .هکتار و کمک به حاصلخیزی خاک از دیگر مزایای این دستگاه است

 

 صه در سال جهانی حبوباتکن غالت به عر ورود بوته

برداشت موفق حبوبات شبیه برداشت سنتی، اما : گذاری سال جاری به نام حبوبات اشاره کرد و اظهار داشت این مخترع جوان به نام

 .تواند اثرگذار باشد با سرعت باالتر در سال حبوبات می

شود میزان خطا و نقایص موجود به کمترین  ش میدر سال گذشته برخی نقایص آن برطرف شده و امسال نیز تال: وی تأکید کرد

 .حد خود برسد تا وارد تولید تجاری شویم

این در حالی است که دستگاه پنوماتیک که : میلیون تومان برشمرد و گفت 97شده این دستگاه را کمتر از  نادری هزینه تمام

یران پیشنهاد شد، اما این دستگاه در اراضی پرکلوخ میلیون تومان به ا ۶07های ردیفی است سال گذشته با قیمت  مخصوص کشت

بند آن قابلیت نصب روی انواع  ای ندارد و همچنین دنباله این دستگاه کششی بود و تیغه: وی همچنین افزود.کشور کارساز نیست

و شالی است که هایی همچون عدس، نخود، غالت  چین زراعت دیم ناهموار مخصوص زراعت گفتنی است، بته.تراکتورها را دارد

لیسانس توسعه روستایی است، در شهریورماه سال  توسط کارشناس بانک کشاورزی که دارای مدرک لیسانس دامپروری و فوق

 ./های علمی و صنعتی کشور دریافت کرده است گذشته گواهی ثبت اختراع از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و مرکز پژوهش
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 متفرقه
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  نفر نفر   ۱۱اشتغال براي اشتغال براي / / درآمد ميليونی جوان یزدي از پرورش قارچدرآمد ميليونی جوان یزدي از پرورش قارچ
د اندک داشته باشد، تولید اگر دولت از تولیدکنندگان حمایتی مانند تسهیالت با سو: جوان یزدی پرورش دهنده قارچ گفت

 . کنندگان نیز کار خود را گسترش می دهند و با اشتغالزایی باری از دوش دولت بر می دارند

، لیسانس  ۶9۱7متولد « علی حاجی حسینی»یزد،  پایگاه اطالع رسانی بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

کشاورزی، گرایش مرتع و آبخیزداری یکی از جوانان یزدی ِ فعال در عرصه اقتصاد مقاومتی است، در شش سالن هفت تنی به کار 

کشاورزی برکت بیشتری دارد، را عامل ورود خود به کار پرورش وی عشق و عالقه و اینکه ارتزاق از راه .پرورش قارچ مشغول است

 07کار خود را ابتدا باید یک سالن و آورده اولیه : این تولید کننده یزدی که پرورش قارچ شغل اصلی اش است، گفت.داند قارچ می

نفر به صورت پاره وقت و سه نفر  0میلیون تومان شروع کرده و کم کم سالن ها را گسترش دادم که هم اکنون در سالن ها برای 

میلیون تومان عنوان کرد و بابیان اینکه از کار  9حاجی حسینی میزان درآمد ماهیانه خود را حدود .تمام وقت اشتغالزایی کرده ام

الت کنار شروع کار تولید سخت است و جوانان باید با صبر و پشت کار زیاد وارد عرصه تولید شوند، با مشک: خود راضی است، افزود

نبود شرکت تعاونی مصرف در کار پرورش قارچ یکی از مشکالت مهم در راستای : وی اظهار کرد.بیایند تا به یک مرحله ثبات برسند

 .فروش این محصول است و نبود همدلی میان فعاالن این عرصه مهمترین عاملی است که تاکنون شرکت تعاونی تشکیل نشده است

اداره جهاد کشاوری باید با برگزاری جلسات منظم و دعوت از پرورش دهندگان قارچ همدلی : ی گفتفعال عرصه اقتصاد مقاومت

 .مورد نظر را ایجاد و به تشکیل شرکت تعاونی کمک کند

اگر دولت از تولیدکنندگان حمایت کند، مانند اعطای وام های کم بهره ، فعاالن عرصه تولید نیز کار : حاجی حسینی تصریح کرد

 .ا گسترش می دهند و با اشتغالزایی باری از دوش دولت بر می دارندخود ر

در تابستان به دلیل گرمای هوا، پرورش دهنده گان قارچ دچار مشکل شده و تولید کم می شود، اما ما : وی خاطر نشان کرد

ل نگه می دارد و از این طریق دستگاهی درست کرده ایم که در تابستان عالوه بر کم کردن هزینه های آب و برق، دما را متعاد

 .تولید نیز دچار مشکل نمی شود

پرورش دهندگان قارچ در صورت تمایل می توانند این دستگاه را سفارش دهند و ما برای آنها نیز تولید : کارشناس کشاورزی گفت

 .کنیم
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 متفرقه
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  نفر با پرورش دام سنگين نفر با پرورش دام سنگين   ۱۱زایی براي زایی براي   اشتغالاشتغال/ / منتظر شغل دولتی نماندممنتظر شغل دولتی نماندم
نفر  0با پرورش دام سنگین هم برای خود و هم برای : یک جوان پلدشتی با بیان این که منتظر شغل دولتی نمانده است، گفت

، فردین علیزاده در پایگاه اطالع رسانی بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش . دیگر اشتغال ایجاد کرده است

بیکاری طی چندین سال گذشته تبدیل به مهمترین دغدغه : گار بسیج سازندگی استان آذربایجان غربی گفت مصاحبه با خبرن

بسیار دنبال کار دولتی بودم تا در نهایت که نا امید شدم، سپس فکر کردم و این باعث شد به فکر آغاز شغلی .فکری ام شده بود

شغلی که وابسته به دولت نباشد . ین را با حمایت بسیج سازندگی انتخاب کردمبیافتم و با توجه به موقعیت و توانم پرورش دام سنگ

بیکاری باعث شد به فکر آغاز شغلی بیفتم که وابسته به دولت نباشد و : علیزاده می افزاید.و صفر تا صد آن توسط خودم انجام شود

روش های گوساله پروری آشنایی نسبی داشتم، به فکر با توجه به این که با : وی ادامه داد.صفر تا صد آن توسط خودم انجام شود

اندک پس اندازی در حساب بانکی خود داشتم و با وامی که از ناحیه : کار آفرین پلدشتی اظهار کرد.ایجاد آغاز این کار افتادم

تمام : قدام و عمل گفتعلیزاده با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی، ا.مقاومت بسیج سپاه پلدشت داده شد، این شغل را آغاز کردم

نفر به صورت مسقیم و  9در این زمینه : وی اظهار داشت.تالش خود را به کار گرفتم تا زمینه اشتغال برای دیگران را نیز فراهم کنم

جوانان و سرمایه دارها می توانند با سرمایه : کار آفرین پلدشتی می گوید.نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار شده اند 9

 .ای، زمینه اشتغال برای دیگران را نیز فراهم کنند های پایه ذاری در زمینه شغلگ
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 رانی، بازدیدهامصاحبه ، سخن
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

تولید عدس نصف مصرف کشور و / هزار هکتاری کشت عدس 1مدیرکل غالت وزارت جهاد کشاورزی به فارس خبر داد کاهش 

در حالی : کیلوگرم عدس در کشور گفت 0.0هزار تنی مدیرکل غالت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سرانه مصرف  3۶واردات 

 . هزار تن است 00شود، تولید آن حدود  هزار تن عدس در کشور مصرف می۶37نه حدود که ساال

هزار تن  03هزار هکتار سطح زیر کشت  ۶10با  39سال : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  کاوه خاکسار در گفت

 .عدس تولید شد

هزار هکتار  1حدود  31با بیان اینکه سطح زیر کشت عدس در سال  الت اساسی وزارت جهاد کشاورزیغالت و محصو مدیرکل

 .هزار هکتار زمین به دست آمد ۶1۶هزار تن عدس از  01: کاهش یافت، افزود

میزان  هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشت شود و برآورد ما از ۶1۶ شود عدس امسال در سطح بینی می پیش: وی تصریح کرد

 .هزار تن است 01تولید نیز حدود 

 .هزار هکتار بود ۶0، 31هزار هکتار و سال 07،  39 سطح زیر کشت عدس پاییزه و انتظاری سال: خاکسار بیان داشت

کشاورزان عدس را در کشت پاییزه مهر و آبان ماه کشت : مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

انتظار برداشت محصول  زمستان و بهار شود، کشاورزان بر اساس میزان بارش اما در کشت انتظاری که بهمن ماه انجام میکنند،  می

 .را دارند

شرایط آب و هوایی در منطقه مذکور حکایت از : خاکسار با اشاره به بازدید از مزارع عدس در شهرستان مغان استان اردبیل گفت

 .محصول داردعملکرد خوبی در تولید این 

سال : هزار تنی به مصرف عدس در سال گفت ۶37مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نیاز 

 .تن هم صادر شد 00هزار تن عدس وارد و  3۶گذشته 

 .کیلوگرم عنوان کرد 0.0خاکسار سرانه مصرف عدس در کشور 

و افزایش عملکرد  هایی که برای تولید عدس گذاری با هدف: واردات عدس است، گفتوی با بیان اینکه برنامه وزارت جهاد کاهش 

 .انجام شده، امیدواریم تا پایان برنامه ششم واردات آن را به صفر برسانیم این محصول در هکتار

آالت، سعی داریم تا  شود و با کار روی ماشین امسال برای اولین بار بذر عدس در استان اردبیل تولید می: خاکسار تصریح کرد

 .هزینه تولید این محصول را کاهش دهیم

های هرز در  با حل مشکل علف: های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت وی توجه به کشت پاییزه و انتظاری را یکی از برنامه

 .توان عملکرد را باال برد مزارع عدس می

کارهای ترویجی برای افزایش تولید عدس توسط وزارت جهاد : افزودمدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی 

 .یابد کشاورزی آغاز شده و اگر امسال کشاورزان نتایج مثبت آن را لمس کنند، قطعا تولید این محصول در سال آینده افزایش می

 .عدس هستند  جمله مراکز عمده تولیداستانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، لرستان و خراسان رضوی از : خاکسار تصریح کرد

  ها گرمی عدس دانه درشت پاک کرده در فروشگاه 377میانگین کشوری قیمت هر بسته  :اظهار داشت وی در مورد قیمت عدس

 .تومان است 0077
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 1.0درصد کاهش و نسبت به ماه قبل  0.0گرمی عدس نسبت به هفته قبل  377میانگین کشوری قیمت هر بسته : وی افزود

 .درصد کاهش داشته است

تومان است که قیمت آن نسبت به هفته قبل  ۱9۱0ها  فروشی میانگین کشوری هر کیلو عدس دانه درشت در عمده: خاکسار گفت

 .درصد افزایش داشته است 0.0یک درصد و نسبت به ماه قبل 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  تخلف اجاره مهر دامپزشکی را نباید به همه تعميم دادتخلف اجاره مهر دامپزشکی را نباید به همه تعميم داد

وی ویژه خبری بود که رئیس سازمان دامپزشکی وگ بندی آن از طرف مسئوالن، محور اصلی گفت موضوع امنیت غذایی و اولویت

 .صورت ارتباط تلفنی میهمان برنامه بودند کشور به همراه مشاور سازمان غذا و دارو و همچنین رئیس سازمان ملی استاندارد به

مجری برنامه ، رئیس سازمان دامپزشکی در این میزگرد در پاسخ به پرسش (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

توان آنها را به تمام جامعه  شاید موارد کوچکی از این تخلف وجود داشته باشد، اما نمی: درباره رهن یا اجاره مهر دامپزشکان گفت

 .دامپزشکی نسبت داد؛ این کار یعنی اجحاف

مورد  017شته بیش از دو میلیون و سال گذ: مهدی خلج با اشاره به اینکه اخبار منتشر شده برای مردم باید امیدبخش باشد، افزود

آوری و  هزار تن فرآورده خوراکی جمع 09بازدید از اماکن مختلفی که تحت نظارت دامپزشکی هستند، انجام شده و بیش از 

های طیور از  هزار تن الشه در کشتارگاه ۶0های دام و  همچنین دوهزار تن الشه در کشتارگاه. هزار تن نیز معدوم شده است پنج

شود مورد اعتماد  محصوالتی که با مهر دامپزشکی به بازار عرضه می: وی خاطرنشان کرد.اند رخه مصرف خارج شده و امحا شدهچ

هزار مجوز صادراتی وجود دارد که متولی اصلی آنها سازمان  00کاال با حدود  07کشور جهان است؛ بنابراین بیش از  ۶۱7

زیان کشور به دنیا صادر شده و تا به حال حتی یک محموله هم برگشت نخورده، صادرات عنوان مثال، اکنون آب به. دامپزشکی است

 .مرغ، از دیگر مواردی است که مجوز بهداشتی آن از طرف سازمان ارائه شده است هزار تن مرغ و تخم ۶07

ها  سئوالن بهداشتی در کشتارگاهالشعاع خود قرار دهد، بحث چرایی پرداخت حقوق م یکی از مواردی که شاید امنیت غذایی را تحت

 .کند توسط کارفرما است؛ زیرا این روند شائبه تبانی یا مغلوب بودن مسئول فنی را در جامعه اشاعه می

عنوان  ها به رئیس سازمان دامپزشکی در توضیح این مطلب، ضمن اشاره به تشکیل انجمن صنفی فنی و بهداشتی در بعضی استان

این یک نقصی است که باید حل شود؛ به عبارتی باید کاری کرد که ارتباط مالی مسئوالن و : امه دادهمکاران عرصه سالمت، اد

طور غیرمستقیم و توسط سازمان نظام  به گفته خلج، یا باید حقوق این افراد به.کارفرما قطع شده تا امنیت غذایی را به خطر نیندازد

صورت یکجا در آن واریز کرده و به نوعی این  ک باز کند که حقوق چند ماه را بهدامپزشکی پرداخت شود و یا کارفرما حسابی در بان

البته سازمان دامپزشکی پیگیر این موضوع است تا . مسئوالن جزو کادر دامپزشکی محسوب شوند و از سیطره کارفرما بیرون بیایند

زده که احتمال وجود آفالتوکسین در آنها باال است،  های کپک وی درباره استفاده نان.ترین روش آن را حل کند به بهترین و ساده

توان گفت که دامداران کشور  در تمام کشورهای دنیا ممکن است چنین کار اشتباهی صورت بگیرد، اما به جرأت می: تصریح کرد

عالوه بر آن، . ندکن ترین جزء تولید نگاه می عنوان اصلی درباره مصرف مواد خوراکی بسیار حساس هستند و به موضوع جیره به

شود که در ارائه خوراک بهداشتی به دامداران  میلیون تن تخمین زده می ۶1های تولید خوراک دام کشور بیش از  ظرفیت کارخانه

افزایش وزن : ها را نه علمی، نه عملی و نه قابل اجرا دانست و یادآور شد خلج بار دیگر مصرف هورمون در مرغداری.قدم است پیش

های تولیدی توسط سازمان دامپزشکی در  ت زمان محدود فقط و فقط به خاطر اصالحات ژنتیکی است؛ عالوه بر آن، مرغمرغ در مد

های گوناگون به  های مختلف بین سازمان نامه امضای تفاهم: وی در پایان تأکید کرد.گیرند آالینده مورد آزمایش قرار می 17برابر 

ها بدون دخالت در امور  های سازمان ه جهت همگرایی بیشتر برای استفاده از ظرفیتهیچ عنوان به معنای تعارض نیست، بلک

 ./همدیگر است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  کند کند   همدان سفر میهمدان سفر می  وزیر کشاورزي غنا بهوزیر کشاورزي غنا به
 . رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان از سفر وزیر کشاورزی غنا به استان خبر داد

وگو با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه از وزیر کشاورزی کشور غنا برای حضور در استان همدان  اصغر زبردست امروز در گفت

 .روز آینده به استان همدان سفر خواهد کرد ۶0یا  ۶7به احتمال زیاد وزیر کشاورزی غنا تا : کرد ایم، اظهار دعوت کرده

کشور غنا با توجه : وی با بیان اینکه استان همدان در حال تعریف کشور غنا به عنوان یکی از کشورها بازارهای هدف است، ادامه داد

 .ت خاصی برخوردار استهایی که دارد برای استان همدان از اهمی به ظرفیت

توان به  تواند امکانات خوبی را می رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با تأکید بر اینکه استان همدان می

 .غنا نیز دارای امکانات خوبی است: کشور غنا صادر کرد، افزود

در گذشته : های استان به همدان سفر کند، بیان کرد ازدید از ظرفیتوی با بیان اینکه از وزیر کشاورزی غنا دعوت شده که برای ب

 .نیز خانم گیفتی از کمیسیون مجلس غنا در بخش صنایع به همدان سفر کرده بود

هایی که  در سفر: زبردست با بیان اینکه در این سفر نیز خانم گیفتی همراه وزیر کشاورزی غنا به همدان سفر خواهد کرد، ادامه داد

های استان به طور نسبی استفاده کنند  شود استان همدان از کشورهایی که بتوانند از مزیت ایران و کشورهای خارجی انجام می بین

هفته گذشته استان همدان : وی به سفر هیأت تجاری روسیه به استان همدان در هفته گذشته اشاره کرد و افزود.کند دعوت می

 .سازی، مواد شیمیایی، معدنی، صنایع سنگین از منطقه اورال روسیه بود های ماشین شرکت در بخش 00میزبان 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶9307070777100 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  !!نه به اون خميري، نه به این فطيرينه به اون خميري، نه به این فطيري

 رئیس انجمن و فنون غالت اصفهان نایب -محمدرضا خواجه 

تکيه فروبر به  --------------------------------------------عيب دگر منگر و احسان خویش 

 گریبان خویش

ضعیف، قوی، متوسط، روشن، تیره، . ام درست کرده باهمه نوع آردی خمیر. کنم سال است در بخش آرد ونان فعالیت می 17حداقل 

ام هم با  نمک، جودوسر، هم با دست خمیر تهیه کرده ایرانی، خارجی، گندم، جو، ذرت، نخود، عدس، سویا، چاودار، بلوط، بانمک، بی

دانم، همین قدر  یی را مینانوا( گیری کنی، شاطری و نان پهن گیری، چانه خمیرگیری، چانه)گانه  های پنج همه مهارت.ماشین خمیر

گیر ماهری بودم و حین کار دست راستم داخل ماشین خمیر قطع شد، دوباره پیوند خورده و جانباز  بدانید کالس سوم دبستان چانه

انصافی است که ما ناتوانی خود در  اما این هم بی! گویم آردهای کشورم همیشه خوب است و هیچ ایرادی ندارد نمی!این رشته هستم

هم بدوزیم و علیه دولت و غله و آسیابان  اگر آرد یک ذره تیره شود، زمین و زمان را به. خت یک نان خوب را به گردن آرد بیندازیمپ

بسا به برخی نانوایان شاکی با همین آردهای به اصطالح  هزار نانوای سنتی دیگر با همین آردها و چه 07من هم مثل . انتقاد کنیم

ام و نامم جزو فهرست همکاران سازمان بهداشت  در کشور معروف شده! کنم و با همین آردهای تیره و بد ینامرغوب، نانوایی م

 .ها قبل شماره رزرو کند اش باید ساعت جهانی رقم خورده است و مشتری برای تهیه

خوانی؛ من با پخت  ب میکنی و آن را خرا درصد فرار می ۶0و  ۶0و حتی ( دار سبوس)همکار عزیزی که از پخت آرد هفت درصد 

های  چون هنر این است که با امکانات و محدودیت. ام عنوان کارآفرین برتر انتخاب شده ام و به همین آرد در کشور، نانوای نمونه شده

تیم که ثبات است و این ما هس ما باید یاد بگیریم کیفیت آردهای ایران متغیر و بی. موجود بتوانیم نوآوری و خالقیت داشته باشیم

 .وجود آورد باید با هر آردی خمیری بسازیم که کمترین ایراد را حین پخت به

. ها در صف بایستد پزم که مشتری برای خریدش باید ساعت کنند و نانی می کنم که همه از پخت آن فرار می من آردی استفاده می

وقتی به ! از ترس فرار مشتری: گوید کنی؟ می مصرف می( آرد سفید)درصد  ۶0چرا آرد : گوییم امروز وقتی به نانوای تافتون می

 !چون آردهای دولتی خراب است: گوید کنید؟ می چرا آرد سفید نانوایان فانتزی و بربری را استفاده می: گوییم پز می نانوای سنگک

ه از هزار سال پیش گویم این ایراد ک می. شود گوید آردها سست است و خمیرش متالشی می پرسیم کجایش خراب است؟ می می

این وظیفه آسیابان و نانوا است که به کمک ! ای در هیچ شهری آرد یکنواخت نبوده و نیست گاه درهیچ دوره همراه نان بوده و هیچ

. همدیگر گندم همور و آرد همور جور کنند و قوت و ضعف آرد و گندم را تعدیل سازند تا از سستی یا سفتی خمیر جلوگیری کند

شناس خوب و با خرید چند نوع آرد از چند منطقه و ترکیب  دار باید آردسازخوبی هم باشد و نانوا باید آرد گفتند آسیاب یاز قدیم م

 .آنها با هم، معایب آرد را کمتر سازد

؟ تو را !!چون کیفیت آرد تهران صفر است: گویند کنید؟ می دار مصرف نمی دیگه آردها چه ایرادی دارد که از آرد سبوس: پرسیم می

 .لطفی را مشاهده کنید کم! خدا ببینید

دانند که  همه می. کنند جوری ناشکری می ها این ها همیشه حسرت پختن آردهای خوب تهران را دارند، اما تهرانی بیچاره شهرستانی

حاال . شود حویل میشود و به نانوای تهرانی ت های داخلی و خارجی در تهران آرد می ترین گندم رنگ ترین و خوش همیشه مرغوب

شکنند و زحمات دولت و مسئوالن سازمان غله،  ها را سر آرد می گذارند و همه کاسه کوزه کنم چرا عیب روی آرد می تعجب می
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ویژه در تهران  کنم آردهای ما، به اینجا اعتراف می. برند کش آنها را زیر سؤال می ها و مسئوالن فنی پرتالش، دلسوز و زحمت آسیاب

بنده با نیم قرن تجربه علمی و فنی و . ایراد از من است نه از آرد. ندارند و بهترین آرد از نظر فنی، قوت و گلوتن است اشکالی

کنم و به تصمیمات نپخته  های سنتی کشورم، هرجا الزم بوده از دولت در حوزه آرد و نان انتقاد کرده و می دار نان عنوان پرچم به

 .کنم، اما نباید ناسپاسی کنیم های کشور اعتراض می نی و استانداری و فرمانداریبرخی از مسئوالن در بازرگا

خاطر تأخیر در اعالن نرخ  از دولت به. اسرائیل به پیامبر زمانشان است گاهی اوقات ایرادهای نانوایان به آرد بیش از ایرادهای قوم بنی

شهر ایالم به آنجا  ت آقای بهمنیار مدیر پرتالش و دلسوز کارخانه آرد درهچند سال پیش به دعو! گیریم نان ناراحتیم، به آرد ایراد می

گفتند کیفیت آرد ما  رفته بودم تا صحت و سقم اعتراضات نانوایان به آرد کارخانه را بررسی کنم و با کمال تعجب نانوایان همگی می

دهد؟ وزن  ؟ رطوبتش باال است؟ بوی نم و نا میپرسیدم منظورتان از بد است، چیست؟ ضعیف است؟ قوی است؟ تیره است!بد است

 قوت یا پرقوت است؟ چه دردی دارد؟ زده است؟ کم کند؟ کپک کم می

تا  ۶77زنید؟ پاسخ دادند  پرسیدم شما به یک کیسه آرد چقدر نمک می. گلوتن است قوت و کم یعنی کم! گفتند آردها کمر ندارد

گرم نمک به یک کیسه  077ای به آرد نزنید باید حدود  د و شما هیچ بهبوددهندهگفتم از نظر ما اگر آردی ضعیف باش. گرم 077

گیر،  شهر ایراد ندارد و شما دوست دارید ایرادهای چانه گیریم کیفیت آردهای دره پس نتیجه می! گرم؟ 077آرد تزریق کنید نه 

او را نزد فرماندار و مدیر غله تضعیف و تخریب کنید  خود را گردن آسیابان بیندازید و( سرطانی به نام شاطر ماشین)کن  پهن چانه

 .که امری ناجوانمردانه است

کند به  مصرف می( آرد نول)درصد  00پز تهران که آرد  آنقدر این مسابقه سفیدپزی نان در کشور سرعت گرفته که یک سنگک

 !پزم کند، گفته من آرد تو را مجانی هم نمی درصد مصرف می ۶0همکارش که آرد 

دانید چرا؟ چون از نظر این نانوا مالک خوب و بد بودن آردها عوض شده است و آرد هرچه سفیدتر باشد بهتر است و هرچه  یم

از نظر این نانوا مالک قضاوت کیفیت آرد رنگ آن است، اما از نظر وزارت بهداشت و پژوهشکده غله کشور نان هرچه .تر، بدتر تیره

دارتر  هرچه سبوس. تر و خالی از امالح، ویتامین، فیبر، ارزش غذایی و خواص درمانی است اصیتخ آردش سفیدتر باشد فقیرتر، بی

اگر . دارد های زودرس مصون می باشد، سرشار از آهن، کلسیم، فسفر، روی، منیزیم و فیبر است که ما را از ابتال به سکته و سرطان

هر روز شاهد مرگ یک عزیزی هستیم، علتش بدی آب، هوا و غذا است و آمار چاقی، دیابت؛ سکته، سرطان، فشار خون باال رفته و 

همه مسئولیم از صداوسیما گرفته تا وزیر . ترین غذای ایرانی است که امروز به جای اینکه قاتق ما باشد، قاتل ما شده است نان اصلی

 .دار و وکیل و نانوا و مشتری و آسیاب

چون آزادپزها با مصرف : گویند کنید، می دار مصرف نمی چرا آرد سبوس: گوییم پز می ولتیتر وقتی به نانوایان د در استداللی جالب

چرا آرد : گوییم وقتی به یک نانوای آزادپز می. پس ماهم مجبوریم آرد سفید بخریم و بپزیم! ربایند آرد سفیدتر مشتریان ما می

شود و نان دچار پارگی و دررفتگی  میرش زود متالشی میدار خراب است و خ چون آردهای سبوس: گوید پزی؟ می دار نمی سبوس

هایی که  در مصاحبه( هر آرد ضعیفی این مشکل را دارد چه خبازی چه ستاره که مربوط به نوع گندم است و درمان دارد. )شود می

الن اداره غله منتصب تری به دولت و مسئو شنیدم و یک اتهام بزرگ تری می با نانوایان شهرهای مختلف داشتم، اظهارات جالب

 !پز دهند و آردهای بد را به نانوایان دولتی در شهر ما آردهای خوب را به نانوایان آزادپز می: کردند و آن این بود می

گیری به خاطر تحت فشار قرار دادن مسئوالن غله  در صورتی که همه جای کشور نانوا در انتخاب آسیاب و آرد آزاد است و این بهانه

و این گروه از نانوایان با شانتاژ و فضاسازی مانع کاهش عدد ! دار نشود و همیشه سفید و سفیدتر بماند آردها سبوس است، تا

درصد بین نانوایانش توزیع  ۶0شوند، حال شهری که آرد سفید  درصد و هفت درصد می ۶0به  ۶0یا از  ۶0به  ۶0گیری از  سبوس
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گیری آرد را کمتر و کمتر  سوی رهبر انقالب چه سنخیتی دارد؟ اگر ما بتوانیم سبوسکند با اقتصاد مقاومتی ترسیم شده از  می

دنبال دارد و هم  جویی یک میلیون تن گندم در سال که هم رضایت رهبری را به درصد برسانیم یعنی صرفه ۶7به  07کنیم و از 

 (.دهی بیشتری دارد دار کیل د سبوسچون آر)سازد  سالمتی جامعه را؛ در عین حال سود بیشتری هم عاید نانوا می

 ".تعریف و تمجید بیش از حد تملق است و کمتر از حد، حسادت": فرمایند می (ع)حضرت علی

در کشور، بدی آردها ( دار سبوس)پز از مصرف آرد هفت درصد  ویژه نانوایان سنگک گیریم که علت اصلی فرار نانوایان به لذا نتیجه می

دار بیاورد، فردا مشتریانش را از دست بدهد، اما اگر وزیر بهداشت؛  نانوا نگران است اگر آرد سبوس! است نیست ترس از فرار مشتری

دار را به مردم  دار را گوشزد کنند و نانوایان سبوس مدیر غله، کارشناس تغذیه مرتب در رادیو و تلویزیون به مردم اهمیت نان سبوس

 .نگک نخواهیم بودمعرفی کند، هرگز شاهد سقوط کیفیت نان س

شد و آن عطر و بو و  ای از این بدتر برای سالمت کشور هست که که نان سنگکی که تا دیروز با آرد هفت درصد تولید می آیا فاجعه

 /تولید شود؟( که مخصوص نان فانتزی و کیک و شیرینی است)ارزش غذایی و خواص درمانی را داشت، امروز با آرد ستاره یا نول 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

  اهتمام موسسه رازي بر اجراي سياست هاي تجاري سازي محصوالتاهتمام موسسه رازي بر اجراي سياست هاي تجاري سازي محصوالت

انتقال دانش فنی تولید به بخش خصوصی از اولویت های اصلی این : تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت رئیس موسسه

 موسسه در سال جاری بوده و در یکی دو سال گذشته نیز اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است

ت های ابالغی وزارت جهاد کشاورزی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از اهتمام این موسسه بر اجرای سیاس

 .مبنی بر تجاری سازی محصوالت خبر داد

به گزارش ایانا از روابط عمومی موسسه رازی، حمید کهرام با اشاره به رویکردهای موسسه رازی مبنی بر انتقال تکنولوژی و تجاری 

های اصلی این موسسه در سال جاری بوده و در انتقال دانش فنی تولید به بخش خصوصی از اولویت : سازی محصوالت اظهار داشت

 .یکی دو سال گذشته نیز اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است

شرکت  97تاسیس مرکز رشد و حمایت از ثبت و راه اندازی شرکت های دانش بنیان با صدور مجوز راه اندازی حدود : وی گفت

 .ه علمی به کمک بخش خصوصی استدانش بنیان از فعالیت های این موسسه در جهت توسع

موسسه رازی در سال گذشته طی تفاهم نامه با کارخانه روناک در مهاباد، برای تولید واکسن تب برفکی در این کارخانه : وی افزود

همکاری کرد که امضای این تفاهم نامه در چارچوب اجرای سند ابالغی وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر سیاست های تجاری سازی 

 .حصوالت موسسه بودم

به گفته کهرام این کارخانه با ظرفیت تولید بسیار باال که حدود دو برابر نیاز کشور است، سال گذشته پس از چند سال تاخیر در 

 .بهره برداری، توانست بیش از دو میلیون دز واکسن تب برفکی تولید کند و به سازمان دامپزشکی تحویل دهد

اینکه تولید واکسن نیازمند تخصیص هزینه ای باال بوده که به طور عمده، تامین آن از توان بخش رئیس موسسه رازی با بیان 

هدف ما تقویت و جذب حمایت بخش خصوصی برای تولید در خارج از موسسه و افزایش کمی و : دولتی خارج است، تاکید کرد

وصی وارد تولیداتی با صرفه اقتصادی باال می شود و البته بخش خص: وی در عین حال یادآور شد.کیفی واکسن های تولیدی است

 .نمی توان تولید تمام محصوالت را به این بخش انتقال داد

موسسه رازی قادر به انتقال تکنولوژی هم در داخل و هم به خارج کشور است و برنامه های خود را آغاز کرده، اما : کهرام گفت

ین المللی باالیی ندارد و به علت سودآوری کم ممکن است بخش خصوصی با دید واکسن هایی مانند فلج اطفال که قیمت های ب

سال آینده، در آن سرمایه گذاری نکند، در صورت عدم تولید در بخش دولتی، کشورمان را به وارد کننده این واکسن تبدیل می  07

 .کند که مغایر با اقتصاد مقاومتی است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۹۳۶۰فروردین  ۵۰: تاریخ

هاي مجهز به هاي مجهز به   درصد خوراک طيور پاکستان در کارخانهدرصد خوراک طيور پاکستان در کارخانه  0۸0۸توليد توليد / / هاي توسعه مناسبات تجاري در دامپروريهاي توسعه مناسبات تجاري در دامپروري  فرصتفرصت

  تکنولوژي پلتتکنولوژي پلت

صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران یکی از همراهان هیأت همراه ریاست جمهوری رئیس انجمن 

ای به  در سفر اخیر به کشور پاکستان بود که در گفتگو با ایانا که پیش از سفر رئیس جمهوری به آن کشور، در دو گزارش اشاره

های پیش روی توسعه مناسبات  ی از دستاوردهای این سفر را با اشاره به فرصتنقش اقتصاد کشاورزی پاکستان داشت، جزئیات

 .تجاری ایران با پاکستان در صنعت دامپروری تشریح کرد

، درباره نتایج سفر (ایانا)رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ویژه  برداران، به ست جمهوری به پاکستان، در ابتدا با گفتن شادباش حلول سال جدید خورشیدی به تمام بهرهاخیرش به همراه ریا

وضعیت صنعت دامپروری کشور پاکستان به ایران نزدیک است؛ لذا با : جامعه مرغداران، دامداران و صنایع شیالتی کشور گفت

سنجی و مطالعه  ه پاکستان، در صدد هستیم در تابستان امسال جهت امکانگرفته در سفر ریاست جمهوری ب های صورت ریزی برنامه

تر بازار کشور پاکستان در راستای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف صادراتی انجمن صنایع  بهتر و کاربردی

های دامی و  ن و واردات برخی نهادههای خوراک دام، طیور و آبزیا خوراک دام و طیور و بررسی صادرات انواع محصوالت کارخانه

تولید خوراک  97میلیون تن رتبه  ۱.0اگرچه پاکستان با ظرفیت حدود : قدیری افزود مجید موافق.مواد اولیه به این کشور سفر کنیم

به روسیه است و تر قرار دارد، اما این کشور یکی از صادرکنندگان مرغ  های پایین دام در دنیا را دارا است و نسبت به ما در رتبه

 .شود درصد از مجموع تولید پروتئین این کشور را شامل می 00گوشت مرغ 

سال قبل به شدت در حال رشد است، خاطرنشان  ۶7ساله است و از  0۱ای  وی با بیان اینکه در پاکستان صنعت طیور دارای سابقه

درصد افزایش داشته است و به استناد  0.0یالدی حدود دهد جمعیت طیور در این کشور در سال گذشته م برآوردها نشان می: کرد

کیلومتر نوار ساحلی  1۱هزار و  المللی صنعت آبزیان نقش مهمی در اقتصاد ملی پاکستان دارد و با دارا بودن یک های بین گزارش

 .ویژه در ایالت پنجاب است دارای منابع خوب پرورش ماهی به

کنند که از  مکانیزه فعالیت می کارخانه تولید خوراک دام مکانیزه و کارگاه سنتی و نیمه ۶10در این کشور : قدیری ادامه داد موافق

. میلیون تن در ایالت پنجاب حضور دارند 1.0میلیون تن و تولید بالفعل حدود  ۶7.0واحد با ظرفیت اسمی  ۶0۶این تعداد 

 .شود که مجهز به تکنولوژی پلت هستند ید میهای مدرن پاکستان تول درصد خوراک طیور در کارخانه 07همچنین حدود 

میلیون تن، چهارمین تولیدکننده شیرخام در  03.0کشور پاکستان با تولید حدود : عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد

داتشان وارد های شیری آنها از استرالیا و پنج درصد از سوئد جهت افزایش تولی درصد از دام 30های قبل  جهان است که در سال

درصد تولید گوشت آنها افزایش داشته است؛ بنابراین این  1.0درصد تولید شیر و  9.0طور متوسط  ضمن اینکه ساالنه به. شده بود

کنیم با کمک  بازار فرصت خوبی است برای صنعت خوراک دام ایران جهت حضور فعال در صنعت دامپروری این کشور و تالش می

 .مان متضرر نشوند المللی کشورمان هدفمند و با برنامه قدم برداریم تا بازرگانان و تولیدکنندگان بینسیاستگزاران اقتصادی 

های ترجیحی، صادرات مجدد  ها، وضع تعرفه های بازرگانی مشترک، صادرات محصوالت جدید و فرعی کارخانه وی تشکیل شرکت

های نفوذ به این بازار عنوان  پودر پر از کشورهای همسایه را ازجمله راهمواد اولیه ازجمله پودر گوشت، پودر خون، پودر استخوان و 

تواند برای  قدیری با بیان اینکه مشکالتی که در صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان این کشور وجود دارد می موافق.کرد
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رکز دولت در این صنعت، کمبود دانش کاهش ارزش روپیه، عدم تم: تولیدکنندگان ما مزیت صادراتی در پی داشته باشد، یادآور شد

سازی مواد اولیه، منابع مالی محدود، کمبود امکانات  در زمینه نیازهای تجاری، مالیات باال، افزایش قیمت خوراک به خاطر جایگزین

ت در قیمت های خوراک دام، نوسانا سازی، تکنولوژی پایین در زمینه کاربرد تجهیزات، نداشتن بخش تحقیقات در کارخانه ذخیره

مان در این صنعت با کشور پاکستان  تواند نقطه اتکای ما برای افزایش مناسبات تجاری می... گذاری خارجی و مواد اولیه، عدم سرمایه

میلیون رأس گاو و گاومیش سومین کشور دنیا از این منظر برشمرد و تأکید  ۱0وی، پاکستان را با جمعیت دام سنگین حدود .باشد

میلیون قطعه طیور وجود دارد و به مانند کشورمان و با  907میلیون رأس گوسفند،  00میلیون رأس بز،  13کشور،  در این: کرد

که  طوری ای دارد به میلیون نفر در آن کشور، در اقتصاد ملی نیز جایگاه ویژه ۶.0توجه به محوری بودن این صنعت و اشتغال حدود 

 .اخلی پاکستان را به خود اختصاص داده استدرصد از تولید ناخالص د ۶.9صنعت طیور 

کیلوگرم و  097رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در پایان سرانه مصرف شیر و لبنیات در پاکستان را حدود 

آبزیان ایران  انجمن صنایع خوراک دام، طیور و: عدد عنوان کرد و اظهار داشت 00گوشت مرغ و تخم مرغ را به ترتیب هفت کیلو و 

های خوراک دام ادامه  المللی در مسیر ایجاد بستر مناسب برای توسعه صنعتی کارخانه های دولتی و بین همکاری خود را با سازمان

 ./های خود داشته باشند ریزی برای بنگاه خواهد داد تا فعاالن اقتصادی این عرصه توانایی برنامه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۱شنبه 

    !!هاي قاچاق دوباره آمدندهاي قاچاق دوباره آمدند  ميوهميوه

شته تشدید شده بود، به گفته رییس اتحادیه میوه و سبزی طرح مبارزه و جمع آوری میوه های قاچاق که در هفته های پایانی سال گذ

 . های قاچاق در بازار شده است فروشان، مدتی است به دست فراموشی سپرده شده و همین موضوع موجب افزایش مجدد میوه

فته های پایانی سال گذشته طرح که در چند ماه اخیر و به ویژه ه با توجه به این: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد حسین مهاجران در گفت

های قاچاق در بازار شدت گرفت، شاهد کاهش عرضه میوه های قاچاق در بازار بودیم اما ظاهرا کنترل و حساسیت در این زمینه  مبارزه با میوه

 . های قاچاق دوباره افزایش یافته است تضعیف شده و به دنبال آن میزان عرضه میوه

 های قاچاق پرتقال مصری، در صدر میوه
توان به انگور شیلی،  های قاچاق می از دیگر میوه: که در حال حاضر بیشترین میوه قاچاق در بازار، پرتقال مصری است، گفت وی با بیان این

 . گالبی چینی، لیموترش برزیل، سیب سبز فرانسوی، اژدها و آواکادو از ترکیه اشاره کرد

از حدود هفته آینده هلو از ساری، زردآلو از شیراز و : نه جدید از هفته آینده به بازار خبر داد و افزودمهاجران همچنین از آمدن میوه های نوبرا

 . شوند رس نیز از حاشیه تهران وارد بازار می های پیش کاشان و گیالس

 ۶0سبز ساوه و گرمسار   لوگرم گوجهدر حال حاضر هر کی: رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان درباره جدیدترین قیمت میوه ها نیز اظهار کرد

هزار تومان و  ۶7تا  0777هزار تومان، چغاله بادام درشت  ۶0تا  ۶9، چغاله بادام ریز 0777تا  9777هزار تومان، گوجه سبز کاشان  ۶0تا 

 . رسد بار به فروش می تومان در میادین میوه و تره ۶077تا  ۱77هندوانه 

هزار تومان و طالبی که میزان آن بسیار کم است  ۶0تا  ۶1فرنگی  تومان، توت 0077تا  ۶077وگرم ملون هر کیل: وی در عین حال بیان کرد

 . شود تومان فروخته می 0077تا  9777تومان و پرتقال  9777تا  0077

 ۱77تومان، خیار جیرفتی  0777تا  077ای  تومان، خیار گلخانه 1077تا  9777به گفته مهاجران، در میادین میوه و تره بار هر کیلوگرم سیب 

 077تا  077زمینی  تومان و سیب ۶777تا  ۱77تومان، پیاز  0077تا  ۶077فرنگی  تومان، گوجه 9077تا  0077ای  تومان، خیار بوته ۶777تا 

 . تومان قیمت دارد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  توان باالي مجتمع بهکده رضوي براي تبدیل به قطب توسعهتوان باالي مجتمع بهکده رضوي براي تبدیل به قطب توسعه
درستی راهبری و  تواند تبدیل به قطب توسعه در منطقه شود اگر به بهکده رضوی می: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت 

 . شودمدیریت 

از بجنورد به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، حسن صفایی در نشست با معاون توسعه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ها و انبارها  نهبازاریابی محصوالت کشاورزی و کمک به ساخت سردخا: مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان شمالی بیان داشت

 .های تعاونی روستایی شهرستان و استان قرار گیرد تر استانداری و اتحادیه باید مورد پیگیری جدی

باید برای حل مشکالت بهکده رضوی ساختارهای حمایتی مستمری را تعریف : مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور تصریح کرد

 .کرد تا این مشکالت موجود به حداقل برسد

گیر بهکده رضوی بوده  مشکالتی که چندین سال گریبان: عاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شمالی نیز گفتم

 .یافتگی اجتماعی و فرهنگی است ناشی از عدم توسعه

روستایی محدود به  های شود و این تعاونی های روستایی آغاز می های تعاونی یافتگی از حوزه توسعه: محمود دلپسند بیان داشت

 .ها در مسیر توسعه توجه بیشتری داشت حوزه کشاورزی نیست، بنابراین باید به نقش و جایگاه این تعاونی

ها و انبارها  های الزم در بحث ساخت سردخانه توانیم زیرساخت می: افزود ها را برشمرد  های در قسمت سردخانه وی ضعف زیرساخت

 .که این عملکرد به نفع تولیدکنندگان و کشاورزان رقم بخورد  طوری گیری قرار دهیم بهرا با کمک بخش خصوصی مورد پی

کیلومتری غرب آشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان قرار  00کیلومتری شمال غرب بجنورد و  ۶97مجتمع بهکده رضوی در 

 .دارد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶930707۱777000 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 فارس - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۱: تاریخ

  حجتی در آینده نزدیك به باکو می رودحجتی در آینده نزدیك به باکو می رود

اقتصادی با مقامات  در ادامه دیدارهای واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های

 .آذربایجانی با حیدر اسد اف وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد

در ادامه دیدارهای واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با مقامات 

 .یر کشاورزی جمهوری آذربایجان رفت و با ایشان به گفت و گو پرداختآذربایجانی با حضور در باکو به دیدار حیدر اسد اف وز

به گزارش ایانا از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات؛ واعظی در این دیدار با ابراز خشنودی از 

ری های دامی، دامپزشکی و هم چنین حفظ توافقات حاصله در مدت چند سال اخیر بین وزرای کشاورزی دو کشور در زمینه همکا

ایران به عنوان کشوری پیشرفته در زمینه تولید انواع محصوالت کشاورزی با توجه به تنوع آب و هوا و سرزمین در : نباتات بیان کرد

رای مصرف بازار منطقه است و جمهوری اسالمی ایران می تواند انواع محصوالت کشاورزی را با تکنولوژی باال در سطح گسترده و ب

 .داخل و حتی منطقه ای تولید کند

کشور ما می تواند : وی همچنین با بیان گسترش همکاری ها بین دو کشور در زمینه های مختلف به خصوص کشاورزی گفت

 .هدتجربیات خود را در زمینه های مختلف به خصوص در زمینه کشاورزی در اختیار جمهوری آذربایجان و دیگر کشور ها قرار د

با توجه به سفر آینده نزدیک وزیر جهاد کشاورزی ایران که به دعوت طرف آذری از این کشور : واعظی همچنین خاطرنشان کرد 

دیدار خواهد کرد؛ که در این سفرمحورها و مضوعات متعددی در زمینه محصوالت کشاورزی، دام، طیور، شیالت و کشت 

 .ترک با برنامه ریزی های مطلوب وجود داردفراسرزمینی و استفاده بهینه از آب های مش

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور ضمن تأکید به توانمندی های کشور ایران در زمینه های 

یکی از محوری ترین سیاست های دولت دکتر : کشاورزی و دامی و علی رقم کاهش نزوالت جوی در سال های گذشته بیان کرد

افزایش سطح کشت و ارتقا ظرفیت های تولید محصوالت کشاورزی در داخل کشور و خودکفا کردن کشور از نیازمندی ها و روحانی 

 ./برنامه ریزی برای بعضی از محصوالت تولیدی ایران جهت ورود بازارهای منطقه است

/news/fa/ir.iana.www//:http97700D%/0%D%AD0%D%AC0%AA 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  ۹چهار شنبه 

  شاهرخ ظهيري از راهکارهاي تسهيل صادرات به روسيه می گویدشاهرخ ظهيري از راهکارهاي تسهيل صادرات به روسيه می گوید

ي براي اصحاب ها و اخبار شاهرخ ظهيري پدر صنعت غذا در هر پست و منصبی که باشد همواره حرف <صنایع غذایی

هاي تسهيل صادرات  در این مصاحبه بازهم پيشنهاداتی ارایه کرد، از تأمين سرمایه در گردش گرفته تا راه. رسانه دارد

به ارمنستان و حتی چگونگی تجهيز ناوگان حمل و نقل هوایی و زمينی براي ارتقاي کيفی محصوالت صادراتی همه و 

  .شقانه بيان کردهمه از جمله مسایلی بود که ظهيري عا
 

 .را آناليز کنيد 37عنوان پيشکسوت صنایع غذایی لطفاً فرازوفرودهاي صنایع غذایی در سال  به

 30 که در سال  تقاضا دارم هر آنچه که در گذشته اتفاق افتاده را فراموش کرده و با نگاه مثبت به پساتحریم نگاه کنیم و از آنجایی

ای دارد و چه  اید ورق بزنیم، بررسی کنیم که دولت تدبیر و امید برای صنعت غذا چه برنامهبرگ جدیدی از صنایع غذایی را ب 

کارهایی بایستی انجام شود، چرا که صنایع غذایی از جمله صنایعی است که کمترین آسیب ناشی از فشارهای تحریم را متحمل شد 

  .شود درصد از نیاز صنایع تبدیلی از طریق واردات تأمین می 07تا  ۶7تقریباً تنها . اش دچار مشکل شد و کمتر در تهیه مواد اولیه

. ای از این موقعیت بهره کافی و الزم را ببریم شک بازار روسیه فرصت طالیی برای صنعت غذای ایران است و باید به نحو شایسته بی

دلیل  عنوان مثال صنعت غذا همیشه به دارد، به نظر من قبل از اظهارنظر در مورد صنعت غذا باید دید که این صنعت چه نیازهایی به

 .قانون رفع موانع تولید این مسأله آمده است 0۶های بسیاری شده که خوشبختانه در ماده  نبود سرمایه در گردش متحمل هزینه

شعبه است،  گشاید، یکی از موارد امضای رییس ای در هر شعبه بانکی که حساب مخصوص می در این قانون آمده که هر کارخانه

که  کند و بعد از این یعنی برای خرید مواد اولیه و یا هر آنچه که الزم دارد بانک تسهیالت را در حساب موردنظر با دو امضا واریز می

اش فروش رفت باید پول فروش محصوالت وارد همین حساب شود و در نتیجه به این ترتیب بانک طلبش را بر  محصول تولیدی

رسد که در حال حاضر ما دراین موضوع  ترتیب تولید به حداکثر ظرفیت می برد و به این دار هم تولیدش را باال می نهدارد و کارخا می

در این رابطه در اتاق بازرگانی به جد پیگیر هستیم و با بانک . صورت جدی انجام شود کار باید به نقص داریم و شایسته است این

های صنایع  ها ابالغ شد و در این مقطع تقاضا دارم کانون انجمن ه این دستورالعمل به بانکمرکزی هم مذاکره کردیم که خوشبختان

ها تفهیم کرده و سرمایه در گردش را برای صاحبان  های مربوطه صنایع غذایی این اصل مهم را برای بانک غذایی و یا تشکل

زند  و قدر مسلم آنچه در تجارت جهانی حرف اول را میمسأله دیگر بحث ورود به تجارت جهانی است  .ها آماده کنند کارخانه

در همین . آشنایی با قوانین است، در تجارت جهانی در حقیقت باید تولیدکنندگان مواد غذایی به قوانین آشنا باشند و شایسته است

  .کار انجام شده است ینهای تجارت جهانی به تجار داده شود که البته مقدمات ا رابطه در بخش آموزش اتاق بازرگانی آموزش

مسأله . گذاری است سومین اصل مهمی که باید برای صنایع غذایی در نظر گرفته شود تا این صنعت بتواند رشد کند مسأله قیمت

ها اجباری و دستوری نباشد و تولیدکننده باید محصول درجه  بینی شده است که قیمت گذاری حتی در برنامه ششم هم پیش قیمت

در این . حاظ کیفی و قابل رضایت با رقبایش تولید کند و خود تولیدکننده هم قیمت را تا حد ممکن کاهش دهدیک را از ل

از تمام بازارها برداشته شود و عرضه و تقاضا تنها معیار تعیین قیمت در بازار باشد، بنابراین با این  گذاری  خصوص باید قیمت
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هایی برای گفتن  نعتی شکوفا و صادر کننده باشد و نیاز جامعه را رفع کرده و حرفص 30تواند در سال  کیفیت فعلی صنعت غذا می

  .داشته باشد

جایی داشته باشيم چه کارهایی باید انجام  نظر شما براي آنکه بتوانيم هرچه زودتر از بازار روسيه استفاده خوب و به به 

  دهيم؟

دار به اندازه  های سردخانه که ما در حال حاضر کامیون اول از همه این. داردابتدا دولت بایستی دو مانعی که بر سر راه است را بر

توانستیم محصوالت را از داخل بارگیری و به مسکو تحویل  ها را به اندازه کافی داشتیم می که اگر این کامیون کافی نداریم، در حالی

که از راه ارمنستان  شود و یا این های روسی به مسکو برده می بدهیم اما در حال حاضر اجناس به آستارا رفته و از آنجا با ماشین

شود، که به پیشنهاد ما بهترین راه است، چرا که آنجا انبارهای لجستیک ایجاد شده و اگر اجناس به آنجا برده شود،  ارسال می

تر  ها در آنجا خیلی ارزان د و قیمتآهن، کامیون و هواپیما دار شود که راه های مخصوص شده و بعد به روسیه ارسال می بندی بسته

  .است، همچنین حقوق و عوارض گمرکی هم ندارد

  اخيراً توافق کردید که حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نکنيد؟

هایی که رییس اتاق با طرفین ارمنستانی داشتند توافق کردند که اگر اجناس به ارمنستان وارد  ماه پیش طی صحبت  نزدیک به یک

همانطور که روسیه نیز همین . باشد از آنجا به مقصد تحویل داده شود نیاز به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی نمی شود و سپس

آهن مسیر  است، چرا که مسیر حمل و نقلی ارمنستان چه از طریق ترانسپورت و چه از طریق راه  قرارداد را با ارمنستان امضا کرده

صورت مستقیم از ایران به روسیه وارد شود بایستی  که اجناس به ت، اما در صورتیبسیار خوبی در رسیدن به حوزه قفقاز اس

قراردادی مشابه قرارداد روسیه و ترکیه را امضا کند یعنی روسیه در اول هر سال میالدی برای هر کاال بسته به شرایط یک قیمت 

با توجه   کند و  فرنگی عوارض پرداخت  درصد برای گوجه 1تا  9طور مثال کشور وارد کننده بایستی که  گیرد به گمرکی در نظر می

از کشور مبدأ بر طبق جدول از پیش تعیین  گیرد و در بدون ورود اجناس  به قرارداد منعقد شده دیگر تشریفات گمرکی صورت نمی

  .شود ساعت اجناس وارد روسیه می 0تا  0کنند و به فاصله  شده مبالغی را پرداخت می

شود، مشکل اصلی بر سر قیمت کاالهایی است که از ایران به روسیه صادر  رارداد میان ایران و روسیه امضاء نمیحال چرا این ق

پذیرد و خواهان این است که خودش بر روی کاالهای  شود را نمی هایی که در داخل کشور تعیین می شود، چرا که روسیه قیمت می

فرنگی در داخل کشور  زنم شما فرض کنید بابت هر کیلو گوجه فرنگی را می ال گوجهبنده دوباره همان مث. گذاری کند ایرانی قیمت

رسانند و براساس همین  سنت تا یک دالر می 07شود اما به محض ورد کاال به آنجا قیمت را به  سنت در نظر گرفته می 00تا  07

نظر گرفتن منفعت طرفین قراردادی را جایگزین  کنند دولت بایستی با در سنت تا یک دالر عوارض گمرکی از ما دریافت می 07

اگر در ایران ما یک جدول قیمت مناسب داشته باشیم محصوالت را حتی از طریق ارمنستان به کشورهای همسایه . این قرارداد کند

ها برای  اکنون روس معنوان نمونه ه ریزی کند، به صورت جدی برنامه کنیم بنابراین این موضوعاتی است که دولت بایستی به صادر می

  .اند که حتی با گونی از طریق ارمنستان صادر شود تأمین نیاز هویج خود از ایران درخواست کرده

فروند  ۶۶۱هایم اعالم کردم که چه اشکالی داشت در زمان عقد قرارداد با شرکت ایرباس در مورد خرید  بنده بارها در سخنرانی

توانستند تخفیف بسیار خوبی برای  کار می کردند با این از نوع هواپیمای باربری خریداری میفروند آن را  ۶0هواپیمای مسافربری 

هزار ماشینی که با شرکت پژو قراردادش منعقد شد تا  077تاجر ایرانی و جنس او قائل شوند یا حداقل چه ایرادی داشت که از این 

. دار باشد واقعاً اشکالی داشت که ما بتوانیم راحتتر صادرات داشته باشیم عدد از آنها کانتینر سردخانه 977یا  077وارد ایران شود 
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ای ساختند که کانتینر با بار  برای مثال در دوبی سردخانه. در هر صورت اینها مسائلی است که خود دولت بایستی به آن توجه کند

  .شود و آماده رفتن به مقصد است وارد این سردخانه می

صورت فعال آماده  ها را انجام دهد، چرا که بخش خصوصی و بخش صنایع غذایی به که بسترسازی این فعالیتدولت بایستی بخواهد 

 .صادرات هستند
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 نهاده 
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۱:  تاریخ

  تصميمی براي عرضه کود اوره در بورس کاال نداریمتصميمی براي عرضه کود اوره در بورس کاال نداریم/ / شودشود  حمایتی کشاورزي کود گران نمیحمایتی کشاورزي کود گران نمی
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تأکید بر اینکه تا این لحظه تصمیمی برای گران شدن کود گرفته نشده است،  

 . در بورس کاال گرفته نشده است هیچ تصمیمی تا این لحظه برای عرضه کود اوره: گفت

، یزدان سیف مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، امروز در نشست خبری به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ارتقاء دانش کشاورزان در : خت و گفتها و عملکرد اقتصاد مقاومتی در حوزه تغذیه گیاهی در بخش کشاورزی پردا بررسی برنامه

سازی زنجیره تولید تا مصرف کود در  های کشاورزی، تالش برای قرار دادن دانش فنی روز در رفتار کشاورزان، یکپارچه حوزه نهاده

های زنجیره تولید با مصرف کودهای شیمیایی و تالش در جهت  کشاورزی، تنوع در سبد محصوالت کودی کشور، رفع گلوگاه

های بخش در حوزه تغذیه گیاهی  پذیری از برنامه کاهش ریسک بخش خصوصی برای حضور در این بازار و افزایش شدت رقابت

با تکمیل و تدارک سامانه : های اطالعاتی حوزه تأمین زنجیره کود اظهار داشت وی با اشاره به حوزه استقرار نظام شبکه.است

های کشاورزی را به مرکز فروش آنالین و صدور فاکتور وصل کنیم،  تا کارگزاران نهادههای کشاورزی تالش کردیم،  هوشمند نهاده

 .ها شروع به کار کرد بنابراین از ابتدای اردیبهشت، این سامانه در کلیه استان

د پروفایل برای کشاورزی که خرید خود را از طریق این سامانه انجام دهن: مجری پروژه تغذیه گیاهی در اقتصاد مقاومتی افزود

 .شود تا با نیاز کشاورزان آشنا و از این طریق کود مورد نیاز آنان تأمین شود شخصی تهیه می

شود و براساس قراردادی که با بانک کشاورزی منعقد شده مقرر شده تا  اندازی می روز آینده راه ۶0باشگاه مشتریان در : وی افزود

 .سیدگی به شکایت کشاورزان ارائه شوددر این باشگاه خدماتی نظیر مشاوره رایگان، ر

بنابراین خریداران کود در صورت خرید، باید از فروشنده یا کارگزار طلب فاکتور رسمی کنند، تا هرگونه رفتاری : سیف تصریح کرد

 .که منجر به ایجاد صدمه به کشاورزی شود، براساس آن فاکتور قابل پیگیری باشد

 00۶بالغ بر یک میلیون و  31شرکت خدمات حمایت کشاورزی سال : رزی تصریح کردمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاو

 .هزار تن انواع کودهای کشاورزی را به کشاورزان عرضه کرد

 .درصد رشد نسبت به میزان فروش داشته است 0، 39این مقدار نسبت به سال : وی افزود

نوع تهیه شده  ۶3میلیون تن کود و بالغ بر  0، در سال گذشته در مجموع: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .برابر تنوع آن افزایش یافته است9نوع کود تأمین شده بود،  0که فقط  39بود که نسبت به سال 

های پتروشیمی امضا شد، توانستیم برخی انواع کودهایی که سابقه  ای که با شرکت با تفاهم نامه 31در سال : سیف بیان داشت

نوع کود وارداتی داشیم  9شد و تنها  وارداتی داشت، از محل داخل تأمین و تنها سه نوع کود وارداتی داشتیم که در داخل تولید می

 .شد که در داخل هم تولید می

 از این موضوع اطالعی ندارم و تا: وی در مورد ادغام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با شرکت پشتیبانی امور دام بیان داشت

 .دهیم زمانی که چیزی به ما ابالغ نشده، به وظایف خودمان در این بخش ادامه می

http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول اردیبهشت 

 
 

981 
 

در زمان تحویل کودهای کشاورزی با شرکت پتروشیمی دچار تضاد منافع : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .در زمینه مصرف داخل یا صادرات هستیم

اما در عین حال ارتباط تنگاتنگی نیز با این شرکت داریم و در : هایی داریم، بیان داشت یهوی با بیان اینکه اگرچه از این شرکت گال

  .کنیم مواقعی بخشی از کود موردنیاز را از این شرکت تأمین می

 .ای برای افزایش قیمت کود نداریم تا این لحظه هیچ برنامه: وی در مورد افزایش قیمت کود کشاورزی اظهار داشت

درخواست شرکت پتروشیمی در مورد کود اوره این است که این کاال در بورس عرضه شود و ما هم این کود را از : کردسیف تصریح 

 .البته وقتی این اتفاق بیفتد ممکن است کود، گران و یا ارزانتر شود. بورس کاال خریداری کنیم

ها اعالم کرده که کود اوره جزو اقالم  پتروشیمی ستاد تنظیم بازار به: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .رود و جزء کاالهای حساس و ضروری است دار سبد کاال به شمار می اولویت

بنابراین ستاد تنظیم بازار اعالم کرده که قیمت، تولید و عرضه کود اوره تحت کنترل است و هیچ تصمیمی تا این زمان : وی افزود

 .کاال گرفته نشده است برای عرضه آن در بازار بورس

مجری پروژه تغذیه گیاهی در اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه قانون تنظیم بازار به پشتوانه قانون تغزیرات حکومتی و مجمع تشخیص 

توان این قانون را رد کند مگر اینکه این تصمیم بر اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام   مصلحت نظام است و حتی مجلس نیز نمی

 .باشد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶9307071777110 
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 نهاده
 آیانا - ۹۳۶۰اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  برآورد شدبرآورد شد  3۱3۱  --  3۱3۱نياز کودي محصوالت زراعی و باغی در سال زراعی نياز کودي محصوالت زراعی و باغی در سال زراعی 

شود و تعیین میزان آن در مقدار واردات کود  محصوالت زراعی و باغی برآورد می 30 - 3۱ر برای سال زراعی نیاز کودی کشو

 .تأثیرگذار خواهد بود

با بیان اینکه در ابتدای هر ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفت

محصوالت  30 - 3۱شود، از برگزاری نخستین جلسه برآورد نیاز کود کشور برای سال زراعی  برآورده میسال نیاز کودی کشور 

تک محصوالت و عملکرد مورد انتظار برای  این برآورد با توجه به سطح زیر کشت تک: کامبیز بازرگان گفت.زراعی و باغی خبر داد

 .رت خواهد گرفتشود، صو آنها که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعالم می

و همچنین عملکرد مورد انتظار در  30 - 3۱عنوان مثال اطالعات میزان سطح زیر کشت گندم در سال  به: وی خاطرنشان کرد

 .شود گیرد و در کنار اطالعاتی که در مؤسسه موجود است، جهت برآورد کودی استفاده می دسترس ما قرار می

ها نیز برای آگاهی از وضعیت عناصر غذایی خاک  ها و آزمایشگاه رد نیاز، اطالعات استانجهت تخمین میزان کود مو: بازرگان افزود

 .شود تا میزان کمبود عناصر در خاک تعیین شود نیز استفاده می

کنیم و با کنار  بندی می پس از بررسی اطالعات، میزان عناصر موجود در خاک را سه دسته کم، متوسط و زیاد دسته: وی ادامه داد

 .شود م قرار دادن این اطالعات، نیاز کودی کشور تخمین زده میه

ترین راه برآورد نیاز کودی مورد استفاده در سطح جهان عنوان کرد که  رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور این روش را دقیق

بره برای دستیابی به میزان کود مورد بازرگان با اشاره به تالش دوماهه کارشناسان خ.آید دست می بر مبنای اطالعات گیاه و خاک به

پس از برآورد نیاز کودی کشور، مقدار و نوع کود مورد نیاز به وزارت جهاد : نیاز و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه تصریح کرد

استان ارائه خواهد وی با بیان اینکه این برآورد میزان و نوع کود مورد نیاز برای هر محصول به تفکیک هر .شود کشاورزی ارائه می

بیشترین تأکید ما روی تخمین انواع کود مورد نیاز برای شرایط خاکی مختلف و نیازهای مختلف گیاهان است که : شد، تأکید کرد

 .آیند دست می های قبل اطالعات به شده از سال ها و نتیجه حاصل با استفاده از تجارب کارشناسان میدانی استان

تالش ما : حاصل از این برآورد را در تعیین میزان واردات کود طی سال تأثیرگذار عنوان کرد و اظهار داشت بازرگان در پایان نتایج

 ./اتکا به تولید داخلی و کاهش واردات است
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۱:  تاریخ

  ها فرصتی براي پيشرفت کشاورزي روسيه شده است ها فرصتی براي پيشرفت کشاورزي روسيه شده است   تحریمتحریم
ها فرصتی برای پیشرفت کشاورزی روسیه شده و کشاورزان  تحریم: جمهور روسیه در نشست ساالنه با خبرنگاران تاکید کرد رئیس

 . های خود ادامه دهند ی سازی تولید باید همچنان به نوسازی و مدرن

های پوتین در نشست ساالنه  ، خبرگزاری روسی راشاتودی در گزارشی به صحبتخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

تحریم کشورهای غربی  های محصوالت غذایی به علت با خبرنگاران پرداخته است، پوتین در این نشست اظهار داشته قیمت

های  ها به این زودی برداشته نخواهد شد و کشاورزان باید همچنان به نوسازی و مدرن سازی بخش  یافته است، اما این تحریم افزایش

 .تولید خود اقدام کنند

تواند به پیشرفت و  یمحصوالت غذایی است که م  ها نتیجه تحریم این افزایش قیمت»: های غربی اظهار داشت پوتین درباره تحریم

کنند و توسعه  میلیون نفر از مردم روسیه در مناطق روستایی زندگی می 17حدود » : وی افزود. «توسعه کشاورزی ما کمک کند

 .شود پیشرفت کشاورزی همچنین موجب ارتقای امنیت غذایی می. ها حیاتی است کشاورزی برای آن

 پوتين در نشست ساليانه پرسش و پاسخ*

: چهارشنبه هفته گذشته وزیر توسعه اقتصادی الکسی اولیوکائف گفت. درصد اعالم شد ۶0.3شته تورم در این کشورسال گذ

البته این کاهش تدریجی امسال نیز . درصد برسد 0الی  ۱.0شود تورم در سال جاری با شیب تندی کاهش یابد و به  بینی می پیش»

 «.یددرصد خواهد رس 0الی  1.0یابد و به  ادامه می

ای نزدیک برداشته نخواهد شد و محصوالت غذایی خارجی به این  ها در آینده پوتین همچنین به کشاورزان اطمینان داد که تحریم

ها محصوالت تولیدشده روی دستشان بماند  که با لغو تحریم کشاورزان نگران هستند . های روسی را فتح نخواهند کرد ها قفسه زودی

 .اند، باز پس دهند برای نوسازی و مدرن سازی و افزایش محصول خود گرفته و نتوانند وامی را که

 الکساندر تکاچف وزیر کشاورزي فدراسيون روسيه*

کامل اجرا ( Kiev) اف از طرف کی( Minsk Agreement)توافق مینسک »: پوتین همچنین در ادامه این نشست افزود

البته این . ها بر ضد ماست ریزی برای گسترش تحریم رد و در حال برنامهشود و طرف اوکراینی حاضر نیست شکست را بپذی نمی

 .«همان کاری است که ما هم درصدد آن هستیم

ها تا  ازاین وزیر کشاورزی روسیه، الکساندر تکاچف به کشاورزان کشور هشدار داده بودکه این کاهش ارزش روبل و تحریم پیش

های بوجود آمده برای افزایش تولید و افزایش  ترغیب کند هر چه بیشتر از فرصت تحریم همیشه ادامه نخواهد یافت تا کشاورزان را

 .سهم بازار داخلی استفاده کنند
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  ختاری

واردات واردات / / کشور توليد محصوالت تراریخته را ممنوع کردندکشور توليد محصوالت تراریخته را ممنوع کردند  9۰9۰به دليل خطرات فراوان براي سالمتی و محيط زیست به دليل خطرات فراوان براي سالمتی و محيط زیست 

  ميليارد دالر محصول تراریخته به ایرانميليارد دالر محصول تراریخته به ایران  ۱.۱۱.۱ساالنه ساالنه 
ویج کشت این محصوالت است و کشور تولید و استفاده از محصوالت تراریخته را ممنوع کرده اند، ایران دنبال تر 90در حالی که  

 . کند میلیارد دالر محصول تراریخته وارد می 0.0ساالنه 

، در پی موج گسترده ممنوعیت کشت سوستاینبل پالسبه نقل از  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین

محصوالت تراریخته در اتحادیه اروپا، سوستیانبل پالس تصمیم گرفت پژوهشی در این باره که کدام کشورها به طور رسمی به گروه 

 .اند، انجام دهد ه پیوستهممنوعیت کشت محصوالت تراریخت

هایی که به دنبال ممنوعیت کشت محصوالت تراریخته با هدف سالمت و حفظ محیط هستند رو به  این پژوهش نشان داد دولت

را در کشورشان ( دستکاری شده ژنتیکی)کشور جهان رسما ممنوعیت کشت محصوالت تراریخته  90در حال حاضر . گسترش است

 .اند اعالم کرده

هزار هکتار است بنابراین تصویری که  077کنند که اکثر آنها زیر  کشور اقدام به کشت محصوالت تراریخته می 00ین میان در ا

 .اند که محصوالت تراریخته مورد پذیرش کشورهای جهان است، کامال اشتباه است دولت آمریکا و صنایع بیوتکنولوژی ایجاد کرده

هایی که محصوالت تراریخته  را برای حفظ سالمتی مردم و محیط زیستشان از خسارت در حقیقت بسیاری از کشورها قوانینی

 .کنند زند، دنبال می می

 :اند کشور استفاده و کشت محصوالت تراریخته را در کشورشان ممنوع کرده 90در این میان 

ند، مالتا، قبرس، یونان، بلغارستان، روسیه، ، آلمان، فرانسه، هل کشور عضو اتحادیه اروپا شامل اسکالند، ولز، ایرلند شمالی 00 

اوکراین، نروژ و سوئیس،  استرالیا، لهستان، اسلوواکی، آذربایجان، بوسنی ، لوگزامبورگ،  صربستان، کروتیا، ایتالیا، مولداوی، لتوانی،

 .اند ه را ممنوع کردههمچنین چهار کشور آمریکایی شامل بلیز، پرو، اکوادور، ونزوئال هم استفاده از محصوالت تراریخت

کشور ترکیه، قرقیزستان، بوتان، عربستان سعودی و در آفریقا دو کشور الجزیره و ماداگاسکار استفاده از محصوالت  1در آسیا نیز 

 .تراریخته ممنوع شده است

ری از کشورها در بسیا  به گزارش فارس، در پی هشدار کارشناسان به خطر محصوالت تراریخته برای سالمتی و محیط زیست

 .موجی برای ممنوعیت این نوع محصوالت ایجاد شده است

از سوی دیگر . ششم توسعه گنجانده بود  ایران نه تنها کشت این محصوالت را ممنوع نکرده بلکه در حمایت از آن بندی را در برنامه

در . شود  ر محصوالت تراریخته وارد کشور میمیلیارد دال 0.0به گفته دبیر کل خانه کشاورزی و وزیر اسبق جهاد کشاورزی ساالنه 

 .بدنه دولت هم موافقان زیادی به دنبال ترویج کشت محصوالت تراریخته هستند

 .شود گویند کشت برنج تراریخته در شمال کشور به صورت محدود انجام می از سوی دیگر برخی منابع آگاه می
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۶۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  هاي لبنی ایرلند به دنبال افزایش صادرات به ایرانهاي لبنی ایرلند به دنبال افزایش صادرات به ایران  شرکتشرکت

، آژانس دولتی ایرلند به عنوان مسئول «بودر بیا»، شرکت ایریش فارمر ژورنالالملل فارس به نقل از  به گزارش گروه اقتصاد بین

وجهی های قابل ت های ایران، فرصت فروش محصوالت کشاورزی و لبنی این کشور در داخل و خارج اعالم کرد به دنبال لغو تحریم

 .های لبنیات ایرلند وجود دارد برای شرکت

های چشمگیری برای صادرات لبنیات  ها در این کشور فرصت لغو تحریم. ایران پس از عربستان، دومین اقتصاد بزرگ غرب آسیاست

 .ایرلند مطرح کرده است

. میلیون محصوالت لبنی وارد کرده است 977، تقریبا 07۶1های غرب که ایران را خودکفا کرد، این کشور در سال  رغم تحریم علی

 ۱7سال آینده به  1رود، تقاضا برای این محصول در  هزار تن کره سال گذشته به ایران صادر شده است و انتظار می 90بیش از 

 .هزار تن برسد

درصد را  03.0درات برابر با که نیوزیلند باالترین صا درصد بوده است در حالی 0.0تنها  07۶0سهم صادرات ایرلند به ایران در سال 

 .به ایران داشته است

های تجاری در حال حاضر در  شرکت مواد غذایی ایرلند به منظور توسعه فرصت ۶0، سازمان کشاورزی و «بودربیا»نمایندگانی از 

 .برند ایران به سر می
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۹۳۶1اردیبهشت ماه  4شنبه 

  افزایش بهاي شيرخشك پرچرب در بازار جهانیافزایش بهاي شيرخشك پرچرب در بازار جهانی

ی در مزایده های بین المللی برای فروش مواد لبنی، نرخ شیرخشک پرچرب به صورت غیرمنتظره ا  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 .با افزایش مواجه شد، اما نرخ سایر مواد لبنی کاهش داشت

نسبت به مزایده های دو هفته قبل  Fonterraنرخ مزایده شیر شرکت نیوزیلندی  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد ذا 

درصد  0.0می گردد درصد ترقی کرد و قیمت شیر خشک پرچرب که مهم ترین اقالم فرآورده های لبنی در جهان محسوب  9.0

 .افزایش یافت که باالترین قیمت در سه ماه گذشته است

 .درصد کاهش یافت 9.3درصد ترقی کرد، اما قیمت پنیر چدار  7.9نرخ شیرخشک کم چرب نیز 

و اتحادیه  یادآور می شود بازار جهانی فرآورده های لبنی باتولید فراوان و تقاضای پایین مواجه شده است، تولید شیر در نیوزیلند

 .اروپا در حال افزایش است
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