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  ......اینهبرایآباینهبرایآبمرثیهمرثیه

طور که متولیان  آن. ای برای حفظ خاک ندارد آبی مخفی شده است و انگار کسی دغدغه ای به نام بحران کم همه چیز در پس پرده

تنی در  53بین رفتن خاک در مناطق مختلف استان متغیر بوده، اما آمار از فرسایش پنج تا  گویند میزان فرسایش و از امر می

 .هکتار حکایت دارد

 فریدهستایشگر

با اینکه معاونت آب . ای برای حفظ خاک ندارد آبی مخفی شده است و انگار کسی دغدغه ای به نام بحران کم همه چیز در پس پرده

توان ادعا کرد بخش زیادی از  درصد اعتبارات این حوزه، اما می 011ی وجود دارد، اما اگر نگوییم و خاک در وزارت جهاد کشاورز

گیرد و اعتباری برای حفظ، احیا و افزایش  وری منابع آبی مورد استفاده قرار می این اعتبارات درباره مدیریت و افزایش بهره

هم نتوانست  "خاک"میالدی به نام روز جهانی  5103ر سال حتی نامگذاری پنجم دسامب. شود حاصلخیزی خاک هزینه نمی

 .حساسیت مسئوالن را برانگیزد

ترین آنها مسئله فرسایش بوده که هم  به عقیده کارشناسان دالیل مختلفی برای تخریب منابع خاک وجود دارد که یکی از مهم

بحران را هم پشت سر گذاشته است، اما انگار مسئوالن ای که دیگر مرز هشدار و  پدیده. منشاء انسانی و هم منشاء طبیعی دارد

ها  گلستان هم از این قاعده مستثنی نیست، سال. بار درباره خاک تکرار شود منتظر هستند تا بالیی که بر سر منابع آبی آمده این

ر اراضی کشاورزی هزینه های آبیاری د است که اعتبارات معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی برای افزایش راندمان و اصالح روش

صورت مستقل دوباره در  رسد دیگر وقت آن رسیده تا معاونت خاک به نظر می به. شود و خاک همچنان بدون متولی است می

برد  متر آن، چند صد سال زمان می ها که تشکیل یک سانتی ها احیاء شود، چراکه از بین رفتن خاک وزارتخانه و به تبع آن در استان

گویند میزان فرسایش و از بین رفتن خاک در مناطق مختلف  طور که متولیان امر می آن. آور در حال افزایش است سرسامبا سرعتی 

 .تنی در هکتار حکایت دارد 53استان متغیر بوده، اما آمار از فرسایش پنج تا 

 تندرهکتاراست8.51متوسطفرسایشخاکدراستان

کل منابع طبیعی گلستان با بیان اینکه میزان فرسایش خاک از غرب به شرق و از جنوب  اداره عبدالرحیم لطفی، معاون آبخیزداری

طور متوسط در  تن در هکتار در استان متغیر بوده، اما به 53میزان فرسایش از پنج تا : به سمت جنوب استان متغیر است، گفت

 .ان قابل توجهی استتن در هکتار بوده که میز 0351های آبخیز استان این میزان  حوزه

تخریب پوشش گیاهی در : های استان را از بین رفتن پوشش گیاهی برشمرد و افزود ترین دالیل فرسایش شدید خاک وی مهم

های متعدد به همراه پدیده تغییر اقلیم و روند رو به  های نادرست کشت محصول، خشکسالی ویژه در مراتع و شیوه مناطق مختلف به

هزار هکتار دارد،  161اگر مراتع استان که وسعتی بیش از . دست هم داده تا شرایط فعلی ایجاد شود به دست زایی رشد بیابان

 .ناپذیری متوجه استان خواهد شد های جبران مدیریت نشود و احیاء پوشش گیاهی آن صورت نگیرد، خسارت

این اراضی در : ین دست برشمرد و خاطرنشان کردوی اراضی شیبدار و فرسایش خاک در این مناطق را یک تهدید جدی برای پای

ترین منابع تولید رسوب  شدت در معرض خطر فرسایش قرار دارند و یکی از بزرگ هزار هکتار، به 051استان با وسعتی بیش از 

ا را تشدید ه دست میزان خسارت های منطقه را شسته و در پایین های رگباری در مدت زمان کوتاه، خاک بارش. روند شمار می به

ترین اقدام احیاء و  ترین و شاید عاجل بندی کنیم مهم اگر قرار است اقداماتی را که برای حفظ منابع خاک نیاز است، اولویت. کند می

 .زایی باشد توسعه پوشش گیاهی در اراضی شیبدار و پس از آن مقابله با توسعه روند بیابان

 فرسایشعمقی،تهدیدیبرایتولیدپایدار
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وجود  بخشی از فرسایش بر اثر عوامل طبیعی به. ای چندوجهی است که علل مختلفی برای وقوع آن وجود دارد سایش مقولهفر

. گردد های انسانی برمی افتد، اما بخشی از این عوامل به فعالیت آید که در همه جای کشور با شدت و ضعف متفاوت اتفاق می می

طور خاص در حوزه کشاورزی این فرآیند را تشدید کرده و امنیت غذایی را  های انسانی به لیتویژه در استانی مانند گلستان، فعا به

 .به مخاطره انداخته است

باتوجه به : محمدرضا عباسی، مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان در این باره به نوع دیگری از فرسایش اشاره کرد و اظهار داشت

های جدی عالوه بر فرسایش آبی و بادی، پدیده  اعی در استان وجود دارد، یکی از چالشهزار هکتار زمین زر 631اینکه بیش از 

 .کند فرسایش عمقی است که خاک استان را تهدید می

 01تا  51در فرسایش عمقی الیه سطحی خاک به همراه مواد غذایی و مواد آلی موجود در آن، شسته شده و به عمق : وی ادامه داد

شود که نتیجه آن کاهش رشد گیاه و در نهایت به خطر  ای سخت می کند که پس از مدتی تبدیل به الیه دا میمتری نفوذ پی سانتی

 .افتادن تولید پایدار است

شکنی  برای مقابله با این نوع از فرسایش نیازمند تجهیزات مدرنی مانند تراکتورهای سنگین هستیم تا الیه: عباسی تصریح کرد

تری هم وجود دارد که آن  های مقرون به صرفه های زیادی دربر خواهد داشت، اما برای کاهش خسارت، راه اتفاق بیفتد که هزینه

عالوه بر این، برای کم کردن میزان فرسایش باید مدیریت بر اراضی شیبدار را . استفاده از گیاهانی با ریشه عمیق مانند پنبه است

طور کامل متوقف شود و از گیاهانی که دوره رشد  برداری از این اراضی باید به خاک. رود اصولی کرد شمار می که تهدیدی جدی به

چندساله دارند برای تثبیت خاک استفاده شود، در این بخش کارهایی از گذشته انجام شده، اما نیازمند مدیریت بهتر و استمرار 

 .است

 روددرصدحاصلخیزیخاکبافرسایشازبینمی18

أت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با بیان اینکه روش دقیقی برای سنجش میزان فرشاد کیانی، عضو هی

های علمی که بتوانیم مقدار دقیق میزان فرسایش را تخمین بزنیم در استان وجود ندارد  روش: فرسایش در استان وجود ندارد، گفت

 .ریزی کرد درست برنامه توان برای پایه اطالعات و این یک ضعف عمده است که نمی

شود، در حالی که همین میزان هم در  تن در هکتار اعالم می 51تا  03به گفته وی، در حال حاضر متوسط فرسایش در استان بین 

 .زایی که ساالنه یک تا دو تن در هکتار است، بسیار زیاد است مقایسه با نرخ خاک

 011تا  31ها  ضخامت این خاک: از استان یک مزیت برشمرد و یادآور شد های لسی را در پهنه وسیعی این پژوهشگر وجود خاک

درصد از حاصلخیزی  11تر داریم، اما شاید تا  شوند، منابع در سطوح پایین های سطحی دچار فرسایش می متر است و زمانی که الیه

یم، اما خاک دیگر آن کیفیت و سالمت و ممکن است در استان از دست رفتن قطعی خاک را نداشته باش. دهیم خاک را از دست می

 .به تبع آن، حاصلخیزی مورد انتظار را نخواهد داشت

رود و  عالئمی که وجود دارد مانند حجم باالی رسوبات در گرگان: کیانی با اشاره به حجم رسوبات در سدهای استان تأکید کرد

دهد که فرسایش خاک در استان دیگر از حد بحران نیز  میهمچنین انباشت آن در پشت سدهای وشمگیر، گلستان و بوستان نشان 

 .فراتر رفته است

با مدیریت نادرست و از بین بردن : های استان شده است، افزود وی با بیان اینکه عوامل انسانی باعث تشدید میزان فرسایش خاک

سایش شدید قرار دارد، با این حال هنوز اراضی شیبدار در استان در معرض فر. ایم پوشش گیاهی باعث تشدید عمل فرسایش شده

ها قرار  ویژه در این مناطق خاک را بدون هیچ محافظی در معرض مستقیم بارش ایم و به ها نداشته مدیریت درستی بر این عرصه

 .ایم داده
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 عدمرعایتالگویکشتیکیازدالیلمهمفرسایشدراستان

های استان، بر  سه تحقیقات پنبه کشور به اشاره به وضعیت موجود خاکشناسی و رئیس مؤس قربانعلی روشنی، دکترای خاک

جایی خاک و امالح آن و  جایی خاک نیست، بلکه هرگونه جابه فرسایش فقط جابه: نامطلوب بودن شرایط تأکید کرد و اظهار داشت

، اما پارامتر اساسی برای در همه جای کشور شاهد فرسایش خاک هستیم. شود تغییر شکل ظاهری و ساختاری آن اطالق می

سنجش سالمت و کیفیت خاک، کربن یا مواد آلی موجود در آن است که متأسفانه در استان این میزان یک درصد و در برخی از 

 .مناطق هم کمتر از این میزان است

هرچقدر که میزان . ش دادصورت کامل وجود داشته باشد تا بتوان میزان فرسایش را کاه این زنجیره باید به: وی خاطرنشان کرد

عالوه بر این حاصلخیز بودن خاک، باعث افزایش پوشش گیاهی . کند مواد آلی در خاک زیادتر باشد، میزان تولید افزایش پیدا می

 .دهد خواهد شد و در نتیجه میزان فرسایش را کاهش می

گلستان : فرسایش باالی خاک برشمرد و ادامه دادروشنی شیوه نادرست کشاورزی در استان و عدم رعایت الگوی کشت را از دالیل 

ها اجرایی نشد و هنوز هم با گذشت  هایی بود که سند آمایش و الگوی کشت خود را تهیه کرد، اما این برنامه جزو نخستین استان

رای این کار ندارند، اینکه از ای ب رسد دولتمردان عزم و اراده نظر می به. ای از ابهام قرار دارد چندین سال اجرایی شدن آنها در هاله

در حال حاضر . کشاورز بخواهیم که بدون سیاستگذاری و نظارت دولت، الگوی کشت را رعایت کنند، به نتیجه نخواهیم رسید

برای کشت این محصول . ایم محصولی مانند پنبه که جزو گیاهان با ریشه عمیق است را کنار گذاشتیم و به سراغ کشت شالی رفته

کنیم که تبعات بعدی آن  کنیم تا آب درون زمین نفوذ نکند و در نهایت خاک را نابود می ایجاد می "خرابی گِل"امکان تا حد 

 ./فرسایش است

/news/fa/ir.iana.www//:http51303D%/0%13%D1% 
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 ایسنا - 1۹۳۱خرداد  1شنبه 

  رودرودانتقالآببالولهازراهکارهایحلمشکلزایندهانتقالآببالولهازراهکارهایحلمشکلزاینده

http://www.iana.ir/fa/news/30797/%D9%85%D8%25
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رود،  ها در مشکل آب زاینده های پایان دادن به اختالف میان استان یکی از راه: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . اجرای طرح انتقال آب با لوله است

ی، علیمراد اکبری اول خردادماه در سفر به شهرکرد در دیدار با استاندار به گزارش خبرنگار ایسنا در منطقه چهارمحال و بختیار

 . ها است رود، حل شدن نزاع میان استان تنها راه حل مشکل آب زاینده: چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد

ز جلسات هماهنگی وزارت های پایان دادن به این اختالف اجرای طرح انتقال آب با لوله است که در یکی ا یکی از راه: وی افزود

 . جهاد کشاورزی بررسی خواهد شد

 . درصد باال برد 51توان راندمان آبیاری را حداقل تا  اگر آب در لوله توزیع شود می: اکبری تصریح کرد

تقویت مناطق کم آب و حل مشکل آب در این مناطق از دیگر مزایای این نوع : معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود

 . انتقال هستند

کند که میزان تبخیر باالیی دارد و قسمتی از آن نیز به داخل  کیلومتری را طی می 511روز مسیر  آب زاینده: وی خاطرنشان کرد

 . کند زمین نفوذ می

 . توان آبیاری تحت فشار انجام داد در استانی مثل اصفهان به دلیل اینکه آب مطمئنی وجود ندارد نمی: اکبری گفت

ها مثل پل زمانخان در چهارمحال و  باید سهم مناطق گردشگری استان: ون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار کردمعا

 . ها قرار گیرد های سی و سه پل و خواجو در اصفهان از آب مشخص شود و در اختیار آن بختیاری و پل

/news/fa/ir.isna.www//:http03151011551D%/1%A3%D0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/95030100330/%D8%A7%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

6 
 

 اقتصاد کالن

  ۳۱/۴۹/۴۰-فارس

بورسکاالبازارمطمئنخریدارانجووذرتبورسکاالبازارمطمئنخریدارانجووذرت//میلیاردتومانیدولتبهذرتکارانخوزستانمیلیاردتومانیدولتبهذرتکارانخوزستان.5.5بدهیبدهی
امسال در بورس کاال عرضه خواهد شد که  جو و ذرت کشور با تصویب دولت: مدیر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی خوزستان گفت

 . در صورت هماهنگی همه جانبه و پایبندی به وعده، موفقیت این طرح حاصل خواهد شد

ات از سال گذشته که هی: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بورس  مدیر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی خوزستان در گفت

دولت طرح فروش محصوالت جو دامی کرمانشاه و ذرت خوزستان را از طریق بورس کاالی ایران اعالم کرد، این اطمینان به فعاالن 

امروز اما مزایای طرح برای فعاالن . بخش کشاورزی از جمله کشاورزان و خریداران داده شد که این طرح به سود آنها خواهد بود

 .ا یک مانع بر سر راه اجرای سیاست قیمت تضمینی وجود داردبازار مشخص شده است و تنه

سال گذشته قیمت : مسعود احمدی به دیرکرد پرداخت مابه التفاوت قیمت بورس و نرخ تضمینی از سوی دولت اشاره کرد و گفت

 651میانگین  تومان اعالم شد و قیمت معامله شده این محصول در بورس به طور 061تضمینی ذرت خوزستان از سوی دولت 

که سازمان مدیریت و  میلیاردتومانشد.5مبلغمابهالتفاوتقیمتبورسوقیمتتضمینی،تومان بود، به این ترتیب 

 .میلیارد تومان باقی مانده است 03میلیارد تومان آن را به کشاورزان پرداخت کرده و  51برنامه ریزی تاکنون 

باید ظرف دو هفته مبلغ مابه التفاوت را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدهد و دو دولت براساس قانون : احمدی اظهار داشت

 .هفته پس از پرداخت وجه مورد نظر به وزارت جهاد کشاورزی، پول به حساب کشاورزان واریز شود

 درقانونبودجه33تامیناعتبارماده

مچنین عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال، باید ردیف بودجه به گفته وی با توجه به مزایای پرشمار طرح قیمت تضمینی و ه

ای جداگانه در قانون بودجه هر سال به منظور تامین اعتبار مابه التفاوت قیمت محصوالت کشاورزی قرار گیرد، تا دیگر مشکلی 

 .برای کشاورزان به وجود نیاید

قانون افزایش بهره وری، کشاورزان محصول خود را روی  55ه براساس ماد: مدیر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی خوزستان گفت

تابلوی بورس کاال می برند و در صورتی که آن محصول کمتر از قیمت تضمینی اعالمی از سوی دولت در بورس مورد معامله قرار 

بورس و قیمت تضمینی  درصد پول محصوالتشان، در انتظار پرداخت مابه التفاوت قیمت 31گرفت، عالوه بر دریافت سریع حدود 

درصد وجه معامله می مانند که امسال تعهد شده است، دولت ظرف مدت دو هفته این مابه التفاوت را به کشاورزان  51یعنی حدود 

احمدی معتقد است، در صورتی که پرداخت مابه التفاوت قیمت از سوی دولت امسال با مشکل و دیرکردی مواجه .پرداخت کند

 .تضمینی جو و ذرت کشور با موفقیت کامل و بدون هیچ مانعی در بورس کاالی ایران انجام می شودنشود، طرح قیمت 

: مدیر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی خوزستان به دستگاه های مرتبط با اجرای سیاست قیمت تضمینی اشاره کرد و گفت

عاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام در حال سازمان هایی همچون بورس کاالی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ت

ریزی نیز از  هماهنگی و انجام وظایف خود برای اجرای این قانون در چهارچوب مشخصی هستند که اگر سازمان مدیریت برنامه

ز اجرایی خواهد توانیم امیدوار باشیم که در آینده این طرح برای سایر محصوالت نی بودجه دولت مابقی مبلغ را پرداخت کند، می

در گذشته دالالن با قیمت پایین، : وی در رابطه با به مزایای اجرای قیمت تضمینی برای خریداران جو و ذرت نیز گفت . شد

محصوالت را از کشاورزان خریداری می کردند با نرخ باال به خریداران می فروختند که با عرضه محصوالت در بورس کاال، آنها بدون 

را خریداری می کنند؛ همچنین شفافیت معامالت، کشف نرخ های واقعی، کاهش قیمت ها در صورت کمبود تقاضا  واسطه کاالها

http://www.farsnews.com/
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روی تابلوی بورس و اطمینان از کیفیت باالی محصوالت از مزایای اجرای این طرح برای خریداران است؛ با این تفاسیر خریداران 

 .کاال تامین کنندامسال باید ذرت و جو مورد نیاز خود را از بورس 

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی در  55احمدی در پایان به جمله دستاوردهای اجرای ماده 

کاهش بار مالی دولت، حمایت کارآمدتر از بخش کشاورزی، محدود شدن فعالیت های : عرصه اقتصاد ملی اشاره کرد و افزود

 .از جمله مهمترین این مزیت ها است غیرمولد و ارتقای شفافیت

ضمن آنکه در بخش کشاورزی با اجرای این طرح ملی، ارتقای استاندارد محصوالت کشاورزی و کاهش ضایعات به واسطه دقت 

بیشتر در کنترل کیفیت محصول، پرداخت به موقع وجوه کشاورزان، آشنایی کشاورزان با مزیت های بازارهای مالی و فراهم شدن 

 .شود های بعد حاصل می ن ایجاد زمینه برنامه ریزی بهتر برای کشت سالامکا
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 منابع طبیعیاقلیم و 

 ۳۱/۴۹/۴۹ -فارس

هایکشورهایکشوربهبودوافزایشامکاناتمهارحریقجنگلبهبودوافزایشامکاناتمهارحریقجنگل
ها  امسال با تمهیدات اندیشیده شده امکانات مهار حریق آتش جنگل: ها و مراتع کشور گفت فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل 

 . کند بهبود و افزایش پیدا می

ها و مراتع که در کرج  از کرج، قاسم سبزعلی ظهر امروز در کارگاه آموزشی مانور اطفای حریق جنگل خبرگزاری فارسبه گزارش 

ها  سوزی جنگل ها توسعه داده تا بتوانیم در مواقع آتش باید امکانات مهار آتش را در جنگل: برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت

 .متری را انجام دهی اقدامات سریع

با تمهیدات : افزود  ها اختصاص یافت، میلیارد ریال به منظور تجهیز امکانات مهار آتش جنگل 511وی با اعالم اینکه سال گذشته 

 .ها خریداری شده است های احتمالی جنگل سوزی نشانی برای مهار آتش دستگاه خودروی آتش 531اکنون  اندیشیده شده هم

ها را عوامل انسانی عنوان کرد و بیان  سوزی ها و مراتع کشور از مهمترین دالیل بروز این آتش فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

 .ها باید به درستی در بین مردم نهادینه شود استفاده صحیح از جنگل: داشت

که باید تمامی های لرستان و کردستان اتفاق افتاد  ها در جنگل سوزی براساس آمار موجود سال گذشته بیشترین آتش: وی افزود

 .ها انجام شود سوزی تمهیدات الزم برای کاهش این آتش

حفظ این منابع طبیعی به عنوان یک منبع مهم و : ها و مراتع را از مهمترین وظایف مردم دانست و اعالم کرد سبزعلی حفظ جنگل

اها باید تمامی موارد ایمنی و اصول استفاده تأثیرگذار در محیط زیست باید مورد توجه مردم باشد لذا در هنگام استفاده از این فض

 .صحیح از آنها به نحو مطلوب رعایت شود

دانند و با تخریب و آلوده کردن این فضاها این منابع خدادای را به مخاطره  ای از مردم قدر این منابع را نمی متأسفانه عده: وی افزود

باید فرهنگ استفاده : این منابع مهم را عوامل انسانی عنوان و تأکید کردسبزعلی مهمترین دالیل تخریب و از بین رفتن .اندازند می

 .از جنگل و مراتع را بیش از پیش برای مردم نهادینه سازیم
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 جوان خبرنگاران - 1۹۳۱خرداد  ۴2: تاریخ

  جنوبایراندرمعرضخطرحملهملخهایصحراییجنوبایراندرمعرضخطرحملهملخهایصحرایی

مرکز بین المللی فائو به کشورهای عمان و ایران که در معرض خطر ملخ : مدیر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات گفت

 .صحرایی هستند، هشدار داده است

با اشاره به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دیر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار سعید معین م

یمن  ملخ های صحرایی در منطقه مرزی عمان و در حال حاضر مبارزه با : حمله احتمالی ملخ های صحرایی به کشور اظهار داشت

در حال انجام است، چرا که این ملخ ها از یمن پس از بالدار شدن به پرواز درآمده و به مناطق مرکزی و داخلی عربستان نفوذ کرده 

 .که اگر این کشور نتواند جلوی حرکت آنها را بگیرد به مناطق جنوبی کشور خواهد رسید و اکنون به کشور عمان رسیده 

چرا که  محلول پاشی سمی تنها راه مبارزه با ملخ های صحرایی است، : ارزه با ملخ های صحرایی گفتوی با اشاره به روش های مب

 .اگر این ملخ ها به مرحله بالدار شدن برسند و مبارزه با آنها صورت نگیرد امکان طغیانی شدن آن وجود دارد

سان رضوی، گلستان، مازندران، زنجان، قزوین، سمنان، هزار هکتار اراضی استان های خرا 51در حال حاضر حدود : معین ادامه داد

 .اردبیل، کرمانشاه، کردستان و جیرفت تحت عملیات مبارزه با ملخ های بومی یا مراکشی قرار گرفته است

 .گفتنی است خراسان رضوی با هفت هزار هکتار بیش ترین سطح مبارزه را به خود اختصاص داده است

با توجه به آنکه آمادگی کافی برای مقابله با انواع ملخ : با انواع ملخ ها تا اوایل خرداد ماه ادامه دارد، گفت وی با اشاره به آنکه مبارزه

 .ها توسط سازمان حفظ نباتات وجود دارد جای هیچ نگرانی وجود ندارد

ر به کشورهای در معرض خطر مرکز بین الملی فائو هر دوهفته یکبا: مدیر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات بیان کرد

در این صورت باید گفت که اگر عمان برای مقابله احتمالی با ملخ های صحرایی اقدام نکند به جنوب ایران  هشدار می دهد و حال 

 .وارد می شوند

/news/fa/ir.yjc.www//:http3313053D%/1%D%AC0%1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5587935/%D8%AC%D9%258


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

11 
 

 اقلیم ومنابع طبیعی
 ایسنا - 1۹۳۱خرداد  1شنبه 

  بایدازتجاربجهانیدرحفاظتازبلوطاستفادهکنیمبایدازتجاربجهانیدرحفاظتازبلوطاستفادهکنیم

 . باید از تجارب جهانی در زمینه حفاظت از گونه با ارزش بلوط استفاده کنیم: نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی گفت

منطقه لرستان، عالءالدین بروجردی در سمینار آموزشی کمپین بلوط، بیان ( ایسنا)ری دانشجویان ایرانبه گزارش خبرنگار خبرگزا

محیطی در دنیا کشورهای بزرگی چون آمریکا هستند که  محیط زیست در کل جهان مظلوم است و بزرگترین مخرب زیست: کرد

 . حاضر به امضای پیمان کیوتو نیز نبود

محیطی تخریب  های طویل و عریض بدون توجه به نیازهای زیست ی جهانی و اکوسیستم را با کارخانهآب و هوا: وی اضافه کرد

 . های زیست محیطی هستیم؛ فراتر از بلوط که نماد استان است کنند و ما هم در کشورمان به شدت نیازمند آموزش می

سوزی نیز  با ارزش استفاده کنیم و در همین مقوله آتش باید از تجارب جهانی در زمینه حفاظت از این گونه: بروجردی تصریح کرد

توان با کشور پرتغال که مرکز بلوط اروپاست  در همین راستا می. اند را به کار گیریم های نوین و خوبی که به آن دست یافته روش

 . یادداشت تفاهمی منعقد شود

های متعددی که وجود دارد متاسفانه در سراسر  سمنرغم  علی: رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

 همه کشاورزان از باال رفتن قیمت کود شیمیایی و . محیطی ضعیف است کشور به خصوص در حوزه کشاورزی توجه به عرصه زیست

 . ستیمیافته از جمله فرانسه ما شاهد کشاورزی صددرصد ارگانیک ه شان انتقاد دارند اما در کشورهای توسعه اهش سهمیه

آورد غرب هستند که اولین اثر تخریب آن به روی زمین است؛ بعد از چند دهه زمین  کود و سموم شیمیایی ره: وی تصریح کرد

 . کنیم راهی را با سرعت طی می دهد و ما متاسفانه کج کشاورزی باری نمی

های ارگانیک چند برابر  قیمت میوه: دبروجردی با بیان اینکه کشت ارگانیک در حال حاضر در کشور مطرح شده است، افزو

شوند و  سموم و کودها از طریق میوه و سبزیجات تولید شده با آن به بدن وارد می. های تولید شده با کود شیمیایی است میوه

 . موجب به ایجاد سرطان در بدن خواهند شد

این ظروف در تمام دنیا : ر مصرف در کشور گفتنماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از مصرف ظروف یک با

توانند خوراک  این ظروف در سه تا شش ماه تجزیه شده و می. اند های گیاهی رفته منسوخ شده و همگی به سمت استفاده از ظرف

 . ها نیز باشند خوبی برای دام

ای کاش جهاد و وزارت . ه نظر من نداردجهاد کشاورزی باید نقش مهمی در ترویج و آموزش داشته باشد که ب: وی تصریح کرد

 . افتاد چراکه حال نقش واقعی خود را ندارد شدند و این اتفاق نمی کشاورزی هیچگاه با هم تلفیق و ادغام نمی

 . باید اتفاقی بیفتد که راه را کوتاه کرده و از تجارب جهانی در این زمینه استفاده کنیم: بروجردی با اشاره به بحث بلوط گفت
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ۳۱/۴۹/۴8-فارس

هادرمحصوالتکشاورزیهادرمحصوالتکشاورزیلزوماستانداردسازیحدمجازآالیندهلزوماستانداردسازیحدمجازآالینده
بیان اینکه یکی از موارد لزوم مصرف کود براساس آزمون خاک، نسخه  کل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد با مدیر 

کاربرد کود باید بر اساس مدیریت حاصلخیزی خاک و نیاز محصول : نویسی و تعیین مقدار نوع و زمان مصرف کود است، گفت

ج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، محمد شجاع الدینی در مورد به نقل از سازمان بسی خبرگزاری فارسبه گزارش . باشد

های  اقلیمی کشور به دلیل محدودیت منابع آب و محدودیت باتوجه به شرایط : های شیمیایی در کشور، گفت وضعیت مصرف کود

بخش کشاورزی هستیم از  اقلیمی و خاکی مانند؛ خشکی و شوری برای تأمین غذا نیازمند ارتقای میزان تولید در واحد سطح در

 .این رو جایگاه تغذیه گیاهی و استفاده از کودها بیش از پیش حائز اهمیت است

کیلوگرم در هکتار است  050متوسط جهانی مصرف کود : مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .کیلو گرم در هکتار است 15در حالی که این رقم برای ایران 

شجاع الدینی با اشاره به اینکه با افزایش میزان کود مصرفی می توان سالمت مواد غذایی تولید شده را در کشور تضمین کرد، 

تضمین سالمت محصول کشاورزی تولید شده از لحاظ کود و تغذیه نیازمند، مواد اولیه تولید کود داخلی یا وارداتی  :تصریح کرد

ت سنگین و مضر است، همچنین کاربرد کود در مزرعه باید بر اساس مدیریت حاصلخیزی خاک و سالم وعاری از ناخالصی و فلزا

 .نیاز هر محصول باشد

بنابراین در صورت تأمین کود مورد نیاز و با کیفیت همراه با مواد اولیه کودی خالص باید متناسب با نیاز مناطق مختلف  :وی افزود

با بیان اینکه، کود توزیع شده در مزارع باید بر مبنای نیاز گیاه از  زیست و سالمت غذاکل دفتر محیط  مدیر.توزیع و مصرف شود

این روشی علمی در جهت تعیین مقدار عنصر غذایی قابل استفاده در خاک و : مصرف شود، عنوان کرد "آزمون خاک و گیاه"طریق 

بر اساس آزمون خاک، نسخه نویسی و تعیین مقدار  یکی از موارد لزوم مصرف کود: وی همچنین افزود.توصیه کود مصرفی است

شجاع الدینی، ضمن اشاره به اینکه امکان افزایش کود همراه با تولید محصول سالم بیشتر .گیرد نوع و زمان مصرف کود صورت می

که در نقاط ( ناسیهای خاکش آزمایشگاه)های تجزیه خاک، آب و گیاه  در این راستا آزمایشگاه :در کشور وجود دارد، بیان داشت

مختلف کشور پراکنده هستند، از جمله ابزارهای الزم برای انجام این مهم است، همچنین توزیع، مصرف نامناسب و بدون توجه به 

 .ترین دالیل کارایی پایین مصرف کود حتی بد مصرفی آن در کشور است توصیه علمی از مهم

 "سم و کود"زایی برخی محصوالت کشاورزی را نتیجه بدمصرف کردن   نمدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذا، عامل سرطا

کاربرد سموم خطرناک و کودهای نامناسب که در برخی موارد عاری از ماده غذایی برای گیاه و محتوای : دانست و بیان داشت

 .اجزای ناسالمی همچون فلزات سنگین است

بر اساس : درصد افزایش دهد، اظهار اشت 31تا  51د عملکرد محصول را توان وی در مورد مصرف بهینه کودهای شیمیایی که می 

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصرف کود باید بر اساس نسخه تجویزی بر مبنای  ماده ششم قانون افزایش بهره 3تبصره 

 .نتایج تجزیه خاک و گیاه باشد

اند نقش خود را ایفا کنند، عنوان  کان مهم مصرف بهینه کود هنوز نتوانستهبه عنوان یکی از ار "ها آزمایشگاه"وی با اشاره به اینکه، 

ها جایگاه خود را پیدا  آزمایشگاه خصوصی و وجود الزامات قانونی بنا به دالیل مختلف این آزمایشگاه 031با وجود بیش از : کرد

از جمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  های خصوصی در این زمینه نیاز است بخش: شجاع الدینی، تاکید کرد.اند ه نکرد
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های تولیدکنندگان همچنین بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی  ها و تشکل های تولیدی، اتحادیه طبیعی و همچنین تعاونی

 .حساسیت بیشتری به این مسائل نشان دهند

ت و تایید شده توسط وزارت جهاد کشاورزی استفاده شود از کودهای ثب به تولیدکنندگان بخش کشاورزی توصیه می: وی افزود

های کودی کارشناس  کنند همچنین تغذیه و استفاده از کود را بر مبنای اطالع اولیه از وضعیت حاصلخیزی خاک مزرعه و توصیه

صوالت کشاورزی با ها در مح بزودی استاندارد حد مجاز آالینده: گفت مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذا،.تغذیه انجام دهند

توانند، با اطمینان بیشتری از تولیدات کشاورزی استفاده  کنیم و هموطنان می همکاری سازمان ملی استاندارد در کشور اجرایی می

 .کنند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http11051305031511 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - 0503خرداد  13: تاریخ

هایهایخبریمحیطزیستازتکثیرتیالپیایزیلیدرآبخبریمحیطزیستازتکثیرتیالپیایزیلیدرآببیبی//هایعراقهایعراقتیالپیایزیلیمیهمانناخواندهآبتیالپیایزیلیمیهمانناخواندهآب

  خوزستانخوزستان

های خوزستان در  تیالپیای زیلی در آبانگشت اتهام سازمان محیط زیست به سمت مؤسسه تحقیقات شیالت برای تکثیر ماهی 

های مرزی ایران با کشور عراق است و ارتباطی با گونه تیالپیای نیلی  گیرد که این گونه مهاجم اساساً میهمان آب حالی صورت می

 .واردشده توسط مؤسسه شیالت در استان یزد ندارد

 :فاطمهمهردادیان-(ایانا)خبرگزاریکشاورزیایران

های خوزستان در  ام سازمان محیط زیست به سمت مؤسسه تحقیقات شیالت برای تکثیر ماهی تیالپیای زیلی در آبانگشت اته

های مرزی ایران با کشور عراق است و ارتباطی با گونه تیالپیای نیلی  گیرد که این گونه مهاجم اساساً میهمان آب حالی صورت می

 .ردواردشده توسط مؤسسه شیالت در استان یزد ندا

طی سه سال گذشته سازمان محیط زیست بارها مخالفت خود را با تکثیر تیالپیا اعالم کرده و وزارت نیرو نیز نسبت به ورود این 

نظر  های کارون و دز هشدار داده است، اما به نوع از ماهی تیالپیا به مخازن پشت سدهای استان خوزستان و همچنین رودخانه

عنوان گونه غیربومی و غیراقتصادی شناسایی  گرم داشته و به 011اجم تیالپیای زیلی که وزنی زیر کسد تکثیر سریع گونه مه می

 .شده است، توسط مؤسسه تحقیقات شیالت وارد نشده است

 بانیفرافکنیمحیطزیستبرایگافدیده

داند که این  جم تیالپیای زیلی میدر حالی سازمان محیط زیست مؤسسه شیالت و وزارت جهاد کشاورزی را مسئول تکثیر گونه مها

 .گونه تفاوت ماهیتی با گونه اقتصادی تیالپیای نیلی دارد

تیالپیای نیلی که توسط این سازمان هفت سال پیش : وگو با ایانا گفت پروری مؤسسه علوم شیالتی کشور در گفت رئیس بخش آبزی

ه و در استخرهای پرورشی تکثیر داده شده و هیچ ارتباطی بین های بست با مجوز سازمان محیط زیست وارد کشور شده است، در آب

 .این گونه با گونه مهاجم کارون وجود ندارد

کشور  53شده که در  چیزخوار با رژیم غذایی گیاهی شناخته عنوان یک گونه همه گونه تیالپیای نیلی به: فر افزود عباس متین

 .شود پرورش داده می

عنوان گونه اقتصادی شناسایی شده که از طعم و کیفیت مناسبی  گرم به 311گیری تا  یلی با گوشتتیالپیای ن: وی خاطرنشان کرد

 .برخوردار بوده و از بازارپسندی قابل توجهی برخوردار است

 اتحادیهاروپاوآمریکامشتریتیالپیاینیلی

عنوان یک گونه با ارزش اقتصادی مناسب  نیلی بهگونه تیالپیای : پروری مؤسسه تحقیقاتی شیالت کشور ادامه داد رئیس بخش آبزی

ای  کننده این گونه ماهی در سبد غذایی شهروندان آن کشور جایگاه ویژه ترین مصرف شناسایی شده که در آمریکا به عنوان بزرگ

در همه دنیا شناخته  عنوان معیار به همگان آشکار است که استانداردهای غذا و داروی کشور آمریکا به: فرد تصریح کرد متین.دارد

 .ای است که ارتباط مستقیمی با اقتصاد ثروتمندان کشور دارد گیرانه شده و پیرو قواعد سخت

کنندگان دائمی ماهی تیالپیای نیلی هستند که  همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا از مصرف: وی یادآور شد

 .ن ماهی استدهنده فعالیت تحقیقاتی جهانی درباره ای نشان
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 تیالپیایزیلیازمرزهایعراقواردشدهاست

گرم وزن  011گونه مهاجم و غیربومی تیالپیای زیلی که زیر : پروری مؤسسه تحقیقاتی شیالت کشور تأکید کرد رئیس بخش آبزی

ازمان محیط زیست در خبری س تنها گونه واردشده مؤسسه نیست، بلکه در بی شود، نه گرم بالغ می 61تا  31داشته و تا وزن 

 .شدت تکثیر یافته و اکنون به مرز هشدار رسیده است های خوزستان به آب

گیرد که این سازمان با وظیفه حاکمیتی دفاع از محیط زیست باید  فرافکنی محیط زیست در حالی صورت می: فر اظهار داشت متین

 .کرد ه با آن اقدام میزودتر از اینها ورود این ماهی مهاجم را شناسایی و برای مبارز

مبارزه با تکثیر این ماهی اکنون از اختیار و توان محیط زیست خارج شده و باید به کمک سایر نهادها نظیر : وی همچنین گفت

 .وزارت نیرو برای کنترل آن اقدام کرد

یکی بهره گرفت که درباره منابع آبی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژ توان از مبازره در چنین شرایطی می: فر در ادامه افزود متین

های منطقه اقدام  بخشی آب های فیزیکی مکانیکی نظیر صید گسترده نسبت به تعادل مبارزه شیمیایی مطرود بوده و باید با روش

رای تکثیر ای تغییر داد که بستر مناسبی ب گونه توان زمینه پرورش را به های بیولوژیکی می همچنین با روش: وی خاطرنشان کرد.کرد

 .فراهم نباشد

 شودشعارهایمحیطزیستیناننمی

عنوان یک ماهی مکمل با ارزش  در همه دنیا پرورش ماهی تیالپیا به: همچنین مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان کشور به ایانا گفت

 .اقتصادی شناخته شده و باید از آن حمایت کرد

عیار لقب  ماهی منعطف با مقاومت باال شناخته شده که یک فعالیت اقتصادی تمام عنوان یک تیالپیا به: بهروز کاکاوند ادامه داد

های مختلف مخالفت دارد که  های کشاورزی و صیادی به بهانه سازمان محیط زیست همواره با فعالیت: وی تصریح کرد.گرفته است

 .م استمسئولیتی این سازمان در قبال اقتصاد و معیشت مرد رسد ناشی از بی نظر می به

عنوان یک مزیت  تواند متکی به ضوابط و اصول دنبال شود و تکثیر سریع این ماهی را به پرورش ماهی تیالپیا می: کاکاوند یادآور شد

 .شمار آورد که اقتصاد مردم منطقه را متحول کند به

 بهجایجنجالازظرفیتمردمیاستفادهکنید

ای، بهتر است از ظرفیت  زنی و جنجال رسانه به جای برچسب: کشور تأکید کرد پروری مؤسسه تحقیقاتی شیالت رئیس بخش آبزی

 .ریزی کرد مردمی و صیادان محلی برای کنترل جمعیت ماهی تیالپیای زیلی بهره گرفت و برای فرآوری و صادرات آن برنامه

اوری ماهی  ن فرصت نگریست و برای جمععنوا آمده در خوزستان به توان به شرایط پیش پیش از جنجال می: کاکاوند اظهار داشت

 ./ریزی کرد تکثیرشده و صادرات آن یا توزیع سیستماتیک آن در داخل کشور برنامه

/news/fa/ir.iana.www//:http51150D%/1%DB%AA% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ

  هزارهکتارآبخیزداریدرکشورتاپایانسالهزارهکتارآبخیزداریدرکشورتاپایانسال5.85.8هزارهکتاروهزارهکتارو0808بیابانزداییوکنترلگردوغباردربیابانزداییوکنترلگردوغباردر

هزار هکتار عملیات آبخیزداری در قالب  631هزار هکتار عملیات مقابله با پدیده بیابان زائی و کنترل گرد و غبار و  01امسال 

 .ام خواهد شداقتصاد مقاومتی در سطح کشور انج

هزارهکتارعملیاتآبخیزداری5.8هزارهکتارعملیاتمقابلهباپدیدهبیابانزائیوکنترلگردوغبارو08امسال

 .درقالباقتصادمقاومتیدرسطحکشورانجامخواهدشد

ئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، ر

با توجه به کمبود آب، خشکسالی و بیابانی شدن برخی از عرصه ها و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین با : کشور گفت

ان زائی و هزار هکتار عملیات مقابله با پدیده بیاب01عنایت به مصوبات ابالغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی امسال 

 .هزار هکتار عملیات آبخیزداری در قالب اقتصاد مقاومتی در سطح کشور انجام خواهد شد 631کنترل گرد و غبار و 

خداکرم جاللی در دیداربا جمعی از مدیران، مسئوالن و کارکنان این اداره کل که در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 

ای انجام این اقدامات و تحقق مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موضوع جامع نگری در بر: شهرستان تهران انجام شد، افزود

حوزه های آبخیز به منظور بهره گیری از عرصه های منابع طبیعی و استفاده یکپارچه از استعدادهای مختلفی که در کشور وجود 

 .اسی از رویکردهای اصلی این سازمان به شمار می آینددارد و همچنین بهره گیری از مشارکت مردم به عنوان یک راهبرد اس

با توجه به نقش حیاتی عرصه : وی حفظ آب، خاک وپوشش گیاهی به عنوان منابع پایه را بسیار با اهمیت دانست و اظهار داشت

 .جنگل ها استهای طبیعی در حفظ این منابع پایه، حفاظت از عرصه های منابع طبیعی از اولویت های اصلی ما در سازمان 

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه کار در استان تهران با توجه به ویژگی ها و شرایط خاص آن از 

از آنجائی که کاری که شما انجام : مشکالت و پیچیدگی هائی برخوردار است، خطاب به حاضرین در این دیدار صمیمی تصریح کرد

 .ط با صیانت از انفال است، این کار به عنوان عبادت بزرگ محسوب می شود و همه ما سربازان این عرصه هستیممی دهید در ارتبا

/news/fa/ir.iana.www//:http51100D%/1%A1 
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طبیعیاقلیم و منابع   
 ۳۱/۴۹/۴8-فارس

هزارهکتارعرصهمنابعطبیعیکشورهزارهکتارعرصهمنابعطبیعیکشور۰58۰58وآبخیزداریدروآبخیزداریدرزداییزداییننعملیاتبیاباعملیاتبیابا
زدایی و کنترل گرد و غبار و  هزار هکتار عملیات مقابله با پدیده بیابان 01امسال : ها مراتع و آبخیزداری گفت  رئیس سازمان جنگل 

 . شود میهزار هکتار عملیات آبخیزداری در قالب اقتصاد مقاومتی در سطح کشور انجام  631

به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تهران، خداکرم جاللی در دیدار با جمعی از مدیران،  خبرگزاری فارسبه گزارش 

و در راستای تحقق با توجه به کمبود آب، خشکسالی و بیابانی شدن برخی از عرصه ها  :مسئوالن و کارکنان این اداره کل گفت

هزار هکتار عملیات 01اقتصاد مقاومتی و همچنین با عنایت به مصوبات ابالغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی امسال 

هزار هکتار عملیات آبخیزداری در قالب اقتصاد مقاومتی در سطح کشور انجام 631زائی و کنترل گرد و غبار و  مقابله با پدیده بیابان

برای انجام این اقدامات و تحقق مصوبات ستاد فرماندهی  :افزود ها، مراتع و آبخیزداری کشور جنگل  رئیس سازمان.شدخواهد 

اقتصاد مقاومتی موضوع جامع نگری در حوزه های آبخیز به منظور بهره گیری از عرصه های منابع طبیعی و استفاده یکپارچه از 

د و همچنین بهره گیری از مشارکت مردم به عنوان یک راهبرد اساسی از رویکردهای استعدادهای مختلفی که در کشور وجود دار

 .اصلی این سازمان به شمار می آیند

با توجه به نقش حیاتی عرصه : وی حفظ آب، خاک و پوشش گیاهی به عنوان منابع پایه را بسیار با اهمیت دانست و اظهار داشت

 .ها است  ت از عرصه های منابع طبیعی از اولویت های اصلی ما در سازمان جنگلهای طبیعی در حفظ این منابع پایه، حفاظ

ها و شرایط خاص آن از  رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه کار در استان تهران با توجه به ویژگی

از آنجایی که کاری که شما انجام : تصریح کرد هایی برخوردار است، خطاب به حاضرین در این دیدار صمیمی مشکالت و پیچیدگی

 .دهید در ارتباط با صیانت از انفال است، این کار به عنوان عبادت بزرگ محسوب می شود و همه ما سربازان این عرصه هستیم می

ر این صورت است امور بایستی با هدف رضایت الهی انجام شود و کارهایمان مظهری از عبودیت خداوند باشد که د: وی تأکید کرد

 .که در امور محوله موفق خواهیم بود
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 قیمت ها بازار و

  ۳۱/۴۹/۴8 -فارس

388388مرغدارانبهازایتولیدهرکیلومرغمرغدارانبهازایتولیدهرکیلومرغ//تقاضایمرغدرماهرمضاننسبتبهسالقبلکاهشیخواهدبودتقاضایمرغدرماهرمضاننسبتبهسالقبلکاهشیخواهدبود

کنندکنندتومانضررمیتومانضررمی
درصدی تقاضای مرغ در ماه  51بینی ما افزایش  رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه پیش 

 . درصد کاهش دارد 01این تقاضا نسبت به رقم مشابه سال قبل، : امسال است، گفت مبارک رمضان

گوشت  تأمین با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک مبارک رمضان و خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد یوسفی در گفت

 .در این ماه وجود ندارد ای تأمین گوشت مرغ مورد نیازمشکلی بر: گفت مرغ مورد نیاز مردم،

اعالم کرده که برای تنظیم بازار ماه  با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور

شور حتی در صورت با توجه به مازاد تولید گوشت مرغ در ک: کند، گفت مبارک رمضان ذخایر گوشت مرغ را به بازار عرضه می

 .افزایش تقاضا در این ایام مشکلی به لحاظ تأمین این محصول وجود ندارد

درصد تقاضا برای خرید گوشت مرغ  51طبق روال سالهای قبل درماه مبارک رمضان به طور متوسط حدود : وی تصریح کرد

در ماه مبارک  بینی ما از افزایش تقاضا گوشت مرغ پیش یابد، اما به دلیل شرایط اقتصادی و پایین آمدن خرید مردم، افزایش می

 1در صورت افزایش تقاضا گوشت مرغ در ماه مبارک رمضان ممکن است، حدود : یوسفی بیان داشت.درصد است 51حدود  امسال

هزار و  6تا  هزار 6بار شهر تهران بین  وی قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ را در میادین میوه و تره.درصد افزایش قیمت داشته باشد

میلیارد تومان مشوق صادراتی به مرغ هر چه زودتر مشکل  011تر  امیدواریم با اختصاص سریع: تومان عنوان کرد و افزود 511

 .کننده ضرر و زیان کمتری را متحمل شوند مرغداران حل شده و با افزایش تقاضا این قشر تولید

مرغ هزار تومان   ان اینکه مرغداران تا یک ماه پیش در تولید هر کیلوگرمرئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بی

 511کنندگان  ها در حال حاضر به ازای تولید هر یک کیلوگرم مرغ، تولید با افزایش نسبی قیمت: شدند، گفت ضرر متحمل می

پایین بودن قدرت خرید : ن کرد و گفتو تقاضا عنوا وی این ضرر و زیان را ناشی از عدم تعادل بین عرضه.کنند تومان ضرر می

 .مردم منجر به کاهش تقاضا شده، ضمن اینکه عدم رقابت در بازارهای صادراتی هم مانع جدی خروج مرغ مازاد کشور است

معاونت : کنترل میزان تولید تحت نظارت معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی است، بیان داشت یوسفی با بیان اینکه

 .کند ریزی می ت دامی با تشکیل کارگروهی در مورد میزان تولید برنامهتولیدا
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 بازار و قیمت ها
 8:24ساعت  1۹۳5خرداد ماه  8شنبه 

  قپانداریوقیمتگذاریچگونهدرتهرانبابشدقپانداریوقیمتگذاریچگونهدرتهرانبابشد//شکیلنخستینبازارمیوهوترهبارتهرانشکیلنخستینبازارمیوهوترهبارتهراننگاهیبهتنگاهیبهت

ساختند  که افراد خیر، نیکوکار برای اسم در کردن مسجد یا کاروانسرا می( عهد ناصری)در آن روزگار -یحیی امیری  <کشاورزی

پس از مشورت . ها بیاندازد و ماندگار کند بدهد و نامش را سرزبان مند شد کار نویی ارایه میرزا علی اصغر خان امین السلطان عالقه

دروازه شاه عبدالعظیم، تنها دروازه جنوبی »های خود در نزدیکی دروازه شهرری را  با جمعی از بزرگان تصمیم گرفت بخشی از زمین

 .به میدان فروش میوه و تره بار تهران اختصاص دهد و چنین کرد را« شهر بود

 . ه زودی مورد استقبال عمومی قرار گرفت و تمام داد و ستد های محصوالت کشاورزی در این محل انجام می گرفتمیدان ب

 .بعد از انقالب و ساخت میدان بزرگ میوه و تره بار ، این محل به پارک تبدیل شد

امیریه، گلوبندک و رفت  ور از منیریه،شاه بر تخت سلطنت عب های اولیه جلوس ناصرالدین برای ابراهیم خان امین السلطان در سال

ها، ازدحام عظیم  کردند اما در مسیر محله ها عبور می و آمد در ارک سلطنتی سخت شده بود اگرچه او و همراهان سواره از این محله

برای فروش به ای بود از کشاورزانی که بارهای شتر، قاطر و اسب و االغ خود را از مسیر زمین و پای درخت جمع کرده  هر روزه

ها شکایت داشتند که خواب  های پرجمعیت تهران را به اختیار خود گرفته بودند، اکثر اهالی این محله اهالی پایتخت محله

  .ها آشفته شده و آسایش سلب شده بود شان با این قیل و قال صبحگاهی

   شد؟چهبایدمی

ها برای فروش بار خود باید به شهر  روستایی. شد اش مطرح می وزهخان سواره بین راه هر ر این پرسشی بود که برای ابراهیم

نظمی عجیب و غریبی که  اما بی. آمدند، اهالی تهران برای خورد و خوراک به این میوه و سبزی و حبوبات و خواروبار نیاز داشتند می

او در . و حتی خود او را سلب کرده بودهر روزه از سپیده صبح شروع و تا چند ساعتی از ظهر گذشته ادامه داشت آسایش مردم 

ها فقط در  شوند و این شلوغی باکو ، مسکو و ایروان دیده بود که کشاورزان برای فروش محصوالت خود در میدانی بزرگ جمع می

  .شود یک میدان متمرکز شده و برای تمامی اهالی شهر سلب آسایش نمی

مند شد کار نوین ارایه بدهد و  ساختند او هم عالقه در کردن مسجد یا کاروانسرا میدر آن روزگار که افراد خیر، نیکوکار برای اسم 

های خود در نزدیکی  پس از مشورت با جمعی از بزرگان تصمیم گرفت بخشی از زمین. ها بیاندازد و ماندگار کند نامش را سرزبان

دروازه شاه عبدالعظیم یا دروازه اصفهان در طول شرقی . دروازه شاه عبدالعظیم ، تنها دروازه جنوبی شهر بود»دروازه شهرری را 

این دروازه . محل این دروازه را می توان با خیابان مولوی و ابتدای بازار حضرتی مطابق دانست. دیوار حصار جنوبی ساخته شده بود 

دروازه شاه عبدالعظیم در . داشتدر مسیر ارتباط تهران با نواحی جنوبی و مرقد حضرت عبدالعظیم و شهرهای قم و اصفهان قرار 

تبدیل به میدان فروش صیفی ( محمدرضا چیت ساز دانش آموخته تاریخ ایران) «میان محله بازار و و محله چال میدان قرار داشت

ند انتخاب آمد کارها از اطراف شاه عبدالعظیم به تهران می که که اکثر صیفی دلیل این این محل را به. ها کند جات و خواروبار تهرانی

های آغازین حصار نداشت  این میدان در سال. های مسکونی و پرجمعیت پامنار و سرچشمه تهران نزدیک بود کرده بود که به محله

ها  پس، داروغه. آوردند های شهرری را به تهران می جات زمین ها که صیفی ها و ارابه ولی جای مناسبی بود برای بارگیری شتر

خواهند داخل شهر شوند، مستقیم به این میدان  شود و کشاورزها برای فروش اجناس می دروازه شهر باز می مأموریت یافتند وقتی

زودی همه فهمیدند خرید و فروش در این میدان هم به صرفه دکاندارهاست و  هایی شده بود، اما به اوایل کار مقاومت. هدایت شوند

های دماوند و شمیران و مازندران،  ای برای کشاورزها شد، هم باغدار  ناخته شدهزودی محل ش السطان به میدان امین. هم کشاورزها

فرزند ابراهیم خان این میدان ( السلطان دوم امین)اصغرخان اتابک اعظم  بعدها به همت میرزا علی. کارهای اطراف تهران هم صیفی
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برای . رفت شده و به فروش می در این میدان عرضهگسترش داده شد و تا چند دهه بعد بارهای هیزم، ذغال و خواربار تهران 

بار و خشکبار و گندم و حبوبات و تنباکو از شهرهای دور و نزدیک تهران برای  تاجرانی که با شترهای خود بارهایی از میوه و تره

فاصله یادآور شویم در آن ایم کشاورزی ولی باید بال آوردند این محل بهترین مکان برای تجارت کشاورزی شده بود، نوشته فروش می

  . گرفت روزگار که از صنعت خبری نبود همه دادوستدها محصوالت کشاوری بود و تجارت روی این کاالها انجام می

  دارهاهاوحجرهحجره

ه درواز-دروازه دولت-دروازه شمیران) دروازه داشت05تهران یکی دو هزار جمعیتی آن روزها، شهری جمع و جور و محدود بود، 

دروازه -دروازه دوالب-دروازه دوشان تپه-دروازه ماشین دودی-دروازه نازی آباد-دروازه غار-دروازه شاه عبدالعظیم –یوسف آباد 

السطان  و اولین ورودکنندگان هر روزه شهر، کشاورزان بودند که مستقیم به میدان امین( دروازه قزوین-دروازه باغ شاه-خراسان

شد اما به گفته آقای  باب مغازه محدود می 031سرجمع به چیزی حدود  0510در اولین آمارگیری سال های شهر  رفتند، دکان می

هزار  05بار شهرداری در سطح تهران بزرگ امروزه  عبدالحسین رحیمی عضو هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره

  .بار فروشی فعالیت دارند مغازه میوه و تره

های شمالی و جنوبی میدان بود،  سازی در بخش السلطان اتفاق افتاد حجره ه در کار خرید و فروش میدان امیناولین تحولی ک

دارها این مشکل را آسان کردند، آنها  وآمدها زیاد شد و ضرورت داشت فروشندگان هر کاالیی جایی متمرکز شوند، حجره رفت

جات یکجا،  ها یکجا، حبوبات یکجا، صیفی قم کاال مربوط کردند، سردرختیزودی جلوی حجره فضای باز را به فروش یک یا دو ر به

  .هیزم و ذغال هم یکجا

  اوجکارمیداندرطلوعآفتاب

ترین و مهمترین مرکز  السلطان، بزرگ شهر گسترش پیدا کرد و میدان امین. ها به مرور برداشته شد در اوایل دوره پهلوی، دروازه

ها از ساعت  اورزی، زمان اوج کار پیدا کرد و برای خود شهری شد که شب و روز نداشت، در واقع شبخرید و فروش کاالهای کش

دلیل حساسیت بعد از چین و پژمرده شدن سریع باید به  ها بود، محصوالت کشاورزی به به بعد زمان بارگیری جلوی حجره 05

  .رفت فروش می

دارها برای خرید روزانه خود در این میدان  شد و قبل از طلوع آفتاب مغازه ه میشب به میدان آورد 05های هر روزه از حدود   چین

ها برای خرید  بردند، خانواده دارها باید اجناس خود را زودتر به مغازه می های صبح پردامنه و وسیع بود، مغازه شلوغی. شدند فعال می

شدند، غذای ظهر با خریدهای صبح هر روز آماده  مدرسه، وارد مغازه میها به  روزانه خود بعد از راهی کردن مرد خانه به اداره و بچه

شد،  ها کمرنگ می میدان امین السلطان بامداد پُر جنب و جوش داشت که تا حوالی ظهر این شلوغی 51در حوالی دهه . شد می

  .پرداختند یبعدازظهرهای میدان خلوت و آرام بود؛ کارکنان میدان در این ساعات به کارهای شخصی خود م

  افتقیمتساعتبهساعت

نبض اقتصاد . شد میدان امین السلطان تا قبل از انقالب اسالمی پرترددترین و مهمترین بازار تجارت کشاورزی تهران محسوب می

. داشتندگذاری تمام کاالها نقش  داران در قیمت حجره. طپید های تاجران خوشنام و پرآوازه می کشور در این میدان و در حجره

تقی منصوری . شود دانست از بابت فروش آن چه مبلغی عایدش می آورد، او نمی دار مورد اعتماد خود می کشاورز باری را برای حجره

  :گوید السلطان می دارهای میدان امین ترین حجره ترین و خوشنام فرزند حاج محمد تقی منصوری یکی از قدیمی

شد و اگر  زد و از وضعیت موجودی بارهای آورده شد با خبر می آمد، اول گشتی در میدان می پدرم بعد از اذان صبح به حجره می

اش را از منظم کارکردن  زمینه عرضه کاالیی در آن روز کم بود قیمت باالیی در نظر می گرفت، تمام هنر او در تجربه بود، خبرگی
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قیمتی . ع آفتاب پشت میزش یا پای قپان در میدان حضور نداشته باشددست آورده بود هرگز به یاد ندارم او قبل از طلو در میدان به

ترین نرخ خود  داد و اگر باری روی زمین مانده بود در این ساعت به پایین صبح کاهش می 01کرد در  صبح اعالم می 6که در ساعت 

  .دها بار کشاورز را قبل از ظهر بفروش تمام هنر او این بود که با بازی قیمت. رسید می

  کاروانسرایخانات

کاالهای کشاورزی از . دید زودی صاحب همان شهرکی شد که ابراهیم خان امین السلطان در رؤیاهایش می میدان امین السلطان به

های آن  هایی از فعالیت اندرکاران به فکر تفکیک بخش کار چنان رونق گرفت که دست. شد سراسر ایران به این میدان آورده می

  .شدند

سبزی ها در یک مجموعه جداگانه در قسمت جنوبی میدان . منتقل شد( جنب چهارراه سرچشمه)ها  یزم و ذغال به کوچه ذغالیه

  السلطان که به های جنب میدان امین ها به یکی از کوچه مرغ و جوجه و خروس و انواع پرنده. جات منتقل شد نام میدان سبزی و به

گوسفند و بز در فضای باز نبش جنوب غربی . ای پیدا کرد پیدا کرد برای خود بازار جداگانهها شهرت  نام کوچه مرغی زودی به

کاروانسرای خانات که بعد . چهارراه مولوی، کاه و یونجه هم به حوالی کاروانسرای خانات که این روزها بازار بزرگ حبوبات شده است

آنجا . کشاورزها بود که برای فروش بار خود به میدان آمده بودندالسلطان شهرت گرفت محل استراحت  گیری میدان امین از شکل

کمی . ها محل استراحت و خورد و خوراک کشاورزها شده بود بساط چای و قلیان و دیزی برقرار بود، کاروانسرای هرندی هم تا مدت

  .شد و فروش می ها قرار داشت، جایی که اسب و خر و قاطر خرید باالتر از چهارراه مولوی بازار مال فروش

  بازارمهندسیشدهکشاورزی

در روزگاری که این . خاطر شهرت و موفقیت تجاری خود، به زودی الگوی میادین دیگر شهرهای ایران شد السلطان به میدان امین

اقتصاد سنتی ایرانی خوانی با  شد هم ای که بر آن افزوده می میدان تنها مرکز خرید و فروش انواع کاالهای کشاورزی بود هر مجموعه

 %�بینی ابراهیم خان بازار تهران که از حوالی میدان ارگ شکل گرف به پیش. ها داشت

5003e331dd6d65=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=62d6dd770e2947


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

24 
 

 برنامه و سیاست ها

 ۳۱/۴۹/۴۹ -فارس

سازیسازیبذرتراریختهیعنیشخصیبذرتراریختهیعنیشخصی//تبیینچارچوبحقوقینظاممالکیتفکریدرارقامگیاهیتراریختهتبیینچارچوبحقوقینظاممالکیتفکریدرارقامگیاهیتراریخته

خوردخوردتوازنفناورانهکشورهاباتراریختهبههممیتوازنفناورانهکشورهاباتراریختهبههممی//طبیعتطبیعت
دست  توان سهمی را برای کشاورز که تا پیش از یک کارشناس حقوق مالکیت فکری با بیان این که آیا در تبدیل بذر به کاال، می 

ورزی ژنتیک با استفاده از دانش فنّی سنتی خود، هر سال بذر را نگهداری نموده و به عمل آورده است، در نظر گرفت؟ آیا حال که 

 . توان گیاه کاال شده را پدیده ای مشترک میان کشاورز و به نژاد گر در نظر گرفت ایم، می به شخصی سازی طبیعت روی آورده

الملل دانشگاه آزاد اسالمی  انوشه لبافیان طوسی در نشست تخصصی گروه حقوق بین خبرگزاری فارسادی به گزارش خبرنگار اقتص

های فناوری و به  انقالب: گفت( های پیش رو چالش: الملل محصوالت دستکاری شده ژنتیکی، حقوق بین)واحد تهران مرکز با عنوان 

ها در چرخه گسترش و توسعه فناوری، نظام حقوق مالکیت فکری را  رت ترسیم قواعد تنظیم روابط اشخاص و دولتدنبال آن ضرو

 .به وجود آورد

نظام حقوقی مالکیت فکری جهت تحقق هدفش که همانا ایجاد توازن میان منافع  :افزود این کارشناس حقوق مالکیت فکری

دهد که از یک سو با وضع حق مالکیت نسبت به آثار بدیع برای شخص یا  ا ارائه میای ر خصوصی و عموم افراد جامعه است، شیوه

اشخاص پدیدآورنده و نوآور، آنان را به ابداع، ابتکار و به طور کلی امور خالقانه تشویق و تهییج کرده و از سوی دیگر با تحدید 

 .سازد وم افراد جامعه به دانش و اطالعات را میسر میای موقت، امکان دسترسی آزادانه عم حق مالکیت به دوره( محدود کردن)

کارایی اقتصادی هر یک از اقسام فناوری به نحوی که متضمن  بدین واسطه این نظام با الزامی انگاشتن مولفه: وی تصریح کرد

ام با ایجاد تحوالت و فناوری حمایت به عمل آورده و بدین ترتیب همگ توصیفی جدید باشد، با وضع حقوق انحصاری از پدیدآورنده

 .دهد تغییرات، سطحی از رقابت مطلوب را به دست می

، محصول تحول در انقالب فناوری (تراریخته)ورزی ژنتیکی شده   ارقام گیاهی جدید و محصوالت دست: لبافیان طوسی بیان داشت

 .الکیت فکری مورد حمایت واقع می شودزیستی بوده است، بنابراین هر قسمی از فناوری نوین الزاماً در پرتو نظام حقوقی م

یا واریته گفته می شود که با تجلی یک « رقم»بندی گیاهان  ترین ردیف طبقه به پایین: این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد

 .شود نوع ویژگی ژنتیکی خاص یا ترکیبی از آنها که آن رقم از دیگر ارقام متمایز می

قوق مالکیت فکری از ارقام گیاهی جدید همانطور که از نامش نیک پیدا است، موضوع مورد در حمایت ح :لبافیان طوسی گفت

 .و ماده قابل برداشت است است که این مواد شامل ماده قابل تکثیر« مواد ناشی از آن»و « رقم جدید»حمایت 

ی از حمایت از ارقام گیاهی جدید با ورزی شده ژنتیکی و جلوگیر  البته به منظور تشویق مهندسی ژنتیک و مواد دست :وی گفت

حمایت از ارقام گیاهی جدید به ارقام دیگری که به وضوح از رقم تحت حمایت متمایز نباشند،  صرف ایجاد تغییراتی اندک، دامنه

شود که  ای مشتق ارقامی که تولید آنها مستلزم استفاده مکرر از رقم حمایت شده باشد و رقمی که اساساً از یک رقم حمایت شده

 .یابد منبع اولیه خود از رقم دیگری مشتق نشده است، تسری می

ورزی ژنتیکی  محصوالت مورد دست در نتیجه فرآیند موسوم به مهندسی ژنتیک: کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری تصریح کرد

 ه در فرآیند مهندسی ژنتیک حاملشود، به طور مثال واریته بذر تراریخته در بدو امر بذر طبیعی است ک یا تراریخته حاصل می

DNA های بذرِ هدف، خلق شود و در آخر موجود  ای دیگر از طریق تزریق شده تا بدین وسیله صفات مورد نظر در سلول ژن گونه

 .مورد نظر به عمل آید

http://www.farsnews.com/
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بالگسترشوتوسعهبهدن: گیری نظام حقوق مالکیت فکری در ارقام گیاهی ارشاره کرد و گفت لبافیان طوسی در ادامه به شکل

هایجلودارنظامفناوریزیستیوحصولچشماندازتبدیلاینفناوریبهیکیازنقاطعطفاقتصادجهانی،شرکت

نهضتمحصوالتتراریختهکهعمدتاًتابعیتکشورآمریکاراداراهستند،باتحتفشارقراردادندولتاینکشور،

 . ختراعاتفناوریزیستیوبهطورخاصارقامگیاهیتراریختهشدنددرصددتأمینحقوقوسرمایهخوددرا

نخستین قانون حمایت از اختراعات گیاهی  0051سرانجام دولت آمریکا در سال : کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری تصریح کرد

طبیعتومیراثمشترکپیشازاینجزییاز-تصویباینقانوننخستینبارقهتبدیلرقمگیاه .را به تصویب رساند

 .بهکاالومالخصوصیراایجادکرد–بشریتبود

بیلیون  353در ادامه دولت آمریکا به منظور حفظ حقوق و سرمایه متبوعان خود که در حال حاضر سالیانه معادل مبلغ : وی افزود

در . جهانی حمایت از ارقام گیاهی جدید را بنا نهاددالر ارزش تولیدات تراریخته آنها می باشد، به نمایندگی از آنها سنگ بنای نظام 

نامه جهانی جنبه های تجاری مرتبط با مالکیت فکری که به طور مخفف موافقتنامه تریپس خوانده  با تصویب موافقت 0000سال 

 .موظف به حمایت از ارقام گیاهی نیز شده اند( WTO) می شود، اعضای سازمان جهانی تجارت

وری متقابل تولیدکنندگان و استفاده  این سند در مقدمه خود با تأکید بر ترویج ابداعات فناوری و بهره: ن داشتلبافیان طوسی بیا

 .کنندگان دانش فناوری، نوید قسمی از حمایت را داده که منجر به رفاه اجتماعی، اقتصادی و توازن حقوق و تکالیف شود

شخصی که تغییرات جدید -م گیاهی به طور خاص تنها به شخص به نژادگربا وجود این در متن سند، حمایت از ارقا :وی گفت

این در حالی است که زمینه ساز مهندسی ژنتیک و خلق رقم گیاه . شده است -مشمول حمایت را در رقم گیاه پدید می آورد

وده ای نسبت به اقداماتی که جدید، ارقام گیاهی و ذخایر متنوع ژرم پالسم کشورهای در حال توسعه است که بدون وضع ارزش افز

این کشورها تا پیش از این نسبت به ارقام گیاهی اعمال نموده اند، این ارقام را به طور رایگان و تحت عناوینی نظیر کاالی عمومی، 

راین تا زمانی که بناب. میراث بشریت و عباراتی از این دست دارا شده و با اعمال تغییراتی، آنها را به کاالیی تجاری تبدیل می نمایند

تنها نسبت به ارقام گیاهی مهندسی شده شاهد اعمال حق مالکیت فکری باشیم، با توجه به فاصله عمیق میان کشورها از حیث 

فنّاورانه را میان کشورها انتظار « توازن»مشکل بتوان تحقق توسعه یافتگی و تعلق فنّاوری زیستی به کشورهای توسعه یافته، 

 .داشت

موافقنامه ی تریپس، کشورهای عضو سازمان  53ماده ی « ب»قسمت  5به موجب بند: پایه یک دادگستری تصریح کرداین وکیل 

جهانی تجارت به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری در بخش کشاورزی، ملزم به حمایت از ارقام جدید گیاهی از طریق نظام 

 .ز این دو بنا بر انتخاب اعضا، نموده استثبت اختراع و یا نظام حمایتی خاص مؤثر یا ترکیبی ا

در این قانون، حمایت از . قانون ثبت ارقام گیاهی، کنترل و گواهی بذر و نهال را به تصویب رساند 0515ایران نیز در سال : وی گفت

ه کشورها با توجه هرچند که با انتخاب نظام حمایتی خاص، بنا بوده است ک. ارقام گیاهی به نظام حمایتی خاص سپرده شده است

به منافع، سیاست ها، نظم عمومی و اخالق حسنه ی کشور خود، ضرورت و میزان حمایت از بهداشت انسانی، حیات حیوانات و 

گیاهان قانون داخلی خود را وضع نمایند، اما به نظر می رساند الگوی اتخاذی جهت تصویب قانون مزبور، کنوانسیون بین المللی 

 .بوده است 0000یاهی جدید مصوب حمایت از ارقام گ

این عنوان به کسی اطالق می شود که . صاحب حق فکری در حمایت از ارقام گیاهی، شخص به نژاد گر است :طوسی گفت لبافیان

و اما اینجا سوالی ایجاد می گردد؛ هنگامی که به نژادگران ارقام گیاهی . یک رقم گیاهی را اصالح یا آن را کشف و بهبود می بخشد

 یا مهندسان ژنتیک می توانند با اعمال تغییر بر روی ارقام گیاهی، آن را در پرتوی حق فکری به مالکیت انحصاری خود در آورند؟
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آیا در تبدیل بذر به کاال، می توان سهمی را برای کشاورز که تا پیش از دست ورزی ژنتیک با استفاده از دانش فنّی  :وی افزود

آیا حال که به شخصی سازی طبیعت روی آورده را نگهداری نموده و به عمل آورده است، در نظر گرفت؟ سنتی خود، هر سال بذر 

توان گیاه کاال شده را پدیده ای مشترک میان کشاورز و به نژاد گر در نظر گرفت و از این رو سهمی را در این کاالی جدید  ایم، می

 به کشاورز اختصاص داد؟

یکی از مهم ترین مباحث قابل بحث در مالکیت فکری تعیین صاحب یا صاحبان حق : تصریح کرد کارشناس حقوق مالکیت فکری

شود که در مورد ارقام گیاهی شاهد وضع مالکیت برای شخص به نژاد گر هستیم،  زمانی به اهمیت این بحث افزوده می. فکری است

، دانش سنتی و بومی کشاورز که به حفظ و نگهداری طبیعت در حالی که که تا پیش از انجام هرگونه اقدام توسط شخص به نژادگر

 .می پرداخته، خود منبع اصلی رشد و نمو اصالحات و تغییرات در گیاهان بوده است

خصوصاً آنکه در . حال که به دنبال کاال سازی گیاهان هستیم، این کاالسازی مناسب است، نفعی برای کشاورز داشته باشد:وی افزود

ایران که تقسیم بندی جغرافیایی در تقسیم کار بسیار مؤثر بوده و قسم تقسیم کار طبیعی و جبری را با خود به جامعه ای مثل 

دنبال داشته است، دانش سنتی و بومی؛ این تکنولوژی بومی و متناسب با شرایط طبیعی که منبع بی بدیل به نژاد گری و مهندسی 

 .اقع شودژنتیک واقع شده، مناسب است که مورد حمایت و

با این   کنند، هرچند که دانش کشاورزی سنتی و بومی در مقایسه با کشاورزی صنعتی از ابزارهای ساده تری استفاده می: وی افزود

های خاص و متنوع نظیر هواشناسی، آب شناسی، گیاه شناسی، نجوم و خاک شناسی  حال به همان اندازه از فنون پیچیده و مهارت

اختصاصی   متأسفانه با وجود اهمیت دانش سنتی و با وجود تشکیل کمیته :وکیل پایه یک دادگستری گفتاین .مند است بهره 

حمایت از این حوزه اجماعی حاصل نشده  جهت حمایت از دانش سنتی در سازمان جهانی مالکیت فکری، همچنان در مورد نحوه

در توجه به حقوق کشاورز داشته باشد را معاهده ی بین المللی شاید بتوان در حال حاضر تنها سند بین المللی را که سعی . است

 .ذخایر ژنتیکی برای غذا و کشاورزی دانست

تحول اصلی که . در حقیقت تالش های سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد به تدوین و تصویب این معاهده انجامید: وی گفت

خت سهم عادالنه از منافع مالی ناشی از تجاری سازی محصولی است که به موجب این معاهده به ارمغان آورده شد، ضرورت پردا

 .این معاهده مقرر شده است 0در ماده ی . ازمنابع ژنتیک گیاهی برای تولید آن شده است

مناطق جهان، به ویژه در   اعضای این معاهده، نقش به سزای جوامع بومی و محلی و کشاورزان همه: لبافیا طوسی تصریح کرد

ز اصلی تنوع زیستی را به رسمیت شناخته و اعالم می کند که مشارکت این جوامع بومی و محلی کشاورزان، مختص به مراک

ای برای تولید غذا و کشاورزی در سراسر جهان است   منابع ژنتیکی گیاهی که پایه گذشته نیست و نقش آنها در حفاظت و توسعه 

 «.ادامه خواهد داشت

این معاهده با ارائه ی سیستمی جهت تقسیم سود حاصل از تجاری شدن محصوالت دست  : کری گفتکارشناس حقوق مالکیت ف

با این حال، با وجود توجه به حقوق . داند ورزی شده ی ژنتیکی، تلویحاً عملکرد کشاورزان و به نژادگران را مکمل یکدیگر می

 .به دست نداده است کشاورزان به نظر می رسد که این معاهده شیوه اجرایی کارآمدی را

نظام حقوق مالکیت فکری در مورد چگونگی حمایت از دانش سنتی کشاورزان در حال حاضر راه حلی را به دست نمی : وی افزود

 .دهد

نظام حقوقی مالکیت فکری به دنبال ایجاد توازن میان منافع خصوصی و عمومی است، اما در اجرای : لبافیان طوسی تصریح کرد

 .فرضی نهفته است که عبارت است از حرکت جامعه به سوی پیشرفت و توسعهاین هدف پیش 
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داند که موجب کمک به توسعه  به عبارت دیگر نظام حقوقی مالکیت فکری در امر ابداع مورد حمایت، ارزشی را نهفته می :وی گفت

وژی های نظیر ضرورت حفظ امنیت غذایی، گر حمایت از ارقام گیاهی جدید، ایدئول توجیه. می شود که به وضع انحصار می پردازد

 .ضرورت حفظ محیط زیست، بازاندیشی در سیستم کشاورزی بوده است

درصد تنوع زیستی در منطقه  11حال اگر به طور مشخص نگاهی به ایران بیاندازیم می بینیم که : لبافیان طوسی تصریح کرد

اگر هدف از حمایت را ترغیب مبتکران به تأمین امنیت غذایی ایران  بنابراین. آسیای غربی و اروپای شرقی در ایران وجود دارد

 بدانیم، آیا به واقع این مهم در حال حاضر برای ایران یک نفع و ضرورت حساب می شود؟

آیا حمایت از محصوالت تراریخته موجب تسریع در امر فرسایش تنوع ژنتیکی موجود و به دنبال  :این وکیل دادگستری بیان داشت

آیا با محصوالت تراریخته، جهان خود فرآیند به خطر افتادن امنیت  شود؟ خود موجبی برای به خطر افتادن امنیت غذایی نمی آن

 آورد؟ غذایی و به دنبال آن ضرورت وابستگی به محصوالت تراریخته را فراهم نمی

اریخته مورد حمایت نظام حقوقی مالکیت در حال حاضر یکی از چالشی ترین مباحث در باب محصوالت تر: لبافیان طوسی گفت

به همان اندازه که طرفداران تولید محصوالت تراریخته به مزایای این صنعت پرداخته . فکری، نفع و سالمت این محصوالت است

گیاه  های فراوانی از آثار مخرب این محصوالت بر روی انسان، حیوان و اند، در مقابل حامیان محیط زیست و حقوق بشر هم مثال

 .آورده اند

توان گفت نفع مورد انتظار از محصوالت تراریخته، مبهم است اما با این حال نظام حقوقی مالکیت فکری  بنابراین تنها می :وی گفت

 . کند با قطع نظر از تولید و تجاری سازی این محصوالت، از شخص به نژاد گر حمایت می می

وانسیون حمایت از ارقام گیاهی، تولید، کنترل و گواهی و بازاریابی ارقام گیاهی به موجب کن :این وکیل دادگستری تصریح کرد

جدید به نظام حقوق داخلی کشورها واگذار شده و از این رو مقرره ای عام الشمول جهت الزام کشورها به تجاری سازی این 

 .محصوالت وجود ندارد

عنوان مبتکران ارقام جدید گیاهی و محصوالت مورد دست ورزی ژنتیکی گران به  نظام حقوقی مالکیت فکری از به نژاد: وی افزود

این حمایت ناظر به اختصاص حقوق تولید، تکثیر، واردات، صادرات، آماده سازی برای تکثیر می شود و . حمایت به عمل می آورد

گر یا قائم مقام  ا کسب اذن یا اجازه به نژاددر مدت حمایت هر کس که بخواهد از اقداماتی از این دست انجام دهد، ناگزیر باید باید ب

 .قانونی وی باشد

در حال حاضر نظام حقوقی مالکیت فکری از دانش سنتی کشاورزان به عنوان فناوری سنتی  :وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد

د در صورت تمایل کشاورزها به حمایت آورد و به نظر می رس ساز بروز و تعمیم ابتکار به نژادگر بوده، حمایتی به عمل نمی که زمینه

از محصوالت اقلیم خود در پرتوی نظام حقوق مالکیت فکری، بتوان کسب حمایت از خالل نظام حقوقی حمایت از نشانه های 

 .جغرافیایی به عنوان اقدامی عاجل استفاده کرد

ه برای توصیف یک محصول کشاورزی یا یک ماده جغرافیایی به معنای منطقه، مکان خاص و یا نام کشوری است ک نشانه: وی افزود

این توصیف شامل مبداء محصول که نام همان منطقه یا کشور و کیفیت، شهرت و یا سایر خصوصیات . غذایی به کار برده می شود

ده خاصی که قابل انتساب به آن منطقه بوده و محصول تولیدی یا فرآوری شده در آن منطقه ی مشخص، واجد آن خصوصیات بو

 .است

موافقتنامه ی تریپس مورد  55ماده ی  0حمایت از نشانه های جغرافیایی در بند : کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری تصریح کرد

به تصویب مجلس شورای اسالمی ایران نیز  0515همچنین قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی در سال . اشعار واقع شده است

 .رسیده است
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ه مندی از این نظام حقوقی دست کم در بردارنده ی این فایده است که با صادرات ارقام گیاهی و ذخایر ژنتیکی بهر: وی افزود

متعلق به ایران، واریته منبع در ارقام گیاهی جدید مشخص بوده و هر گونه تغییری در آنها مستلزم رعایت حقوق مربوط به نشانه 

 .یت از دانش سنتی روستاییان کشور ما و ترویج محصوالت ایشان مؤثر باشداین امر می تواند در حما. ی جغرافیایی است
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 برنامه و سیاست ها
  ۳۱/۴۹/۴۰ -فارس

دولتجایگزینمناسبیبرایصادراتبیابددولتجایگزینمناسبیبرایصادراتبیابد//ایصادراتمحصوالتکشاورزیراکاهشدادایصادراتمحصوالتکشاورزیراکاهشداداقشاتمنطقهاقشاتمنطقهمنمن
مناقشات سیاسی : درصدی صادرات محصوالت باغی و جالیزی گفت 53رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به کاهش  

 . ده استمنطقه و تبلیغات منفی علیه ایران منجر به کاهش صادرات ایران ش

 00با بیان اینکه صادرات محصوالت باغی و جالیزی در سال  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا نورانی در گفت سید

 .الت استمسائل اخیر سیاسی در حوزه خلیج فارس یکی از عوامل مؤثر بر کاهش صادرات این محصو :کاهش یافته است، گفت

عربستان در تهران افتاد و  سفارت اتفاقاتی که سال گذشته در رابطه با اعتراض مقابل: افزود رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی

برخی از  صورت گیرد و در نتیجه این اقدامات حتی تا تبلیغات منفی وسیعی علیه ایران موجب شده همچنین مسائل بحرین،

 .آوری کردند های صادراتی ایران را از بازارهایشان جمع میوه فارس کشورهای حوزه خلیج

مسائل سیاسی برخی مسیرهای صادراتی بر روی محصوالت ایران بسته شد و صادرکنندگان ما بسیار  به دنبال: نورانی بیان داشت

ای منطقه و جنگ سوریه، ه رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت کشاورزی با اشاره به ناامنی.متضرر شدند

 .این مسئله هم بر روی کاهش صادرات محصوالت کشاورزی ایران مؤثر بوده است: تصریح کرد

و اشباع  شود ای از محصوالت باغی و جالیزی ایران بدون محدودیت به امارات صادر می در حال حاضر بخش عمده: وی افزود

 .شدید قیمت محصوالت صادراتی ایران شده استمحصوالت ایرانی در بازار این کشور منجر به کاهش 

: شود، گفت نورانی با بیان اینکه محصوالت باغی و جالیزی ایران با یک سوم قیمت و با قیمت غیرواقعی در امارات عرضه می

کنندگانمحصوالتکشاورزیایراندرشدهتابهمصرف وبیشازظرفیتبهاینکشورباعث صادراتبدونکنترل

 .تیارانهنامحسوسدادهشودامارا

براساس آخرین آمار گمرک، صادرات محصوالت باغی : رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت کشاورزی بیان داشت

   . درصد کاهش یافته است 53، 05نسبت به سال  00و جالیزی کشورمان در سال 

در مراودات : درات محصوالت کشاورزی به این کشورها بیابد، گفتوی با بیان اینکه دولت باید جایگزین مناسبی برای صا

 .باید تعرفه ترجیحی صادرات دو طرفه باشد تجاری

تصریح  رود، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه محصوالت کشاورزی ما در امارات به صورت امانی به فروش می

نصیب اقتصاد  سودی را شود و هیچ کننده و صادرکننده می ضرر به تولید موجب بدون توجه به میزان تقاضا صادرات: کرد

  . کند نمی کشور

 شوددارمیهایصادراتیمحصوالتکشاورزیشناسنامهشرکت* 

پیشنهاد این کار اسفند سال : شوند، گفت دار می های صادراتی محصوالت کشاورزی شناسنامه وی با بیان اینکه به زودی تمام شرکت

های اولیه آن در دفتر امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام شد و  ه مطرح شد، بنابراین پیگیریگذشت

دار  روز گذشته هم در وزارت جهاد کشاورزی معیارهای الزم برای شناسنامه  سپس طرح به سازمان توسعه تجارت ارسال شد و

 .ی قرار گرفتبندی صادرکنندگان مورد بررس کردن و رتبه

مقرر شده تا  در این راستا: بندی کاال باشند، افزود وی با بیان اینکه صادرکنندگان حتما باید مجهز به سیستم سورتینگ و بسته

 .قیمت بانکی و فرجه تنفسی تسهیالتی در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد حمایت ارزان  با
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۱: تاریخ

  جزئیاتبستهحمایتازتوسعهصادراتغیرنفتیابالغیازسویمعاوناولرییسجمهوریجزئیاتبستهحمایتازتوسعهصادراتغیرنفتیابالغیازسویمعاوناولرییسجمهوری

ب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه جزئیات بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در چارچو

 .منتشر شد 0503صادرات غیر نفتی سال 

جزئیات بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه 

 .منتشر شد 0503صادرات غیر نفتی سال 

از سوی معاون اول رییس  اه اطالع رسانی دولت، جزئیات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که روز گذشتهبه گزارش پایگ

 :جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابالغ شد، به شرح ذیل است

بستهحمایتازتوسعهصادراتغیرنفتیدرچارچوببرنامهملیپیشبردبرونگراییاقتصادملیوتحققاهداف

 .830سعهصادراتغیرنفتیسالتو

های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات  برنامه»در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی 

گردد تا  از محل اعتبارات مصوب جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ایران به شرح ذیل ابالغ می« غیرنفتی کشور

 .گیرند  ال و خدمات به طرق مختلف بشرح ذیل مورد تشویق قرارصادرکنندگان کا

ای به شرح ذیل می  منابع پیش بینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه -الف

 :باشد

 منابع صندوق توسعه ملی -0ماده 

میلیارد دالر قابل افزایش  5ک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف یک میلیارد دالر سپرده ارزی دو ساله در چند بان -0-0

درصد به عنوان نرخ نهایی ارایه تسهیالت به متقاضی، جهت ارایه تسهیالت ارزی به خریداران  553می باشد، با نرخ ثابت حداکثر 

 .خارجی کاالها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار

درصد برای  00درصد برای بخش صنعت و  06ست هزار میلیارد ریال در یک دوره یک ساله با نرخ گذاری مبلغ بی سپرده -5-0

بخش کشاورزی و صنایع دانش بنیان از طریق بانک های عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک 

های توانمند صادراتی را، به عنوان  فهرست شرکت تواند در این خصوص سازمان توسعه تجارت می. کشاورزی و بانک صنعت و معدن

 .های عامل، پیشنهاد نماید های معتبر، به بانک شرکت

سپرده گذاری ارزی صندوق نزد بانک های عامل برای ارایه تسهیالت جهت تامین سرمایه در گردش شرکتهای صادراتی  -5-0

 .طابق رویه های موجود صندوقفعال در زمینه صادرات کاال و صادرات خدمات فنی و مهندسی، م

 .استفاده از تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می باشد:  0تبصره 

برای اطمینان از عدم انحراف اعطای تسهیالت فوق به مصارف غیر از اهداف صادرات کاال و خدمات، صندوق توسعه هر :  5تبصره

بانک ها، نسبت به تخصیص باقی مانده اعتبارات به صورت رقابتی بین بانک های عامل مورد نظر دو ماه یکبار بسته به عملیات 

 .اقدام می نماید

منابع بانکی برای حمایت از صادرات غیرنفتی مطابق درصد اعالمی بانک مرکزی از سرجمع اعطای تسهیالت موسسات  -5ماده 

بانک مرکزی موظف . ز بانک های عامل به صورت ارشادی ارایه می نمایدمالی اعتباری است که بانک مرکزی به تفکیک هر یک ا

است به منظور پیشبرد و تحقق این امر مشوق های الزم از جمله تخفیف نسبت سپرده قانونی را برای بانک ها و سایر موسسات 
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 .مالی مورد نظر لحاظ نماید

درصد برای  06حصوالت کشاورزی و صنایع دانش بنیان و درصد برای صادرات م 00کاهش نرخ سود تسهیالت فوق تا : تبصره

 .انجام خواهد شد( از بند الف این دستورالعمل 5اعتبارات ماده )صادرات صنعتی با استفاده از اعطای یارانه سود تسهیالت 

 :ح ذیل می باشدکل کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی به شر 0503منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال  - 5ماده 

های صادراتی مربوط به صادرات غیر نفتی و  برای اعطای مشوق 331111-30میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف  5111مبلغ  -0-5

 .غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان

-011از محل اعتبار ردیف میلیارد ریال یارانه سود تسهیالت واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی  0111مبلغ  -5-5

331111 

میلیارد ریال از محل هدفمندسازی یارانه ها بر اساس درآمدهای حاصل از اجرای بند های ب و د  3111پیش بینی مبلغ  -5-5

 0503قانون بودجه سال  00تبصره 

 :0503بر اساس عملکرد سال ( 5)نحوه استفاده از مشوق های ماده  -ب

پذیری  صادراتی و خدمات کشور بمنظور افزایش رقابت –های صدور کاالهای تولیدی  خشی از هزینهپرداخت تمام یا ب -0ماده 

 :های حمایتی، صیانتی و تشویقی ذیل صادرات غیرنفتی در بازارهای هدف، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه

 مشوقهایصادراتی(8)جدولشماره

 ردیف تشرحفعالی مندیازحمایتمیزانبهره

 0 حضور در نمایشگاههای بین المللی معتبر خارج از کشور میلیون ریال 61تا سقف 

 5 کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی  ماه 6ظرفیت به مدت % 31تا 

 واحد درصد 6تا 

کمک سود تسهیالت بانکی به صادرکنندگان کاال و خدمات و 

زیرساختهای صادراتی از قبیل  برای تامینگذاری  همچنین سرمایه

 ها، سردخانه، سایت نمایشگاهی و امثالهم پایانه

5 

از % 31از اجاره دفتر و % 51

 اجاره انبار 

میلیون ریال به  011تا سقف 

 مدت یکسال

های اجاره دفاتر و انبار شرکتهای صادراتی  پرداخت بخشی از هزینه

 در خارج از کشور 
0 

 ها هزینه% 51
های ثبت نشان های تجاری ایرانی در  ی از هزینهپرداخت بخش

 بازارهای هدف
3 

 های مربوطه نامه مطابق شیوه
کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی 

 درحوزه صادرات
6 

 های مربوطه نامه مطابق شیوه
های  ها و بیمه نامه پرداخت بخشی از هزینه های صدور ضمانت نامه

 یصادرات
3 
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مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات  ذینفعان، میزان و شرایط بهره: 0تبصره 

های اجرایی تعیین و توسط سازمان توسعه تجارت ایران رأساً ابالغ  نامه موردنیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه

 .گردد می

موظف است پرداخت مشوقهای صادراتی را به گونه ای ( سازمان توسعه تجارت ایران)رت صنعت، معدن و تجارت وزا   : 5تبصره 

قانون رفع موانع تولید  53انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد های تولیدی داخلی را با مشکل مواجه نسازد،با ماده 

جرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف را تشدید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی و آیین نامه ا

 .نکند

با توجه به اهمیت صادرات خدمات به لحاظ ارزآوری و ارزش افزوده باال و لزوم حمایت از آن، سازمان توسعه تجارت ایران : 5تبصره 

ت مربوط به احراز و قطعیت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد مکلف است رویه ای را طراحی و مد نظر قرار دهد که مشکال

 .حمایت و تشویق های دستورالعمل مرتفع شود

 :پرداخت جوایز صادراتی کاال و خدمات -ج

اند و یا برای  شده 0500نسبت به سال  0503آن دسته از صادرکنندگان کاال که موفق به افزایش صادرات خود در سال  -3ماده 

تا  153بین ( 0شماره )اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود و برابر درصدهای جدول پیوست  ر اقدام به صادرات نمودهاولین با

 .مند خواهند شد درصد از جایزه صادراتی بهره 5

 .باشد جهت برخورداری از جوایز صادراتی کاال یک میلیون دالر می 0503کف ارزش صادرات سال : 0تبصره 

 51آنها بیش از  0503در راستای حمایت از شرکتهای بزرگ صادراتی صادرکنندگان کاال که ارزش صادرات سال  :5تبصره 

 .یابد برابر افزایش می053میلیون دالر باشد، درصد جایزه صادراتی آنها به 

 .باشد های صادراتی می های اظهارشده مندرج در پروانه مبنای پرداخت جوایز صادراتی کاال، قیمت -6ماده 

در صورتی که قیمت مندرج بر روی پروانه صادراتی بیشتر از قیمت پایه صادراتی باشد، قیمت پایه صادراتی مالک محاسبه  -تبصره

 .جایزه خواهد بود

گیرد که خروج کاالی صادراتی آنها در همان  جوایز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کاالیی به صادرکنندگانی تعلق می -3ماده 

 .ال صورت گرفته باشد و مهر خروج و شماره ردیف مرزی در ظهر پروانه صادراتی درج شده باشدس

اند، مشمول جایزه صادراتی این دستورالعمل  صادرکنندگانی که اقدام به صادرات با کارت پیله وری و مرزنشینی نموده -1ماده 

 .باشند نمی

 .شوند اند، از شمول این دستورالعمل خارج می رض صادراتی شدهمشمول پرداخت عوا 0503کاالهایی که طی سال -0ماده 

 :باشد تحویل مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کاال ضروری می -01ماده 

طریق شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، از  در موعد زمانی اعالم( 5شماره )ثبت نام اولیه و تکمیل فرم پیوست  -01 -0

 .سامانه پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی

اطالعات پروانه های صادراتی به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار سازمان توسعه  -5-01

 .تجارت ایران و سازمانهای صنعت و معدن و تجارت استانها قرار می گیرد

 گان سازمان توسعه تجارت ایرانعضویت در بانک اطالعات صادرکنند -5-01

های تاییدشده کارفرما و براساس جمع امتیازات جداول  صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به استناد صورت وضعیت -00ماده 
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 .شوند مند می امتیاز از جایزه صادراتی بهره 011به ازای % 0و بر پایه  0و  5، 5

 دهکارفرماهایتاییدشارزشصورتوضعیت(2)جدولشماره

 ردیف
 .830هاطیسالعملکردصادراتبراساسارزشصورتوضعیت

 (میلیوندالر)
 امتیاز

 01 01تا  51 0

 51 11تا  00 5

 51 031تا  10 5

 01 به باال 030 0

  

 تجهیزاتومصالحداخلی(:3)جدولشماره

 ردیف
 درصدسهممصالح،تجهیزاتوماشینآالت

 ساالنهبهنسبتارزشکارکرد
 امتیاز

 3 03تا  3از  0

 01  51تا  06از  5

 51  03تا  50از  5

 51  61تا  06از  0

 01 به باال 60از  3

 نیرویانسانی(:5)جدولشماره

 امتیاز تعدادنفرات ردیف

 5 51تا  01 0

 6 01تا  50 5

 01 31تا  00 5

 03 011تا  30 0

 51 نفر  011بیش از  3

  

های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که بصورت خروج موقت در  آالت و تجهیزات مورد استفاده در پروژهماشین -0تبصره 

 .نخواهند بود( 5)گیرند، مشمول امتیازات جدول  پروژه مورد استفاده قرار می

انی اعم از اینکه مستقیماً از تسهیالت موضوع این ماده صرفاً شامل شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایر -5تبصره 

شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام  های ثبت های داخلی خود و یا از طریق شرکتطریق شرکت یا شرکت

 .شود اند، می کرده
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خارج از  صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی، در -5تبصره 

کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصِ حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی  ها اقدام می کشور جهت اخذ پروژه

 .شوند مند می بهره

 :باشد تحویل مدارک ذیل جهت دریافت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی ضروری می -05ماده 

 (.5پیوست شماره ) فرم اطالعات عمومی قرارداد -05 -0

 .های مربوط به کارکرد سال موردنظر با تائید کارفرما ها یا صورت حساب صورت وضعیت -5-05

 .مدارک مؤید فهرست کارکنان شاغل در پروژه از قبیل فهرست حقوق، تصویر پروانه اشتغال به کار در کشور هدف -5-05

ی تجهیزات، ماشین آالت و مصالح ساختمانی داخلی مورد استفاده در های صادراتی مربوط به صادرات قطع ارائه پروانه -0-05

 .پروژه

در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوقهای غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی ـ مهندسی از  -05ماده 

 .اولویت برخوردار می باشد

ابر نرخ ارز اعالمی بانک مرکزی می باشد که برای صدور کاالها زمان نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی بر -00ماده 

 .صدور پروانه صادراتی و برای خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت مالک عمل می باشد

سسات قانون محاسبات عمومی کشور و نیز شرکتها و مو( 0)ها و موسسات صادرکننده کاال و خدمات موضوع ماده  شرکت -03ماده 

 .همان قانون مشمول جوایز این دستورالعمل نخواهند بود( 3)وابسته به نهادها و موسسات موضوع ماده 

 .اشخاص حقیقی صادرکننده مشمول دریافت جایزه صادراتی نخواهند بود: تبصره

وایز و مشوقهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت ج -06ماده 

 .ها تفویض نماید های صنعت، معدن و تجارت استان موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان

ربط در مورد کلیه  سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی -03ماده 

 .کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد کننده جوایز صادراتی اشخاص دریافت

در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف عالوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، : تبصره

عات صادرکنندگان های صادراتی و عضویت در بانک اطال حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق

 .گردد محروم می

مکلف است به منظور ارزیابی اثر گذاری مشوق ها ، بانک اطالعاتی (سازمان توسعه تجارت)وزارت صنعت، معدن و تجارت  -01ماده 

ریق و سامانه رایانه ای از اطالعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق ها موضوع این دستورالعمل را تهیه و از ط

عملکرد وجوه و برنامه ها و فعالیت های این ( سازمان توسعه تجارت)وزارت صنعت، معدن و تجارت . سایت خود اطالع رسانی نماید

دستورالعمل را درمقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه 

 .دریزی تجاری ارایه نماین

 سایر حمایت ها -د

های کارگزار  گذاری در بانک ایران نسبت به تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک های عامل جهت سپرده.ا.بانک مرکزی ج -00ماده 

 های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نامه خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانت
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 :رد زیر اقدام نمایدایران موظف است نسبت به موا.ا.گمرک ج -51ماده 

 ها ها و سازمان صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعالم از سایر وزارتخانه -0-51

برداری جهت  تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کاالهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره -5-51

پذیر و ارتقای نظام مالی  قانون رفع موانع تولید رقابت( 51)ماده « ث»قانون امور گمرکی در راستای بند  30ه پردازش موضوع ماد

 کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کاال

دی از سازمان ملی تسریع در صدور کاالهای دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز مور -5-51

 . استاندارد ایران

 های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان با حداقل اسناد و انجام استعالم بعد از صدور حکم استرداد بررسی درخواست -0-51

رودی و های استاندارد در مبادی رسمی و سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت آزمایشگاه -50ماده 

 .گیری از ظرفیت بخش خصوصی و با همکاری گمرک جمهوری اسالمی ایران اقدام نماید خروجی با بهره

ای و  های توسعه تجهیز و تکمیل طرح های ذیربط نسبت به ساماندهی،  وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه -55ماده

 .های مرزی اقدام نماید زیرساختی پایانه

 .ابالغ می گردد 51/05/0503تا  0/10/0503تبصره تنظیم و جهت اجرا از تاریخ  00ماده و  55ورالعمل در این دست -55ماده 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۰: تاریخ

  جزئیاتتوافقاتایرانوآذربایجانبرایسرمایهگذاریمشترککشاورزیجزئیاتتوافقاتایرانوآذربایجانبرایسرمایهگذاریمشترککشاورزی

سفر سه روزه وزیر جهاد کشاورزی به باکو و تاکید دو کشور بر ایجاد زیر ساخت ها به منظور سرمایه گذاری مشترک در پروژه های 

 .را می توان از نشانه های این اراده دانستکشاورزی، کشت فراسرزمینی و تسهیل تبادل محصوالت کشاورزی 

سفر سه روزه وزیر جهاد . اراده و عزم ایران و جمهوری آذربایجان برای توسعه روابط به ویژه در حوزه کشاورزی جدی است

 کشاورزی به باکو و تاکید دو کشور بر ایجاد زیر ساخت ها به منظور سرمایه گذاری مشترک در پروژه های کشاورزی، کشت

 .فراسرزمینی و تسهیل تبادل محصوالت کشاورزی را می توان از نشانه های این اراده دانست

نفره از فعاالت بخش 61به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سفر مهندس محمود حجتی همراه با هیات 

به طوری که با پیشنهاد این مقام ارشد وزارت جهاد  کشاورزی به باکوی آذربایجان، دستاوردهای قابل توجهی داشته است،

کشاورزی، دو کشور قرار شد در سه حوزه ایجاد بستر و زیر ساخت های کشاورزی از جمله تبادل موافقتنامه حفظ نباتات، همکاری 

 .های فنی، تحقیقاتی، علمی و عملیاتی و در حوزه تجارت محصوالت کشاورزی تالش کنند

اردیبهشت امسال که در یک روز  56ه الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان و وزیر جهاد کشاورزی در در مالقات یک ساعت

تعطیل صورت گرفت و برخی از مسووالن آذربایجانی نیز آن را بی سابقه خواندند، الهام علی اف، خواستار بهره مندی از تجارب و 

 .دتوانمندی های ایران در زمینه توسعه کشاورزی کشورش ش

 11تا  31وی با اذعان به این که آذربایجان از پیشرفت های گسترده ایران در بخش کشاورزی آگاهی دارد، گفت که کشورش 

درصد در زمینه تولید غالت و شیر خودکفا است و برای افزایش هر چه بیشتر این خودکفایی، به دنبال توسعه همکاری کشاورزی 

 .رایی شدن این همکاری ها استبا ایران و راهکارهای عملی برای اج

علی اف در همین حال بر تاسیس شرکت های مشترک، ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری متقابل در پروژه های اقتصادی و 

 .کشاورزی، حل و فصل مسایل لجستیک و حمل و نقل برای تسهیل تبادل محصوالت کشاورزی دو کشور تاکید کرد

برابری تولید پنبه نیز اشاره و خواستار توسعه همکاری با ایران  5آذربایجان، به برنامه افزایش  وی در تشریح سیاست های کشاورزی

رییس جمهوری آذربایجان ابراز امیدواری کرد که در نشست سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه با حسن .در این زمینه شد

این مالقات، با ارایه گزارشی از وضعیت کشاورزی ایران، زمینه محمود حجتی نیز در .روحانی، رییس جمهوری کشورمان دیدار کند

 .های همکاری کشاورزی دو کشور را برشمرد

ایران و آذربایجان در بخش های مختلف زراعت، باغبانی و کشت فراسرزمینی و تولید مشترک و صادرات آن به کشورهای : وی گفت

 .ثالث می توانند همکاری مشترک داشته باشند

ن روز از این سفر سه روزه، وزیر جهاد کشاورزی با حیدر اسداف همتای آذربایجانی خود نیز دیدار و زمینه های همکاری را در دومی

 .به مذاکره و رایزنی گذاشت

نخستین حوزه همکاری، : در این دیدار، حجتی، زمینه های همکاری ایران و آذربایجان را به سه حوزه تقسیم کرد و اظهار داشت

بستر و زیر ساخت همکاری است که به طور عمده شامل تبادل و امضای اسناد پایه برای تنظیم مسایل نظارتی و قانونی می ایجاد 

موافقتنامه حفظ : وی با اشاره به این که سند موافقتنامه دامپزشکی در سال گذشته بین دو کشور امضا شده، خاطر نشان کرد.شود

 .قرار گرفته است و در آینده نزدیک تبادل می شودنباتات نیز در مرحله نهایی و امضا 
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حجتی، همکاری های فنی، علمی، تحقیقاتی و عملیاتی به منظور افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی، افزایش بهره وری آب، 

و توسعه کشت گلخانه ای، توسعه کشت نشایی محصوالت به جای کشت مستقیم بذر، کشت فراسرزمینی به صورت تولید مشترک 

یا اجاره بلند مدت اراضی کشاورزی و توسعه کشت بذرهای مقاوم به خشکی را دومین حوزه توسعه همکاری میان ایران و 

وی افزایش تجارت محصوالت کشاورزی و همکاری پس از مرحله تولید مانند بازاریابی و بسته بندی را سومین .آذربایجان نام برد

این دیدار ضمن اعالم موافقت با پیشنهاد همکاری در سه حوزه کشاورزی با ایران، گفت  اسد اف نیز در.حوزه همکاری عنوان کرد

 .که حمایت های الزم را برای تشکیل شرکت های مشترک میان دو کشور انجام خواهد داد

 .وی در همین حال خواست هر چه زودتر گروه کارشناسان ایرانی برای کشت فراسرزمینی به آذربایجان سفر کنند

داف در مورد تولید بذر محصوالت کشاورزی ابراز امیدواری کرد، موسسه ها و شرکت های مشترک ایرانی و آذربایجانی تشکیل اس

 .وی همچنین نسبت به تبادل دانشجو در دانشگاه ها و موسسه های تحقیقاتی اظهار تمایل کرد.شود

نفر از مدیران عامل و روسای  531اکو با حضور بیش از بعد از ظهر همان روز، همایش اقتصادی بخش خصوصی در مرکز تجار ب

اتحادیه ها، انجمن ها و شرکت های فعال بخش کشاورزی دو کشور برگزار شد که مورد استقبال بخش خصوصی دو کشور قرار 

محصوالت نفره همراه وزیر جهاد کشاورزی در این همایش، زمینه های مختلف همکاری همچون صادرات  61هیات اقتصادر .گرفت

 .را بررسی کردند... کشاروزی، کشت فراسرزمینی، تولید سموم، توسعه گلخانه و

در آخرین روز این سفر، حجتی با شاهین مصطفی اف، وزیر اقتصاد آذربایجان و رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و 

 .اشاره کرد آذربایجان مالقات و در زمینه سرمایه گذاری به بعضی از زمینه های اولویت دار

وی با بیان این که ایران با اجرای طرح اقتصاد مقاومتی درصدد است از تاثیر نوسانات اقتصاد خارجی بر اقتصاد کشورمان جلوگیری 

 .کند، بر رفع موانع تجاری به ویژه در حوزه بانکی تاکید ورزید

 .ط با ایران استاراده سیاسی آذربایجان بر توسعه رواب: در این دیدار، مصطفی اف نیز گفت

 .وی اظهار امیدواری کرد با سفر رییس بانک مرکزی آذربایجان به ایران، مسایل و موانع بانکی میان دو کشور حل و فصل شود

وزیر اقتصاد آذربایجان نسبت به سرمایه گذاری مشترک در احداث کارخانه های تولید ماشین های کشاورزی در کشورش، سرمایه 

لید سموم شیمیایی کشاورزی و داروهای دامی و استفاده از تجارب ایران در اقتصاد مقاومتی به خصوص در گذاری مشترک در تو

 .بخش کشاورزی، ابراز تمایل کرد

گفتنی است در حاشیه این سفر، دومین نشست کمیته مشترک همکاری های کشاورزی ایران و آذربایجان در محل وزارت 

 .کشاورزی آذربایجان برگزار شد

 .این نشست، چگونگی پی گیری توافقات صورت گرفته میان وزرای کشاورزی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت در

در سفر وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه به آذربایجان، دکتر عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه با 

کشور دیدار کرد و در این دیدار زمینه های همکاری های شیالتی و منابع معاون وزارت محیط زیست، شیالت و منابع طبیعی این 

 .طبیعی دو کشور بررسی شد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۰: تاریخ

  راسرزمینی،سکویپروازمحصوالتایرانیبهبازارهایاروپاییراسرزمینی،سکویپروازمحصوالتایرانیبهبازارهایاروپاییکشتفکشتف

های اجرایی ورود تجار  دنبال واردات کاال به ایران هستند، جزو فرصت کشت فراسرزمینی در میان تمام مذاکرات هیأت تجاری که به

گذاران بخش خصوصی باید  رود که سرمایه می شمار و بازرگانان ایرانی و کاالهای تولیدی کشورمان به تجارت آزاد و بازارهای اروپا به

 .مدت و بلندمدت اقتصادی به آن نگاه کنند با تدابیر میان

توسعه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران امروز در گفت

ترین  ای رسد کشت فراسرزمینی پایه نظر می رجام وارد فاز عملیاتی شده است و بههای ایران با کشورهای اروپایی در پساب همکاری

 .اقدام برای ورود به فاز اجرا باشد

دنبال واردات کاال هستند که  رسد همه به نظر می کشور فراتر رفته است، اما به 53های تجاری از  شمار هیأت: احمد صادقیان افزود

 .شود گذاری قلمداد تواند سرمایه نمی

تواند اقتصاد  کند که می کشت فراسرزمینی تبادالت اقتصادی ایران را با کشورهای هدف وارد فاز جدیدی می: وی خاطرنشان کرد

 .تجاری ایران را از منظر جهانی تغییر دهد

مواد غذایی خود را از عنوان مثال اوکراین دارای مناطق جغرافیایی متفاوتی است و توانسته تراز صادرات  به: صادقیان ادامه داد

 .صادرات کاالهای صنعتی افزایش دهد

میخایلو نپران، رئیس اتاق بازرگانی اوکراین از حضور این کشور با اتحادیه اروپا در تجارت آزاد خبر داده که کشت : وی تصریح کرد

 .های حضور ایران در تجارت آزاد را هموار کند تواند زمینه فراسرزمینی می

اندازی  فرنگی، برنج و همچنین راه صادرات محصوالت ایرانی نظیر گوجه: کشاورزی اتاق ایران یادآور شدرئیس کمیسیون 

رود وابستگی  های مشترک همکاری دو طرف است که انتظار می ها در ایران ازجمله زمینه های روغن نباتی توسط اوکراینی کارخانه

 .دت کاهش دهدالمللی روغن را در بلندم کشورمان به بازارهای بین

های اقتصادی دو کشور دنبال  کشت فراسرزمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون مشترک همکاری: صادقیان تأکید کرد

 .گذاری در کشورهای هدف آشنا کند های سرمایه گذاران بخش خصوصی را با فرصت کند سرمایه شود، اما اتاق تالش می می

ای برای ورود بازرگانان و کاالهای ایرانی به اروپا و بازارهای  تا از منظر کشت فراسرزمینی، دریچهاتاق تالش دارد : وی اظهار داشت

 .المللی ایجاد کند بین

های روغنی در روسیه و قزاقستان  گفتنی است، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت از کشت فراسرزمینی برنج، ذرت و دانه

 .ن و صربستان و کشورهای آفریقایی را نیز در مراحل پایانی توصیف کرده استخبر داده و مذاکره با اوکرای

 اوکراینپرستاراروپاست

 .ترین کشور در اروپا است کیلومترمربع بزرگ 651هزار و  615این کشور با وسعت . اوکراین در جنوب شرقی اروپا واقع شده است

 .مرز است ، رومانی، مولداوی، بالروس و روسیه همکشور اوکراین با کشورهای لهستان، اسلواکی، مجارستان

اوکراین دارای منابع طبیعی غنی است و . ترین تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی است از لحاظ اقتصادی، اوکراین یکی از اصلی

 ."پرستار اروپا شناخته شده است"عنوان  به

گیرد بخش  های شرق اروپا را دربر می بزرگی از دشت های حاصلخیز مختلفی تشکیل شده است و بخش کشور اوکراین از دشت

 .مرکزی اوکراین متشکل از دشت دنیپر بوده و جریان رودخانه دنیپر از شمال به جنوب در آن در جریان است
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های  های پست و کوه جزیره کریمه قرار داشته که شامل زمین و همچنین شبه Azovدر جنوب اوکراین سواحل دریاهای سیاه و 

 .ارتفاع است کم

آب و هوای کشور . را دربر میگیرد( مایل 031)کیلومتر  501ای بیش از  های کارپات منتهی شده که منطقه غرب اوکراین به کوه

چندان  زمستان معتدل با سرمای نه. در سال است( متر میلی 611متر تا  میلی 011)اینچ  50تا  06معتدل بوده و میزان بارندگی 

 .جز در منطقه جنوب است جا به طور منظم در همه ش برف بهشدید، اما با بار

خوبی  خاک حاصلخیز سیاه به. گاه همراه است به ها در فصل زمستان یخ زده و تابستان گرم و خشک با باران گاه ها و دریاچه رودخانه

مینه مساعدی را برای کشاورزی فراهم در فصل بهار و پاییز سیراب شده و با گرفتن مقدار زیادی از نور خورشید در فصل تابستان ز

در اوکراین گندم، گندم سیاه و ذرت و . طور سنتی منطقه کشاورزی است با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی، اوکراین به. آورد می

ید قند برای این تول. اوکراین یکی از مراکز اصلی جهان در تولید شکر است. آید عمل می سبزیجات، انواع میوه، خربزه و توت به

سنگ، فلزات غیرآهنی، نفت، گاز،  سنگ آهن، زغال: این کشور غنی از منابع طبیعی از قبیل. نیازهای خود و برای صادرات است

 .های معدنی، خاک رس و آب قدرت بالقوه است نمک

خارکف، اودسا، ها بزرگ متمرکز شده است، ازجمله کیف،  مرکز گسترده وسیعی از صنایع، عمدتاً در اطراف شهرستان

 .دنیپرپتروسک، دانتسک، زاپاروژه، نیکالیو و دیگر شهرها

های ساخت هواپیما و کشتی، کامیون و اتوبوس، ماشین و لوکوموتیو، کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی، ابزار  در اوکراین کارخانه

بنادر اصلی . الهای مصرفی و مختلفی قرار داردآالت کشاورزی، تلویزیون و رادیو، صنایع شیمیایی و منسوجات، کا دقیق و ماشین

 .اوکراین اودسا، سیواستوپول، نیکالیو، خرسون و کرچ است

شهروندان رئیس جمهور منتخب خود، پارلمان، شهرداران و معاونان محلی، شوراهای . اوکراین یک جمهوری دموکراتیک است

ساعت کار در هفته و همچنین  01نون اساسی اوکراین مجموعه قا. کنند گیری انتخاب می ای و شهرستان را توسط رأی منطقه

 .تضمین حق برخورداری از مرخصی ساالنه برای شهروندان است

های تحصیلی  ای از فرصت طیف گسترده. شود های آموزشی در جهان محسوب می ترین نظام نظام آموزشی اوکراین یکی از پیشرفته

مؤسسه  551در میان آنها . در اوکراین وجود دارد( HEIs)مؤسسه آموزش عالی  011حدود . برای دانشجویان داخلی و خارجی

عنوان کشوری شناخته  های اخیر اکراین به در سال. های شهری وجود دارد مؤسسه خصوصی و نیز چندین سازمان 05عمومی و 

جهان، امکان آموزش به زبان انگلیسی  های آن در های پایین برای آموزش و پرورش، به رسمیت شناختن دانشگاه شده که از قیمت

 ./های عملی در مطالعات خود بر خوردار است برای دانشجویان خارجی و ارائه آموزش
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ

  گذاریدرمیدانبهمنازنیمهنخستامسالگذاریدرمیدانبهمنازنیمهنخستامسالتشکیلکمیتهقیمتتشکیلکمیتهقیمت

 .ای برای کنترل قیمت مرغ در میدان بهمن تشکیل خواهد شد زودی کمیته به: نماینده بخش خصوصی مرغداران مرغ گوشتی گفت

گوشتی حدود یک ماه پیش در نشستی  ، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

حل این مشکل به . رو کرده، ضعف در صادرات است یکی از مسائلی که بازار داخل را با مشکل روبه": خبری عنوان کرده بود

 ".شود های بازار داخل مربوط می های کالن و بخشی نیز به آشفتگی ریزی های مختلفی بستگی دارد که بخشی از آن به برنامه جنبه

گذاری  خرند و قطعاً در قیمت درصد مرغ تهران را می 61د که متأسفانه عده معدودی در این بازار هستن: وی معتقد است

 .دهند، اما پول در اختیار آنها است تاثیرگذارند، اینها نه نام و نشانی دارند و نه مالیات می

ی از کنند، کنترل و نظارت برای جلوگیر نام و نشان تعیین می درصد قیمت مرغ را فروشندگان بی 61بنابراین در بازاری که حدود 

 .زند کننده، حرف نخست را می هرج و مرج و زیان تولیدکننده و مصرف

قرار است برای تشکیل کمیته نامبرده، : وگو با ایانا گفت در این زمینه مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی، امروز در گفت

ای برگزار شود تا  زمان میادین کشور، جلسهتر با حضور معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی و رئیس سا هرچه سریع

 .چند و چون این طرح مورد بررسی قرار گیرد

نمایندگانی از معاونت امور دام : محمدعلی کمالی با اشاره به اینکه اعضای کمیته متشکل از پنج تا هفت نفر خواهد بود، افزود

ها نظارت خواهند  ی در این کمیته حضور داشته و بر قیمتوزارتخانه، سازمان میادین، اتحادیه مرغ گوشتی و سازمان دامپزشک

به گفته وی، به موازات آن، کمیته دیگری برای کنترل نحوه ورود و خروج مرغ نظارت دارد که همین موضوع، نقشی اصلی .داشت

دارها  ، دیگر غرفهکند؛ زیرا اگر میزان دقیق خرید و فروش در میدان بهمن مشخص باشد در تعیین نرخ نهایی محصول ایفا می

 .مند صورت بگیرد خواهند محصول مورد نظر را عرضه کنند؛ بلکه این فرایند باید در قالب یک برنامه نظام توانند هرچقدر می نمی

: های اصلی تعیین قیمت مرغ را میدان بهمن دانست و خاطرنشان کرد مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی یکی از شاخص

درصد البته با تأخیر یک تا دو روزه، در نرخ این محصول در کل کشور  11شک تا  ل قیمتی در چنین مکانی، بدونبنابراین تعاد

 .تأثیرگذار خواهد بود

برای این منظور با شرکت پشتیبانی دام نیز مذاکراتی انجام شده که طی آن قرار است میزان ذخایر آن کاهش و : کمالی ادامه داد

 .ت به بازار کمتر شودورود مرغ از طرف شرک

پوشی کرد؛  ها چشم توان از واسطه نمی: های تولید تا مصرف هستند، تصریح کرد ها نیز یکی از حلقه وی در پایان با بیان اینکه دالل

ی بنابراین ممکن است در اجرای مصوبات کمیته، اخالل ایجاد کنند که در این موارد نسبت به موقعیت پیش آمده باید تدابیر مقتض

 ./اندیشیده شود
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱اردیبهشت  2۱: تاریخ

سناریویرشدسناریویرشد33اعالماعالم//میلیاردریالمیلیاردریال58888885888888منابعموردنیازبانککشاورزیدربرنامهششمتوسعه؛بالغبرمنابعموردنیازبانککشاورزیدربرنامهششمتوسعه؛بالغبر

  تسهیالتبانکیبخشکشاورزیتسهیالتبانکیبخشکشاورزی

سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف : رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت

محل درصد از  6درصد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی،  53درصد از محل منابع بانکی،  60کمی برنامه ششم توسعه شامل 

 .درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش بینی شده است 5درآمدهای عمومی، 

مرتضی شهید زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران که با  

ظرفیت و نقش بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی،  با بیان  شد،  حمایت و مشارکت بانک کشاورزی در کرمان برگزار

و الزامات تحقق اهداف و سیاست های برنامه ششم توسعه ، از ظرفیت ها و   تکالیف برنامه ششم توسعه برای بانک کشاورزی 

 .چالش های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از منظر اقتصاد مقاومتی سخن گفت

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی،شهیدزاده در این کنفرانس، نقش بانک کشاورزی در اقتصاد مقاومتی را در سه بخش 

نقش ذاتی بانک کشاورزی در اقتصاد مقاوتی، حمایت مالی از توسعه زیربخش های   :ذاتی، اختیاری و سیاستی تشریح کرد و گفت

به منظور تسریع   رای تحقق امنیت غذایی و همچنین توسعه خدمات بانکی نوین ریالی و ارزیکشاورزی و فناوری های نوین ب

 .انجام خدمات مالی است

فارغ التحصیالن رشته  بانک کشاورزی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود، خدمات ویژه ای را به روستاییان و کشاورزان، : وی افزود

 .نان ارائه می دهدکودکان و نوجوا زنان و  های کشاورزی، 

تولید ارزش افزوده، اشتغال زایی و کمک  حفظ منابع پایه،  شهید زاده نقش سیاستی بانک کشاورزی را فعالیت اقتصادی با هدف  

 .به حل مشکل رکود اقتصادی ذکر کرد 

بانک کشاورزی در : ر داشتبر اساس این گزارش، وی در ادامه سخنان خود به ارائه گزارش عملکرد بانک کشاورزی پرداخت و اظها

هزار میلیارد ریال تسهیالت به زیربخش های مختلف بخش کشاورزی پرداخت کرده است که بیشترین  501، بالغ بر  0500سال 

 .درصد به فعالیت های زراعت و باغبانی تخصیص یافته است  50561سهم تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی با 

اورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت های خود ، با وجود گران شدن منابع بانکی و عدم بانک کش : شهید زاده تصریح کرد

و همچنین با استقراض از سیستم بانکی، به نیازهای بخش   کفایت منابع ارزان و گران قیمت، از محل منابع گران قیمت بانک

 .پاسخگو بوده است  کشاورزی 

امین منابع بخش کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی بوده، به نحوی که سهم بانک از کل طی ده سال اخیر بار عمده ت: وی افزود

 .درصد بوده است 13اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی به طور متوسط 

بیش از : وی با تاکید بر این که ادامه روند پرداخت تسهیالت کم بهره به بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت از بانک است گفت

درصد از تسهیالت  03درصد از تسهیالت پرداختی بانک طی سال های اخیر از طریق منابع داخلی تجهیز شده و تنها حدود  13

 .پرداختی از محل وجوه اداره شده تامین شده که سهم بسیار اندکی است

نسبت تسهیالت سرمایه : ودصعودی اعالم کرد افز شهید زاده روند پرداخت تسهیالت سرمایه ای بانک طی سال های مختلف را  

درصد بوده است و با وجود کاهش سرمایه گذاری ناخالص بخش کشاورزی،  03ای بانک به سرمایه گذاری ناخالص بیش از 

 .تسهیالت سرمایه ای بانک همواره روند صعودی داشته است
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برابر تملک  053سال های اخیرحدود تسهیالت سرمایه ای بانک کشاورزی در سال های مختلف و به ویژه در : وی اظهار داشت 

 .دارایی های سرمایه ای دولت بوده است

دستیابی به  شامل  شهید زاده در بخش دیگری از سخنان خود به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی 

درصد رشد بهره  555جاری ودرصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت  0150درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی،  3

وری کل عوامل تولید اشاره کرد و تحقق آن را مستلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای تامین تسهیالت بخش کشاورزی 

درصد   53513درصد و پس از آن، سرمایه گذاری بخش غیر دولتی معادل  60553سهم تسهیالت بانکی معادل : وی افزود. دانست 

 .ه شده استدر نظر گرفت

درصد  60سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل : وی گفت

درصد از محل صندوق  5درصد از محل درآمدهای عمومی،  6درصد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی،  53از محل منابع بانکی، 

 .منابع مالی خارجی پیش بینی شده استتوسعه ملی و یک درصد از محل 

 6111111بالغ بر   منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تحقق اهداف کمی در برنامه ششم توسعه شهید زاده با بیان این که 

و تشریح کرد را برای رشد تسهیالت خود در قالب تدوین و آزمون سه سناری  میلیارد ریال خواهد بود ، برنامه ریزی بانک کشاورزی

 13هزار میلیارد ریال است که با توجه به سهم  05115کل تسهیالت پیش بینی شده سیستم بانکی به بخش کشاورزی : و گفت

هزار میلیارد ریال خواهد   55133درصدی تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی از سیستم بانکی، عمال سهم بانک از تسهیالت مذکور 

هزار میلیارد ریال  05033تامین مالی بخش کشاورزی طی سال های برنامه ششم توسعه را تامین  وی چالش اصلی بانک در.بود

 .درصد اعالم کرد 51عالوه بر ظرفیت بانک با رشد 

شهید زاده در پایان، الزامات تحقق اهداف و سیاست های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصالح چارچوب 

بازنگری در نسبت ها و ترکیب ساختار ترازنامه بانک ، اصالح ساختار سرمایه بانک و افزایش   اساسنامه بانک،ساختاری و حقوقی 

تامین مابه التفاوت نرخ تسهیالت بخش  هزار میلیارد ریال در سرجمع برنامه و یا به صورت در لوایح سنواتی،  511سرمایه معادل 

اصالح فرایندهای تامین مالی خارجی و پذیرش دولت در تضمین  بارتوسط دولت، کشاورزی با نرخ های مصوب شورای پول و اعت

تسهیل در صدور مجوزهای الزم به  فاینانس ها به منظور تامین مالی طرح های سرمایه گذاری بخش های غیردولتی کشاورزی، 

رقابتی بانک با تعهد بازپرداخت دولت به  منظور انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص برای تامین مالی طرح ها و افزایش توان

صدور مجوزهای الزم  تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح های کشاورزی و  میزان تکالیف مندرج در برنامه، 

 .به منظور تاسیس شرکت های تامین سرمایه در بخش کشاورزی اعالم کرد

ران در دو روز پایان کاری هفته گذشتهبه همت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ای 

دانشگاه باهنر کرمان با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جمع کثیری از مدیران، اساتید و فعاالن اقتصاد کشاورزی در شهر 

 ./ماهان استان کرمان برگزار شد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ

  شودشودکوثرکتابمیکوثرکتابمیخاطراتدوستداراندکترآهنگخاطراتدوستداراندکترآهنگ//شودشوداندازیمیاندازیمیبنیادکوثرراهبنیادکوثرراه

اندازی و  کوثر پیشنهاد کرد تا بنیاد کوثر راه کتر آهنگقاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در مراسم نکوداشت د

 .دهند، تعلق گیرد ای تحت عنوان جایزه کوثر هر سال به افرادی که اقدامی مؤثر در زمینه آبخوانداری انجام می جایزه

 :زاده؛احسانسمیع(ایانا)خبرگزاریکشاورزیایران

او متأهل و . از پدر و مادری اهل اردکان استان فارس و در شیراز متولد شد است، وی 0503کوثر متولد چهارم خردادماه  سیدآهنگ

کسب  0533و دکتری را در سال  0503ارشد را  ، کارشناسی0503کوثر مدرک کارشناسی خود را در سال . دارای سه فرزند است

توان به مدال درجه  است که ازجمله آنها می های پربار علمی و پژوهشی خود دریافت کرده وی جوایز فراوانی را در دوره فعالیت.کرد

، رتبه دوم تحقیقات کاربردی در دهمین جشنواره 0533سه پژوهش دولت جههوری اسالمی ایران از رئیس جمهور وقت در سال 

، مقاله 0003در سال( Wipo)، مدال طال و جایزه نقدی سازمان جهانی مالکیت معنوی 0533المللی خوارزمی در سال  بین

، جایزه ویژه داوران محیط زیست 0535های علمی کشور، ریاست جمهوری،  ، شورای پژوهش0560 - 31زیده آبخیزداری برگ

المللی اسکان  ، جایزه بین5113، نشان انجمن علمی خاک ایران در سال 0530ایران، طرح برتر سازگار با محیط زیست در سال 

المللی  ، جایزه بین5110منظور بهبود بخشیدن محیط زیست در سال  ها به ن کاربشر سازمان ملل متحد و شهرداری دبی برای بهتری

 .میالدی، اشاره کرد 5113های بزرگ ساخت دست بشر در سال  آب برای رودخانه

وی که دکترای خود را از . کوثر تحصیلکرده در زمینه علوم خاک، فیزیک خاک و آبیاری و آبشناسی جنگل است دکتر سیدآهنگ

حل نجات ایران را از خشکسالی تغییر نگرش در مدیریت  ایالتی اورگن امریکا در روابط آب و خاک و گیاه گرفته است، راه دانشگاه

 .داند آب و استفاده بیشتر از آبخوانداری می

آبخیز، که فقط  آبخیزداری یعنی مدیریت پایدار: کند گونه بیان می وی تعریف خود از آبخوانداری و تفاوت آن با آبخیزداری را این

یعنی ما فقط برای نگهداری آب به . آبخوانداری یعنی آبخیزداری زیر و روی زمینی. شود آب نیست و شامل کل منابع طبیعی می

های افکنه و  شود و در مخروطه مقداری از آبی که از آبخیز خارج می. گیریم کنیم و از زیر زمین هم کمک می روی زمین تکیه نمی

 .گویند آوری و مدیریت آن در زیر زمین آبخوانداری می به جمع. رود شود، به زیر زمین می یها جاری م دشت

سالگی شد و به همین مناسبت، روز  11وارد  0503کوثر پدر آبخوان داری لقب گرفته است، وی در چهارم خردادماه  سیدآهنگ

 .کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، برگزار شدچهارشنبه بزرگداشتی از طرف دوستداران او در مرکز تحقیقات و آموزش 

پور مشاور وزیر نفت،  های مردمی سازمان محیط زیست کشور، امان در مراسم بزرگداشت کوثر، محمد درویش مدیرکل مشارکت

و نگر عضو شورای شهر شیراز  ولوی مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، محمد حق

 .های محیط زیستی استان فارس حضور داشتند اعضای تشکل

 .سخنرانان این مراسم ضمن ابراز عالقه و ارادت به مقام علمی و اخالقی کوثر، از وی تقدیر و ادامه دادن راه وی را خواستار شدند

غاز کرد که این نگرش دکتر کوثر تمام شدنی نیست، چون نگرشی را آ: ولوی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت

 .همیشگی خواهد بود و همچون سایر دانشمندان مثل ابوعلی سینا، زکریای رازی، ارسطو، مالصدرا ماندگار است

همیشه جوامع بشری مرهون : ساله کوثر اظهار داشت 01قاسمی رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس ضمن تجلیل از زحمات 

گیری علم است و این استاد  نگریستند و این همان نقطه شکل القانه و مبتکرانه به مسائل میاند که با نگاهی متفاوت، خ کسانی بوده
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فرهیخته و ساده زیست ضمن دارا بودن این نگاه هوشمندانه با الهام از مشکالت؛ استمرار و صبر و استقامت توانست با کمترین 

 ندتبدیل به نعمت آبخوانداری کامکانات و هزینه با طرحی نو بر نقمت سیالب فائق آید و آن را 

های ما باید همچون روش دکتر  طرح: عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گرفته، افزود وی با بیان این مطلب که سال جاری به

ر همین بنیان باشد، که د زا و دانش هزینه بودن دارای فعالیتی درون کوثر متناسب با این شعار باشد؛ یعنی در عین سادگی و کم

 .زمینه اقدامات دکتر کوثر نیز مصداق عینی و نمونه عملی طرح اقتصاد مقاومتی است و باید از آن الگو گرفت

: روز بیشتر شوند، پیشنهاد کرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با تأکید بر اینکه افرادی مانند کوثر باید در جامعه روزبه

کوثر و حمایت از افرادی که در کشور اقدامات قابل توجه و مؤثری در زمینه آبخوانداری و  منظور تجلیل از خدمات ارزنده دکتر به

شده درباره آبخوانداری و  های ارائه دهند، هر سال همزمان با زادروز ایشان طی مراسمی به بهترین طرح آبخیزداری را انجام می

 .آبخیزداری کشور جایزه بزرگ کوثر اعطا شود

بود که من در  0531اواخر زمستان سال : های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت کل مشارکتمحمد درویش، مدیر

کوثر وارد اتاق شد، برای  باره درب اتاق باز شد و آهنگ ها و مراتع نشسته بودم که به یک محل کارم در مؤسسه تحقیقات جنگل

، بعد جلو آمد و !من جا خوردم و گفتم منم! درویش کیه؟": ودش گفتدیدم و با لهجه خاص خ کوثر را می بار بود که آهنگ نخستین

 ".ای نامه خیلی خوبی را کار کرده مطلع شدم که پایان: پیشانیم را بوسید و گفت

بایگان بیا، من هم یک ماه بعد  اینجا نمان و به گره: کنم، به من گفت هیچ وقت نوع برخوردش را فراموش نمی": وی همچنین افزود

هایی از  بایگان در استان فارس رفتم و آنجا بخش ام را برداشتم و به منطقه گره نامه پایان 0530ماه سال  در اردیبهشت یعنی

 ".ام را برایش خواندم نامه پایان

ه طرز سلوک کوثر خیلی مؤثر بود تا من مسیر زندگیم را پیدا کنم، این بزرگان شاید خود متوجه نباشند ک: درویش خاطرنشان کرد

 .های پیرامون خود بگذارند توانند چه تأثیری در آدم می

کوشیم آب را در روی زمین به مدد  ای که می صدم هزینه کوثر همواره با عدد و رقم گوشزد کرده که ما با حدود یک: وی ادامه داد

ین کار را به کمک آبخوانداری در توانیم ا ذخیره کنیم؛ می "سد"اندود پهن پیکر و گران قیمتی به نام  های سیمان ساخت جرثومه

 .زیر زمین انجام داده و هدررفت کمتری را هم سبب شویم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در ادامه این مراسم از حضور همه در این جشن تشکر کرد و ابراز خوشحالی کرد که مراسم 

زنیم و بجای آن در مراسمی در زمان حیاتشان شرکت و  یکنیم را بر هم م نکوداشتی که در نبود بزرگان و فرهیختگان برگزار می

 .کنیم لبخندی را به خودشان تقدیم می

 .کنند کوثر هست، و کوثرهای دیگری که کوثر تربیت کرده، هستند و به منش علمی کوثر خدمت می: درویش تصریح کرد

ها برای آبخوانداری  میلیون دالر پس از گذشت این سال 011شناسی کنیم که با وجود اینکه  وی با بیان اینکه ما باید بتوانیم آسیب

 .ایم ما یک جایی راه را اشتباه رفته: تخصیص داده شده، چرا آبخوانداری پیشرفتی نداشته، یادآور شد

من فکر می کنم بجای اینکه ما همه هم و غم خود را برای یک نهاد دولتی پژوهشی به نام مرکز حفاظت خاک : درویش تأکید کرد

و آبخیزداری صرف می کردیم تا حامی و اجرا کننده این طرح بشود، باید به میان مردم و جامعه محلی می رفتیم و آنها را واقعا 

 .شریک قدرت می کردیم و طرح کوثر را برایشان شرح می دادیم و می خواستیم که حامی و سفیر آبخوانداری باشند

تواند  های حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، با مردم و برای مردم فکر نشود، نمی تا زمانی که طرح: وی در پایان اظهار دشات

 .گسترش پیدا کند و موفق و مؤثر واقع شود
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نیا معاون  در ادامه این مراسم پیام زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور، توسط افضل

مسئولیت "رزی و منابع طبیعی فارس قرائت شد که در قسمتی از این پیام اظهار شده بود پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاو

ای همچون دکتر کوثر بوده که امروز به مناسبت سالروز تولد این دانشمند گرانقدر  سنگین بخش کشاورزی بر عهده افراد فرهیخته

در عرصه آبخوان داری و آبخیزداری کشور صمیمانه تقدیر ایم تا به پاس پنج دهه تالش خالصانه وی  گرد شمع وجود آن جمع شده

کوثر  وجودآمده برای آهنگ عنوان سخنران، در ادامه این مراسم از مشکالت به نگر عضو شورای شهر شیراز نیز به محمد حق".کنیم

شار برای ساخت سد تنگ قبول دارم که حق با دکتر کوثر بوده و نباید آن همه ف: توسط شورای شهر ابراز پشیمانی کرد و گفت

 .شد سرخ در باالدست این شهر، اعمال می

ای تحت  اندازی و جایزه در این مراسم از سوی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، پیشنهاد شد تا بنیاد کوثر راه

علق گیرد، همچنین از سوی دهند ت عنوان جایزه کوثر هر سال به افرادی که اقدامی مؤثر در زمینه آبخوانداری انجام می

آوری و  برگزارکنندگان این نکوداشت پیشنهاد شد هر کسی که خاطره ای با دکتر کوثر دارد، آن را به رشته تحریر درآورده تا جمع

 .در قالب کتابی چاپ و منتشر شود

ها و  کننده تندآب ها، روان زنده بارانبه نام فرو ری: گونه آغاز کرد کوثر نیز سخنان خود را در پایان مراسم نکوداشتش، این آهنگ

 .دانه های درشت آفریدگار آبرفت

 !شدم ساله می 11اگر می دانستم که چنین دوستان پرشمار و عزیزی دارم، زودتر : وی همچنین افزود

ن مجلس ای، امروز را به حساب مجلس ختمی برای خود خواند، و ضمن تشکر از برگزارکنندگان ای کوثر با ذکر خاطره آهنگ

راستی بزرگداشت  اند، اما به اند، آن را بزرگداشت کوثر نام نهاده گرچه بزرگوارانی که این نشست را برگزار کرده: خاطرنشان کرد

 .کند دانشی است که همگان را سودمند می

 .بار است شناسی نباشد زیان اندیشی، که بر بنیاد بوم مصلحت: وی تصریح کرد

 ./کوثر عکسی دسته جمعی گرفتند حضار با دکتر آهنگدر پایان این مراسم همه 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 1۹۳۱خرداد  ۰شنبه  سه

    !!هایوارداتینشدهایوارداتینشدهاییکهسدراهمیوههاییکهسدراهمیوهمخالفتمخالفت

الی که حجتی بارها مخالفت خود را نسبت به واردات میوه به دلیل تولید مناسب کمی و کیفی این محصوالت اعالم کرده و در ح

اند، میزان واردات انواع میوه به  تنها چند قلم میوه مانند موز، نارگیل، آناناس و انبه مجوز واردات از سوی این وزارتخانه دریافت کرده

 . درصد نسبت به سال قبلش افزایش یافته است 00ش از کشور در سال گذشته بی

های واردات، صادرات و تامین  به گزارش خبرنگار ایسنا، محمود حجتی در تنظیم و کنترل بازار محصوالت کشاورزی از طریق تعرفه

توجه قرار گرفته و عملی  بازار داخلی طی سال گذشته اقدامات و دستورات مناسبی داده است اما اینکه تا چه حد این مسئله مورد

 . شده است را باید از آمار و ارقام منتشر شده پرسید

های صدارتش نسبت به آن حساسیت داشت، بی نیازی ایران از واردات  یکی از مسائلی که همواره وزیر جهاد کشاورزی طی سال

ی میوه های فانتزی و گرمسیری مانند موز، میوه به دلیل تولید مناسب این محصوالت از نظر کمی و کیفی و کنترل واردات برخ

 . های تولیدی بود در راستای حفظ و تنظیم بازار داخلی میوه... نارگیل، انبه، آناناس و 

های قاچاق به کشور وارد شده بودند، ضمن افشاگری در خصوص  ای که این عضو هیات دولت در اواخر سال گذشته که میوه به گونه

وزارت جهاد کشاورزی بارها مخالفت خود را با واردات میوه به دلیل : محموله غیر قانونی به کشور گفتچگونگی وارد کردن این 

های  رغم وجود مشکالت متعدد در این زمینه، مذاکرات و پیگیری تولید مناسب میوه از نظر کمی و کیفی اعالم کرده است و علی

 . متعددی برای جلوگیری از این پدیده انجام داده است

هزار و  303جهاد کشاورزی مقابل فشارهای برخی واردکنندگان میوه، سال گذشته   ها و ایستادگی وزارت اما با وجود این مخالفت

 5353درصد و از نظر ارزشی  0050هزار دالر به کشور وارد شد که از نظر وزنی  311میلیون و  363تن انواع میوه به ارزش  311

 . درصد افزایش داشته است

های باالی  های وارداتی طی سال گذشته در بازار جهانی مشخص نشد چرا همچنان قیمت رغم کاهش قیمت میوه تر اینکه علی بجال

های  انواع میوه خارجی در بازار ادامه داشت و مصرف کنندگان باید صرفا به خاطر خارجی بودن و نه کیفیت و مطلوبیت قیمت

 . ها پرداخت کنند نجومی برای خرید آن

ی وارداتی است و بر این اساس قیمت  درصدی قیمت انواع میوه 0055البته نگاهی به آمارهای رسمی منتشر شده، نشان از کاهش 

تومانی ارز آزاد در سال  5031های خارجی وارد شده و البته رسمی، با در نظر گرفتن میانگین نرخ  متوسط هر کیلوگرم انواع میوه

 . تومان است 5351گذشته حدود 

های قبل از آن که روند افزایشی داشته  تواند امسال بازار میوه را بهتر از پارسال و البته سال حال باید دید وزارت جهاد کشاورزی می

چربد و همچنان روند  است، کنترل کند یا اینکه باز هم زور دالالن و واردکنندگان میوه بر تولیدکنندگان و باغداران ایرانی می

 . میوه ادامه پیدا خواهد کرد افزایشی واردات
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  ۹دو شنبه 

  هایکشاورزیمیانایرانونیوزیلندهایکشاورزیمیانایرانونیوزیلندامضایسندهمکاریامضایسندهمکاری

زیر جهاد کشاورزی و وزیر خارجه نیوزیلند امروز در ساختمان جدید وزارت جهاد کشاورزی، دیدار و سند همکاری و <کشاورزی

در کشور مطرح شده، وزیر امور خارجه این کشور به دیدار  "کره"ای که درباره قیمت  درست در گیر و دار مناقشه.امضا کردند

 .صول به ایران قرار داردشتابد؛ کشوری که در صدر صادرات این مح حجتی می

ای در امور کشاورزی مطرح کرد که در پنج بند  مسائلی را درباره مباحث گسترده "کالی موری مک"محمود حجتی در دیدار با 

 .توان آن را خالصه کرد می

کشاورزی و  ها، توسعه ارتباطات مستقیم ها، تشویق و ترویج همکاری بین بخش همکاری توسعه تجارت، تسهیل عمومی همکاری

ترین مسائلی بود که میان مسئوالن دو کشور رد و بدل  گذاری از مهم تقویت حضور بخش خصوصی و ایجاد فرصت برای سرمایه

های بسیار باالیی در زمینه کشاورزی برخوردار  هم ایران و هم نیوزیلند از پتانسیل: وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم گفت.شد

 .ها مفید باشد ینه گسترش همکاریتواند در زم است که می

های مختلف کشاورزی با هم به توافق رسیده  به گفته محمود حجتی، دو کشور باید در تجارت کاال، آموزش، تحقیقات و زیرمجموعه

 .تر شود اکنون نیز وجود دارد، گسترده رود تحقیقات در زمینه امور دام که هم ویژه امید می و به

نیوزیلند، پتانسیل قابلی در صنایع لبنی دارد و ایران نیز  :ها افزود برای توسعه روابط دو کشور در تمام زمینهوی با اظهار امیدواری 

البته این موضوع در مورد شیالت . های بیشتر در این زمینه از تجربیات این کشور نهایت بهره را ببرد گذاری تواند برای سرمایه می

 .شود به بازارهای مشترک برای دو کشور دست یافت نین مسائلی میکند و حتی در چ هم مصداق پیدا می

های آموزشی و بازدیدهای علمی و تخصصی همانطور که در سند همکاری آمده، از دیگر  انتقال دانش علمی و فناوری، برگزاری دوره

 .مسائلی بود که حجتی به آن اشاره کرد

تاریخچه روابط دوجانبه تجاری و : رسندی از حضور در ایران، اظهار داشتوزیر خارجه نیوزیلند هم در این دیدار با ابراز خ

ویژه کشاورزی  های مختلف به هایی که در زمینه کشاورزی میان دو کشور وجود دارد، بستری برای نزدیکی بیشتر در بخش آرمان

ها است؛ بنابراین  جزو اولویت حکومتکنیم که ارتقای امنیت غذایی  امروزه در جهانی زندگی می: کالی خاطرنشان کرد مک.است

ها میان دو کشور ایجاد  اکنون فرصت خوبی برای ایران و نیوزیلند به وجود آمده که با امضای این توافق، فصل جدیدی از همکاری

بادالت تجاری با ها و ت آیند تا همکاری ای نزدیک به ایران می به گفته وی، وزیر کشاورزی و تجارت نیوزیلند نیز در آینده.خواهد شد

 .ایران بیش از پیش تقویت شود
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 برنج

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ

  ینزمینوآسمانرهاشدینزمینوآسمانرهاشدارقامپرمحصولبارقامپرمحصولب//حبابقیمتکاذببرنجشکستحبابقیمتکاذببرنجشکست

ها رسیده بود، کاذب بود و در حال حاضر  فروشی هزار تومان در برخی خرده 06تا  05ماه سال جاری به  قیمت برنج که در فروردین

 .هزار تومان رسیده است 05تا  311هزار و  00قیمت این محصول با کاهش چهار درصدی به 

قیمت برنج که در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران وگو  دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفت

فروشی با بیش از چهار  هزار تومانی در مراکز عرضه و خرده 06تا  05ماه سال جاری سیر صعودی پیدا کرده بود و شایعه  فروردین

 .لبته باز هم جای کاهش داردتر شده است که ا درصد خردشدگی مطرح شده بود، در حال حاضر مناسب

های گیالن و مازندران، شاهد برداشت  با وضعیت مناسب آب و هوایی و کشت محصول برنج در استان: شایق افزود جمیل علیزاده

 .بینی است درصدی محصول تولیدی قابل پیش 01نخستین شالی برنج در مردادماه خواهیم بود و افزایش پنج تا 

ها  کننده، قیمت های خارج از فصل تولید طبیعی است، اما امسال بدون دلیل قانع یش قیمت برنج در ماهافزا: وی خاطرنشان کرد

 .افزایش کاذب داشت

 .هزار تومانی برای برنج هاشمی بودیم 05تا  05فروشی تهران، شاهد قیمت  های خرده در برخی مغازه: شایق ادامه داد علیزاده

 00ها متعادل نشده است، اما شاهد کاهش چهار تا پنج درصدی قیمت برنج ایرانی به  قیمت با وجود آنکه هنوز: وی تصریح کرد

 .فروشی هستیم هزار تومان در مراکز خرده 05تا  311هزار و 

ها برای افزایش متوسط  رسد که تالش نظر می با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی در کشورمان، به: شایق یادآور شد علیزاده

 .شالی در هکتار کافی نبوده استعملکرد 

الزم است از ارقام پرمحصولی که عملکرد باالیی هم دارند، حمایت شود چون با صرف تحقیق، تولید افزایش : وی تأکید کرد

 .یابد نمی

 ارقامپرمحصولبهحمایتنیازدارد

اند، در حالی که با حمایت بیشتر  آسمان مانده شوند و بین زمین و ارقام پرمحصول حمایت نمی: دبیر انجمن برنج کشور اظهار داشت

 .رود این ارقام بیشتر به زیر کشت می

نشینی کشورهای اروپایی و آمریکایی از  دلیل عقب متوسط عملکرد تولید شالی در هکتار در جهان به: شایق همچنین گفت علیزاده

همچون هند، ویتنام، پاکستان، میانمار و تایلند عملکرد  کشت محصول برنج، پایین است، اما در مقابل کشورهای عمده تولیدکننده

 .باالتری دارند

اگر مشکالت و نواقص تولید مرتفع شود، خواهیم توانست متوسط عملکرد در واحد سطح را که در حال حاضر : وی در ادامه افزود

 .تا پنج تن شالی در هر هکتار است ارتقا دهیم 053

های حمایتی از  چون تولید برنج در کشور از پتانسیل خوبی برخوردار است، باید روش: ن کردشایق در پایان خاطرنشا علیزاده

 .سال درجا نزند 01کشاورزان و عملکرد تولید در واحد سطح را افزایش دهیم تا رقم نهایی تولید پس از 

های میدانی خبرنگار  اند که پیگیری کردهها خبرهایی را منعکس  فروشی ها از رکورد قیمتی برنج در خرده گفتنی است، برخی رسانه

 ./داران و مسئوالن این حوزه حکایت از روند کاهشی قیمت برنج ایرانی دارد وگو با برخی تجار، مغازه ایانا و گفت
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 برنج
 جوان خبرنگاران - 1۹۳۱خرداد  ۴2: تاریخ

  بیتاثیریوارداتبرنجپاکستانیبرتولیدداخلبیتاثیریوارداتبرنجپاکستانیبرتولیدداخل

 .با توجه به تقاضای باالی برنج ایرانی باید گفت که واردات برنج ایرانی تاثیری در قیمت ها ندارد: نائب رئیس انجمن برنج گفت

با اشاره به تاثیر واردات برنج پاکستانی  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی اکبریان نائب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار

هزار تن برنج براساس سرانه  611هزار تن برنج باید  511الی دو میلیون و  5با توجه به تولید : در بازار برنج داخلی اظهار داشت

 .مصرف به کشور وارد شود

متاسفانه این واردات بیشتر جنبه مبادله ای داشت به : ه در گذشته واردات برنج از هند صورت می گرفت، گفتوی با اشاره به آنک

 .هندی ها برنج بی کیفیت به ایران وارد می کردند تنها  طوریکه در ازای صادرات نفت 

برنج از پاکستان انجام می شود که به مراتب برنج بعد از اجرای برجام واردات : اکبریان با اشاره به واردات برنج از پاکستان بیان کرد

 .با کیفیت که به سفره ایرانی نزدیک باشد، وارد می شود

با توجه به تقاضای باالی برنج ایرانی باید : نائب رئیس انجمن برنج با اشاره به تاثیر برنج پاکستانی بر قیمت برنج ایرانی عنوان کرد

 .در قیمت ها ندارد و نمی تواند خللی در تقاضا ایجاد نمی کندگفت که واردات برنج ایرانی تاثیری 

 برنجپاکستانیتاثیریدرقیمتبرنجایرانیندارد*** 

برنج : گفتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛  همچنین قاسمعلی حسنی عضو هئیت رئیسه اتحادیه بنکداران در گفتگو با خبرنگار

پاکستانی در برخی ارقام درمقایسه با برنج هندی به به ذائقه ایرانی نزدیک تر است به طوریکه در برخی استان ها همچون سیستان 

  .و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی بیشترین مصرف را دارد

تقبال و بازگشت مصرف کنندگان برنج هندی به ایرانی با توجه به اس:وی با اشاره به تاثیر برنج پاکستانی بر بازار برنج ایرانی گفت

 .می توان گفت که واردات برنج پاکستانی نمی تواند تاثیر گذار باشد

شهریور  03واردات برنج های پاکستانی و هندی نمی تواند منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی باشد، ضمن اینکه از : حسنی ادامه داد

 .ی شودماه قیمت برنج ایرانی تعیین م
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 برنج
 ایسنا - 1۹۳۱خرداد  ۱چهارشنبه 

  هاهافروشیفروشیفروشیبرنجدرخردهفروشیبرنجدرخردهواکنشنسبتبهگرانواکنشنسبتبهگران

 صنعت، معدن، تجارت  -اقتصادی :  سرویس

قطعا : هزار تومان است، گفت 05که قیمت فروش برنج باکیفیت ایرانی حداقل معادل  ها با اشاره به این ترییس اتحادیه سوپرمارک

که به عنوان برنج مخلوط عرضه  شوند درجه دو یا سه بوده و یا این تومان فروخته می 0111تا  3111های ایرانی که بین  برنج

هزار تومان  06تا رقم   فروشی ا، درباره افزایش قیمت برنج در برخی خردهوگو با خبرنگار ایسن سعید درخشانی در گفت. شوند می

درصد با آن برخورد و مساله را  011فروشی به اتحادیه ما داده شود  قطعا اگر گزارشی در این رابطه مبنی بر گران: اظهار کرد

 . ای بازرس مخصوص خود را دارد کنیم؛ هرچند هر اتحادیه پیگیری می

های سطح شهر و  تومان است اما در مغازه 0111تا  3111ها بین  فروشی که قیمت انواع برنج ایرانی در عمده به اینوی در پاسخ 

تا  3111قطعا قیمت برنج خوب ایرانی بین : هزار تومان هستیم، گفت 06تا  1111ها شاهد فروش برنج با قیمت بین  فروشی خرده

 . تومان نیست 0111

هزار تومان هزینه دارد؛ بنابراین چگونه  01آید حداقل  زمانی که برنج از شمال به تهران می: داران افزود ترییس اتحادیه سوپرمارک

هزار تومان  05حداقل قیمتی که باید برای برنج خوب ایرانی در نظر گرفت رقم . تومان فروخته شود 0111تا  3111تواند بین  می

شود، خاطر  هزار تومان تمام می 01برنج درجه یک ایرانی هزینه ورودش به تهران تا که  درخشانی در ادامه با تاکید بر این. است

اما قطعا این برنج، برنج درجه دو یا سه . شود تومان فروخته می 0111تا  3111دانیم چه برنجی است که به قیمت  نمی: نشان کرد

 . مشتری برسداست و حتی این امکان وجود دارد که به عنوان برنج مخلوط شده به دست 

، این محصول بسته به نوع و کیفیت در عمده فروشی گزارش میدانی خبرنگار ایسنا از بازار برنج در مراکز عمده و خردهبر اساس 

هزار  06تا  1111ها کیلویی  فروشی ر و خردههای سطح شه تومان عرضه می شود، در مغازه 0111تا  3111ها کیلویی  فروشی

 . ای است سابقه تومان قیمت دارد که نرخ باال و بی
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 برنج
 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  5چهار شنبه 

    !!زیربرایوارداتغیرقانونیبرنجزیربرایوارداتغیرقانونیبرنجفشاربهوفشاربهو

منافع بسیار زیادی در واردات برنج وجود دارد که بسیاری از سیستم های وارد : معاون وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت< کشاورزی

 . کننده برای واردات این محصول وزیر جهاد کشاورزی را به شدت تحت فشار قرار می دهند

بق جهاد کشاورزی در خصوص درباره برخی شایعات و اخبار منتشرشده مبنی بر فشار برای محمدرضا جهانسوز معاون وزیر اس

ما توانایی خودکفایی در همه محصوالت کشاورزی را داریم و در خصوص برنج هم با استفاده از متدهای روز : واردات برنج اظهار کرد

شاورزان نمونه و تناژ باالیی که در شرایط آب و هوایی به دست جهانی، ارقام پر محصول، با کیفیت و با در نظر گرفتن توانمندی ک

 .می آورند، توانایی خودکفایی را داریم

در فصلی که کشاورزان می : خاطرنشان کرد "واردات برنج باعث می شود تولید ملی به خطر بیفتد  "وی با بیان این مطلب که 

شوند و اتفاقات سال  ارد بازار شود قیمتها افت می کند، داللها وارد عرصه میخواهند دسترنجشان را ارائه دهند، اگر برنج وارداتی و

در سال گذشته در ابتدای فصل قیمتها بسیار پایین بود و در اواخر سال قیمتها شدیدا افزایش پیدا . گذشته زراعی تکرار می شود

 .کرد که به ماههای اخیر هم کشید ولی پولی به جیب کشاورز نرفت

کشاورزانِ برنج ما اغلب خرده پا هستند و بعد از پایان فصل زراعی به دلیل اینکه از : ر اسبق جهاد کشاورزی عنوان کردمعاون وزی

در این صورت وقتی . لحاظ مالی وضعیت خوبی ندارند و برای گذران زندگی پول قرض کرده اند، مجبورند که هرچه دارند بفروشند

 .خورد ایش یابد سود بسیار زیادی عاید وارد کنندگان می شود و تولید ملی شدیدا ضربه میواردات صورت بگیرد و قیمتها هم افز

حساسیت آقای حجتی، وزیر جهاد کشاورزی حساسیت درستی است، ولی دولت باید در برابر فشار وارد کنندگان : جهانسوز گفت

بنابراین . ی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی استمقاومت کند، به خصوص در حال حاضر که مسئولیت بازرگانی محصوالت کشاورز

 .باید با برنامه ریزی و تدبیر با این قضیه برخورد کرد

منافع بسیار زیادی در واردات برنج وجود دارد که بسیاری از سیستم های وارد کننده برای واردات این محصول، : وی تصریح کرد

کافی است که برنج را با زد و بند وارد کشور کنید، بعد مشاهده خواهید . ندوزیر جهاد کشاورزی را به شدت تحت فشار قرار می ده

 .کرد قیمت ها در همان انبار با اندکی ایجاد اختالل در بازار باال می رود

برنج . واردات بی رویه، دشمن خودکفایی است و برای کشاورزان مشکل آفرینی می کند: معاون وزیر اسبق کشاورزی بیان کرد

ساسی است و باید روی ذائقه آن هم کار شود مثال برنجهای دانه بلند به هیچ عنوان عطر و طعم برنج ایرانی را ندارند، منتها کاالی ا

 .در یک پروسه مصرف آن برای مردم جا افتاده است

م محصول دانه بلند و در حال حاضر موسسه تحقیقات کشاورزی اقالمی از برنج را تولید کرده که به طور همزمان ه: جهانسوز افزود

مسلما اگر به نحوی عمل کنیم که برنج های داخلی که اصالح شده اند به صورت تدریجی . هم محصول با کیفیت عرضه می کند

وارد عرصه شوند، در تولید این محصول خودکفا می شویم، واردات بیجای همه محصوالت باعث ضربه خوردن به کشاورزی کشور 

 .می شود
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 پسته

 ایسنا - 1۹۳۱خرداد  2یکشنبه 

  همهموانعصادراتپستهازشایعاتپسابرجامیتاثباتنرخارزهمهموانعصادراتپستهازشایعاتپسابرجامیتاثباتنرخارز

 ٰ  کاهش پیدا کرده است 0505صد نسبت به سال در 51در شرایطی که بر اساس آمارهای منتشر شده صادرات پسته در سال گذشته حدود 

رئیس انجمن پسته، دیررسی پسته سال گذشته و قبضه شدن بازار چین توسط آمریکا، برخی شایعات پسابرجامی مبنی بر افت شدید نرخ ارز و 

ه در سال گذشته، ایران همچنان را از موانع صادرات پسته در سال گذشته عنوان کرده و معتقد است علی رغم کاهش صادرات پست... بورس و 

 . رود و آمریکا نخستین تولیدکننده نخستین صادر کننده پسته به شمار می

سال گذشته به دلیل شرایط اقلیمی کمی دیرتر پسته : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد در گفت -رئیس اتاق بازرگانی ایران  -پور  محسن جالل

ترین  شان را به بازارهایی مانند چین که یکی از اصلی ها بخشی از محصول باقی مانده از سال قبل ییبرداشت شد و در همین زمان آمریکا

درصد پسته ایرانی  61ارسال کردند و طی دو ماهه ابتدای سال گذشته بازار چین را که پیش از این  ٰ  مشتریان پسته ایرانی به شمار می رود

دلیل دیگر این بود که در : وی افزود.  خواهیم آنجا صادرات داشته باشیم وانستیم به میزانی که میشد، قبضه کردند و نت به این کشور صادر می

توان کاالیی  اما این اتفاق نیفتاد بنابراین نمی. طول امسال نرخ ارز ثابت بود و یکی از عواملی که باید همتراز با نرخ تورم تغییر کند نرخ ارز است

... های تولید از کارگری تا انرژی و اما وقتی در کشور تورم وجود دارد هزینه. شده ریالی آن رو به افزایش است تمام  را صادر کرد که هزینه

برخی شایعات : رئیس انجمن پسته ادامه داد. مناسبی برای صادر کنندگان ایجاد کند  یابد؛ بنابراین این مشکل نتوانست انگیزه افزایش می

شود  گفتند اگر برجام اجرایی شود ارز و بورس با افت ناگهانی مواجه می ت پسته اثر گذار بود چرا که برخی میپسابرجامی نیز در کاهش صادرا

تواند داشته باشد که دست به صادرات  گردد چه اطمینانی می ماه بعد بازمی 6ایرانی بهای محصولش دو تا   و در چنین شرایطی که صادرکننده

رسد که باید سیستمی طراحی شود تا بتوان زیان ناشی از  خی تاجران پسته احتیاط کنند اما به نظر میبزند و همین عامل سبب شد تا بر

کند مورد قبول  هزار تن تولیدی که وزارت جهاد کشاورزی برای پسته اعالم می 531پور با اشاره به اینکه آمار  جالل. نوسانات ارز را جبران کرد

هایی است که وزارت جهاد  این تفاوت آماری به علت تخمین: هزار تن پسته تولید شد، اظهار کرد 501تا  511نیست و سال گذشته نهایتا 

شود و حتی بخشی از محصول  زند در حالی که سال گذشته به دلیل نبود آب تولید محصول از نظر کمی و کیفی با افت مواجه می کشاورزی می

: وی تصریح کرد. آورد که وزارت جهاد کشاورزی این را هم جزو آمار تولید به حساب میشود در حالی  به دلیل همین شرایط اقلیمی پوک می

 01شود و  هزار تن می 01درصد آن مصرف داخلی است که حدود  53هزار تن پسته تولید شده در سال گذشته حدود  501بنابراین از حدود 

هزار تن پسته صادر شده در سال  051کنیم و به غیر از حدود  غز صادر میها را به عنوان م هزار تن آن ضایعات پوست پسته است و آن 03تا 

 . شود گذشته مابقی آن در شش ماه نخست امسال صادر می

امسال تولیدمان مشابه سال گذشته خواهد بود و برای چند سال آتی خطری وجود ندارد اما برای آینده پسته دو : رئیس انجمن پسته اعالم کرد

تر شده و باعث می شود  شود یکی اینکه وضعیت تولید به دلیل کم آبی و بحران جدی آب روز به روز نگران کننده س میخطر اساسی احسا

دت تولید پسته روز به روز از نظر کمی و کیفی کمتر شده قیمت تمام شده باالتر رفته و رقابت پذیر نباشیم همچنین از سوی دیگر آمریکا به ش

هزار تن برسد و باید به  611تا  311ده و بر اساس برنامه کوتاه مدتشان درصدند تا چند سال آینده تولیدشان به حدود تولید پسته را افزایش دا

 . وضعیت تولید و بازار پسته رسیدگی کنیم

 ایران همچنان نخستین صادرکننده پسته، آمریکا بزرگترین تولیدکننده
اگر تعرفه : همچنان در صادرات رتبه اول و در تولید رتبه دوم پس از آمریکا را دارد، گفت پور با اشاره به اینکه ایران در سال گذشته  جالل

اند که پسته ایرانی را مصرف کنند چرا که برشتگی و روغن آن بسیار بیشتر است، اما پسته  صادرات پسته را برداریم آمریکایی ها مشتاق

 . وزد و کیفیت آن از بین می روددرجه حرارت دهیم می س 051آمریکایی را اگر بیشتر از 

اعالم  ٰ  دانند رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن رد ادعای برخی مسئوالن آلمانی که پسته ایرانی را به دلیل آفالتوکسین کم مشتری در اروپا می

ین است که آمریکایی ها می توانند ها ا توان برشمرد، یکی از آن های گذشته می دو دلیل عمده برای کاهش صادرات پسته به اروپا در سال: کرد
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کنند، اما تاجران  ریزی می را در بلندمدت برنامه... شان و قراردادهای بلند مدت ببندند چرا که قیمت ارزشان، آمارهایشان، ارتباطات سیاسی

های  ر داردند و حتی بزرگترین شرکتتوانند قرارداد ببندند همچنین آمریکایی ها از تولید تا بازار مصرف حضو ایرانی بیشتر از چند ماه نمی

 . کنند های سطح شهر محصوالتشان را خودشان عرضه می ها و سوپرمارکت صادرکننده پسته در آمریکا نیز در مغازه

 برای ارزیابی درست از تولید و بازار پسته چند موضوع را باید دید، نخست اینکه پسته یک محصول باغی است که: رئیس انجمن پسته افزود

 . آوری، آفت، سرمازدگی و دیگر عوامل طبیعی را که در همه دنیا مشترک است را نیز در نظر بگیریم باید سال

درصد  11نرخ ارز دومین عامل در قیمت و صادرات پسته است چرا که پسته تنها محصول صادراتی ایران است که بیش از : پور ادامه داد جالل

شود قیمت را نیز در  خالف دیگر محصوالت کشاورزی از آنجا که عمده آن را را در بازار خارجی خریداری می شود، بنابراین پسته بر آن صادر می

به گفته وی عامل . شود بسیار وابسته است بنابراین به نرخ ارز و قیمتی که در بازارجهانی برای آن تعیین می. کنند بازار جهانی تعیین می

ثر است پیک مصرف پسته در سایر کشورهاست چرا که دیگر کشورها مانند ایران که غالبا در شب یلدا و دیگری که در قیمت و بازار پسته مو

ها حدود  شود که البته برخی از اعیاد مشتریان خارجی مانند چینی شان بیشتر می های خاصی مصرف کنند، در زمان ایام نوروز پسته مصرف می

 . یک ماه در تغییر است

رقابت سالم، بازار شناسی و بازار سنجی درست است و در واقع سنجش و مدیریت بازار از جمله عواملی است : ریح کردرئیس انجمن پسته تص

 . که می تواند روی صادرات یک محصول اثر گذار باشد
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 تامین منابع مالی

 ۳۱/۴۹/۴۱-فارس

تعلقغرامتبهمحصوالتدارایریسکباالتعلقغرامتبهمحصوالتدارایریسکباال//مخاطراتمخاطراترربندیریسکدبندیریسکدانجامالیهانجامالیه
بندی کرده و آن را به سمت پرداخت  هگری امسال کل سطوح را الی کنیم در بیمه تالش می: قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت 

 . خسارت در سطوح باال سوق دهیم

نژاد ظهر امروز در نخستین جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان همدان با   ابراهیم حسن از همدان، محمد خبرگزاری فارسبه گزارش 

های  به همین دلیل در سال: مواجه است که مختص کشور ما نیست، اظهار کرد بیان اینکه بخش کشاورزی با مخاطرات بسیاری

 .اند های در حال توسعه توجه خاصی به بیمه کشاورزی کرده اخیر کشور

با توجه به این سابقه توسعه کمی مناسبی در مقایسه با سایر : ساله بیمه کشاورزی در کشور، گفت 51وی با اشاره به سابقه 

 .های منطقه داریم داشتیم به طوری که از نظر کمی وضعیت بهتری نسبت به کشور های دنیا کشور

 01بر اساس اطالعات و آمار موجود سال گذشته عمدتاً به دنبال حوادث طبیعی حدود : قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی بیان کرد

 .هزار میلیارد تومان خسارت داشتیم که این میزان رقم باالیی است

طلبد، به سطوح زیر کشت تحت  ن اینکه رفع این مشکل توجه و حمایت بیشتر از بیمه کشاورزی و بخش کشاورزی را میوی با بیا

درصد در بخش  51تا  53درصد سطوح زیر کشت در بخش زراعت،  01تا  53حدود : پوشش بیمه کشاورزی اشاره کرد و افزود

 .کشاورزی هستنددرصد زیر پوشش بیمه  13باغبانی و در بخش دام و طیور 

 .میلیون واحد دامی زیر پوشش بیمه هستند 0: درصد برشمرد و تصریح کرد 01ها را تا  نژاد بیمه محصول گندم برخی استان حسن

های  میانگین کمک: یادآور شد  درصد حق بیمه بخش کشاورزی را دولت تقبل کرد، 33وی با تأکید بر اینکه سال زراعی گذشته 

درصد آن توسط  03ها بوده و  درصد حق دولت در ایران در همه بخش 33درصد است که  61رزی در دنیا دولت به بیمه کشاو

 .دولت پرداخت شده است

بینی شده به طور  ای بودن بیمه کشاورزی با اینکه آنچه پیش کشور ما در بحث یارانه: قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی تأکید کرد

 .اول قرار داردهای  شود در رده کامل محقق نمی

به : دهد، گفت هایی است که خطرات بخش کشاورزی را زیر پوشش بیمه قرار می وی با بیان اینکه کشور ما جزو محدود کشور

 .های پوشش دهنده بیمه کشاورزی چندخطره هستیم عنوان کشور

ها از این رویه خارج  بسیاری از کشور در حال حاضر: ضعف ما در بیمه است، گفت  ژاد با بیان اینکه این موضوع از نقاط ن حسن

های بیمه در کشاورزی بسیار باالست، اظهار  نوع خطر در بیمه کشاورزی، و با بیان اینکه گزینه 510وی با اشاره به وجود .اند شده

اقتصادی  محصول را زیر پوشش داریم که باید در مورد محصوالت استراتژیک و یا محصوالتی که مزیت 00تنها در زراعت : کرد

 .ای دارند بیمه اعمال شود منطقه

بیمه کشاورزی نیازمند : نوع تعرفه در بیمه کشاورزی اشاره کرد و افزود 111هزار و  0به وجود  قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی

 .گری گسترده از حیث تعداد خطرات و تعداد محصوالت است بیمه

های بیمه کشاورزی و اقدامات ترویجی و آموزشی را از جمله مواردی دانست  نهبخشی یارا سامان وی توسعه کیفی بیمه کشاورزی، 

 .که نیازمند توجه و اقدام است و در سال جاری این مسائل را پیگیری خواهد شد

 توسعه کیفی مهمتر از توسعه کمی در: ژاد توسعه کیفی بیمه کشاورزی را به معنای عدم افزایش سطوح ندانست و ادامه داد ن حسن

 .بیمه کشاورزی است

http://www.farsnews.com/
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ای که با  بیمه یعنی مجموعه: بندی کردن ریسک در مخاطرات را در دستور کار داریم، خاطرنشان کرد این مسؤول با بیان اینکه الیه

 .کند دریافت حق بیمه از کشاورزان، مخاطرات کشاورزی را مدیریت می

دهد و مدیریت ریسک فنی ندارد، اظهار  ت ریسک مالی را انجام میقائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به اینکه بیمه مدیری

 .درصد بوده است 51تا  01ها بین  سال گذشته ریسک 50در : کرد

زای سرمازدگی و خشکی  درصد سطوح زیر پوشش بیمه استان همدان که مربوط به عوامل تنش 01سال گذشته خسارت : وی گفت

، زمان کاشت مناسب و رعایت عمق  ها با استفاده از کود درصد خسارت 51تا  01ین ب: پور تصریح کرد حسن.بود، پرداخت شد

 .رود ای باال مخاطرات اخالقی باال می کاشت قابل مدیریت توسط کشاورز است و در صورت پوشش بیمه

ت را به عهده بیمه ها دریافت غرام مخاطرات اخالقی یعنی کارگزار بیمه و کشاورز بدون اثبات درستی خسارت: وی ادامه داد

 .گذارند که این موضوع مختص کشور ما نیست می

امروز : بیان کرد  قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با تأکید بر اینکه ماهیت مخاطرات کشاورزی در سطوح پایین قابل تفکیک نیست،

 .بندی ریسک نداریم تا کشاورزان نیز دقت خود را افزایش دهند راهی به جز الیه

در پنج محصول : درصد بیمه را شامل بود این کار را عملی کردیم؛ یادآور شد 11محصول که  6بیان اینکه امسال در مورد وی با 

 .انگور، سیب، گردو، بادام و پسته، به دلیل برخورداری از ریسک پایین، پرداخت غرامت انجام نشد

بندی کرده و آن را به سمت پرداخت خسارت در سطوح  الیه گری امسال کل سطوح را تالش داریم در بیمه: نژاد تأکید کرد حسن

هزار خسارت دیده در  511گر و یک میلیون و   هزار بیمه 031میلیون و  سال گذشته یک 01در : وی اظهار کرد.باال سوق دهیم

 .بخش کشاورزی داشتیم

ه سمت محصوالتی که در امنیت غذایی کشور نقش های بیمه کشاورزی باید ب قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه یارانه

یابد و نباید یارانه محصوالت استراتژیک  های بیمه کشاورزی مطابق الگوی کشت اختصاص می یارانه: گفت  دارند، سوق داده شود،

م که نگاه و هایی را در این خصوص داشته باشی باید تغییر شیوه: وی در توضیح اقدامات ترویجی و آموزشی بیان کرد.کم شود

 .انتظارات کشاورزان به بیمه کشاورزی تغییر کند

کنند،  ژاد با بیان اینکه برخی با این تفکر اشتباه که باید هر سال دریافت غرامت داشته باشند محصوالت خود را بیمه می ن حسن

 .بیمه کشاورزی بیمه کمکی و حمایتی بر اساس اصول بیمه است: خاطرنشان کرد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http05031513110165 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۳: تاریخ

رانهندیرانهندیگذاگذاحمایتازسرمایهحمایتازسرمایه//هاهااعالمشرایطاعطایکارتاعتباریبهکشاورزانبرایخریداقساطینهادهاعالمشرایطاعطایکارتاعتباریبهکشاورزانبرایخریداقساطینهاده

  برایساختکارخانهکوددرچابهاربرایساختکارخانهکوددرچابهار

گذاران هندی که برای ساخت کارخانه کود ازته در منطقه چابهار فعالیت  اندرکاران از سرمایه شرکت خدمات حمایتی و سایر دست

 .کند کنند، حمایت می می

ها  هندی گذاری ، سرمایه(ایانا)ی ایران وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورز مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفت

گذاری مشترک و تولید انواع کودهای اوره  توافق برای سرمایه: برای تولید انواع کودهای ازته در منطقه چابهار را مثبت خواند و گفت

 .های گاز ایران به توافقات اولیه با وزارت نفت و سازمان نیروهای مسلح رسیده است با استفاده از ظرفیت

طور  گذاری و صادرات بیشتر محصوالت تولیدشده در کشور شود، به هر فعالیت اقتصادی که باعث افزایش سرمایه: یزدان سیف افزود

 .قطع مزایای بسیاری را عاید کشور خواهد کرد

گذاری  د سرمایهترین مشکل کمبود یا نبو ترین ذخایر نفت و گاز جهان است، اما بزرگ کشور ما دارای بزرگ: وی خاطرنشان کرد

 .های موجود استفاده حداکثری کرد توان از پتانسیل است که در صورت جذب آن می

نامه اولیه امضا کردند و ساخت کارخانه در منطقه چابهار  میلیون تنی کودهای ازته تفاهم 01ها برای تولید  هندی: سیف ادامه داد

 .ایجاد کندتواند اشتغال خوبی را برای جوانان این مرز و بوم  می

ای که باید در  نخستین مرحله: ها از کشور هند و سایر کشورها تصریح کرد های شرکت برای واردات متقابل نهاده وی درباره برنامه

 05تا  0مزارع کشور اجرایی شود، باال بردن عملکرد تولید کود در مزارع است، زیرا شاهد هستیم که برخی کشاورزان نمونه عملکرد 

 .اری را در مزارعشان دارند، در حالی که عملکرد در حال حاضر در برخی مزارع چهار تن استتن در هکت

های ارتقاء تولید  های باکیفیت را از کشورهای مطرح دنیا وارد کنیم تا زمینه کنیم بذر، کود و سایر نهاده تالش می: سیف یادآور شد

ها حمایت  گذاران در حوزه نهاده گذاران هندی و سایر سرمایه رمایهشرکت خدمات حمایتی از حضور س: وی تأکید کرد.فراهم شود

 .کند می

 شودشنبهافتتاحمیباشگاهمشتریانقزوینسه

در : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از افتتاح رسمی نخستین باشگاه مشتریان در قزوین خبر داد و اظهار داشت

های کشاورزی در قالب باشگاه  ان کشور با عنوان میز خدمات زنجیره تأمین نهادهشنبه هفته جاری نخستین باشگاه مشتری سه

 .رسد برداری می کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بهره

شده به بخش کشاورزی از استاندارد مناسب و کیفیت برخوردار باشد، الزم به  های عرضه برای آنکه باید نهاده: سیف همچنین گفت

 .های مورد نیاز با دانش کافی و الزم برخورد شوند پس از فروش نیز هست تا کشاورزان نسبت به مصرف نهادهوجود خدمات 

 .این موضوع یکی از وظایف زنجیره عرضه است که این امر نیازمند رابطه دوسویه با کشاورزان است: وی در ادامه افزود

باطی باشگاه مشتریان استفاده کنیم که در این باشگاه خدمات مختلف در این راستا مقرر است از کانال ارت: سیف خاطرنشان کرد

ها اقدام  تر از نهاده گیری مطلوب شود تا بتوانند نسبت به بهره رسانی به کشاورزان ارائه می ای، بازرگانی و اطالع فنی، مالی، مشاوره

درصدی،  61صورت رایگان با تخفیف  آب و ارائه نتایج بهتوان به آزمایش خاک و  ترین خدمات باشگاه می از مهم: وی ادامه داد.کنند

های کشاورزی، ارائه آخرین اطالعات  های فروشگاهی و مرتبط شرکت، صدور نسخه مصرف نهاده کارت خرید اعتباری از پایانه

اورزی، تأمین و های کش العمل مناسب اشاره کرد و همچنین مشاوره فنی در حوزه مصرف نهاده هواشناسی و مشاوره در جهت عکس
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های مورد نیاز کشاورزان در محل مورد تقاضا و پاسخگویی به شکایات و دریافت پیشنهادات از دیگر  تحویل غیرحضوری نهاده

 .خدمات این باشگاه است

سط آن دهد و تو اگر کشاورزان مشکل بدحسابی نداشته باشند، بانک کشاورزی کارت اعتباری به آنها می: سیف در پایان تصریح کرد

 ./صورت اقساط اقدام کنند های مورد نیاز خود به توانند نسبت به خرید نهاده می

/news/fa/ir.iana.www//:http51015D%/1%A3% 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ

هایتحقیقاتیبیوتکنولوژیهایتحقیقاتیبیوتکنولوژیتعییناولویتتعییناولویت//شودشودنامهفنیوترویجیفرهنگبیوتکنولوژیمنتشرمینامهفنیوترویجیفرهنگبیوتکنولوژیمنتشرمیدستدست  8888

  تایکماهآیندهتایکماهآینده

نامه اجرایی کردن برخی موارد مرتبط با توسعه زیست فناوری بین وزیر جهاد کشاورزی و معاون علمی و فناوری ریاست  تفاهم

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  وژی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفترئیس کمیته بیوتکنول.جمهوری منعقد شد

: های بیوتکنولوژی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است، گفت منظور هماهنگی فعالیت با بیان اینکه این کمیته به( ایانا)

های بیوتکنولوژی و فراهم  اهنگی و توسعه فعالیتای است که هم ای فرامؤسسه کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی، کمیته

 .دار است ها را در این وزارتخانه عهده کردن زمینه توسعه فعالیت

کمیته دو : عبدالرضا باقری با اشاره به اینکه بیوتکنولوژی کشاورزی شامل کشاورزی، منابع طبیعی، شیالت، دام و آبزیان است، افزود

های مرتبط آغاز به کار کرد و اقدامات الزم برای تدوین روند عملکرد آن  های تحقیقاتی و سازمان هسال قبل با نمایندگانی از مؤسس

های تشخیصی گیاهی، کارگروه تولید گیاهان تراریخت، کارگروه  های تخصصی شامل کارگروه کیت وی به تشکیل کارگروه.انجام شد

خیصی دام، طیور و آبزیان و کارگروه انتقال ژن به دام، طیور و آبزیان های تش های تشخیصی دام، طیور و آبزیان، کارگروه کیت کیت

های  های مربوط به موضوع شده طی دو سال گذشته اقدام به تدوین اولویت های تشکیل کارگروه: در این کمیته اشاره کرد و ادامه داد

مرحله نهایی کردن آنها برای تصویب نهایی در کمیته هر کارگروه کردند که گزارش آنها نیز به کمیته ارائه شده و در حال حاضر در 

های تحقیقاتی بیوتکنولوژی در زمینه گیاهان، دام، آبزیان و میکروبی نیز از دیگر اقدامات این  اولویت: باقری خاطرنشان کرد.هستند

 .کمیته است که نسخه اولیه آن تدوین شده است

بندی ارائه دهند تا طی یک ماه  د اعضا طی دو هفته آینده نظرات را برای اولویتدر آخرین جلسه نیز قرار بر این ش: وی تصریح کرد

 .های تحقیقاتی بیوتکنولوژی در وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای مستندات نهایی شود آینده اولویت

زارت جهاد کشاورزی های مشترک بین کمیته بیوتکنولوژی و رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به همکاری

ای بین وزیر جهاد  نامه در همین زمینه تفاهم: فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یادآور شد و ستاد توسعه زیست

کشاورزی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای اجرایی کردن برخی موارد مرتبط با توسعه زیست فناوری منعقد 

صورت الکترونیک با پشتیبانی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و  تدوین و تهیه پنجره واحد و بهباقری از .شده است

 .فناوری ریاست جمهوری با هدف اجرای تمامی فرآیندها و صدور مجوزها از یک پنجره واحد و مشترک خبر داد

 01ریزی برای تهیه  اوری ریاست جمهوری، برنامههای مشترک با معاونت علمی و فن عالوه بر این، از همکاری: وی تأکید کرد

های مختلف با کمک محققان جهت توسعه فرهنگ بیوتکنولوژی است که  فناوری در زمینه نامه فنی و ترویجی راجع به زیست دست

 .ها را تا پایان سال جاری آماده انتشار کنیم نامه امیدواریم بتوانیم این دست

سایت مختص کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی به آدرس  اندازی وب گرفته جهت راه رتباقری با اشاره به اقدامات صو

ir.areo.biocom//:http نگاهی به وضعیت بیوتکنولوژی در جهان و "، از انتشار نخستین شماره گاهنامه بیوتکنولوژی با موضوع

 :این عناوین استخبر داد که شامل  "ایران 

 تعریف بیوتکنولوژی -0

 های عمده در بخش کشاورزی چالش -5

 کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی -5

http://biocom.areo.ir/
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 فناوری در بخش کشاورزی اسناد باالدستی زیست -0

 نگاهی به وضعیت بیوتکنولوژی کشاورزی در جهان -3

 وضعیت گیاهان تراریخت در جهان -6

 تمزایای کشت محصوالت تراریخ -3

 5105وضعیت گیاهان تراریخت در اواخر سال  -1

 های بیوتکنولوژی دام، طیور و آبزیان در جهان برخی یافته -0

 بازار جهانی بیوتکنولوژی -01

 نگاهی به وضعیت بیوتکنولوژی در ایران -00

 فناوری لزوم توجه به زیست -05

 فناوری در بخش کشاورزی ایران تاریخچه استفاده از زیست -05

 فناوری در اسناد باالدستی زیست -00

 فناوری کارگیری زیست های ملی در به آرمان -03

 جایگاه علمی کشور -06

 سهم ایران در تولیدات علمی زیست فناوری -03

 المللی جهت تولید مقاالت علمی های بین وضعیت ایران در همکاری -01

 زیهای نوین در وزارت جهاد کشاور وضعیت زیرساختی فناوری -00

 وضعیت موجود و مطلوب بیوتکنولوژی کشاورزی در کشور -51

 :های کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی را به شرح ذیل اعالم کرد وی فعالیت

 تدوین شرح وظایف کمیته بیوتکنولوژی -0

 :های تخصصی شامل تشکیل کارگروه -5

های تحت حمایت سازمان و  افراد متخصص شاغل در مؤسسه های تشخیصی گیاهی دارای هشت عضو اصلی از کارگروه کیت( الف

 ها نیز هیأت علمی دانشگاه

های تحت حمایت سازمان و نیز هیأت  عضو اصلی از افراد متخصص شاغل در مؤسسه 05کارگروه تولید گیاهان تراریخت دارای ( ب

 ها علمی دانشگاه

های تحت حمایت  ضو اصلی از افراد متخصص شاغل در مؤسسهع 0های تشخیصی دام، طیور و آبزیان دارای  کارگروه کیت( ج

 ها سازمان و نیز هیأت علمی دانشگاه

های تحت حمایت سازمان و  کارگروه انتقال ژن به دام، طیور و آبزیان دارای هفت عضو اصلی از افراد متخصص شاغل در مؤسسه( د

 ها نیز هیأت علمی دانشگاه

 الذکر ط چهار کارگروه تخصصی فوقارائه برنامه جامع عملیاتی توس -5

 های و مراکز تحقیقاتی تحت حمایت سازمان های تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی با نظرخواهی از تمام مؤسسه تدوین اولویت -0

 انتشار گاهنامه بیوتکنولوژی -3

 سایت کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی اندازی وب راه -6
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نامه بین ستاد و  فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری برای اجرایی کردن تفاهم تاد توسعه زیستهای مشترک با س همکاری -3

 :سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شامل

منظور تسهیل اخذ مجوزهای تولید و مصرف محصوالت زیستی داخلی، از  ایجاد پنجره واحد به"تشکیل کارگروه طرح جامع ( الف

 "ها العمل های انجام کار ازجمله حق با تعیین و اعالم فرآیند، زمان و هزینه( صورت الکترونیک ترجیحاً به)ربط  واحدهای ذی

 تدوین نشریات فنی و ترویجی بیوتکنولوژی کشاورزی( ب

 شرحوظایفکمیتهبیوتکنولوژیکشاورزیوزارتجهادکشاورزی

منظور تدوین نقشه  به)های مختلف بیوتکنولوژی کشاورزی  حوزه های کالن وزارت جهاد کشاورزی در تدوین و تعریف سیاست -0

های اجرایی در وزارت جهاد کشاورزی بر اساس اسناد  راه و مأموریت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت

 (باالدستی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج های تحقیقاتی بیوتکنولوژی کشاورزی و منابع طبیعی در سازمان  تدوین و اعالم اولویت -5

 های تحقیقاتی در سازمان کاری و هماهنگی فعالیت روزرسانی مستمر آنها جهت جلوگیری از پراکنده کشاورزی و به

 ها و مراکز تابعه ایجاد بانک اطالعاتی جامع بیوتکنولوژی در وزارت جهاد کشاورزی به تفکیک مؤسسه -5

 های و مراکز تا حصول نتیجه ص و کالن بیوتکنولوژی مؤسسههای شاخ حمایت و نظارت بر طرح -0

 ها و مراکز تابعه های در دست انجام مؤسسه ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت -3

تدوین مقررات و ضوابط مورد نیاز، اصالح مقررات و ضوابط موجود و بررسی و شناسایی موانع موجود و ارائه پیشنهادات برای  -6

 های بیوتکنولوژی منظور توسعه فعالیت ربط به آنها به مراجع ذی رفع

 ها و مراکز تابعه های موجود مؤسسه سازی ظرفیت های تشویقی برای فعال تدوین سیاست -3

های دولتی و  المللی در بخش های علمی و سایر مراکز تحقیقاتی داخلی و بین ها، انجمن های همکاری با دانشگاه بررسی حوزه -1

 صوصی فعال در زمینه بیوتکنولوژیخ

های درون سازمانی با همکاری و حمایت معاونت آموزش و ترویج سازمان  ها و مراکز تابعه با آموزش روزرسانی مؤسسه به -0

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

یان در زمینه بیوتکنولوژی بن های دانش های و مراکز تابعه و حمایت از شرکت سازی دستاوردهای مؤسسه کمک به تجاری -01

 کشاورزی

افزایی و استفاده بهینه از تجربیات، تجهیزات و منابع موجود  های بیوتکنولوژی کشاورزی برای هم ایجاد شبکه آزمایشگاه -00

 ها و مراکز تابعه مؤسسه

های تولیدی؛ برای تولید و ها و واحد ها، آزمایشگاه صالح صدور مجوز کارگاه تعیین و معرفی پنجره واحد، واحدهای ذی -05

 برداری از محصوالت بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی بهره

 اندرکاران و فعاالن حوزه بیوتکنولوژی در وزارت جهاد کشاورزی های ساالنه با دست برگزاری نشست -05

 ./های بیوتکنولوژی در وزارت جهاد کشاورزی تدوین و انتشار گزارش جامع ساالنه فعالیت -00

/news/fa/ir.iana.www//:http51103/01D%-1%D%AF1%B5%D 
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 تخم مرغ

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۹: تاریخ

  هاهاکلکلواگذاریتماماموربهتشواگذاریتماماموربهتش//گذارگذارایصدورپروانهدرواحدهایمرغتخمایصدورپروانهدرواحدهایمرغتخممیلیونقطعهمیلیونقطعه2828مازادمازاد

 .ترین دالیل بروز مشکالت امروز بازار دانست های بدون کارشناسی را از مهم مدیره اتحادیه میهن، صدور پروانه رئیس هیأت

58درشرایطفعلیبایدحداقل:وگویمفصلیباایاناعنوانکردهبودپیشازایننیزمدیرعاملاتحادیهمیهندرگفت

طورگذاراختصاصیابدتابتوانسیرصادراتراتاپایانسال،بهنعتمرغتخممیلیاردتومانازطرفدولتبهص

 .طبیعیکنترلکرد

های صادراتی از طرف دولت، به خبرنگار خبرگزاری  مدیره اتحادیه میهن نیز ضمن تأکید بر ارائه مشوق در این راستا رئیس هیأت

 .زند صادراتی، تولید مازاد، همچنان بر مشکالت دامن می در صورت پرداخت نشدن مشوق: گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

میلیون قطعه، بیش از حد  51ها به اندازه  اکنون صدور پروانه: مرغ در سال، افزود هزار تنی تخم 051رضا کاظمی، با اشاره به مازاد 

 .نیاز بوده و این مسئله کل صنعت را درگیر کرده است

هزار تن در سال  531مرغ کشور حداقل به  ین ظرفیت در تولید نقش داشته باشند، مازاد تخمبه گفته وی، اگر قرار باشد تمام ا

 .شویم رو می افزایش خواهد یافت که در صورت نداشتن برنامه برای بازاریابی، با یک فاجعه روبه

مرغ است، چگونه  ن تخمهزار ت 011وقتی ظرفیت صادرات در دنیا ساالنه حداکثر : این نماینده بخش خصوصی خاطرنشان کرد

های ایران نیز به احتمال قوی در آینده  درصدی را در این بازار از آن خود کرد؟ این در حالی است که همسایه 61توان سهم  می

 .مرغ ایران ندارند خودکفا شده و نیازی به تخم

زایی،  ذشته برای باال رفتن آمار اشتغالویژه در دولت گ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، به: کاظمی معتقد است

سال آینده نیز مجوز  51صدور مجوزها را بدون کارشناسی در دستور کار قرار داده و اکنون کار به جایی رسیده که حتی اگر تا 

 .نیاز از تأسیس واحد جدید باشد رسد کشور بی نظر می ای صادر نشود، باز هم به تازه

همین دلیل الزم است که تمام کارها در اختیار اتحادیه باشد تا بر اساس نیاز کشور، تولید را کنترل به : وی در پایان تصریح کرد

ها از اتحادیه  ها تضعیف قدرت را برای آنها به همراه خواهد داشت؛ زیرا در این شرایط، تولیدکننده نبود ابزار در دست تشکل. کند

 ./کنند تبعیت نمی

/news/fa/ir.iana.www//:http51361D%/0%13%D1%A3%D 
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 تخم مرغ
 جوان خبرنگاران - 1۹۳۱خرداد  ۴2: تاریخ

  تخممرغارزانمیشودتخممرغارزانمیشود

قیمت هر در صورت ادامه روند کاهش صادرات پیش بینی می شود که : دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .تومان برسد 311هزار و  5کیلوتخم مرغ به مرز 

با اشاره اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

هفته گذشته تا کنون میانگین هر  تومانی هر کیلو تخم مرغ از سه 311با توجه به کاهش : به وضعیت قیمت تخم مرغ اظهار داشت

  . تومان است 111هزار و  5الی  331هزار و  5کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

در حال حاضر تنها ابزار خروج مازاد تخم مرغ، صادرات است که متاسفانه به سبب عدم رقابت با ترکیه میزان صادرات به : وی افزود

 .شدت کاهش یافته است

این  تن تخم مرغ به عراق صادر می شودو این درحالیست که  031روزانه به طور میانگین : یزان صادرات گفتطالکش با اشاره به م

 .تن بوده است 311الی  611میزان در روزهای پر رونق 

مرغ هر کیلو تخم  در صورت ادامه این روند پیش بینی می شود که قیمت : وی با اشاره به قیمت تخم مرغ در ماه رمضان بیان کرد

 .تومان برسد 311هزار و  5به مرز هر کیلو 

تخصیص یارانه صادراتی به صادرکنندگان می تواند تاثیر بسزایی در : دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذا رتصریح کرد

 .میزان صادرات داشته باشد که متاسفانه این امر تا کنون صورت نگرفته است

ادرکنندگان، عراق ترجیح می دهد که واردات از ایران انجام دهد چرا که ترکیه با مشکالتی گفتنی است با تخصیص یارانه به ص

 .برای انتقال مواجه است

/news/fa/ir.yjc.www//:http3603011D%/1% 
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 (سایر )تولیدات باغی 
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 (سایر )یدات دام و طیور تول

  ۳۱/۴۹/۴۹ -فارس

ویژگیبرترآریننسبتبهنژادهایوارداتیویژگیبرترآریننسبتبهنژادهایوارداتی..//درصدمرغکشوررادارددرصدمرغکشوررادارد1818نژادایرانیآرینقابلیتتأمیننژادایرانیآرینقابلیتتأمین
درصد گوشت مرغ  11قابلیت تأمین « آرین»های دامی جاهد با بیان اینکه با اقدامات اصالح نژادی الین  مدیرعامل شرکت نهاده 

 . های دیگر این نژاد است گیری مناسب و کیفیت الشه از ویژگی بهبود ضریب تبدیل غذایی، کاهش تلفات، وزن: را دارد، گفت کشور

ه امنیت کننده دنیا و مهمترین تامین کنند کشور تولید 3صنعت مرغداری ایران جزء  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .غذایی کشور است

و همواره این  است( کاب فرانسه و راس انگلیس)وارداتی  های کشور در اختیار نژادهای درصد از جوجه 11 در حال حاضر بیش از

کشورهای صادر کننده، جوجه این نژاد را به ایران صادر نکنند، چه بالئی بر سر  اگر زمانی نگرانی در کشور وجود داشته است که

  ت مرغداری کشور خواهد آمد؟صنع

کرده و هم مردم کشور را در مصرف  تواند سود باالیی را نصیب مرغدار هم می  " آرین "این وابستگی در شرایطی اتفاق افتاده که 

 .تر بهره مند سازد مرغ سالم

، نگهداری و اصالح نژاد آن الین مرغ آرین در بابل در صنعت مرغداری برای کشور یک نقطه قوت است و حفظ بختانه وجود خوش

 .های صنعت مرغداری را مرتفع سازد تواند نگرانی می

سال اخیر فقط حفظ و نگهداری  03بخش اعظمی از تولید مرغ کشور وابسته به این نژاد بوده، اما طی  11ناگفته نماند قبل از سال 

درصد از بازار مرغ  5در حال حاضر فقط « آرین»وری که های وزارت جهاد کشاورزی بوده است، به ط الین مذکور در اولویت برنامه

 .دهد را پوشش می

ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید براساس ابالغیه رهبر معظم انقالب اسالمی   از آنجا که تأمین غذا و

های تولید این الین انجام شده  آرین و تواناییای پیرامون وضعیت الین مرغ  های وزارت جهاد کشاورزی است، مصاحبه جزء سیاست

 :خوانید است که در ادامه می

ایرانیکی :های الین مرغ آرین پرداخت و گفت به بیان ویژگی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حمید ورناصری در گفت

 .استکشوردارندهمرغالیندرجهان5از

به جز ایران کشورهای آمریکا، انگلیس، هلند، فرانسه، آلمان هم از توانایی فنی و : های دامی جاهد، افزود مدیرعامل شرکت نهاده

 .علمی برای تولید، حفظ و تکثیر مرغ به عنوان یک موجود استراتژیک برخوردارند

برای رسیدن به ضریب تبدیل غذایی باال، نژاد : کشور است، افزودوی با بیان اینکه الین مرغ آرین مصداق بارز اقتصاد مقاومتی در 

 .مرغ آرین مستلزم اصالح نژاد است

های  درصد بازار مرغ کشور از نژاد آرین است، آیا این نژاد قدرت رقابت با الین 5ورناصری در پاسخ به این سؤال که چرا فقط 

 .شد درصد بازار ایران از نژاد مرغ آرین تغذیه می 13حدود  11قا تا سال قدرت رقابت دارد و اتفا: وارداتی دیگر را ندارد، گفت

از  CIS درصد بازار کشور آذربایجان و بخش قابل توجهی از بازار کشورهای مشترک المنافع 011، 11تا قبل از سال : وی افزود

 .شد مرغ آرین تأمین می

بخش دولتی : ها تغییر کرد، تصریح کرد قدری استراتژی 11ز سال های دامی جاهد با بیان اینکه بعد ا مدیرعامل شرکت نهاده

 .خواسته در فضای رقابت با بخش خصوصی قرار گیرد، به همین دلیل بر حفظ و نگهداری الین آرین تمرکز کرده است نمی

http://www.farsnews.com/
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یریت پروژه به شرکت خیر، در قالب مد: وی در پاسخ به این سؤال که آیا الین مرغ آرین به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت

 .های دامی جاهد واگذار شده که این شرکت هم تابع قانون تجارت است نهاده

بخش : سال گذشته تمام تالش دولت حفظ و نگهداری از الین استراتژیک مرغ آرین بوده است، گفت 03ورناصری با بیان اینکه در 

 .خواسته رقیبی برای بخش خصوصی باشد دولتی نمی

البته برای نگهداری هر محصول باید آن محصول در بازار عرضه شود تا ایرادات و : های دامی جاهد افزود ت نهادهمدیرعامل شرک

 .کننده اقدامات اصالح نژادی بر روی آن انجام شود اشکاالت آن برطرف شود و مطابق سلیقه مصرف

العاده قوی و توانمند، در جهت ارتقاء امنیت غذایی  رم فوقوی با بیان اینکه باید در حفظ و نگهداری الین مرغ آرین به عنوان یک اه

ها باید  برای اینکه تولیدات الین مرغ آرین وارد بازار رقابتی و صادراتی شود، عالوه بر اتخاذ یک سری استراتژی: تالش کرد، گفت

 .تغییرات ژنتیکی در الین ایجاد شود

به عنوان مثال : باید شرایط انگیزشی جدیدی برای مرغداران ایجاد شود، گفتورناصری با بیان اینکه برای ورود به بازار داخلی 

های را تأمین کرد و به این ترتیب آسایش مرغدار را از بابت تأمین این موارد تأمین کرد، تا مرغدار  توان دان و جوجه مرغداری می

 .روی تولید و یا صادرات تمرکز کرد

هر : روزگی قابل عرضه به بازار است، گفت 53با بیان اینکه نژاد آرین سبک وزن است و در های دامی جاهد  مدیرعامل شرکت نهاده

میزان چربی آن کمتر و همچنین  0باشد، از لحاظ کیفیت بهتر است و ( کیلوگرم 053تا  055بین)تر  چقدر وزن و سایز مرغ پایین

 .تر است ها در آن پایین بیوتیک میزان مصرف آنتی

این نژاد در کاهش قیمت تمام شده و همچنین تأمین امنیت غذایی بسیار : که نژاد آرین یک نژاد گوشتی است، افزودوی با بیان این

ای از  در حال حاضر بخش عمده: شود، گفت میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می 5ورناصری با بیان اینکه ساالنه .مؤثر است

ریزی برای نژاد  خواهیم با برنامه شود و ما می ان یک نژاد غالب در کشور تأمین میمرغ گوشتی کشور از نژاد راس انگلیس به عنو

 .مرغ آرین در کنار این نژاد امکان یک رقابت سالم را فراهم کنیم

 .کند هایی اضافی را به بخش تولید وارد می مصرف مرغ سنگین با توجه به قیمت تمام شده هزینه: وی افزود

اقدامات اصالح نژادی بسیار پیچیده است و برای این کار عالوه بر تغییرات تکمیل : ی دامی جاهد گفتها مدیرعامل شرکت نهاده

 .تجهیزات و تغییرات زیر ساختی باید یک سری اقدامات پس از افزایش عرضه در بازار و مطابق با سالیق مردم انجام شود

ماهه  3با برخوداری از مرغ الین آرین در یک دوره : اد و مادر گفتورناصری با اشاره به توانمندی باالی کشور در تأمین مرغ اجد

 .درصد نیاز اجداد و مرغ مادر در هر شرایطی وجود دارد 011امکان تأمین 

های اخیر در بازارهای داخلی و خارجی  وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه یکی از مشکالت امروز مرغداران در سال

ایننژادازآنجاکهدرداخلکشورتولید :ها مؤثر است، گفت است، نژاد آرین تا چه اندازه در کاهش هزینه قیمت تمام شده

 .العادهرقابتیاستشود،بهلحاظقیمتتمامشدهفوقمی

بسته )درصد از قیمت تمام شده گوشت مرغ  03 - 51جوجه یک روزه حدود : های دامی جاهد گفت مدیرعامل شرکت نهاده

 .بنابراین کاهش این رقم در پایین آمدن قیمت تمام شده بسیار مؤثر است دهد، را تشکیل می( وسانات قیمت جوجه یا گوشت مرغن

روز کاهش یابد، عمال به  53روز به  03وقتی دوره پرورش از : روزه مرغ آرین اظهار داشت 53ورناصری با اشاره به دوره پرورش

 .یابد می تولید کاهش  مدت یک هفته هزینه

 .شود بنابراین ضریب تبدیل بهتر، خواب سرمایه کمتر و هزینه مصرف دارو و درمان کمتر می: وی گفت
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روز نخست رشد خود، میزان عملکرد  53  های یکروزه نژاد آرین در جوجه: های دامی جاهد بیان داشت مدیرعامل شرکت نهاده

روزگی ورود  56ها در طیور از روز  ارد فرانسه دارد، از طرف دیگر غالب بیماریهای مشابه راس انگلستان و هوب بهتری نسبت به نژاد

روز  01های مختلف بیش از  کنندگان در کشور اما از آنجا که مرغداران ایرانی برخالف دیگر تولید: ورناصری بیان داشت.کند پیدا می

نیاز به خوراک داشته و ضریب تبدیل کمتر   بیشتر از نژاد مشابهروز  53دارند، نژاد آرین پس از  های پرورشی را در سالن نگه می مرغ

 .های انگلیسی و فرانسوی دارد از مشابه

گیریبهبودضریبتبدیلغذائی،کاهشتلفات،وزنروزگی شامل  53نژاد آرین تا سن   های ژنتیکی قابلیت: وی تصریح کرد

های کشور است تا با  ستفاده از جوجه گوشتی آرین به مرغداریموجب توصیه متخصصان به ا است و این مناسبوکیفیتالشه

وری در  نسبت به کاهش قیمت تمام شده گوشت مرغ و افزایش بهره تر، های ژنتیکی و قیمت بسیار مناسب استفاده از قابلیت

 .ها اقدام شود مرغداری

دار، فروش  مرغ نطفه از نژاد آرین امکان فروش تخمعالوه بر صادرات گوشت مرغ : های صادراتی گفت ورناصری با اشاره به برنامه

آوری  انداز خوبی برای صادرات و ارز جوجه یک روزه گوشتی، جوجه مادر گوشتی و جوجه اجداد گوشتی هم وجود دارد که چشم

 .دارد

 تر از ایران عمل کرده است، چرا کشوری مثل ترکیه که الین مرغ ندارد، اما در بازارهای صادراتی موفقوی در پاسخ به این سؤال که 

های پرورش مدرن هزینه تمام شده در کشور ترکیه را کاهش و صادرات را قابل رقابت  پرداخت مجوزهای صادراتی و سیستم: گفت

 .کند می

 کشورهای فروشنده کاال: های دامی جاهد به یکی از مشکالت کشورمان در دوران تحریم اشاره کرد و گفت مدیرعامل شرکت نهاده

کردند که  فروختند و هزینه ریسک و معامله با ایران را هم دریافت می به ایران در دوران تحریم کاال را با قیمت باالتری به ایران می

 .شد همین موضوع منجر به افزایش قیمت تمام شده می

دارد از نظر کیفیت که با وزن استان های به سمت مصرف مرغ در صورتی که فرهنگ مصرف مرغ در کشور ما: وی بیان داشت

توانازنژادوارداتیراداردومی جوجههای آرینقابلیترقابتباتغییر داده شود،  است کیلوگرم 053تا 055  حدود

 .نمود مرغموردنیازمصرفیکشورراتامین گوشت درصد 18 آرین

ورود   جهاد کشاورزی مبتنی بر سیاست وزارت علمی و تجربه عملیاتی کشتار مرغ، بر پایه تحقیقات گوناگون: ورناصری گفت

با وزن  از نظر منافع ملی بزرگترین مزیت مصرف مرغ روزگی به کشتارگاه است، ضمن اینکه سن 53های صنعتی در  مرغ

 .است  کاهش مصرف دان مرغ استاندارد،
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 تولیدات دام و طیور
  ۳۱/۴۹/۴۹ -فارس

شاخصقیمتشاخصقیمت0505درصدیقیمتشیرزمستاندرصدیقیمتشیرزمستان853۰853۰کاهشکاهش//افزایشقیمتتولیدمحصوالتگاوداریافزایشقیمتتولیدمحصوالتگاوداری

    ..ازسویمرکزآمارایرانمنتشرشدازسویمرکزآمارایرانمنتشرشد83058305هایصنعتیکشورزمستانهایصنعتیکشورزمستانتولیدکنندهمحصوالتگاوداریتولیدکنندهمحصوالتگاوداری

از سوی  0500های صنعتی کشور زمستان  ، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداریخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

به عدد  0500های صنعتی در فصل زمستان  شاخص کل قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری.مرکز آمار ایران منتشر شد

درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان  5553درصد کاهش را نسبت به فصل قبل و  1551که  رسید 500501

درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیشترین افزایش  5516در فصل مورد بررسی شاخص قلم گوساله نر زیر چهارماه با .دهد می

درصد کاهش نسبت به فصل قبل، با بیشترین  0550ه غیرباردار با و این در حالی است که شاخص قلم گاو تلیس.رو بوده است روبه

درصد افزایش نسبت به  3503در فصل مورد بررسی شاخص قیمت کل، در استان کهکیلویه و بویر احمد با .کاهش مواجه بوده است

ین کاهش مواجه بوده درصد کاهش در شاخص کل نسبت به فصل قبل با بیشتر 5530فصل قبل بیشترین افزایش و استان یزد با 

گوساله  5560گاو نر داشتی منفی  1553درصد گاو شیری منفی  0550نسبت به فصل قبل  00گاو تلیسه غیرباردار زمستان .است

 .بوده است 1530کود منفی  1553شیر منفی  556گوساله نر زیر چهارماه  1505گاو حذفی شیری وازده منفی  1531پرواری 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۱: تاریخ

بکدربکدرهزاررأسدامسهزاررأسدامس885885صادراتصادرات//میلیاردیمیلیاردی288288هزارتنیصادراتمحصوالتلبنیبامشوقهزارتنیصادراتمحصوالتلبنیبامشوق88.88.افزایشافزایش

  ماهماهفروردینفروردین

 .معاون وزیر جهاد کشاورزی از موافقت مقامات دولتی در پرداخت مشوق صادراتی لبنیات خبر داد

 :وحیدزندیفخر-(ایانا)خبرگزاریکشاورزیایران

ار آن را ب ای بود که وزیر جهاد کشاورزی درست یک ماه قبل در آن ورود و برای نخستین بحث مشوق صادراتی برای لبنیات، مسئله

اگر این مهم ": در این مراسم، حجتی گفت. ای کرد در مراسم امضای تفاهمنامه میان وزارتخانه و سازمان ملی استاندارد رسانه

هایی حتی در کشورهای پیشرفته نیز وجود  تحقق نیابد، محصوالت ایرانی قادر به رقابت با کشورهای دیگر نیست؛ چنین حمایت

 ".شوند مند می های فراوانی بهره یارانهداشته و تولیدکنندگان از 

های گوناگونی در این باره از طرف مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی به ویژه معاونت تولیدات دامی،  البته پس از آن نیز مصاحبه

اشاره  "میلیارد تومانی برای صادرات محصوالت لبنی 511درخواست مشوق "توان به خبری با عنوان  جمله می منتشر شد که از آن

 .کرد

تری از این مقوله را  زوایای تازه( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  بر این اساس، معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

هزار تنی در صادرات  311ق صادراتی، افزایشی میلیارد تومان مشو 511شود با اختصاص  بینی می پیش: مطرح کرد و گفت

 .محصوالت لبنی عالوه بر مقداری که اکنون وجود دارد، اتفاق بیفتد

البته : هزار تن محصوالت لبنی به کشورهای دیگر صادر شده، افزود 311حسن رکنی با اشاره به اینکه در دوسال گذشته حدود 

ترین  های جهانی است؛ زیرا کوچک ترین پارامترهای آن، نرخ که یکی از مهم رسیدن به این مقدار، تابع عوامل مختلفی است

 .ها تأثیرگذار خواهد بود تغییرات بر قیمت

قبل از افزایش صادرات، باید مصرف سرانه داخلی را اصالح کرد و این امر به اصالح الگوی مصرف مردم مربوط : وی معتقد است

ویژه برای کودکان ممکن  توان لبنیات را جایگزین تبلیغات مضری کرد که به بنابراین می. ندها آن را دنبال کن است که باید رسانه

 .است عوارض بسیاری را ایجاد کند

کلیات موضوع، موافقت مسئوالن ارشد دولت را کسب کرده و در سازمان مدیریت، کار : رکنی درباره مشوق صادراتی خاطرنشان کرد

رود هرچه زودتر تخصیص اعتبار  ست؛ بنابراین اجرای فاز نخست در دستور کار قرار گرفته و امید میکارشناسی آن به اتمام رسیده ا

 .در این زمینه صورت بگیرد

هزار رأس دام زنده به  511سال گذشته یک میلیون و : وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره صادرات دام زنده ادامه داد

 .ریخت افتاد، بازار داخلی به هم می ن اتفاق نمیکشورهای مختلف صادر شد که اگر ای

تصمیم بر این است که در سال جاری نیز روند صادرات ادامه داشته باشد تا دام زنده مازاد : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

هایی که با  با هماهنگی رود هزار رأس دام سبک در فروردین امسال صادر شد و احتمال می 010بر این اساس، . از کشور خارج شود

رأس نیز دام سنگین  011گیرد، این روند سیر صعودی داشته باشد؛ البته در همین ماه،  کشورهای حوزه خلیج فارس انجام می

 .صادر شده که رقمی اندک است

http://www.iana.ir/fa/news/30110/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/news/30110/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/news/30110/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/news/30632/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-200-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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در تولید لبنیات رشد اگرچه کشور : ها اظهار داشت رکنی در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر چگونگی رعایت اصول اولیه در دامداری

درصد هزینه اقالم خوراکی توسط خود  03مطلوبی داشته، اما در بخشی از زنجیره به ویژه تامین خوراک، مزیتی نداریم؛ بنابراین تا 

 .شود و از سوی دیگر وابستگی به مراتع بسیار اندک است دامدار پرداخت می

ها جزو چند کشور برتر دنیا محسوب شده و  نژاد و میانگین تولید سرانه در دام به گفته وی، ایران از لحاظ رعایت اصول اولیه، اصالح

تواند درست  ها نمی اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام گرفته است؛ بنابراین ادعای رعایت نشدن اصول اولیه در دامداری

 ./باشد

/news/fa/ir.iana.www//:http51156D%/1%A3%D0%10%D1%B5%D1%A 
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 تولیدات دام و طیور
 ایسنا - 1۹۳۱خرداد  7جمعه 

  برابربیشترازظرفیتمراتعاستبرابربیشترازظرفیتمراتعاست33""دامدام""چرایچرای

 محیط زیست  -اجتماعی :  سرویس

ها سبب  این پیشرفت: بر روی کره زمین اتفاق افتاده، گفت 51تا  03ی که در قرن های استاد دانشگاه تهران با اشاره به پیشرفت

 . تسلط انسان بر کره زمین و طبیعت شد و به طور کلی سیمای کره زمین را تغییر داد

های انسان در  دخالت: افزود ،(ایسنا)خبرگزاریدانشجویانایران«محیطزیست»وگوباخبرنگارحسینآخانیدرگفت

وری  وری از آن باعث شد که برای مردم بر کره زمین رفاه ایجاد شود ولی پس از مدت کوتاهی مشخص شد که بهره بیعت و بهرهط

های آن بیش از توان ترمیمی زمین بوده است و به همین دلیل با انواع مشکالت طبیعی مانند  از طبیعت و استفاده از ظرفیت

وت، افزایش ریزگردها و باران اسیدی در مناطق مختلف مواجه شویم و همین مشکالت باعث های متفا گرمایش زمین، ایجاد آلودگی

 . را که ما امروزه از نظر محیط زیستی در اختیار داریم آیندگان از آن محروم بمانند "رفاهی"شد 

ایم و حال با  ترل مصرف کردهما در کشور خود تمام منابع محیط زیستی را به صورت غیرقابل کن: این فعال محیط زیست بیان کرد

 . آثار سوء این نوع برخورد مواجه هستیم

ما امروزه راهکارهای الزم برای اصالح اشتباهات در زمینه محیط زیست را در اختیار : آخانی با اشاره به پیشرفت دانش بشری، گفت

ن رفتن آب می شود، این در حالیست که با های عمیق باعث اسراف و از بی های غیرعلمی و گسترش چاه سدسازی: وی گفت. داریم

 . استفاده از راهکارهای علمی می توانیم جلوی این اسراف را بگیریم

این عمل فرسایش شدید : در کشور را سه برابر ظرفیت مراتع دانست و تصریح کرد "رویه دام بی"این استاد دانشگاه همچنین چرای 

چون در کشور ما میزان : ه تولید گازهای گلخانه ای در ایران بسیار زیاد است، گفتآخانی با بیان اینک. خاک را به دنبال دارد

کنند برویم و همچنین صنایع آلوده کننده را از کشور دور  ای تولید می بارندگی کم است نباید به سمت صنایعی که گازهای گلخانه

باید مردم را تشویق کرد که از وسایل حمل و نقل : این فعال محیط زیست همچنین با اشاره به بحث حمل و نقل گفت. کنیم

گذاری  آهن و مترو در شهرها سرمایه ها و حمایت از صنایع خودروسازی در توسعه راه عمومی استفاده کنند و به جای گسترش جاده

برای تولید آنها می  های زیادی که سالیانه میزان زیادی از محصوالت غذایی و کشاورزی با وجود هزینه: وی در پایان گفت. کنیم

 . های الزم و مدیریت صحیح جلوی این کار را بگیریم توانیم با استفاده از تکنولوژی روند؛ در حالیکه می شود، از بین می

/news/fa/ir.isna.www//:http03151315305DA%/%16% 
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 چای

  ۳۱/۴۹/۴7 -فارس

مطالباتمعوقچایکارانپرداختنشدهاستمطالباتمعوقچایکارانپرداختنشدهاست
مبلغ ناچیزی به صورت : رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای هنوز اعالم نشده است، گفت

 . اران پرداخت شده استالحساب بابت خرید تضمینی برگ سبز چای به چایک علی

برگ سبز چای به پایان رسیده است،  با بیان اینکه چین اول بهاره خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ایرج هوسمی در گفت

 .با توجه به شرایط آب و هوایی وضعیت برداشت خوب بود: گفت

وضعیت پرداخت : نرخ قطعی خرید تضمینی برگ سبز چای اعالم نشده است، افزود اینکه هنوز نتقاد ازا رئیس اتحادیه چایکاران با

الحساب به حساب  مطالبات کشاورزان در سال جاری خوب نیست و بابت خرید برگ سبز چای تاکنون مبلغ ناچیزی به صورت علی

 .چایکاران واریز شده است

خرید برگ سبز چای در سال زراعی جاری در نظر گرفته شده که این افزایش قیمت درصدی برای  05تا  01افزایش : وی گفت

 .های تولید نیست جوابگوی هزینه

اند و چای ایرانی  های چای ایرانی نسبت به چای وارداتی مردم به خرید این محصول روی آورده با توجه به مزیت: هوسمی گفت

 .مشتری خود را یافته است

امسال در چین اول نسبت به سال : هزار تن برداشت شد، اظهار داشت 31در چین اول برگ سبز چای حدود  هوسمی با بیان اینکه

 .درصد اضافه برداشت داشتیم 51گذشته 

 .شود تیر ماه آغاز می 01برداشت چین دوم برگ سبز چای از پنجم تا : وی افزود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http05031513110331 
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 چای
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ

  میلیاردتومانبرآوردشدمیلیاردتومانبرآوردشد.1.1ارزشچایبهارهارزشچایبهاره

و درصد برگ سبز درجه د 53درصد تولید بهاره را برگ سبز چای درجه یک و  33در حالی که : رئیس سازمان چای کشور گفت

 .کنیم بینی می میلیارد تومان برای آن پیش 13دهد، ارزشی معادل  تشکیل می

درباره وضعیت تولید در چین نخست برگ ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس سازمان چای کشور امروز در گفت

دهد،  درصد برگ سبز درجه دو تشکیل می 53درصد تولید بهاره را برگ سبز چای درجه یک و  33در حالی که : سبز چای گفت

 .کنیم بینی می میلیارد تومان برای آن پیش 13ارزشی معادل 

 01هزار تن آن درجه یک و  51هزار تن برگ سبز چای تاکنون برداشت شده است که  01در مجموع : محمدولی روزبهان افزود

 .دهد هزار تن نیز برگ سبز درجه دو را تشکیل می

با وجود آنکه قیمت تضمینی برگ سبز چای هنوز اعالم نشده است، همچنان منتظر هستیم و آنچه که : کردوی خاطرنشان 

 .عنوان ارزش ریالی محاسبه شده، تقریبی است به

 .شود صورت تدریجی آغاز می خردادماه به 55برداشت چین دوم برگ سبز چای نیز از : روزبهان ادامه داد

های رهاشده وارد عرصه تولید شده است، اما به گفته  های چای کشور بازگشته است و بخشی از باغ غدر حالی که روحیه امید به با

 .کننده است مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال، وضعیت معیشیتی چایکاران، نگران

اما عدم اعالم قیمت ای رقم خورده که برداشت خوبی پیش رو باشد،  گونه با وجود آنکه شرایط جوی به: ایرج هوسمی معتقد است

 .وجود آورده است هایی را به تضمینی برگ سبز چای و نحوه پرداخت به چایکاران نگرانی

کند که چای ایرانی جای خود را باز کرده است، پس نباید با ناامیدی چایکاران، تولید این محصول ارگانیک ایرانی را  وی تأکید می

 ./دار کنیم خدشه

/news/fa/ir.iana.www//:http51151D%/1%A 
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 چای
 ایسنا - 1۹۳۱خرداد  2یکشنبه 

  درصدیهندوسریالنکادربازاردرصدیهندوسریالنکادربازار1111سهمسهم//چایخارجیهمارزانشدچایخارجیهمارزانشد

که بر اساس آمارهای رسمی سال  شده، چرا 0505تر از سال  چای خارجی هم مانند دیگر محصوالت وارداتی در سال گذشته ارزان

تر شده است، اما قیمت این محصول در  درصد نسبت به سال قبل از آن ارزان 3گذشته قیمت هر کیلوگرم چای وارداتی بیش از 

 . بازار نسبت به گذشته کاهش پیدا نکرده است

هزار  311میلیون و  551به ارزش  تن چای خشک از کشورهای مختلف 011هزار و  30به گزارش خبرنگار ایسنا، سال گذشته 

 . دهد نشان می 0505ماهه سال  05درصد کاهش را نسبت به  353درصد افزایش و از نظر ارزشی  150دالر وارد شد که از نظر وزنی 

شده است که این مسئله نشان از  0505تر از سال  درصد ارزان 350چرا که قیمت هر کیلوگرم چای خارجی در این بازه زمانی 

کاهش قیمت چای خارجی در بازار جهانی در کنار دیگر محصوالت غذایی است که البته قیمت این محصول در چند سال گذشته 

 . نیز روند کاهشی داشته است

ن جزو فروشندگان چای به تاجران ایرانی هستند که البته در ای... ، اسلواکی، ترکیه، سریالنکا ، سورینام، کنیا، هند وٰ  چین، استرالیا

اند و سهمی  هزار تن چای تقریبا همه بازار چای خارجی را قبضه کرده 55هزار تن و هند با فروش  55میان سریالنکا با فروش 

 . درصد در بازار چای خارجی ایران دارند 11بیش از 

حجم بسیاری نیز به هزار تنی چای در سال گذشته  30هزار تن تولید چای ایرانی و واردات بیش از  00گرچه به غیر از حدود 

هزار تنی  001شود چرا که به گفته محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای نیاز ساالنه  صورت غیر قانونی و قاچاق به کشور وارد می

شود که نیمی از واردات چای  درصد از واردات تامین می 11درصد از محل تولید داخلی و حدود  51کشور به چای خشک تا حدود 

شود که خبری از استاندارد که اخیرا برای بسیاری از محصوالت اجباری شده است،  یررسمی و به صورت قاچاق انجام میاز مبادی غ

 . در آن نیست

/news/fa/ir.isna.www//:http03151511301DA%/%16%D1% 
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 خرما 

  ۳۱/۴۹/۴2 -فارس

هایمسلماننشینچینهایمسلماننشینچینارسالخرمایرایگانبهاستانارسالخرمایرایگانبهاستان//خرمایماهرمضانتأمیناستخرمایماهرمضانتأمیناست
سازی و توزیع خرمای ماه مبارک رمضان هر ساله توسط بخش خصوصی انجام  رئیس انجمن ملی خرمای کشور با بیان اینکه ذخیره

 . ز خرما است و مشکلی برای تأمین این محصول در ماه مبارک رمضان وجود نداردها مملو ا سردخانه: شود، گفت می

میزان تولید خرمای کشور به طور متوسط ساالنه : گفت خبرگزاری فارسبا خبرنگار اقتصادی   وگو محسن رشید فرخی در گفت

 .حدود یک میلیون تن است

های تولید کننده این محصول فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان و سیستان و  استان: افزود خرمای کشوررئیس انجمن ملی 

 .بلوچستان است

این محصول به آمریکای شمالی و اروپا صادر : شود، تصریح کرد صادر می  درصد خرما 55تا  03حدود  وی با بیان اینکه ساالنه

روسیه، هند و چین هم از جمله : شود، گفت ای از خرمای ایران به مالزی صادر می بخش عمدهرشید فرخی با بیان اینکه .شود می

 .متقاضیان خرمای ایران هستند

چین به تازگی به جمع مشتریان خرمای ایران پیوسته است و با اقداماتی که برای : رئیس انجمن ملی خرمای کشور بیان داشت

 .افزایش یابد این کشور شود امیدواریم صادرات خرما به معرفی این محصول در این کشور انجام می

های مسلمان نشین چین ارسال  سال گذشته هر سال در ماه رمضان چند کانتینر خرما به صورت هدیه به استان 5در : وی افزود

 .شود تا بدین ترتیب مردم این کشور با خرمای ایران آشنا شوند می

های انجام شده با  بار به کشورش مقررات خاصی دارد که با رایزنی ای واردات میوه و ترهکشور چین بر  :رشید فرخی بیان داشت

 .مسئوالن این کشور، تالش داریم تا این مقررات تسهیل شود

 میلیوندالریخرما388صادرات*

است که تالش  میلیون دالر 511ارز آوری حاصل از صادرات خرما برای کشور حدود : رئیس انجمن ملی خرمای کشور، گفت

 .میلیون دالر افزایش دهیم 311سال آینده این رقم را به  0کنیم تا در  می

 .شود بازار این محصول براساس عرضه و تقاضا تعیین می: وی در مورد بازار خرما در ماه مبارک رمضان اظهار داشت

امسال : رمضان بر عهده بخش خصوصی است، گفت سازی و توزیع خرما برای ایام ماه مبارک رشید فرخی با بیان اینکه کار ذخیره

 .ها مملو از خرما است و هیچ مشکلی برای تأمین خرمای مورد نیاز مردم در این ایام وجود ندارد هم سردخانه

 .رسد درصد از خرمای تولیدی کشور در ماه رمضان به مصرف می 01حدود : رئیس انجمن ملی خرمای کشور بیان داشت

این محصول در حال حاضر در  افتی بیشترین تقاضا را در ماه رمضان دارد و قیمت هر کیلوگرم ازخرمای مض: وی گفت

 .تومان است 311هزار و  0هزار تا  0ها بین  فروشی عمده
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 خرما
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ

  آفتزنجرهخرمادرشهرستانبمکنترلشدآفتزنجرهخرمادرشهرستانبمکنترلشد

آفت زنجره خرما هم اکنون : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به شیوع آفت زنجره خرما طی سال های گذشته در بم گفت

 .در این شهرستان تحت کنترل است

آفت زنجره خرما هم اکنون : اشاره به شیوع آفت زنجره خرما طی سال های گذشته در بم گفترئیس سازمان حفظ نباتات کشور با 

 .در این شهرستان تحت کنترل است

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی باغستانی در بازدید از شیوه های تلفیقی مبارزه با آفت 

توابع کرمان،اقدامات اتخاذ شده اخیر برای مبارزه با آفت زنجره در شهرستان بم را مطلوب ارزیابی زنجره خرما در شهرستان بم از 

وی هرس، تغذیه، و بهداشت درختان باغ ها را از جمله مهمترین اقدامات در راستای مبارزه با آفت زنجره خرما برشمرد و .کرد

 .شده در راستای مبارزه با آفت زنجره است حذف و جابجایی نخیالت یکی از اقدامات انجام: اظهار کرد

بیش از هفت هزار نخل در مرحله نخست اجرای طرح مبارزه با آفت زنجره خرما در شهرستان بم در بیش از پنج هزار : وی گفت

 .هکتار سطح آلوده منطقه جابجا و یا حذف شدند

بزرگترین : ن راه مبارزه با آفت زنجره دانست و تاکید کردرئیس سازمان حفظ نباتات کشور استفاده از شیوه های شیمیایی را آخری

 .دستاورد یک سال اخیر در بخش کشاورزی بم، حذف سمپاشی هوایی بود

 .با توجه به آثار سوء زیست محیطی و بافت خانه باغی بم و بروات بر روی شیوه سمپاشی هوایی خط بطالن کشیده ایم: وی افزود

در این : پاشی زمینی را یکی از شیوه های کاربردی برای مبارزه با آفت زنجره بیان کرد و گفتوی در عین حال استفاده از سم

 .دستگاه سمپاش زمینی به کار گرفته شده است 061زمینه حدود 

روز  01سطح آلوده ای که در سمپاشی هوایی، طی مدت : باغستانی، سم پاشی زمینی را موثر تر از نوع هوایی آن دانست و گفت

 .روزه سم پاشی می شود 03پاشی می شد، در شیوه زمینی سم 
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 خرما
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ

  درآستانهرمضاندرآستانهرمضانافزایشقیمتخرماافزایشقیمتخرما//رونقبهبازارصادراتخرمابازگشترونقبهبازارصادراتخرمابازگشت

 01صادرات خرما به کشورهای اروپایی، آسیای میانه، روسیه و چین با آهنگ رشد همراه شده که باعث تشکیل حباب قیمتی تا 

 .هزار تومان در داخل کشور و در آستانه ماه رمضان شده است

صادرات خرما نسبت به : با اعالم این خبر گفت (ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن خرما امروز در گفت

 .درصدی داشته که بازار داخلی خرمای کشور را نیز دستخوش تغییر قرار داده است 01سال گذشته نرخ رشد بیش از 

در  رسد قرار گرفتن ایران نظر می علت افزایش صادرات خرما هنوز بررسی کارشناسی نشده است، اما به: اصغر موسوی افزود سیدعلی

 .پسابرجام و استقبال سایر کشورها از تعامل اقتصادی با ایران در آن مؤثر باشد

رسد روسیه، هند و چین بازار مناسبی  نظر می هزار تن برآورد شده است و به 511ظرفیت صادرات خرما تا : وی خاطرنشان کرد

 .برای خرمای کشورمان باشند

شود، اما صادرات خرما به  کنگ به چین صادر می ای صادراتی ایران از مرز هنگدر زمان حاضر بخشی از خرم: موسوی ادامه داد

 .اروپا و آسیای میانه نیز روند صعودی به خود گرفته است

 هزارتومانقدکشید88خرمادرآستانهرمضانتا

 .کند گونه افزایش پیدا می بابصورت ح هرساله با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، قیمت خرما به: دبیر انجمن خرما تصریح کرد

هزار تومان رسیده  0های پایانی سال گذشته به بیش از  تومان در ماه 311هزار و  اکنون نیز قیمت خرما از یک هم: وی یادآور شد

ن کنندگان به امید جبرا علت نبود بازار مصرف پررونق در طول سال است و توزیع افزایش نرخ خرما به: موسوی تأکید کرد.است

 .کنند رکورد حاکم بر بازار محصول خود، اقدام به افزایش حبابی خرما می

 خرمابهاندازهکافیبرایسفرهرمضانوجوددارد

هزار تن خرمای تجاری در انبارهای کشور  511حجمی بیش از : دبیر انجمن خرما با اشاره به خرمای موجود در انبارها اظهار داشت

 .خگوی نیاز بازار باشدتواند پاس موجود است که می

رسد خرمای سال جدید امسال برای  نظر می شود؛ لذا به خرمای نوبرانه از اوایل تیرماه به مرور وارد بازار می: وی همچنین گفت

 .مصرف ماه رمضان نرسد

از بازارپسندی مناسبی در شود که  های تجاری و باارزش ایران شناخته می عنوان یکی از گونه خرمای پیارم به: موسوی در ادامه افزود

 .داخل و خارج کشور برخوردار است

اطالعی کرد، اما اظهار داشت خرمای پیارم جزو  وی درباره انتشار خبری با عنوان ثبت ملی خرمای پیارم به نام هرمزگان ابراز بی

علت قابلیت نگهداری بلندمدت،  و بهشود که به خرمای شکالتی معروف بوده  ترین ارقام خرمای دنیا محسوب می ترین و گران مرغوب

 ./ای در سبد مصرف داخلی و صادراتی برخوردار است از جایگاه مقتدرانه

/news/fa/ir.iana.www//:http51015D%/1%B0%D0% 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/30902/%D8%B1%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

81 
 

 خرید تضمینی

 ۳۱/۴۹/۴۹-فارس

درصدپولگندمبهکشاورزانپرداختنشدهاستدرصدپولگندمبهکشاورزانپرداختنشدهاست3838//میلیونتنگذشتمیلیونتنگذشت22خریدتضمینیگندمازمرزخریدتضمینیگندمازمرز
از آغاز برداشت : استان کشور در حال انجام است، گفت 03مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در  

 . میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد 5تاکنون بیش از 

میلیون تن  5به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری از خرید بیش از  خبرگزاری فارسی به گزارش خبرنگار اقتصاد

میزان خرید امسال در مقایسه با مدت مشابه : گندم از کشاورزان به قیمت تضمینی تا صبح روز سوم خرداد ماه خبر داد و گفت

 .هزار تن افزایش داشته است 311از سال گذشته بیشتر 

 05هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به قیمت تضمینی از کشاورزان در  61میلیون و  5تاکنون : افزود شرکت بازرگانی دولتی

 .استان کشور خریداری شده است

هزار تن گندم از کشاورزان  031لیون و می مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعالم اینکه سال قبل در همین تاریخ یک

 .درصد رشد داشته است 53جاری  میزان خرید گندم در سال: خریداری شده بود، اعالم کرد

علیرغم : ، اظهار داشت00معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز زود هنگام فصل برداشت گندم کشور در اواخر اسفند ماه سال 

ر سیستان و بلوچستان، برودت هوا و بارندگی های اخیر، فصل برداشت گندم در بسیاری از مناطق برداشت زود هنگام گندم د

 .اند استان کشور وارد عملیات برداشت و خرید گندم شده 05کشور را با تاخیر مواجه کرده است، به گونه ای که در حال حاضر 

میلیون تن گندم  053استان کمتر از  03ور آغاز شده بود و این استان کش 03سال قبل در این تاریخ خرید تضمینی در : وی افزود

هزار میلیارد ریال  53های خریداری شده حدود   ارزش کل گندم: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد.خریده بودند

 .پرداخت شده است میلیارد ریال به حساب کشاورزان 631هزار و  ها به مبلغ درصد بهای گندم 31تاکنون است که 

با توجه به رشد فعلی خرید تضمینی گندم، پیش بینی خرید : های آینده افزود قنبری با اشاره به روند روبه رشد خرید گندم در ماه

 .جاری محقق خواهد شد و نیازی به واردات گندم جهت تامین آرد مورد نیاز کشور نیست میلیون تن در سال 01تا 

هزار تن گندم در رتبه اول خرید کشور قرار دارد و پس  551یک میلیون و  حاضر استان خوزستان با خریددر حال : وی تصریح کرد

استان بیشترین خریدار  3هزارتن،  01هزار تن و بوشهر  001هزار تن، کرمان  031هزار تن، ایالم  501های؛ فارس  از آن استان

: ن؛ همچنین از خرید دانه روغنی کلزا توسط این شرکت خبر داد و گفتمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایرا.گندم کشور هستند

 .هزار تن کلزا توسط مراکز خرید این شرکت از کلزا کاران خریداری و تمامی وجوه آن نیز پرداخت شده است 03تاکنون بیش از 

تن اعالم  551هزار و  05ن با خرید معاون وزیر جهاد کشاورزی بیشترین میزان خرید کلزا در کشور را مربوط به استان خوزستا

 .کرد
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 دانه های روغنی

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۱: تاریخ

درصدیتولیدپنبهدردرصدیتولیدپنبهدر.5.5افزایشافزایش//هایاقتصادمقاومتیهایاقتصادمقاومتیدانهازبرنامهدانهازبرنامهیروغنازپنبهیروغنازپنبهدرصددرصد.8.8استحصالاستحصال

  کشورکشور

دانه در  درصدی روغن از پنبه 03های اقتصاد مقاومتی، استحصال  برای دستیابی به خودکفایی روغن در کشور و در راستای سیاست

 .دستور کار است

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت های روغنی، پنبه و گیاهان صنعتی مدیرکل دانه

عنوان گیاه صنعتی یکی از محصوالتی است که کشور را برای رسیدن به خوداتکایی در روغن  پنبه به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)

هزار تن  31در کشور باید میزان تولید الیاف پنبه را از  برای دستیابی به اهداف خوداتکایی: ابراهیم هزارجریبی افزود.کند کمک می

 .برسانیم 0010هزار تن تا افق  036به 

درصدی  63درصدی سطح و افزایش  00هایی همچون افزایش  برای افزایش تولید به مقدار مورد نظر به مؤلفه: وی خاطرنشان کرد

کاران به کشت این محصول، از سال گذشته افزایش سطح کلید خورد  نبهدر راستای ترغیب پ: هزارجریبی ادامه داد.تولید نیاز داریم

 .هزار هکتار برسد 055هزار هکتار به  35و قرار است سطح زیر کشت از 

های وزارت جهاد کشاورزی مدنظر است و تالش  ترین برنامه عنوان اصلی باال بردن راندمان در واحد سطح به: وی تصریح کرد

 .کیلوگرم وش در هکتار برسانیم 011هزار و  کیلوگرم به سه 011عدد دوهزار و کنیم که آن را از  می

های  ریزی ها و برنامه سری از طرح با اجرای یک: هزار تن برشمرد و یادآور شد 031هزارجریبی تولید وش پنبه در شرایط حاضر را 

 .هزار تن برسد 036شده قرار است تولید وش پنبه به  انجام

 درصدروغنرادارد.2یتاستحصالگیاهپنبهقابل

در : های روغنی، پنبه و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان استحصال روغن از گیاه پنبه تأکید کرد مدیرکل دانه

 .دانه مدنظر است درصدی روغن از پنبه 03های اقتصاد مقاومتی در راستای خوداتکایی، استحصال  سیاست

توان از کنجاله آن برای تغذیه دام  درصد روغن را دارد که عالوه بر آن می 53اه پنبه قابلیت استحصال حدود گی: وی اظهار داشت

کشاورزان در حخال کشت هستند و آمار واقعی سطحی که به : هزارجریبی درباره وضعیت کشت پنبه در سال جاری گفت.بهره برد

 .زیر کشت رفته است تا اوایل تیرماه مشخص خواهد شد

 یابدمشکالتپنبهحلشود،رغبتکشاورزانبهکشتافزایشمی

زراعت پنبه : های روغنی، پنبه و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی درباره مشکالت کشت پنبه در کشور افزود مدیرکل دانه

بودن بازدهی اقتصادی در های برداشت و پایین  دلیل برداشت سنتی و کمبود کارگر دشوار است و همچنین گران بودن ماشین به

 .شود مقایسه با سایر محصوالت رقیب از دیگر مشکالت این گیاه محسوب می

خیز دنیا نتوانیم  بازرگانی نامناسب این محصول از دیگر دالیلی است که باعث شده در مقایسه با کشورهای پنبه: وی خاطرنشان کرد

 .رقابت کنیم

تر شدن  تواند به اقتصادی ها با توسعه برداشت ماشینی ازجمله راهکارهایی است که می هپایین آوردن هزین: هزارجریبی ادامه داد

 .تولید کمک کند
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وری آب و ترویج  کشت ارقام زودرس با کم کردن طول دوره رشد و توسعه کشت نشائی با تأکید بر افزایش بهره: وی تصریح کرد

 ./دنبال استفاده از ارقام جدید و برتر دنیا هم هستیم آبیاری میکرو در نظر گرفته شده است و عالوه بر آن به

/news/fa/ir.iana.www//:http51100D%/1%A3%D1%B5%D1%%AA 
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 دانه های روغنی
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ

  شودشودتنسویاامروزدرتاالرمحصوالتکشاورزیعرضهمیتنسویاامروزدرتاالرمحصوالتکشاورزیعرضهمیهزارهزار  2828

 .هزار تن سویا در تاالر محصوالت کشاورزی خواهد بود 51بورس کاالی ایران امروز میزبان عرضه 

هزار تن سویا در تاالر محصوالت  51، بورس کاالی ایران امروز میزبان عرضه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن شکر سفید نیز امروز عرضه  011های رسیده از این تاالر چهارهزار و  همچنین طبق آخرین گزارش. شاورزی خواهد بودک

هزار تن کنجاله سویا پلیت نیز که  تن گندم دروم، دوهزار تن کنجاله سویا پرک و یک 311هزار و  بنا بر این گزارش یک.شود می

 .آزمایند نشدند، این هفته و تا ساعاتی دیگر دوباره بخت خود را در تاالر میرو  هفته پیش در عرضه با اقبالی روبه

تن جو دامی روسیه نیز امروز دوباره در سبد عرضه تاالر بورس کشاورزی بورس کاالی ایران قرار  511تن جو دامی و  003556

 ./گیرند می

/news/fa/ir.iana.www//:tpht51113/51D%-0%13%D 
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 روغن

 ایسنا - 1۹۳۱خرداد  7جمعه 

  ایمجوزندارندایمجوزندارندهایپررونقخیابانیومغازههایپررونقخیابانیومغازهکشیکشیروغنروغن

م توانایی ای را غیرقانونی دانسته و معتقد است که به دلیل عد های خیابانی و مغازه در شرایطی که سازمان غذا و دارو روغن کشی

 51تنها : ها وجود دارد، دبیر انجمن روغن کشی اعالم کرد های روغنی مغازه کنترل درصد ناخالصی، احتمال وجود سموم در فراورده

 . اند کشی های خیابانی و مغازه ای مجوزی از صنعت دریافت نکرده کارخانه روغن کشی در کشور وجود دارد و هیچ کدام از روغن

در ... های و محصوالت روغنی از کنجد، سویا، زیتون، نارگیل و کشی از دانه ر ایسنا، چند صباحی است که روغنبه گزارش خبرنگا

کشی در حضور مشتری را به  سطح شهر رونق گرفته و با تبلیغات وسیع مردم را به سمت خود می کشانند تا به اصطالح روغن

رئیس اداره غذایی و آشامیدنی با منشأ دامی و دریایی  -هومن محمد رئوفی  ترین نوع روغن در جامعه تبلیغ کنند اما عنوان سالم

به دلیل عدم توانایی کنترل درصد ناخالصی، احتمال : ها اعالم کرد کشی در مغازه با غیرقانونی دانستن روغن -سازمان غذا و دارو 

 . ها وجود دارد های روغنی مغازه وجود سموم در فراورده

های مورد  چنینی برای تولید روغن مجوز ندارند و طبیعی است که توانایی کنترل درصد ناخالصی دانه حدهای اینوا: وی تاکید کرد

 . دهد استفاده را هم ندارند؛ چراکه این موضوع احتمال وجود سموم را در این فراورده افزایش می

در اساسنامه انجمن روغن کشی : باره به ایسنا گفتکشی در این  از سوی دیگر اکبر سبقتی عضو هیات مدیره و دبیر انجمن روغن

توانند از سوی این انجمن مجوز بگیرند و بر  کشی می کنند می هایی که با دستگاه استرکشن اقدام به روغن آمده است که کارخانه

 . کارخانه در کشور مجوز دارند 51این اساس تنها 

هایی که  کشی می کنند اما مغازه را روغن... یا، کلزا، آفتابگردان، کنجد وکشی محصوالتی مانند سو های روغن کارخانه: وی افزود

ها با  کنند هیچ مجوزی نداشته و ارتباطی به صنعت ندارند چرا که شیوه کار آن کشی در حضور مشتری می امروزه اقدام به روغن

 . کنند کند، استفاده می ز روغن جدا میهایی که تحت فشار کنجاله را ا کشی متفاوت است و از دستگاه های روغن کارخانه

هایی مانند وزارت بهداشت، درمان و  این مغازه ها باید تشکیالتی برای خود دست و پا کنند و تحت نظارت دستگاه: وی افزود

 . هایی مانند سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد فعالیت کنند آموزش پزشکی، و سازمان

/news/fa/ir.isna.www//:http03151315353D%/1%B0% 
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 زعفران

  03/15/13-فارس

تهدیدتولیدطالیسرخباقاچاقپیاززعفرانتهدیدتولیدطالیسرخباقاچاقپیاززعفران//دالالنزعفرانراگرانکردنددالالنزعفرانراگرانکردند
قاچاق پیاز زعفران : اند، گفت کاذب قیمت زعفران شده عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه دالالن موجب افزایش 

 . به افغانستان تهدید جدی برای تولید زعفران کشور است

تعیین  ها طلب  با بیان اینکه قیمت زعفران توسط دالالن و فرصت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی حسینی در گفت

اند و با عرضه آن با قیمت  آوری زعفران از بازار موجب کمبود کاذب شده سال اخیر دالالن با خریداری و جمع 5در : شود، گفت می

 .کنند باال و خارج از فصل برداشت، چالش در بازارهای صادراتی ایجاد می

نوسان قیمت : شود، گفت قیمت زعفران میعضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه این اقدام دالالن باعث افزایش 

  .ترین عامل آن هستند، آفت جدی صادرات است که دالالن اصلی زعفران

قیمت : هزار تومان است، گفت 311میلیون و  3هزار تا  311میلیون و  0حسینی با بیان اینکه قیمت واقعی هر کیلوگرم زعفران 

 311میلیون و  6هزار تا  311میلیون و  3بین  مان بیش از قیمت واقعی وزعفران در حال حاضر به طور متوسط یک میلیون تو

 .هزار تومان است

قیمت ثابت و تعهد در تأمین به موقع تقاضا در صادرات پایدار بسیار مؤثر است : عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران تاکید کرد

 .توانند به تعهداتشان عمل کنند در حالی که به علت نوسان قیمت این محصول گاهی صادرکنندگان نمی

شود و این موضوع تولید را در  هاست که پیاز زعفران به افغانستان قاچاق می سال: وی با اشاره به قاچاق پیاز زعفران تصریح کرد

 .اندازد آینده به مخاطره می

ستاد مبارزه با قاچاق کاال، گمرک و : ، گفتحسینی با بیان اینکه نهادهای مربوطه باید با جدیت با قاچاق پیاز زعفران مقابله کنند

 .باید با انجام اقدامات مربوطه مانع خروج پیاز زعفران از کشور شوند ... نیروی انتظامی و 

با قاچاق زعفران به : کننده زعفران دنیاست، گفت عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه ایران بزرگترین تولید

 .شود ین کشور به رقیب بزرگی برای ایران تبدیل میافغانستان بزودی ا

موجب  ها به بازارهای صادراتی تولید این محصول در سایر کشورها و ورود آن: وی با اشاره به کشت زعفران در مناطق کم آب، گفت

 .شود بیکار شدن کشاورزان و از دست رفتن بازارهای صادراتی می
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 زعفران
 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  ۹دو شنبه 

  اعالمشداعالمشد0505میزانتولیدزعفراندرسالمیزانتولیدزعفراندرسال

را بیش از  00لید زعفران درسال معاون دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهادکشاورزی، میزان تو <کشاورزی

 .هزار هکتار افزایش یافت 3در سال گذشته سطح زیرکشت این محصول بیش از : تن اعالم کردو گفت531

 531تولید طالی سرخ در سال گذشته بیش از: را اعالم کرد و اظهارداشت 00میترا مجدزاده آمار حدودی تولید زعفران در سال 

 .به سال ماقبل آن از افزایش چشمگیری برخوردار است تن بوده که این میزان نسبت

 11، سطح زیر کشت این محصول نیز 05در سال : تن زعفران در کشور تولید شده بود، گفت 511؛ 05وی با بیان اینکه در سال 

 .هزار هکتار رسیده است 03تا  00هزار هکتار افزایش به حدود  3با بیش از  00هزار هکتار بوده که طی سال 

نکته مهم و قابل توجهی که در این میان اتفاق افتاده، افزایش عملکرد در واحد سطح در بسیاری از : مجدزاده تصریح کرد

 .های تولیدکننده طالی سرخ است استان

ولید درصد سطح زیرکشت و ت 05معاون دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران حدود 

و صنایع آرایشی و بهداشتی نیز  زعفران عالوه بر بخش صنایع غذایی، در تولید دارو : زعفران دنیا را در اختیار دارد، اظهارداشت

 .تواند مورد استفاده قرار بگیرد می

حصول نیز همزمان با نیاز به این م: های مختلف را مورد اشاره قرار داد و گفت در حوزه  مجدزاده، افزایش جمعیت جهان و پیشرفت

 .کند و بنابراین ما باید به دنبال باال بردن منطقی میزان تولید باشیم رخدادهای مذکور، افزایش پیدا می

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه معاونت امور باغبانی بحث بازاریابی و ایجاد بازارهای صادراتی جدید برای 

عالوه بر این ما پیگیر بحث برند سازی طالی سرخ نیز هستیم تا :کند، افزود خانه پیگیری می زرگانی این وزارتزعفران را از حوزه با

 .بتوانیم زعفران را با برند ایرانی صادر کنیم

 .خانه حرکت کنند های ذکر شده، همسو با وزارت فعاالن صادراتی زعفران نیز در زمینه: مجدزاده اظهارامیدواری کرد

های انجام شده در مورد تولید زعفران برای  دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی درباره پیش بینیمعاون 

زراعی که  های مستعد تولید، از کشت این محصول و همچنین انجام عملیات به با توجه به استقبال استان: جاری هم اظهارداشت سال

با افزایش عملکرد در واحد سطح مواجه باشیم و در نتیجه احتمال افزایش  شود امسال هم  ش بینی میدر این زمینه انجام شده، پی

 .تولید وجود دارد

به گفته وی، برداشت طالی . البته همه چیز بستگی به شرایط آب و هوایی دارد وقابل پیش بینی دقیق نیست: مجدزاده اضافه کرد

 .شود از میسرخ در کشور معموال از مهر و آبان آغ

b0d001c00fda0cbd0=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 زیتون

 ۳۱/۴۹/۴1 -فارس

رساندرساندصنایعتبدیلیکشاورزانرابهحقشانمیصنایعتبدیلیکشاورزانرابهحقشانمی//نفرباکاشتدرختزیتوننفرباکاشتدرختزیتون55زاییبرایزاییبرایاشتغالاشتغال
رمی از جمله زیتون کاران موفق در استان کرمانشاه است که با استفاده از صنایع تبدیلی فرآوری زیتون عالوه بر کسب شیرمحمد ک

 . نفر اشتغالزایی کرده است 6درآمد مناسب، برای 

، استفاده از صنایع تبدیلی برای فرآوری زیتون، عرضه این محصول را سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .به بازارهای مصرف با رونق بیشتری مواجه کرده است

حفظ کرده، انواع کنسرو زیتون با اشکال مختلف عالوه بر تولید روغن زیتون که همچنان رونق اقتصادی خود را در بازارهای جهانی 

 .تواند بازارهای مصرف جدیدی را در داخل و خارج کشور به خود اختصاص دهد می

زیتون از دیرباز به عنوان یکی از منابع تامین کننده مواد غذایی بشر به شمار می رفته و شاخه زیتون همواره سمبل صلح و دوستی 

به دلیل مقاومت به کم آبی، سازگاری با خاک های کم بازده و فقیر و تولید محصول با ارزش و کم  درخت زیتون. تلقی شده است

  .هزینه از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است

زیتون همواره از جایگاه خوبی در سفره ایرانیان . از جمله فرآورده های زیتون می توان به کنسرو، روغن و زیتون پرورده اشاره کرد

 .بار در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته که نشان از اهمیت فوق العاده این نعمت الهی دارد 6کلمه زیتون . ودار بوده استبرخ

در عین حال فعالیت های زیادی نیز . زیتون در مناطق شمالی ایران در حجم وسیع کاشته می شود و به خوبی محصول می دهد

استان کرمانشاه وشهرستان داالهو از جمله مناطقی است که کشت . ور صورت گرفته استبرای پرورش زیتون در جنوب و غرب کش

 .زیتونه در آن رونق گرفته است

است  Oleopichrin میوه زیتون تلخ و به صورت تازه خوری غیرقابل مصرف است، عامل تلخی آن گلیکوزیدی به نام اولئوپیکرین

  .ختلف می توان آن را از گوشت میوه خارج کردکه در گوشت میوه وجود دارد و به صورتهای م

در سالهای اخیر با پدید آمدن روشهای نوین در تهیه کنسرو زیتون در مناطق زیتون خیز کشور این صنعت گسترش یافته و از نظر  

ین محصول را به استفاده از صنایع تبدیلی برای فرآوری زیتون، عرضه ا. تجاری نیز ارزش واقعی خود را بیشتر پیدا کرده است

عالوه بر تولید روغن زیتون که همچنان رونق اقتصادی خود را در بازارهای . بازارهای مصرف با رونق بیشتری مواجه کرده است

جهانی حفظ کرده، کنسرو انواع زیتون با اشکال مختلف می تواند بازارهای مصرف جدیدی را در داخل و خارج کشور به خود 

 .اختصاص دهد

کرمیازجملهزیتونکارانموفقدراستانکرمانشاهاستکهبااستفادهازصنایعتبدیلیفرآوریزیتونشیرمحمد

 .نفراشتغالزاییکردهاست5عالوهبرکسبدرآمدمناسب،برای

زیتون  سال است که در زمین های کشاورزی ام 1»: شیر محمد کرمی درباره علت روی آوردنش به عرصه فرآوری زیتون، می گوید

متاسفانه در این سال ها هیچوقت نتوانستم زیتون های برداشت شده را به قیمتی منصفانه و دارای توجیه اقتصادی . کشت می کنم

. وقتی زیتون های برداشت شده را می فروختم، قیمت آن به قدری نازل بود که حتی پول کارگری خودم هم در نمی آمد. بفروشم

 «.تومان سود می کردم که واقعا هیچ بود 511تا  011حداکثر بین  تقریبا روی هر کیلو زیتون

ما هم چاره . تومان می خریدند 0311خیلی ها از منجیل، رشت و طارم می آمدند در منطقه ما و زیتون را به قیمت »: او می افزاید

به این فکر . ومان هم به فروش می رسانندهزار ت 03بعدها متوجه شدم که زیتون ها را فرآوری می کنند و تا کیلویی . ای نداشتیم

http://www.farsnews.com/
http://sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=4052037
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افتادم که من هم وارد عرصه فرآوری زیتون شوم، زیتون را خودم فرآوری کنم و بفروشم اما سرمایه ای برای شروع کار در اختیار 

 «.نداشتم

زندگی آشنا شدم و توسط یکی از بچه های بسیجی روستا با وام اقتصاد مقاومتی بسیج سا»: شیر محمد کرمی خاطرنشان می کند

. با این مبلغ دستگاه سورت کن و بی هسته کن خریداری و کار فرآوری زیتون را آغاز کردم. میلیون تومان دریافت کنم 51توانستم 

هزار تومان سود به دست می آوردم که با سود قبلی  3تا  0در حال حاضر از فروش زیتون فرآوری شده به ازای هر کیلوگرم بین 

 «.تومان قابل مقایسه نیست 511تا  011کیلویی 

درآمد و زندگی من زیر و . استفاده از صنایع تبدیلی کشاورز را به حق و حقوقش می رساند»: این فعال اقتصاد مقاومتی می افزاید

 011و  در منطقه ما هزار. نفر هم شغل ایجاد کرده ام و این برای خودم خیلی لذت بخش است 6رو شده است و خدارا شکر برای 

بسیاری از کشاورزان منطقه به فکر . هکتار زمین زیر کشت زیتون است و استفاده از صنایع تبدیلی به سرعت در حال گسترش است

 «.استفاده از صنایع تبدیلی برای فرآوری خرما افتاده اند

کسانی که زیتون را کشت می . کتی استزیتون محصول بسیار پر بر»: او با اشاره به تاکید قرآن کریم بر زیتون، خاطرنشان می کند

هر چقدر مردم بیشتر زیتون مصرف کنند، . کنند خوب می دانند که من چه می گویم و این برکت را به همه وجود لمس کرده اند

 «.سالمت روح و روانشان بیشتر می شود

 .ه کار کشاورزی اشتغال داشته استشیر محمد کرمی از جمله رزمندگان دفاع مقدس و از اعضای تیپ مقداد است و همواره ب

همین صنایع تبدیلی خودش بخش . مفهوم اقتصاد مقاومتی تازه در حال جا افتادن است»: او درباره اقتصاد مقاومتی، می گوید

 کشاورزی هم که ستون اصلی اقتصاد. مهمی از اقتصاد مقاومتی است که به کشاورزان جان می دهد و به آینده امیدوارشان می کند

 «.باید استفاده از صنایع تبدیلی و خاصیت های آن را به کشاورزان آموزش داد. مملکت است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http05031510111530 
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 زیتون
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۰: تاریخ

ایرانرادرعراقوافغانستانایرانرادرعراقوافغانستانترکیهزیتونترکیهزیتون//هایکنسرویبهمرزهشدارنزدیکشدهایکنسرویبهمرزهشدارنزدیکشدانباشتگیزیتونانباشتگیزیتون

  دامپینگکرددامپینگکرد

شود  های جدید وارد فاز بحران می تاکنون با نزدیک شدن به شهریورماه و برداشت زیتون 05های کنسروی از سال  انباشتگی زیتون

 .رو خواهد شد ها و بحران در بازار داخلی روبه ، با ورشکستگی کارخانهو اگر در غذای کارکنان دولت قرار نگیرد

دنبال حضور  به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو شورای ملی زیتون امروز در گفت

 53شود سهم ایران در تجارت  یتون، تالش میکشور در سمینار ز 05المللی زیتون و نمایندگانی از  مدیره شورای بین اعضای هیأت

 .میلیارد یورویی این محصول پررنگ شود

ای زیتون  نمایندگانی از کشورهای اسپانیا، لبنان، هند و عراق به ایران آمدند تا در جریان برگزاری سمینار منطقه: نادر جاللت افزود

المللی ندارد، اما برای ورود به حوزه  نقش پررنگی در بازارهای بین درباره وضعیت تجاری این محصول تبادل نظر کنند، هرچند ایران

 .بازارسازی و بازاررسانی وارد گود بازار شده است

 هایزیتونکشورالمللیزیتونازباغبازدیدمدیراجراییشورایبین

های زیتون کشور از افزایش  از باغالمللی زیتون در بازدید  عبداللطیف الغدیرا، مدیر اجرایی شورای بین: وی خاطرنشان کرد

 .پالسم ارقام مورد نیاز خبر داده است های شورا برای توسعه تعامالت آموزشی، فنی و تأمین ژرم همکاری

تواند در بازارهای تجاری دنیا  دهد که کشورمان می المللی زیتون از تولیدات ایرانی نشان می استقبال شورای بین: جاللت ادامه داد

 .شده محصوالت ایرانی کنترل شود تری پیدا کند، به شرط آنکه قیمت تمام گسهم پررن

 ترکیهبازارزیتونایرانرادامپینگکرد

هرچند طعم زیتون ایرانی در مقایسه با سایر کشورها از مزه بهتری برخوردار است، اما ترکیه : عضو شورای ملی زیتون تصریح کرد

 .ارهای عراق، افغانستان و پاکستان محصول ایرانی را دامپینگ کردعنوان رقیب همیشگی ایران در باز به

های جدید  رو شده بود و با وجود محدودیت های ایرانی در کشور روسیه نیز با دامپینگ ترکیه روبه پیش از این زیتون: وی یادآور شد

 .ای، از رقابت جا ماندند ابه ترکیهشده باالی محصول ایرانی نسبت به مش علت قیمت تمام شده علیه این کشور، به اعمال

 هایکنسرویدروعدهکارکناندولتتوزیعشودزیتون/هایکنسرویانباشتزیتون

 .رو شد درصد رشد روبه 51نسبت به سال ماقبل آن با  00حجم تولید زیتون کنسروی در سال : جاللت تأکید کرد

سو و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر باعث شد تا  تن از یک هزار 31افزایش تولید زیتون کنسوری تا : وی اظهار داشت

 .زیتون کنسروی نتواند جایگاه خود را در بازارهای داخلی پیدا کند

نیز با  00های کنسروی از سال گذشته در انبارها باقی مانده و در سال  های رسیده، زیتون بر اساس گزارش: جاللت همچنین گفت

 .رو خواهد شد خوری با بحران روبه ست و با نزدیک شدن به شهریورماه و برداشت زیتون تازهرو شده ا انباشتگی روبه

های کنسروی در میان کارکنان دولت بتواند از انباشتگی و بروز بحران جلوگیری  رسد توزیع زیتون نظر می به: وی در ادامه افزود

 .کند

 هایزیتونهزارهکتاریباغ.3افزایش

توسعه کشت زیتون از اهداف وزارت : یتون از لزوم افزایش سطح زیر کشت زیتون خبر داد و خاطرنشان کردعضو شورای ملی ز

هزار هکتار افزایش  53جهاد کشاورزی است و بر اساس اطالعات منتشرشده، این وزارتخانه بنا دارد سطح زیر کشت زیتون را تا 
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های گذشته بنای آن  ار هکتار از اهداف این وزارتخانه است که سالهز 033دستیابی به سطح زیر کشت : جاللت ادامه داد.دهد

 .رو شده است های قبل با کندی روبه علت بروز آفت مگس زیتون در سال گذاشته شده، اما به

 ارقامتجاریزیتونواردبازارشد

ارقام کنسروی با سایز نسبتاً درشت  توسعه ارقام تجاری زیتون نظیر کنسرو آلیا، مانزانال و تخم کبکی که جزو: وی تصریح کرد

 .های فارس و گلستان آغاز شد هستند، از سال گذشته در استان

گلستان، استان مرکزی، قم، فارس و طارم برای کشت ارقام جدید که سازگاری آنها با اقلیم منطقه : جاللت در پایان یادآور شد

 ./برداری رسیده و وارد بازار شده است ست، اکنون به مرحله بهرهتوسط سازمان تحقیقات و محققان مورد بررسی قرار گرفته ا

/news/fa/ir.iana.www//:http51300D%/1%A3%D0%16%D1%A1%D1% 
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 سالمت

 ایسنا - 1۹۳۱خرداد  ۱چهارشنبه 

  خصوصیخصوصیمرکزدرمانیدامیبهبخشمرکزدرمانیدامیبهبخش55.88.88واگذاریواگذاری

مرکز درمانی و مایه کوبی را به  6311سازمان دامپزشکی نزدیک به : معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور گفت

 . بخش غیردولتی واگذار کرده و یکی از دستگاه های پیشرو در این زمینه محسوب می شویم

در جلسه مدیران امور مالی ادارات کل دامپزشکی  -چهارشنبه  -طقه کویر، خالد خداوردی امروز به گزارش خبرنگار ایسنا در من

سازمان دامپزشکی کشور به نوعی دستگاه حاکمیتی و نظارتی است : استان های کشور که به میزبانی کرمان برگزار شد، اظهار کرد

عه روستایی عشایری و شهری را مخاطبان این دستگاه قرار و مسئولیت هایی که براساس قانون برای آن مشخص شده تمام جام

باتوجه به اهمیت این : وی با اشاره به اینکه مباحث اقتصادی و مسائل بهداشتی به دامپزشکی گره خورده است، افزود. داده است

که بسیار منسجم در سازمان، از نظر تشکیالت سازمانی، پست های حاکمیتی ابالغ شده است و در سطح کشور هم به صورت شب

واحد اداره فنی در سطح کشور وجود دارد که باالترین رده را بعد از سازمان  350: خدایوردی بیان کرد. حال فعالیت هستیم

واحد خانه  553دامپزشکی کشور، اداره کل دامپزشکی در استان ها و ادارات شهرستان ها به خود اختصاص می دهند ضمن اینکه 

. احداث شده اند 0533که از محل اعتبارات مناطق محروم ریاست جمهوری تامین اعتبار شده و در سال  بهداشت نیز داریم

 . قرنطینه مرزی و بین استانی در کشور وجود دارد 055همچنین 

 ههزار واحد اپیدمیولوژی در سراسر کشور در سامان 01قریب به : معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور گفت

GIS  هزار واحد مرکز عرضه فرآورده خام دامی در حیطه دامپزشکی محصول سالم را به  553سازمان ثبت شده اند و نزدیک به

 . دست مصرف کننده می رسانند

کشور ما نیمه خشک محسوب می شود و با کمبود زمین های قابل کشت و مزارع پخش علوفه مواجه هستیم و یکی : وی ادامه داد

 . ت این حوزه افزایش واحد تولید در سطح است که از وظایف حساس دامپزشکی استاز ضروریا

در بحث امنیت غذایی و در زمینه صادرات کشورهای خریدار براساس اساسنامه سازمان جهانی بهداشت دام، : خداوردی تصریح کرد

ان دامپزشکی کشور ما در این حوزه اقدامات تنها مرجع صالحیت دار را سازمان دامپزشکی کشورها می دانند و خوشبختانه سازم

 . بسیار خوبی انجام داده است ضمن اینکه این مساله به استعدادها و توانمندی های سطح کشور باز می گردد

اکنون بحث مهم در حوزه صادرات که مورد تاکید دولت هم هست : معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور گفت

و سالمت محصول است، چراکه حرف اول را بهداشت گرایی می زند و سازمان برای اینکه بتواند این وظیفه را به نحو  حوزه بهداشت

پایش باقیمانده های سموم وآنتی بیوتیک ها در مواد غذایی را که یکی از طرح های مهم و  0505احسنت انجام دهد از سال 

 . حساس می باشد، به اجرا گذاشته است

در زمینه مسائل امنیتی نیز سازمان دامپزشکی در زمینه پدافندغیرعامل یکی از دستگاه های مهم به شمار می رود، : ر شدوی یادآو

عامل بیماری زا در  011چراکه به این اعتقاد رسیده اند که آسیب پذیرترین بخش در حوزه کشاورزی دامپزشکی است زیرا نزدیک 

 . است از بروز این بیماریها جلوگیری کندحوزه دام وجود دارد که سازمان موظف 

هزار  55مرکز درمانی و مایه کوبی را به بخش غیردولتی واگذار کرده است و  6311سازمان دامپزشکی نزدیک به : خدایوردی گفت

 . نفر به این واسطه اشتغال یافته اند و یکی از دستگاه های پیشرو در این زمینه محسوب می شویم
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کشتارگاه در سطح کشور وجود دارد که معموال جز وظایف حاکمیتی و نیروهای دولت در آنجا مستقر هستند  361حدود : وی افزود

اما در این زمینه مساله نیروی انسانی مشکل ایجاد کرده است چراکه در بحث کشتارگاه ها و در مناطق روستایی و دورافتاده باید 

 . خدمات به خوبی ارائه شود

قانون برنامه پنجم که به توسعه روستایی اشاره  000در ماده : یت و منابع سازمان دامپزشکی کشور یادآور شدمعاون توسعه مدیر

شده است قانون تاکید کرده که دولت مکلف است در مناطق روستایی برای رفع تبعیض و فقر اقدامات الزم را انجام دهد و یکی از 

 . گر بتوانیم بحث های پیشگیرانه را به درستی انجام دهیم مشکالت کاهش می یابداین اقدامات در ارتباط با شغل افراد است و ا

یکی از کارهای مهم در این زمینه راه اندازی خانه های بهداشت بود ولی خیلی از این خانه ها به دلیل : خداوردی خاطرنشان کرد

 . ام شودکمبود نیرو اکنون خالی است که می طلبد اقدامات مهمی در این زمینه انج
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  7جمعه 

  هایدیرهضموزودهضمهایدیرهضموزودهضملیستخوراکیلیستخوراکی

: در معده زود هضم می شوند و آنهایی که دیرهضم هستند گفت کارشناس تغذیه با معرفی خوراکی هایی که <غذا و تغذیه

 .کنند غذاهای پرادویه، پرچرب، شکالت و کافئین هضم غذا را سخت می

کنند و قندخون را باال  گیرند از دستگاه گوارش سریع عبور می غذاهایی که در گروه غذاهای زود هضم قرار می: سامیه عبدی گفت

 .برند می

ساعت در  0تا  5ساعت در دستگاه گوارش می مانند، در حالیکه غذاهای زود هضم فقط  1ذاهای دیرهضم معموالً غ: وی ادامه داد

 .معده هستند

ها زود هضم و مواد غذایی چرب و پرفیبر دیر هضم هستند مثل حبوبات و  بطور کلی کربوهیدرات: این کارشناس تغذیه گفت

 .لبنیات

ها نیز که نسبت به سبزیجات هضم  میوه در گروه .مثل کلوچه ها و نان برشته ، غالت، برنجغذاهای زود هضم : عبدی تصریح کرد

 .تری دارند، هندوانه، خربزه، طالبی، انگور زود هضم هستند اما میوه هایی مثل سیب، موز، آلو و انجیر دیرتر هضم می شوند راحت

غذاهای چرب و سرخ شدنی دیرهضم هستند مثل . یرتری دارندفرنگی، پیاز و هویج هضم د سبزیجاتی مثل کلم، تره: وی افزود

 .غذاهای تند، کاکائو و شکالت نیز دیرهضم هستند.های سرخ شده ناگت
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  5چهار شنبه 

  آورگیاهیآورگیاهیآشناییباچندخوابآشناییباچندخواب

های گیاهی یا  ها استفاده از مکمل های زیادی برای غلبه بر بیخوابی و بدخوابی وجود دارد که یکی از بهترین آن راه <غذا و تغذیه

د بعد از یک روز سخت کاری، به آرامش و استراحت شما کمک توانن این گیاهان معطر می. باشد حتی مصرف خود آن گیاه می

تر از ماست؛ هرکسی  تر و باحوصله ها بعد از بیدار شدن از خواب سرحال کنیم هرکسی که دوروبرمان است صبح معموالً فکرمی.کنند

ک مشکل پنهان وجود دارد که باعث نیستید، اما احتماالً ی "آدم صبح  "شاید دیگر به این نتیجه رسیده باشید که ! غیر از خودمان

 .اید اش را کشف نکرده حوصله باشید و هنوز علت واقعی ها بدخلق و بی شود صبح می

شما واقعاً از صبح متنفر . کنید مانید و تقال می ها ناچارا بیدار می شاید مشکل اینجاست که برای به خواب رفتن، دردسر دارید و شب

 !لذت بردن از آن را نداریدنیستید، فقط انرژی کافی برای 

ها استفاده از  های زیادی برای غلبه بر بیخوابی و عدم توانایی برای به خواب رفتن وجود دارد که یکی از بهترین آن خوشبختانه، راه

ری، به آرامش و توانند بعد از یک روز سخت کا این گیاهان معطر می. باشد های گیاهی یا حتی مصرف خود آن گیاه می مکمل

 .استراحت شما کمک کنند

 گلساعتی

کند بهتر به خواب بروید، ثابت شده است که این گیاه،  اند، مصرف دمنوش گل ساعتی به شما کمک می آزمایشات بالینی نشان داده

 .ترین دالیل ناتوانی در به خواب رفتن هستند کند؛ این دو عامل از اصلی اعصاب و اضطراب را آرام می

عصاره گل ساعتی، اعصاب افرادی را که از سندرم پای . نماید ساعتی به غیر از تسکین اعصاب و روان، بدنتان را هم آرام می گل

 .دهد ها روی می کند؛ بیماری که بیشتر شب برند، آرام می بیقرار رنج می

 شقایقکالیفرنیا

این گیاه . هایی است که استرس دارید ان آرام بخش برای زمانشقایق کالیفرنیا، یک متعادل کننده مالیم برای هیجانات و یک درم

ای که بیشتر داروهای شیمیایی  شود بدون احساس گیجی و عوارض ناخواسته های روزانه کمک کرده و باعث می به کاهش اضطراب

 .دارند به خواب بروید

های ناشی از  این گیاه برای کاهش حالت. دهد میشقایق کالیفرنیا یک ضداسپاسم بوده و عالئم فیزیکی استرس و درد را تسکین 

های استرسی مانند  تواند واکنش هایی که در سنین مدرسه هستند، این راهکار طبیعی می در بچه. شکم درد در نوزادان مفید است

 .شب ادراری یا آسم را تخفیف دهد

 .ع روغن به صورت موضعی استفاده کردها و انوا توان در چای ریخت یا همراه با لوسیون شقایق کالیفرنیا را می

 رازَک

. قراری بسیار مفید است تواند به خواب شبتان کمک کند و برای مبارزه با اضطراب و بی اش می رازک، گیاهی است که با همان تلخی

انید تا زمانی که به دهد تا بتوانید آن قدر در خواب بم پرید، رازک گیاهی است که به شما این امکان را می اگر مدام از خواب می

اما همان مقدار کم هم . توانید مقدار زیادی از آن را با چایتان ترکیب کنید رازک چون تلخ است، نمی. خوبی استراحت نمایید

 .تواند بیخوابی تان را کاهش دهد می

 .ندک کنید از رازک استفاده نکنید چون اثر دارو را تشدید می ضمناً اگر داروهای خواب آور مصرف می
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 بابونه

بابونه عالوه بر کاهش اضطراب و بیخوابی، احساس ناخوشی . کنند ها همراه با چای دم می بابونه، داروی سبکی است که معموالً شب

دهد و همچنین تأثیری  این گیاه، عالئم سوزش معده، تهوع و کولیت را هم تسکین می. کند و کسالت جسمی را هم کمتر می

تر کنید، کمی بیشتر از مقدار چایی که  خواهید تأثیرات بابونه را قوی اگر می. های پوستی دارد حساسیت ها و آرامبخش روی خراش

هنگام دم کشیدن روی قوری را بپوشانید تا مواد . دقیقه دم بکشد 03کنید از بابونه استفاده کرده و بگذارید حدود  معموالً دم می

 .کم نشوندتان  مفیدی که خواص آرامبخش دارند از دمنوش

 استوخودوس

همان . شان است ترین ترین و احتماالً پرمصرف کنند، معروف استوخودوس یا استوقدوس در لیست گیاهانی که به خواب کمک می

 .رایحه استوقدوس کافی است تا خستگی یک روز کاری را از تنتان دور کند

در . شود دهد و باعث افزایش کیفیت خواب می ا کاهش میاند که استوقدوس اضطراب و بیخوابی ر آزمایشات بالینی نشان داده

کند؛ نوعی خواب عمیق که برای سرحال و  تر می های انجام شده معلوم شد این گیاه، مرحله خواب موج آرام را طوالنی پژوهش

 .باانرژی بیدار شدن ضروری است

ه با استفاده از دستگاه، شما را با آرامش به خوابی پخش کردن رایحه استوقدوس، چه از طریق افشاندن عصاره آن روی بالشت و چ

 .شود صبح روز بعد، سرحال و باانرژی برای آغاز روزتان حاضر باشید عمیق برده و باعث می
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  4سه شنبه 

  فوایدتخمهآفتابگرداندرتقویتموفوایدتخمهآفتابگرداندرتقویتمو

 .کارشناسان تغذیه مصرف تخمه آفتابگردان را در رژیم غذایی توصیه می کنند <غذا و تغذیه

در . کند، کلسیم، فیتوسترول ها و مواد مغذی متعددی است که به سالمت بدن کمک می E تخمه آفتابگردان مملو از ویتامین

 .ادامه به برخی فواید این ماده خوراکی اشاره می شود

است می تواند به داشتن موهای ضخیم و مشکی  E از آنجائیکه تخمه آفتابگردان حاوی مقدار زیاد ویتامین :افزایشرشدمو

منبع مواد مغذی ریشه  نه تنها موجب بهبود جریان خون به پوست و فرق سر می شود، بلکه موجب افزایش E ویتامین. کمک کند

 .های مو نیز می شود و بدین ترتیب به رشد مو کمک می کند

. کمک می کند LDL دانه آفتابگردان حاوی فیتوسترول های است که به کاهش کلسترول بد :LDL کاهشسطحکلسترول

 .ری های قلبی داردهمچنین وجود اسیدهای چرب ضروری نقش اساسی در تنظیم کلسترول، و در نتیجه کاهش ریسک بیما

و منبع خوب منیزیم است و از اینرو به  E تخم آفتابگردان مملو از آنتی اکسیدان، ویتامین :کاهشعالئمدورهعادتماهانه

وانگهی . تنظیم انقباض ماهیچه ها کمک کرده و به مقابله با نوسانات اخالقی و دردهای شکمی دوره عادت ماهامه کمک می کند

 .حفظ میزان آهن بدن نیز کمک می کند این دانه ها به

گرم تخمه آفتابگردان، کلسیم بدن در  011نوشیدن یک لیوان شیر گاو به اندازه خوردن  :کمکبهحفظمیزانکلسیمبدن

 .میلیگرم را تامین می کند 051حدود 

ادیکال های آزاد می شود و به وجود مقادیر زیاد سلنیوم در دانه آفتابگردان منجر به تصفیه ر: تقویتسیستمایمنیبدن

خوردن تخمه آفتابگردان نه تنها موجب تقویت سیستم ایمنی بدن . حفاظت از سلول ها در مقابل آسیب و صدمه کمک می کند

 .بلکه موجب کاهش ریسک ابتال به عفونت ها نیز می شود
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 سالمت
 ۳۱/۴۹/۴۱-فارس

قلمدارویدامپزشکیدرکشورقلمدارویدامپزشکیدرکشور388388هزاروهزاروتولیدیکتولیدیک
 . شود قلم داروی دامپزشکی در داخل کشور تولید می 511هزار و  ساالنه یک: رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت

المللی فارکومالوژی و علوم دارویی  از شهرکرد، محمدرضا صفری صبح امروز در سومین کنگره بین خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شود انجمن فارماکولوژی ایران در این کنگره تدوین می: دامپزشکی که در دانشگاه شهرکرد برگزار شد اظهار کرد

ها و  در گذشته به دلیل رشد فزاینده مرغداری: ساختارهای موجود در حوزه دارویی گفتدامپزشکی با اشاره به  رئیس سازمان نظام

گرایی سوق داده شده  ها به کمیت داروها بیش از کیفیت توجه شده که این امر در حال حاضر با تغییر دیدگاه به کیفیت گاوداری

این امر توجه بیشتری را به شعار   شود که ور تولید میقلم داروی دامپزشکی در کش 511هزار و  بیش از یک: وی ادامه داد.است

 .طلبد سال در حوزه دارو در سطح کشور می

آموزش مداوم برای سالمت واحد شعار روز دامپزشکی امسال است که به توسعه سالمت جامعه کمک : صفری خاطرنشان کرد

: لید کیفی داروهای دامپزشکی در داخل کشور گفترئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با اشاره به اهمیت تو.کند بزرگی می

  .اهتمام به توسعه دانش تولید واکسن دامپزشکی ضروری است

 .شود ای می تولید واکسن دامپزشکی یکی از ضروریات در حوزه دامپزشکی است که در این کنگره به آن اهتمام ویژه: وی گفت

ال و بختیاری قطب گیاهان دارویی کشور است که باید از این ظرفیت چهارمح: رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور بیان داشت

 .مطلوب استفاده بهینه صورت گیرد و دانش تولید واکسن به سایر کشورها انتقال پیدا کند

: شود در این کنگره به تولید، مصرف و صادرات محصوالت و سموم دامپزشکی توجه شود تصریح کرد وی با بیان اینکه تالش می

 .شود ات در بحث اقتصادی بسیار مهم بوده و در این کنگره انجمن علمی فارماکولوژی تدوین میصادر
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 سالمت
 ۳۱/۴۹/۴۱-فارس

دکنندهدارویدامپزشکیدرکشورفعالاستدکنندهدارویدامپزشکیدرکشورفعالاستواحدتولیواحدتولی  858858
واحد  061: معاون تشخیص مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر ایجاد فضای عدم رقابت در حوزه دامپزشکی گفت 

 . تولیدکننده داروی دامپزشکی در کشور فعال است

زاده ظهر امروز در سومین کنگره فارماکووژی و علوم دارویی که در دانشگاه  از شهرکرد، مسعود هاشم خبرگزاری فارسبه گزارش 

پذیری در  رویکرد مسئولیت: محور بوده است، اظهار کرد شهرکرد برگزار شد، با اشاره به اینکه تاکنون گرایش در دامپزشکی رقابت

 .این سازمان اجرا و نهادینه خواهد شد

شود و  این رویکرد در راستای افزایش کیفیت خدمات انجام می: مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد معاون تشخیص 

 .ها بر اساس تغییرات نگرشی صورت خواهد گرفت در حوزه درمان نیز سیاست

  ع دارو به دامداران را بهداروخانه دامپزشکی در سراسر کشور فعال هستند و توزی 311در حال حاضر یک هزار و : وی بیان داشت

 .دهند صورت مستقیم انجام می

صورت مرکزی و استانی در کشور فعالیت دارند و بیش از  در حال حاضر مراکز توزیع داروی دامپزشکی به: زاده عنوان کرد هاشم

 .های مجاز در کشور فعال هستند واحد تولیدکننده دارو، مکمل دارویی و افزودنی 061 

هایی مانند آب و خاک و به دنبال آن تولیدات کشاورزی محدود در زمینه گیاهان دارویی دامی در کشور  حدودیتوی با وجود م

 .کرده و همچنین مصرف باالی مواد غذایی وجود دارد های خوبی از جمله سرمایه و نیروی انسانی تحصیل ظرفیت

تواند در  های مطلوب می رهای همسایه و سایر ظرفیتمصرف مواد خوراکی در کشور و سایر کشو: این مسؤول خاطرنشان کرد

 .صادرات و اقتصاد کشور تأثیر به سزایی داشته باشد
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 سالمت
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۰: تاریخ

  کدامخوراکی،برایکداماندامبدنمناسباست؟کدامخوراکی،برایکداماندامبدنمناسباست؟

گردو حاوی مقادیر . شباهت گردو به مغز انسان بسیار جالب و شگفت انگیز است، چین و چروک ها، تاخوردگی ها و شکل آن

آنتی  E است، ویتامینگردو همچنین سرشار از ویتامین ای . بوده که از عملکرد مغز حمایت می کند 5زیادی اسیدهای چرب امگا 

 .اکسیدانی است که ریسک بیماری آلزایمر را پایین می آورد

گاهی به خاطر سپردن فواید چیزهایی که می خوریم و این که هر کدام برای کجای بدن خوب هستند، سخت است، برخی مواد 

در ادامه با پنج ماده خوراکی . می شوندخوراکی بسیار شبیه اندامی هستند که برایش مفیدند و برای همین به راحتی فراموش ن

 :آشنا می شوید تا یادتان بماند که هرکدام چه کمکی به شما می کنند

 کرفس و استخوان

کرفس حاوی کلسیم است که به افزایش استحکام استخوان کمک . ساقه های بلند و کشیده کرفس خیلی شبیه استخوان هستند

ن ها از سدیم تشکیل شده و خوردن کرفس می تواند برای جایگزین کردن نیازهای درصد استخوا 55مانند کرفس، . می نماید

 .استخوانی بدن کمک مفید باشد

 هویج و چشم ها

رنگ نارنجی هویج به دلیل بتاکاروتن آن است، که به کاهش ریسک آب مروارید . برشی از هویج، بسیار شبیه چشم انسان است

تباهی لکه زرد در میان سالخوردگان، . پیشگیری می کند( macular degeneration) کمک کرده و همچنین از تباهی لکه زرد

 .شایع ترین دلیل از دست دادن بینایی می باشد

 سیب زمینی شیرین و لوزالمعده

 سیب زمینی شیرین سرشار. سیب زمینی شیرین بسیار شبیه لوزالمعده است و به ارتقاء عملکرد مناسب این اندام کمک می نماید

 .از بتاکاروتن بوده که از بافت های بدن از جمله لوزالمعده، در برابر آسیب ناشی از سرطان یا پیری محافظت می کند

 زیتون و تخمدان ها

زیتون به عملکرد درست تخمدان ها کمک می کند، پژوهشی نشان داد زنانی که در تغذیه شان زیاد از روغن زیتون استفاده می 

دلیلش چندان واضح نیست، اما چربی های سالم موجود . درصد کمتر بوده است 51به سرطان تخمدان در آنها  کردند، احتمال ابتال

 .در زیتون می توانند به سرکوب ژن های متمایل به سرطان کمک کنند

 گردو و مغز

گردو حاوی مقادیر  .شباهت گردو به مغز انسان بسیار جالب و شگفت انگیز است، چین و چروک ها، تاخوردگی ها و شکل آن

آنتی  E گردو همچنین سرشار از ویتامین ای است، ویتامین. بوده که از عملکرد مغز حمایت می کند 5زیادی اسیدهای چرب امگا 

 .اکسیدانی است که ریسک بیماری آلزایمر را پایین می آورد

 گریپ فروت، پرتقال و سایر مرکبات

در سینه زنان بوده و به سالمت سینه ها و حرکت لنف ها به بیرون و داخل سینه ها این میوه ها بسیار شبیه غدد تراونده شیر 

گریپ فروت حاوی موادی به نام . تشابه بین گردی مرکبات مانند لیمو و گریپ فروت، و سینه ها تصادفی نیست. کمک می کنند

 .هش می دهدلیمونوئیدهاست که معلوم شده ابتال به سرطان را در سلول های پستان انسان کا
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این میوه مشهور و پرطرفدار که دارای پروتئینی . موز و لبخندخوردن موز، انرژی تان را باال برده و لبخند روی لب های تان می آورد

به نام تریپتوفان است، بعد از گوارش به فرارسان های عصبی به نام سروتونین تبدیل می شود که یک ماده شیمیایی مسئول تنظیم 

 .موز را می توان یک داروی ضدافسردگی دانست، چون تولید سروتونین در مغز را تعدیل می نماید. در مغز استخلق و خو 

 قارچ و گوش ها

قارچ می تواند توانایی شنوایی را افزایش دهد، چون دارای . قارچی که از وسط به دو نیم شده بسیار شبیه شکل گوش انسان است

 .استخوان ها مفید است، مخصوصاً سه استخوان ظریف گوش که صدا را به مغز ارسال می کنندویتامین دی بوده که برای سالمت 
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 سالمت
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۹: تاریخ

  کند؟کند؟انزوالعقلکمکمیانزوالعقلکمکمیممررکدامبازیبهدکدامبازیبهد

از این رو محققین کالج لندن بازی ویدوئویی را برای . میلیون نفر در سراسر جهان از بیماری زوال عقلی رنج می برند 03در حدود 

 .این افراد تولید کرده اند که باعث تسریع در درمان این بیماری می شود

 .درمان در افرادی می شود که مبتال به بیماری زوال عقل شده اند محققین انگلیسی بازی را طراحی کرده اند که باعث

از این رو محققین کالج لندن بازی ویدوئویی را برای . میلیون نفر در سراسر جهان از بیماری زوال عقلی رنج می برند 03در حدود 

 .این افراد تولید کرده اند که باعث تسریع در درمان این بیماری می شود

داستان ماجراجویانه ای است که فردی در قایق قرار دارد و به دلیل زوال عقلی قادر به هدایت آن نیست، افرادی که این بازی، 

دارای این بیماری هستند، باید هدایت قایق را عهده دار شوند و با استفاده از نقشه ها و مواردی را که به حافظه خود سپرده اند، 

 .مسیرهای مختلفی برسانندقایق را به حرکت در آورند تا به 

به دلیل اینکه بیماری زوال عقل، حافظه افراد را هدف قرار می دهد با این بازی خاص می توان به آن دسته از افرادی که مبتال به 

 .این بیماری هستند، کمک قابل توجهی کرد

ی گیرند و ما می توانیم از آنها برای سیستم قسمت های مختلفی در مغز وجود دارد که توسط یک مدار با یکدیگر در ارتباط قرار م

می شود که این قسمت در افراد « نقشه داخلی»قسمت ویژه ای در مغز هر فردی باعث بوجود آمدن . ناوبری راه خود استفاده کنیم

 .مبتال به زوال مغزی نخست مورد آسیب قرار می گیرد

 .هبود سریع برای درمان این بیماری بوده استتاکنون نتایج بدست آمده از این بازی نشان دهنده روند ب
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 سالمت
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴1: تاریخ

  افزایشفشارخونباخوردنپیوستهسیبزمینیافزایشفشارخونباخوردنپیوستهسیبزمینی

 .خوردن بیش از اندازه سیب زمینی موجب افزایش ریسک بروز فشارخون باال می شود طبق یک مطالعه جدید،

طبق گزارش محققان دانشگاه هاروارد، مصرف چهار وعده یا بیشتر سیب زمینی در هفته در مقایسه با خوردن کمتر از یک وعده در 

درصد و برای سیب زمینی سرخ  00مینی پخته شده ماه با افزایش ریسک فشارخون باال مرتبط است که میزان افزایش برای سیب ز

 .درصد بیشتر است 03شده 

 .به گفته محققان جالب اینجاست که ظاهرا چیپس سیب زمینی موجب افزایش این ریسک نمی شود

بتال به ما در این مطالعه به رابطه بین مصرف سیب زمینی و ریسک ا»: دکتر لی بورگی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید

 «.فشارخون باال و سایر بیماری ها پی بردیم

سال را پیگیری  51هزار مرد و زن شرکت کننده در سه مطالعه به مدت بیش از  013در این مطالعه، بورگی و همکارانش وضعیت 

شرکت کنندگان  هیچ یک از. در طول این مدت، شرکت کنندگان پرسشنامه ای را در مورد رژیم غذایی خود تکمیل کردند. کردند

 .در آغاز مطالعه مبتال به فشار خون باال نبودند

این شاخص موجب افزایش شدید قند خون شده که . سیب زمینی در مقایسه با سایر سبزیجات دارای شاخص گلوکزی باالیی است

رات ها موجب افزایش شاخص گلوکزی تعیین می کند که چگونه کربوهید. می تواند توضیح دهنده یافته های این مطالعه باشد

 .قندخون می شوند

به گفته بورگی، این مطالعه اثبات نمی کند که سیب زمینی موجب فشارخون باال می شود بلکه فقط به نظر می رسد با افزایش این 

 .ریسک مرتبط است

مصرف آن همراه با یک سبزی  .البته از آنجائیکه سیب زمینی حاوی مقادیر زیادی پتاسیم است باید در برنامه غذایی گنجانده شود

 غیرنشاسته ای از تاثیر آن بر فشار خون می کاهد
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 سیب درختی

 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  8شنبه 

  ختیاعالمشدختیاعالمشدشرایطوضوابطفنیصادراتسیبدرشرایطوضوابطفنیصادراتسیبدر

های کشور شرایط و ضوابط فنی  ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سازمان توسعه تجارت ایران در نامه <کشاورزی

 .صادرات سیب درختی را اعالم کرد

دامات الزم با توجه به درخواست وزارت جهاد کشاورزی اق: در این نامه آمده است ،«فود پرس»به گزراش پایگاه خبری اقصتاد غذا 

 .مبنی بر رعایت مقررات ارسالی صورت گیرد

 .گذاری را اعالم کرده است بندی و نشانه های سیب صادراتی، نوع بسته وزارت جهاد کشاورزی در نامه خود ویژگی

اقد لک، های سیب صادراتی، گوشت میوه باید کامال سالم و فاقد هرگونه عیب باشد، میوه باید ف برهمین اساس، در خصوص ویژگی

ترمیم شده به صورت جزئی )های رنگی روی پوست، زنگار و ترک خوردگی در محل دم گاه  لکه سیاه، ضربه دیدگی، پالسیدگی، لکه

عیوب جزئی . ای و آردی شدن باشد های قهوه ، لکه(چروکیدگی)همچنین داخل میوه باید فاقد آثار پوکی، کم آبی. باشد( یا کامل

حداکثر مجاز . بندی میوه تاثیری نداشته باشد مجاز است ، کیفیت محصول، کیفیت نگهداری و بستهسطحی که بر وضعیت ظاهری

 .درصد باشد 0های دارای فساد یا نقص داخلی  میوه

ها باید دارای منافذی برای تهویه مناسب  ها در داخل هر بسته یکنواخت باشد، بسته بندی نیز آمده، اندازه و وزن میوه در بخش بسته

 .براساس تقاضای مشتری باشد( بندی وزن، اندازه، مواد بسته)بندی  شند، نوع بستهبا

ها درج شود، عبارت محصول ایران و نام و نشانی  نام رقم وزن یا تعداد هر میوه باید روی بسته: گذاری نیز آمده است در بخش نشانه

ها درج شود و در صورت درخواست  ل نیز باید روی بستهکننده و همچنین برند محصو بندی تولیدکننده یا صادرکننده یا بسته

 .ها ضروری است کش مشتری ارائه مرز بیشینه آفت

d6acb031e=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 شیالت
 ۳۱/۴۹/۴۱ -سفار

    ..وریباشیموریباشیمدرصدیبهرهدرصدیبهره5858توانیمشاهدافزایشتوانیمشاهدافزایشباپرورشماهیانخوراکیدرقفسمیباپرورشماهیانخوراکیدرقفسمی

از غرب استان تهران، نغمه نظری صبح امروز در حاشیه بازدید از مجتمع پرورش ماهی در احمدآباد  خبرگزاری فارسبه گزارش 

: در خصوص پروژه ساخت قفس پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی اظهار کرد هرستان اسالمشهرمستوفی از توابع ش

وری  های افزایش بهره گذاری سال به نام اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل به دنبال راه امسال بنا به فرمایش مقام معظم رهبری و نام

 .استها پرورش ماهی در قفس  هستیم که یکی از این راه

پرورش ماهیان : های نوین پرورش ماهی بیان کرد مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به روش

 .های آزاد است خوراکی در قفس متفاوت از پرورش ماهی در آب

کافی نیست و باید به دنبال  پرورش ماهی در استخرهای دومنظوره رشد چشمگیری در تولید داشته اما این: تصریح کرد وی

 .وری بیشتر بود تا بتوانیم سطح تولید را باال ببریم بهره

مدیریت تولید و نظارت بیشتر در روند : خاطرنشان کرد در استخرهای دومنظوره های پرورش ماهی در قفس نظری با اشاره به مزیت

شود و در  می تر شدن کار در قفس سبب افزایش کنترل و آسانوری است، همچنین پرورش ماهی  های افزایش بهره تولید یکی از راه

 .شود دهندگان می نهایت باعث صرفه اقتصادی بیشتر برای پرورش

توانیم شاهد  با پرورش ماهیان خوراکی در قفس می: مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد

 .شود ه باعث تولید بیشتر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی میوری باشیم ک درصدی بهره 61افزایش 

گیرد و  قفس با چارچوب طناب شناور بیشتر در چین و تایلند مورد استفاده قرار می: ها پرداخت و گفت نظری به معرفی انواع قفس

و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی  مدیر شیالت.شود هایی که وزن کمتر دارند و شناور هستند، استفاده می در این روش از طناب

قفس پایه کششی نیز با الهام از انرژی در امواج دریا طراحی شده است همچنین قفس با چارچوب فلزی، : استان تهران ادامه داد

نظری به مزیت پرورش ماهی در قفس نسبت به پرورش ماهی در .شود مربع شکل است که پشت سد و مخازن از آن استفاده می

های بتنی بیشتر است ضمن  در این روش امکان نگهداری متراکم ماهی نسبت به مخزن: های بتنی و خاکی اشاره کرد و گفت خزنم

کنترل بهتر در بهداشت و : وی تصریح کرد.توان پرورش داد که آمار قابل قبولی است کیلوگرم می 53اینکه در هر مترمکعب 

و تغذیه ماهیان در مراحل مختلف سنی و با هزینه کمتر، سهولت در انجام مراحل پیشگیری از بیماری، مدیریت بهتر تولید 

تر ساخت قفس نسبت به ساخت استخرها، سهولت در مشاهده و  ، هزینه پایین(سورتینگ)بندی و یک دست شدن ماهیان  درجه

 .کشاورزی است های پرورش ماهی در قفس در استخرهای ذخیره آب از دیگر مزیت... بررسی میزان تغذیه و 

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران همچنین به مبانی اقتصادی پرورش ماهی در قفس اشاره کرد و 

تن ماهی تولید کرد که آمار بسیار  01کیلوگرم در مترمربع  03توان  تنی با تراکم می 33ماهه در چهار قفس  6در یک دوره : گفت

درصد تسهیالت  06به این صورت که  دهندگان فراهم شده است اکنون بودجه برای پرورش: در پایان متذکر شد نظری.باالیی است

 .دهنده باید پرداخت کند درصد را پرورش 53شود و  متقبل می درصد را وزارت جهاد کشاورزی 11به آنها اختصاص یابد، 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http05031513111030 
 

 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۹: تاریخ
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  85858585اندازاندازهزارتنمیگودرچشمهزارتنمیگودرچشم888888گذاریتولیدگذاریتولیدهدفهدف//ایراندررتبهشانزدهمتولیدمیگویجهانایراندررتبهشانزدهمتولیدمیگویجهان

کشور و سخنرانی مقامات  05فعاالن شیالت و نمایندگان  صبح امروز با حضور( 5106ایران شریمپ )المللی میگو  همایش بین

 .داخلی و خارجی در در محل این سازمان گشایش یافت

کشوروسخنرانی83صبحامروزباحضورفعاالنشیالتونمایندگان(2885ایرانشریمپ)المللیمیگوهمایشبین

 .مقاماتداخلیوخارجیدردرمحلاینسازمانگشایشیافت

روزه که صبح امروز در محل این  ، رئیس سازمان شیالت در این همایش یک(ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  به

دریاها که حدود : ومیر ناشی از آن در جهان گفت سازمان برگزار شد، با اشاره به در دسترس نبودن آب شیرین و کمبود غذا و مرگ

 .های بالقوه برای تولید مواد غذایی هستند دهند، یکی از توانمندی یدرصد از کره زمین را تشکیل م 33

صید جهانی آبزیان به حدی رسیده است که با : افزود( فائو)حسن صالحی با اشاره به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

ویژه میگو در ایران و  ر تقاضا برای آبزیان بهتوان تولید بیشتری را انتظار داشت؛ از سوی دیگ های کنونی مدیریت ذخایر نمی شیوه

 .جهان رو به افزایش است

این رشد : درصد رسیده است، خاطرنشان کرد 0وی با اشاره به اینکه در دوساله اخیر رشد و پرورش ساالنه آبزیان به بیش از 

به رقم  5105تولید آبزیان پرورشی در سال های جانوری در جهان داشته است و میزان  ترین نرخ رشد را در تولید پروتئین باثبات

 .میلیون تن بوده است 050میلیون تن رسیده است که در این میان سهم تولید میگو  03

در رتبه شانزدهم جهان بوده  5105درصد از این تولید پیشگام است و ایران در سال  53به گفته صالحی، چین در تولید میگو با 

 تبدیلبهمنبعایجادمشاغلجدیدسواحلودریاهاپتانسیل.است

با توجه به اینکه سواحل و دریاها پتانسیل تبدیل به یک منبع ایجاد مشاغل جدید را دارا : رئیس سازمان شیالت ایران ادامه داد

در راستای  ای مناسب، راه را برای رسیدن به اهدافی نظیر تولید غذای کمی و کیفی های توسعه توان با اتخاذ استراتژی هستند، می

 .امنیت غذایی و ایجاد اشتغال مولد هموار کرد

، توسعه پرورش 0011هزار تن میگو در افق سال  63گذاری تولید  بر این اساس سازمان شیالت ایران با هدف: صالحی تصریح کرد

هدفی که به گفته وی . است پروری در نظر گرفته های توسعه آبزی برداری را با عنوان اولویت های مستعد و آماده بهره در زمین

های  اندازی مجتمع ای و تعامل با کشورهای منطقه و تجهیز و تکمیل و راه پروری منطقه تحقق آن نیازمند تقویت ساختارهای آبزی

 .تکثیر و پرورش میگو و رسیدن به استانداردهای مورد نیاز است

ربط و تأمین اعتبارات دولتی و تسهیالت بانکی مناسب  ای ذیها و نهاده وی تحقق این اهداف را نیازمند همکاری جدی سازمان

ویژه اقتصاد مقاومتی با شرایط ایجاد شده در  های اقتصادی جدید دولت به در این میان توجه به سیاست: دانست و یادآور شد

منزله یکی از رویکردهای های اقتصادی به  های پرورش میگو در کانون پساتحریم رویکرد توسعه پرورش میگو و قرارگیری مجتمع

ریزی اساسی توسط سازمان شیالت ایران مورد توجه قرار گرفته است که این امر توسعه اقتصادی و اجتماعی  شیالتی در برنامه

 .ناطق محروم ساحلی در جنوب و شمال را در پی خواهد داشت

وبی و شمالی اشاره کرد و در تشریح زیربخش تکثیر و های توسعه در کلیه سواحل جن ها با ظرفیت پوشانی این برنامه صالحی به هم

این زیربخش از حیث فناوری، نیروی کار متخصص و تجهیزات عمدتاً خوداتکا است و با نگاه جدید به مقوله : پروش میگو تأکید کرد

تواند به مثابه  شیالت میهای زنجیره از تولید تا مصرف در قالب نظام مدیریتی یکپارچه  شیالت و ایجاد پیوند مناسب بین حلقه

 .موتور محرکه توسعه عمل کند
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ویژه میگو را عامل رشد بسیار سریع در تولید این  پروری دریایی به های آبزی وی دارا بودن امکانات فراوان آبی ایران در بخش

ی اقدامات حمایتی و صدور مجوزها در مقیاس تجاری شروع شد و اکنون در راستا 0501از سال : محصول دانست و اظهار داشت

( 00تال  03از )ساله ششم توسعه  گذاری افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در برنامه پنج بینی شده و سرمایه زیرساختی پیش

 .هزار تن میگو نیز فراهم خواهد بود 011امکان تولید  0010یابد که در این صورت در افق  هزار تن افزایش می 61به 

 مرکزتکثیرمیگوباظرفیتبیشازسهمیلیاردقطعه5۰ریبرداآمادگیبهره

: مرکز تکثیر میگو با ظرفیت بیش از سه میلیارد قطعه خبر داد و گفت 03برداری  رئیس سازمان شیالت ایران از آمادگی بهره

 .ده استشرایط مناسب را جهت مولدسازی و تأمین مولدان مورد نیاز برای خوداتکایی این نهاده مهم فراهم کر

ایم که تولید  تولیدی بوده( بزرگ و کوچک)باب مزرعه  311های اخیر شاهد فعال شدن بیش از  در سال: صالحی همچنین افزود

هزار تن، امکان  001وجود هشت کارخانه تولید خوراک میگو در کشور با ظرفیت حدود . هزار تن را به همراه داشته است 55حدود 

 .و را فراهم آورده استتولید غذای مورد نیاز میگ

هزار هکتار سطح  050با احداث : هزار هکتار سطح با قابلیت پرورش این محصول خبر داد و خاطرنشان کرد 010وی از شناسایی 

آوری و فرآوری میگو در پنج استان کشور این  های عمل هزار تن میگو را خواهیم داشت که وجود کارخانه 511توان تولید حدود 

 .ها نیز هستیم کند، اما با توجه به توسعه این بخش در آینده نیازمند توسعه این کارخانه کامل میفرآیند را 

گذاران داخلی  ها برای سرمایه گذاری ترین هدف گذاری در این بخش را یکی از مناسب صالحی شرایط مساعد پسابرجام برای سرمایه

 .و خارجی عنوان کرد

 هایشیالتیایرانفادهحداکثریازظرفیتهایخارجیبرایاستدعوتازشرکت

گذاری و همکاری  های خارجی برای استفاده حداکثری از سرمایه رئیس سازمان شیالت ایران در پایان ضمن دعوت از شرکت

با ها بتواند زمینه آشنایی  های ایرانی برای توسعه صنعت شیالت ایران ابراز امیدواری کرد که این نوع نشست مشترک با شرکت

گذاری و توسعه  ویژه میگو و انتقال فناوری و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه های بالقوه و بالفعل تکثیر و پرورش آبزیان به پتانسیل

 .پایدار بازارهای موجود و ورود به بازارهای جدید برای تولید میگو با استانداردهای جهانی را فراهم آورد

از تجربیات خود در زمینه تولید و توسعه پرورش ... محصول از کشورهای هند،فرانسه، آمریکا و در ادامه تولیدکنندگان عمده این

 .مندان قرار دادند کنندگان و عالقه میگو در اختیار شرکت

های داخلی مرتبط  ها و سازمان های خارجی و جلب حمایت سفارتخانه روزه با هدف جذب همکاری بیشتر شرکت این نشست یک

 .شود و همه صنوف میگوی ایران حامی و پشتیبان آن هستند برگزار می

آوری و صنایع مرتبط با میگوپروری  کنندگان، کارشناسان، تولیدکنندگان غذا، عمل شوندگان خارجی شامل صادرات و واردات دعوت

 ./هستند

/news/af/ir.iana.www//:http51131D%/1%A3%DB%1D%C1 

 

 

 
 

 شیالت  

 آیانا - 0503خرداد  13: تاریخ
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هایهایخبریمحیطزیستازتکثیرتیالپیایزیلیدرآبخبریمحیطزیستازتکثیرتیالپیایزیلیدرآببیبی//هایعراقهایعراقتیالپیایزیلیمیهمانناخواندهآبتیالپیایزیلیمیهمانناخواندهآب

  خوزستانخوزستان

های خوزستان در  لی در آبانگشت اتهام سازمان محیط زیست به سمت مؤسسه تحقیقات شیالت برای تکثیر ماهی تیالپیای زی

های مرزی ایران با کشور عراق است و ارتباطی با گونه تیالپیای نیلی  گیرد که این گونه مهاجم اساساً میهمان آب حالی صورت می

 .واردشده توسط مؤسسه شیالت در استان یزد ندارد

 :فاطمهمهردادیان-(ایانا)خبرگزاریکشاورزیایران

های خوزستان در  حیط زیست به سمت مؤسسه تحقیقات شیالت برای تکثیر ماهی تیالپیای زیلی در آبانگشت اتهام سازمان م

های مرزی ایران با کشور عراق است و ارتباطی با گونه تیالپیای نیلی  گیرد که این گونه مهاجم اساساً میهمان آب حالی صورت می

 .واردشده توسط مؤسسه شیالت در استان یزد ندارد

ال گذشته سازمان محیط زیست بارها مخالفت خود را با تکثیر تیالپیا اعالم کرده و وزارت نیرو نیز نسبت به ورود این طی سه س

نظر  های کارون و دز هشدار داده است، اما به نوع از ماهی تیالپیا به مخازن پشت سدهای استان خوزستان و همچنین رودخانه

عنوان گونه غیربومی و غیراقتصادی شناسایی  گرم داشته و به 011ی زیلی که وزنی زیر کسد تکثیر سریع گونه مهاجم تیالپیا می

 .شده است، توسط مؤسسه تحقیقات شیالت وارد نشده است

 بانیفرافکنیمحیطزیستبرایگافدیده

داند که این  زیلی می در حالی سازمان محیط زیست مؤسسه شیالت و وزارت جهاد کشاورزی را مسئول تکثیر گونه مهاجم تیالپیای

 .گونه تفاوت ماهیتی با گونه اقتصادی تیالپیای نیلی دارد

تیالپیای نیلی که توسط این سازمان هفت سال پیش : وگو با ایانا گفت پروری مؤسسه علوم شیالتی کشور در گفت رئیس بخش آبزی

رهای پرورشی تکثیر داده شده و هیچ ارتباطی بین های بسته و در استخ با مجوز سازمان محیط زیست وارد کشور شده است، در آب

 .این گونه با گونه مهاجم کارون وجود ندارد

کشور  53شده که در  چیزخوار با رژیم غذایی گیاهی شناخته عنوان یک گونه همه گونه تیالپیای نیلی به: فر افزود عباس متین

 .شود پرورش داده می

عنوان گونه اقتصادی شناسایی شده که از طعم و کیفیت مناسبی  گرم به 311گیری تا  تیالپیای نیلی با گوشت: وی خاطرنشان کرد

 .برخوردار بوده و از بازارپسندی قابل توجهی برخوردار است

 اتحادیهاروپاوآمریکامشتریتیالپیاینیلی

ان یک گونه با ارزش اقتصادی مناسب عنو گونه تیالپیای نیلی به: پروری مؤسسه تحقیقاتی شیالت کشور ادامه داد رئیس بخش آبزی

ای  کننده این گونه ماهی در سبد غذایی شهروندان آن کشور جایگاه ویژه ترین مصرف شناسایی شده که در آمریکا به عنوان بزرگ

ا شناخته عنوان معیار در همه دنی به همگان آشکار است که استانداردهای غذا و داروی کشور آمریکا به: فرد تصریح کرد متین.دارد

 .ای است که ارتباط مستقیمی با اقتصاد ثروتمندان کشور دارد گیرانه شده و پیرو قواعد سخت

کنندگان دائمی ماهی تیالپیای نیلی هستند که  همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا از مصرف: وی یادآور شد

 .دهنده فعالیت تحقیقاتی جهانی درباره این ماهی است نشان

 تیالپیایزیلیازمرزهایعراقواردشدهاست
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گرم وزن  011گونه مهاجم و غیربومی تیالپیای زیلی که زیر : پروری مؤسسه تحقیقاتی شیالت کشور تأکید کرد رئیس بخش آبزی

زیست در خبری سازمان محیط  تنها گونه واردشده مؤسسه نیست، بلکه در بی شود، نه گرم بالغ می 61تا  31داشته و تا وزن 

 .شدت تکثیر یافته و اکنون به مرز هشدار رسیده است های خوزستان به آب

گیرد که این سازمان با وظیفه حاکمیتی دفاع از محیط زیست باید  فرافکنی محیط زیست در حالی صورت می: فر اظهار داشت متین

 .کرد ام میزودتر از اینها ورود این ماهی مهاجم را شناسایی و برای مبارزه با آن اقد

مبارزه با تکثیر این ماهی اکنون از اختیار و توان محیط زیست خارج شده و باید به کمک سایر نهادها نظیر : وی همچنین گفت

 .وزارت نیرو برای کنترل آن اقدام کرد

فت که درباره منابع آبی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی بهره گر توان از مبازره در چنین شرایطی می: فر در ادامه افزود متین

های منطقه اقدام  بخشی آب های فیزیکی مکانیکی نظیر صید گسترده نسبت به تعادل مبارزه شیمیایی مطرود بوده و باید با روش

ای تغییر داد که بستر مناسبی برای تکثیر  گونه توان زمینه پرورش را به های بیولوژیکی می همچنین با روش: وی خاطرنشان کرد.کرد

 .راهم نباشدف

 شودشعارهایمحیطزیستیناننمی

عنوان یک ماهی مکمل با ارزش  در همه دنیا پرورش ماهی تیالپیا به: همچنین مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان کشور به ایانا گفت

 .اقتصادی شناخته شده و باید از آن حمایت کرد

عیار لقب  با مقاومت باال شناخته شده که یک فعالیت اقتصادی تمام عنوان یک ماهی منعطف تیالپیا به: بهروز کاکاوند ادامه داد

های مختلف مخالفت دارد که  های کشاورزی و صیادی به بهانه سازمان محیط زیست همواره با فعالیت: وی تصریح کرد.گرفته است

 .مسئولیتی این سازمان در قبال اقتصاد و معیشت مردم است رسد ناشی از بی نظر می به

عنوان یک مزیت  تواند متکی به ضوابط و اصول دنبال شود و تکثیر سریع این ماهی را به پرورش ماهی تیالپیا می: وند یادآور شدکاکا

 .شمار آورد که اقتصاد مردم منطقه را متحول کند به

 بهجایجنجالازظرفیتمردمیاستفادهکنید

ای، بهتر است از ظرفیت  زنی و جنجال رسانه به جای برچسب: کرد پروری مؤسسه تحقیقاتی شیالت کشور تأکید رئیس بخش آبزی

 .ریزی کرد مردمی و صیادان محلی برای کنترل جمعیت ماهی تیالپیای زیلی بهره گرفت و برای فرآوری و صادرات آن برنامه

اوری ماهی  ست و برای جمععنوان فرصت نگری آمده در خوزستان به توان به شرایط پیش پیش از جنجال می: کاکاوند اظهار داشت

 ./ریزی کرد تکثیرشده و صادرات آن یا توزیع سیستماتیک آن در داخل کشور برنامه

/news/fa/ir.iana.www//:http51150D%/1%DB%AA% 
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 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴1: تاریخ

واگذاریتمامیاختیاراتصادراتماهیانواگذاریتمامیاختیاراتصادراتماهیان//آال،درصورتایجادبازارثابتصادراتیآال،درصورتایجادبازارثابتصادراتیارتنقزلارتنقزلهزهز388388تولیدتولید

  سردآبیبهاتحادیهسردآبیبهاتحادیه

 .آال وجود دارد هزار تن قزل 511اگر بازارهای ثابت صادراتی در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار گیرد، توان تولید 

با اعالم این خبر ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  امروز در گفتمدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی کشور 

 .آال در کشور وجود دارد امکان تولید و توانایی باالیی بین تولیدکنندگان ماهی قزل: گفت

بین تولیدکنندگان  شده محصول در کشور و قیمت بازارهای جهانی دو مسئله مهم در افزایش رغبت قیمت تمام: زاده افزود آرش نبی

ای همیشه  شده آبزیان و سایر محصوالت در داخل کشور باال است و اگر بخواهیم صادرکننده قیمت تمام: وی خاطرنشان کرد.است

 .ها ایجاد انگیزه کند حاضر در بازارهای جهانی باشیم، الزم است که قیمت

هایی که با سازمان شیالت  نامه با تفاهم: شده برشمرد و ادامه داد تمام ها را از عوامل مهم تأثیرگذار در افزایش قیمت زاده واسطه نبی

 .ها در این بین حذف شوند منعقد شده، مقرر شد تمامی اختیارات برای صادرات ماهیان سردآبی به اتحادیه واگذار شود و واسطه

ها  دار شود، به شرط آنکه واسطه ی را عهدهآالی باکیفیت صادرات اتحادیه آمادگی دارد که تأمین کل ماهی قزل: وی تصریح کرد

 .حذف شوند و ورود افراد دیگر با اجازه سازمان شیالت باشد

 طرحتوسعهصادراتتهیهشود

برای تحقق صادرات موفق، باید : مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی کشور از طرح توسعه صادرات خبر داد و یادآور شد

 .بینی شود پیش... ها و ها، تهاتر مشوق پرداخت یارانههای توسعه صادراتی،  طرح

درصد از  01برای آنکه بتوانیم بازارهای جهانی را در اختیار داشته باشیم، باید از تولیدکنندگان بخواهیم که : زاده تأکید کرد نبی

 .تولیدشان را با نسبت صادرات کنار بگذارند و کیفیت را نیز مدنظر قرار دهند

 .آال از آبزیانی است که در بازار جهانی قیمت مناسبی داشته و قدرت رقابت با سایرین را دارد قزل: شتوی اظهار دا

 .آال تولید کنیم هزار تن قزل 511اگر بازارهای صادراتی را از آن خود کنیم، خواهیم توانست : زاده همچنین گفت نبی

هزار تن در  11آال از  رو هستند، میزان تولید قزل دکنندگان با آن روبهدلیل مشکالتی که تولی در حال حاضر به: وی در ادامه افزود

 .سال بیشتر نیست

کنند، قصد دارند بازار را بر هم بزنند،  متأسفانه واردکنندگانی که برخی ماهیان همچون تیالپیا را وارد می: زاده خاطرنشان کرد نبی

 .سر داشته و متناسب با نیاز بازار باشد ی وارد شود که قیمت سربههای صادراتی، مصحوالت زیرا باید در مقایسه با محموله

 هاشدهآبزیاندردستواسطهدرصدقیمتتمام38

هزار  00آال  قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل: آال ادامه داد مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی کشور درباره وضعیت قیمت قزل

 .هزار تومان است 0الی که قیمت تولید تا تومان است، در ح 311هزار و  00تا 

توانیم رقابت کنیم و تولیدکنندگان نیز از سود  هزار تومان باشد، می 00آالی صادراتی  قیمت هر کیلوگرم قزل: وی تصریح کرد

 .مناسبی برخوردار خواهند شد

 .ها را ثابت نگه داریم وانیم قیمتبازار صادراتی ثابت بوده و الزم است برای نگه داشتن این بازار بت: وی یادآور شد
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درصد هزینه  05ها،  درصد فروشگاه 03آال به تولیدکننده،  درصد قیمت ماهی قزل 05تا  01در حال حاضر : زاده تأکید کرد نبی

 .ها در دست دارند ها و واسطه درصد از قیمت را دالل 51حمل و متأسفانه 

ای حاضر به افزایش تولید نیستند، مگر آنکه بازار صادراتی  ود، تولیدکنندگان حرفهدلیل مشکالت موج به: وی در پایان اظهار داشت

 ./ثابتی داشته باشند

/news/fa/ir.iana.www//:http51355D%/1%D%AA0% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱خرداد  ۴۳: تاریخ

  هزارتنیانواعآبزیاندرسالگذشتههزارتنیانواعآبزیاندرسالگذشته308308تولیدتولید//خاویارایرانیحرفاولدردنیارامیزندخاویارایرانیحرفاولدردنیارامیزند

هزار تن  501سال گذشته مجموع آبزی پروری در کشور اعم از ماهیان گرم آبی، سردآبی و میگو ، : رئیس سازمان شیالت گفت

با اشاره به تولید ماهیان  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛با خبرنگار  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفتگو.بوده است

، صید تجاری ماهیان خاویاری  5101براساس توافق روسای جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر از سال : خاویاری اظهار داشت

 .ای تحقیقاتی و بازسازی ذخایر، صید انجام می شودبرای هدف ه ممنوع اعالم شده و تنها 

خوشبختانه در سال های اخیر پرورش ماهیان خاویاری در دریای خزر و سایر استانها که از شرایط الزم برخوردار بودند، : وی گفت

 .آغاز شده به طوریکه خاویار پرورشی تولیدشده عالوه بر مصرف داخلی، صادر می شود

تن خاویار پرورشی تولید شد که یک تن آن با ارزش ریالی یک  5سال گذشته : تولید خاویار پرورشی بیان کرد صالحی با اشاره به

از  05هزار دالر به کشورهای هدف صادر شد و می توان گفت که ارزش صادرات ماهیان خاویاری در مقایسه با سال  315میلیون و 

 .ستدرصد رشد داشته ا 001درصد و ارزشی  53نظر وزنی 

سال گذشته حدود یک تن گوشت ماهیان خاویاری در کشور تولید شده که مقداری از آن : معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .صادر و مابقی در سبد غذایی مردم قرار گرفته است

ن،مازندران، برخی دیگر در حال حاضرعالوه بر استان های گیال: وی با اشاره به استان های پرورش دهنده ماهیان خاویاری بیان کرد

 .همچون آذربایجان شرقی،اردبیل، قم ،فارس، یزد، خوزستان ، موضوع پرورش ماهیان خاویاری را به تازگی شروع کردند

 خاویارایرانیزبانزدعاموخاص*** 

ندران افتتاح شده است، رئیس سازمان شیالت با اشاره به آنکه در مرداد ماه سال گذشته بزرگترین مزارع خاویار پرورشی در ماز

تن خاویار پرورشی  51هزار تن تولید گوشت خاویار و  5برهمین اساس بزرگترین مزرعه پرورش خاویار در دنیا با هدف تولید : گفت

 .در مازندران به بهره برداری رسید که امسال این موضوع توسعه پیدا خواهد کرد

شیالت با بنیاد مستضعفان و استانداری گیالن و مازندران در راستای ایجاد  در سه هفته گذشته سازمان:وی در ادامه یادآور شد

و حمایت از پرورش دهندگان قراردادی منعقد نمودند تا بتوانیم صادرات گوشت و ماهیان خاویاری را که در جهان به عنوان  مزارع 

 .برند معتبری شناخته می شود ، گسترش دهیم

سال گذشته مجموع آبزی پروری اعم از گرم آبی، سردآبی و : اره به مجموع آبزی پروری بیان کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اش

 .هزار تن بوده است 501میگو 

 ترازشیالتدربخشکشاورزیمثبتاست***

از  هزار تن بوده که نسبت به سال پیش از آن 15مجموع صادرات محصوالت شیالتی در سال گذشته بیش از : صالحی ادامه داد

 .درصد رشد داشته است 03درصد و وزنی  06نظر ارزشی 

در حال حاضر متوسط : میلیون دالر است، تصریح کرد 005وی با اشاره به آنکه تراز تجاری شیالت در بخش کشاورزی مثبت 

شد داشته کیلوگرم است و می توان گفت که این رقم هرچند نسبت به سال های گذشته ر 0155مصرف سرانه محصوالت شیالتی 

 .اما نسبت به متوسط جهانی فاصله معناداری دارد که می بایست آن را افزایش داد

/news/fa/ir.yjc.www//:http3656316D%/1%D%AE1%A 
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 شیالت
 ایسنا - 1۹۳۱خرداد  1شنبه 

  پرورشماهیدرقفسپرورشماهیدرقفسگذاریدرگذاریدردعوتترکانبرایسرمایهدعوتترکانبرایسرمایه

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرورش ماهی در قفس در بندر چابهار را بسیار پر رونق دانست و از مردم منطقه 

 . گذاری کنند دعوت کرد که در این پروژه سرمایه

ز سایت پرورش ماهی در قفس در بندر به گزارش خبرنگار ایسنا در سیستان و بلوچستان، اکبر ترکان در مراسم بهره برداری ا

 . توجه به اقتصاد دریامحور از جمله مسائل مهم است: چابهار، دریا را دارای ظرفیت اقتصادی بسیار گسترده دانست و گفت

جدیدترین تکنولوژی که وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه : های بکر دریا دانست و گفت وی شیالت و ماهیگیری را از ظرفیت

 . ل کرده، پرورش ماهی در قفس استفعا

 . گذاری کنند دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به راه اندازی این شیوه در چابهار، از مردم دعوت کرد در این حوزه سرمایه

دسترس بوده و گذاران را فراهم می کنیم؛ غذا و الروهای ماهی نیز در  هرگونه کمک در مناطق آزاد برای سرمایه: ترکان تصریح کرد

 . کسب و کار بسیار پر رونقی است

های ملی و طبیعی آینده روشنی پیش روی اقتصاد و روابط تجاری در  توجه به سرمایه: دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت

 . چابهار گذاشته است که زمینه را برای توسعه بیش از پیش منطقه فراهم کرده است

/news/fa/ir.isna.www//:http03151011130D%/1%D%AF1%B0% 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۱: تاریخ

  شودشودامروزبورسکاالدوبارهمیزبانشکرمیامروزبورسکاالدوبارهمیزبانشکرمی

ارشنبه پنجم خردادماه نیز پس از عرضه موفق دیروز، عرضه مجدد شکر های رسیده از بورس کاالی ایران، امروز چه طبق اطالعیه

 .سفید ادامه خواهد یافت

شنبهچهارمخردادماهدرتاالرمحصوالتکشاورزیبورسکاالیایرانایدزفولصبحدیروزسههزارتنذرتدانهسه

 .دادوستدشد

هزار و  10شنبه در مجموع میزبان  ر معامالت بورس کاالی ایران دیروز سه، تاال(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .میلیارد ریال بود 355هزار و  تن انواع کاال به ارزش بیش از یک 550

بورس کاالی ایران همچنین از ابتدای هفته جاری شاهد عرضه جو دامی، گندم دروم، سویا، کنجاله سویا پرک، برنج وارداتی، 

 .ای و شکر سفید بوده است لیت، زعفران رشتهکنجاله سویا پ

های رسیده از بورس کاالی ایران، امروز چهارشنبه پنجم خردادماه نیز پس از عرضه موفق دیروز، عرضه مجدد شکر  طبق اطالعیه

 .سفید با حجم چهارهزار تن ادامه خواهد یافت

تن در سبد عرضه بورس کاالی ایران قرار  311هزار و  یکتن و گندم دروم با حجم  611همچنین جو دامی با حجم عرضه بیش از 

 ./خواهد گرفت

/news/fa/ir.iana.www//:http51151D%/1%A3%D0%1 
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 شیر و فراوردهها

 ۳۱/۴۹/۴۱ -فارس

امدارانتهرانیامدارانتهرانیتنشیرمازادازدتنشیرمازادازد288288خریدحمایتیروزانهخریدحمایتیروزانه
در راستای حمایت از تولیدکنندگان شیر و ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی، : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت 

 . ها قرار بگیرد تن شیر از دامداران خریداری شود و در اختیار کارخانه 511شود که روزانه  بینی می پیش

اشرف منصوری پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از مراکز پرورش شیر در  از غرب استان تهران، علی خبرگزاری فارسبه گزارش 

در راستای حمایت از تولیدکنندگان شیر، سازمان : در خصوص خرید حمایتی شیر خام در استان تهران اظهار کرد غرب این استان

ها برای سال جاری  استناد ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی دستورالعمل خرید حمایتی شیر را به استان مرکزی تعاون روستایی ایران به

 .ابالغ کرده است

ساماندهی : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه خرید حمایتی شیر از اول خرداد ماه آغاز شده است، بیان کرد

متشکل از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، تعاون روستایی، اتحادیه دامداران و  این طرح در قالب تشکیل کمیته خرید،

 .شود های تحویل گیرنده شیر انجام می کارخانه

این خرید در حاشیه بازار و به صورت : شود، تصریح کرد با تأکید بر اینکه خرید حمایتی شیر خام خرید تضمینی محسوب نمی وی

 .ه معنای خرید تضمینی شیر تولید شده تولیدکنندگان شیر استان تهران نیستشود و ب توافقی انجام می

درصد و  555های خرید شیر بر اساس درصد چربی حداقل  شاخص: های خرید شیر اشاره کرد و گفت منصوری همچنین به شاخص

ر باشد، البته این رقم معادل ت هزار پایین 011از  درصد است؛ ضمن اینکه بار میکروبی شیر خریداری شده باید 5پروتئین 

 .استانداردهای خرید شیر در سنوات گذشته است

با توجه به آغاز خرید : اظهار کرد حمایت از تولیدکنندگان شیر در این استان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره

 .یر را از دامداران تحویل بگیردحمایتی شیر خام طی دو روز گذشته، اکنون شرکت لبنی پگاه آمادگی دارد که ش

های دیگر نیز از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید شیر قرارداد خواهیم  در صورت نیاز با کارخانه: کرد وی بیان

 .تولیدکنندگان شیر در استان تهران را رفع کنیم تا مشکالت  بست

و در اختیار  آوری شود تن شیر از سطح استان تهران جمع 511ه کنیم که روزان بینی می پیش: منصوری در پایان متذکر شد

 .شود ها تحویل می ها قرار بگیرد که البته شیر به صورت شیر خشک به کارخانه کارخانه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31050315131110 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴1: تاریخ

  ایایاحتمالافزایشمصرفمارگارینباحذفارزمبادلهاحتمالافزایشمصرفمارگارینباحذفارزمبادله//درصدیتولیدکنندگانکرهدرصدیتولیدکنندگانکره555555سودسود

ق گویند، نمایندگان صنایع لبنی معتقدند که این ادعاها خالی از منط درصدی کره سخن می 33ها از سود  در حالی که برخی رسانه

 .بوده و محاسبات آنها مبنای کارشناسی ندارد

سود : گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های لبنی، امروز در گفت رئیس انجمن صنایع فرآورده نایب

د است که در واقع سو( بر اساس ضوابط سازمان حمایت)درصد  656ها حداکثر  تولیدکنندگان کره، طبق جدول تفکیک هزینه

 00در حالی که حداقل سود قانونی . پذیرد ها را سازمان حمایت نمی به این دلیل که برخی از هزینه. شود ها می کمتری عاید کارخانه

خواب سرمایه در این : شود، افزود کیلوگرمی وارد کشور می 53های  صورت کارتن محمد فربد با اشاره به اینکه کره به.درصد است

 .برد گذاری را باال می همین موضوع، ریسک سرمایه. ی است و زمان معینی برای فروش نداردتجارت، نسبتاً طوالن

گرم در سال  311هزار تن کره در کشور وجود دارد، در حالی که سرانه مصرف این محصول تنها  51اکنون حدود  به گفته وی، هم

هزار تنی کره در  61د؛ بنابراین در آن هنگام واردات ش گرم تخمین زده می 331های گذشته این عدد حداقل  است، اما در سال

این اتفاق از زمانی رخ داد که قیمت دالر به ناگهان . کند هزار تن تجاوز نمی 01رسید، اما اکنون این عدد از  نظر می سال، منطقی به

 .تومان به دو برابر افزایش یافت 556از یک هزار و 

: شود، خاطرنشان کرد بنی با بیان اینکه قسمت اعظم این محصول از نیوزیلند و اروپا وارد میهای ل رئیس انجمن صنایع فرآورده نایب

گرمی آن حدود  011بندی هر قالب  تومان در هر کیلوگرم است که بعد از بسته 311هزار و  03اکنون قیمت کره در بازار تهران 

دار از تولیدکننده  ست که طبق جدول محاسبات، سود مغازهرسد؛ این در حالی ا کننده می دست مصرف تومان به 011دوهزار و 

 .بیشتر است

های اخیر به خاطر باال رفتن نرخ ارز، تمایل مشتریان به استفاده از مارگارین یا همان  افزایش قیمت کره در سال: فربد ادامه داد

 .روغن نباتی را افزایش داد، زیرا این محصوالت قیمتی کمتر از کره داشت

یابد،  ای افزایش می بعد از ورود کره با ارز متقاضی به بازار، قیمت این محصول به دلیل حذف ارز مبادله: پایان تصریح کردوی در 

 .شود بنابراین ممکن است باز هم شاهد افزایش مصرف مارگارین در کشور باشیم؛ محصولی که در آن از نام جعلی کره استفاده می

 گرمی 011شده کره  آنالیز قیمت تمام

 گرمی888کره ناممحصول

 ریال مواداولیه

 035510 ریال 033011فی هر کیلو  -گرم  015066 -کره 

 035510 جمع مواد اولیه

 515 گرمی 011فویل آلومینیومی کره 

 3 یاردی 011دار  نوارچسب آرم

 01 عددی 51گرمی  011جعبه کره 

 03 گرمی 011کارتن کره مادر 

 035300 بندی جمع مواد و بسته
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 033 بندی یک درصد ضایعات مواد و بسته

 035016 بندی جمع کل هزینه مواد و بسته

 001 جمع هزینه دستمزد، سربار ثابت و متغیر

 533 هزینه اداری

 035 (بندی سه درصد مواد اولیه و بسته)هزینه مالی 

 011 (درصد فروش درب مغازه 153)هزینه بازاریابی 

 035530 ه یک واحدشد بهای تمام

 0011 (ها غیر از هزینه مالی بر اساس جمع هزینه)درصد  656سود کارخانه 

 0156 هزینه توزیع

 515001 قیمت درب مغازه

 0101 (بر اساس قیمت درب مغازه)درصد  0مالیات ارزش افزوده 

 55103 درصد مالیات ارزش افزوده 0قیمت درب مغازه با احتساب 

 0013 دار سود مغازه

 50111 کننده قیمت مصرف
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 شیر و فرآورده ها
  ۳۱/۴۹/۴۱ -فارس

کیلوبرسدکیلوبرسد858858یربایدبهیربایدبهسرانهمصرفشسرانهمصرفش//سالجاریسالجاریهزارتنفرآوردهلبنیدرفروردینهزارتنفرآوردهلبنیدرفروردین5858صادراتصادرات
درصد است،  30درصد و سهم بازار  00معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سهم تولیدکننده شیرخام از تولید این محصول 

 . هزارتن فرآورده لبنی صادر شد 00این عدد منطقی نیست، در فروردین امسال : گفت

، حسن رکنی امروز در چهارمین همایش سالیانه ژنتیک و اصالح نژاد دام که در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های بخش تولید شیرخام در کشور خوب است و نه تنها تولیدکنندگان خوبی در این  زیرساخت: پژوهشکده نفت برگزار شد، گفت

 .خوب و شرایط مستعدی هم برای تولید داریم بخش وجود دارد، بلکه میانگین تولید این محصول،

کیلو در  061سیاست وزارت جهاد، رساندن سرانه مصرف این محصول به معاون وزیر در امور بهبود تولیدات دامی با اشاره به اینکه 

مذکور داشته هایی هم در راستای رسیدن به هدف  یافتنی است، البته ممکن است با چالش این رقم دست  :گفت است، 0010سال 

از ابتدای هفته جاری، طرح خرید شیر حمایتی آغاز شده است که البته اعتقاد ما بر این است که نباید خرید : وی بیان داشت.باشیم

 .شود شیرخام توسط دولت انجام شود، اما هر جا که الزم باشد، برای حمایت از تولیدکننده، اقداماتی انجام می

های پروتئینی از جمله خامه و  خرید حمایتی شیر خام، تبدیل آن به شیرخشک و سایر فرآورده هدف ما از: رکنی بیان داشت

باید شرایطی را فراهم کرد که : ایم، اظهار داشت وی با بیان اینکه در سالهای گذشته ما به دنبال افزایش تولید بوده.صادرات آن است

 .سرانه مصرف شیر در کشور افزایش یابد

اولویت ما مصرف شیر در داخل کشور است و این موضوع نیاز به فرهنگ سازی و : امور بهبود تولیدات دامی، گفتمعاون وزیر در 

 .های مشترک با وزارت بهداشت و درمان دارد برگزاری نشست

 .تا مادامی که تقاضای بازار متناسب با مصرف نباشد، باید محصول مازاد صادر شود: رکنی تصریح کرد

تولیدکنندگان هم عالوه بر : کنند، گفت نکه واحدهای خریدار شیر، این محصول را براساس کیفیت خریداری میوی با بیان ای

 .تر است ای دارند و برنامه وزارت جهاد نیز، اصالح نژاد برای تولید باکیفیت کمیت به موضوع کیفیت توجه ویژه

شده، نژاد سمینتال  یدی هستیم و بنابراین براساس تحقیقات انجامما به دنبال ایجاد تنوع ژنی در واحدهای تول: رکنی تصریح کرد

 .نژادی است یک نژاد برای اقدامات به

هزار دوز از آن  501هزار دوز اسپرم برای لقاح مصنوعی گاو توزیع شد که حدود  111میلیون  5سال گذشته : وی تصریح کرد

 .مربوط به نژاد گاوهای دومنظوره بوده است

 .ها کاهش یافته است درصد قیمت نهاده 51تا  03در دو سال گذشته   :ر امور بهبود تولیدات دامی بیان داشتمعاون وزیر د

گیری از  کشور اول دنیا بوده که الزمه آن، استمرار و به روز رسانی بهره 3ایران در استفاده از پدیده ژنومیک جزو : وی بیان داشت

 .ماین تکنولوژی است تا از دنیا عقب نمانی

درصد و سهم  00سهم تولیدکننده از تولی شیرخام : وی به زنجیره تولید و کم شدن فاصله قیمت تولید تا بازار اشاره کرد و گفت

 .درصد است که در مقایسه با سایر محصوالت، این رقم منطقی نیست 30بازار 

 15درصد، سهم تولیدکننده گوشت گوساله  53ر درصد و سهم بازا 33سهم تولیدکننده گوشت گوسفند از تولید : رکنی تصریح کرد

 .درصد است 53درصد و سهم بازار  63درصد و همچنین سهم تولیدکننده مرغ از تولید  01درصد و سهم بازار 

هزارتن18درصدآنیعنیحدود88شودوهزارتنگوشتقرمزدرداخلکشورتولیدمی188حدود: وی بیان داشت

 .شودرواردمیازاینمحصولبهکشو
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هزار رأس دام سبک بخشی  111در دو سال گذشته با صادرات یک میلیون و : معاون وزیر در امور بهبود تولیدات دامی بیان داشت

 .از واردات گوشت قرمز پوشش داده شده، اما در مجموع تراز تجاری به نفع واردات بوده و این موضوع برای ما مطلوبیت ندارد

 .برابر میانگین جهانی است، بنابراین باید به فکر توسعه بازارهای صادراتی باشیم 5مصرف گوشت مرغ در کشور  :رکنی تصریح کرد

 .گونه افزایش ظرفیتی در صنعت طیور نداریم هیچ: وی افزود

 56ر حدو هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شد و سرانه تولید این محصول در کشو 011میلیون و  5، 00سال : وی بیان داشت

 .کیلوگرم است 03کیلوگرم است، در حالی که سرانه جهانی تولید مرغ حدود 

 .صادر شده است 00در مجموع حدود یک کیلوگرم از سرانه تولید گوشت مرغ در سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

گرم و سرانه  011کیلو و  00کشور مرغ تولید شد و سرانه تولید این محصول در  هزار تن تخم 051، 00سال : وی بیان داشت

 .کیلوگرم است 00مصرف آن 

 .کیلوگرم است 01مرغ حدود  سرانه مصرف جهانی تخم: رکنی بیان داشت

هزار تن شیرخام در کشور تولید شد که  001میلیون و  0سال گذشته : معاون وزیر در امور بهبود تولیدات دامی تصریح کرد

 .کیلوگرم است 013کیلوگرم و سرانه مصرف آن  003کشور  متوسط سرانه تولید این محصول در

هزار تن از این محصول  6سال گذشته حدود  5در : هزار تن عسل در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت 33رکنی به تولید 

ن تبادل تجاری میلیون ت 5نزدیک به : میلیون تن است، گفت 01وی با بیان اینکه مجموعاً تجارت جهانی مرغ .صادر شده است

 .زند شود و این موضوع شرایط خوبی را برای صادرات رقم می مرغ در کشورهای همسایه ایران انجام می

 .مرغ صادر شد هزار تن مرغ و تخم 511سال گذشته در مجموع : رکنی بیان داشت

شورهای مختلف صادر شده و تنوع های لبنی به ک هزار تن فراورده 511سال گذشته یک میلیون و  5طی : وی همچنین تصریح کرد

 .کشور دنیا را برایمان فراهم کرده است 51محصوالت این بخش، شرایط صادرات به 

آوری شیر مازاد و همچنین حضور در بازارهای جهانی، مشوق صادراتی  برای جمع: وی به مشوق صادراتی لبنیات اشاره کرد و گفت

 .م به زودی نهایی شودبینی شده است که امیدواری محصوالت لبنی پیش

 .ماه سال جاری صادر شد در فروردین هزار تن محصوالت لبنی 00حدود   :رکنی گفت
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 شیر و فرآورده ها
  ۳۱/۴۹/۴۹ -فارس

شودشودهایموردتأییدخریداریمیهایموردتأییدخریداریمیهادرکارخانههادرکارخانهشیرتولیدیدامداریشیرتولیدیدامداری
بر اساس قراردادی که بین سازمان تعاون روستایی : معاون بهبود تولیدات دامی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت

 . شود ای مورد تأیید خریداری میه ها در کارخانه استان و اتحادیه دامداران منعقد شده است، شیر تولیدی دامداری

های غرب استان  داری شریف ظهر امروز در حاشیه بازدید از گاو از غرب استان تهران، عباس اکبری خبرگزاری فارسبه گزارش 

تولیدکنندگان شیر، سازمان مرکزی تعاون  در راستای حمایت از: تهران در خصوص ابالغ دستورالعمل خرید حمایتی شیر اظهار کرد

 .ها برای سال جاری ابالغ کرد روستایی ایران به استناد ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی دستورالعمل خرید حمایتی شیر را به استان

قراردادی که بین بر اساس این دستورالعمل، طبق : سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد معاون بهبود تولیدات دامی رئیس

های  کارخانه)شود، شیر تولیدی دامداران در محل مراکز تعیین شده  سازمان تعاون روستایی استان و اتحادیه دامداران منعقد می

 .شود خریداری می( مورد تأیید

اد کشاورزی استان، دهی آن در قالب تشکیل کمیته خرید، متشکل از سازمان جه آغاز طرح از یکم خرداد و سازمان: تصریح کرد وی

 .شود گیرنده شیر، انجام می های تحویل تعاون روستایی، اتحادیه دامداران و کارخانه

 .امید است با اجرای این طرح کمک مناسبی برای جذب شیر خام تولیدی تولیدکنندگان فراهم شود: شریف در پایان متذکر شد
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 شیر و فرآورده ها
 ایسنا - 1۹۳۱خرداد  1شنبه 

  نشدنباوجودکاهشجهانینشدنباوجودکاهشجهانیارزانارزان//درصدیواردکنندگانکرهدرصدیواردکنندگانکره.۰.۰سودسود

د دام وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که واردکنندگان کره، ای برای واردات کره، مدیرکل مرکز اصالح نژا در پی حذف ارز مبادله

 . اند های جهانی، قیمت خود را کاهش نداده رغم کاهش قیمت برند و علی سود سرشاری از این محصول می

جهانی  کره مانند برخی دیگر مواد غذایی با کاهش قیمت در بازار: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد محمدرضا مالصالحی در گفت

 . مواجه شده در حالی که قیمت آن در بازار داخلی تغییری نکرده است

 33برند، چراکه ارزش افزوده کره عرضه شده در بازار داخلی بیشتر از  واردکنندگان کره سود سرشاری از این محصول می: وی افزود

 . درصد قیمت وارداتی آن است

از سویی انباشت : هزار تن کره وارد شد، ادامه داد 01ان اینکه سال گذشته حدود این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بی

شیر در کشور وجود دارد و تولیدکنندگان شیر خشک معتقدند اگر خامه را به قیمت مناسب بخرند قیمت شیر خشک کاهش 

که هر روز در بازار جهانی   صنایع لبنی با کره صرفه نیست، چراکه توانند این محصول را صادر کنند اما این به ها هم می یابد و آن می

 . زنند شود، سودهای هنگفتی به جیب می تر می رزان

 . ای برای واردات کره در هیمن راستا به درخواست وزیر جهاد کشاورزی تصویب و ابالغ شد حذف ارز مبادله: مالصالحی تاکید کرد

ای واردات چند قلم محصول غذایی حذف شد که نام گوشت مرغ منجمد و ای بر به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته ارز مبادله

 . کره نیز در فهرست ابالغ شده از سوی سازمان توسعه تجارت بود
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 صادرات و واردات

  ۳۱/۴۹/۴۰ -فارس

دولتجایگزینمناسبیبرایصادراتبیابددولتجایگزینمناسبیبرایصادراتبیابد//ایصادراتمحصوالتکشاورزیراکاهشدادایصادراتمحصوالتکشاورزیراکاهشدادمناقشاتمنطقهمناقشاتمنطقه
مناقشات سیاسی : درصدی صادرات محصوالت باغی و جالیزی گفت 53رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به کاهش  

 . درات ایران شده استمنطقه و تبلیغات منفی علیه ایران منجر به کاهش صا

 00با بیان اینکه صادرات محصوالت باغی و جالیزی در سال  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا نورانی در گفت سید

 .رات این محصوالت استمسائل اخیر سیاسی در حوزه خلیج فارس یکی از عوامل مؤثر بر کاهش صاد :کاهش یافته است، گفت

عربستان در تهران افتاد و  سفارت اتفاقاتی که سال گذشته در رابطه با اعتراض مقابل: افزود رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی

برخی از  صورت گیرد و در نتیجه این اقدامات حتی تا تبلیغات منفی وسیعی علیه ایران موجب شده همچنین مسائل بحرین،

 .آوری کردند های صادراتی ایران را از بازارهایشان جمع میوه فارس زه خلیجکشورهای حو

مسائل سیاسی برخی مسیرهای صادراتی بر روی محصوالت ایران بسته شد و صادرکنندگان ما بسیار  به دنبال: نورانی بیان داشت

های منطقه و جنگ سوریه،  به ناامنی رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت کشاورزی با اشاره.متضرر شدند

 .این مسئله هم بر روی کاهش صادرات محصوالت کشاورزی ایران مؤثر بوده است: تصریح کرد

و اشباع  شود ای از محصوالت باغی و جالیزی ایران بدون محدودیت به امارات صادر می در حال حاضر بخش عمده: وی افزود

 .نجر به کاهش شدید قیمت محصوالت صادراتی ایران شده استمحصوالت ایرانی در بازار این کشور م

: شود، گفت نورانی با بیان اینکه محصوالت باغی و جالیزی ایران با یک سوم قیمت و با قیمت غیرواقعی در امارات عرضه می

راندرکنندگانمحصوالتکشاورزیایشدهتابهمصرف وبیشازظرفیتبهاینکشورباعث صادراتبدونکنترل

 .اماراتیارانهنامحسوسدادهشود

براساس آخرین آمار گمرک، صادرات محصوالت باغی : رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت کشاورزی بیان داشت

   . درصد کاهش یافته است 53، 05نسبت به سال  00و جالیزی کشورمان در سال 

در مراودات : اسبی برای صادرات محصوالت کشاورزی به این کشورها بیابد، گفتوی با بیان اینکه دولت باید جایگزین من

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه محصوالت کشاورزی ما در .باید تعرفه ترجیحی صادرات دو طرفه باشد تجاری

کننده و صادرکننده  موجب ضرر به تولید تقاضا بدون توجه به میزان صادرات: تصریح کرد رود، امارات به صورت امانی به فروش می

  . کند نمی نصیب اقتصاد کشور سودی را شود و هیچ می

 شوددارمیهایصادراتیمحصوالتکشاورزیشناسنامهشرکت* 

ند سال پیشنهاد این کار اسف: شوند، گفت دار می های صادراتی محصوالت کشاورزی شناسنامه وی با بیان اینکه به زودی تمام شرکت

های اولیه آن در دفتر امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام شد و  گذشته مطرح شد، بنابراین پیگیری

دار  روز گذشته هم در وزارت جهاد کشاورزی معیارهای الزم برای شناسنامه  سپس طرح به سازمان توسعه تجارت ارسال شد و

وی با بیان اینکه صادرکنندگان حتما باید مجهز به سیستم سورتینگ و .ن مورد بررسی قرار گرفتبندی صادرکنندگا کردن و رتبه

قیمت بانکی و فرجه تنفسی تسهیالتی در اختیار  حمایت ارزان  مقرر شده تا با در این راستا: بندی کاال باشند، افزود بسته

 .صادرکنندگان قرار گیرد
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 صادرات و واردات
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۱: تاریخ

هزاررأسدامسبکدرهزاررأسدامسبکدر885885صادراتصادرات//میلیاردیمیلیاردی288288هزارتنیصادراتمحصوالتلبنیبامشوقهزارتنیصادراتمحصوالتلبنیبامشوق88.88.افزایشافزایش

  ماهماهفروردینفروردین

 .کشاورزی از موافقت مقامات دولتی در پرداخت مشوق صادراتی لبنیات خبر داد معاون وزیر جهاد

 :وحیدزندیفخر-(ایانا)خبرگزاریکشاورزیایران

بار آن را  ای بود که وزیر جهاد کشاورزی درست یک ماه قبل در آن ورود و برای نخستین بحث مشوق صادراتی برای لبنیات، مسئله

اگر این مهم ": در این مراسم، حجتی گفت. ای کرد میان وزارتخانه و سازمان ملی استاندارد رسانه در مراسم امضای تفاهمنامه

هایی حتی در کشورهای پیشرفته نیز وجود  تحقق نیابد، محصوالت ایرانی قادر به رقابت با کشورهای دیگر نیست؛ چنین حمایت

 ".ندشو مند می های فراوانی بهره داشته و تولیدکنندگان از یارانه

های گوناگونی در این باره از طرف مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی به ویژه معاونت تولیدات دامی،  البته پس از آن نیز مصاحبه

اشاره  "میلیارد تومانی برای صادرات محصوالت لبنی 511درخواست مشوق "توان به خبری با عنوان  جمله می منتشر شد که از آن

 .کرد

تری از این مقوله را  زوایای تازه( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  گفت بر این اساس، معاون وزیر جهاد کشاورزی در

هزار تنی در صادرات  311میلیارد تومان مشوق صادراتی، افزایشی  511شود با اختصاص  بینی می پیش: مطرح کرد و گفت

 .محصوالت لبنی عالوه بر مقداری که اکنون وجود دارد، اتفاق بیفتد

البته : هزار تن محصوالت لبنی به کشورهای دیگر صادر شده، افزود 311نی با اشاره به اینکه در دوسال گذشته حدود حسن رک

ترین  های جهانی است؛ زیرا کوچک ترین پارامترهای آن، نرخ رسیدن به این مقدار، تابع عوامل مختلفی است که یکی از مهم

 .ها تأثیرگذار خواهد بود تغییرات بر قیمت

قبل از افزایش صادرات، باید مصرف سرانه داخلی را اصالح کرد و این امر به اصالح الگوی مصرف مردم مربوط : ی معتقد استو

ویژه برای کودکان ممکن  توان لبنیات را جایگزین تبلیغات مضری کرد که به بنابراین می. ها آن را دنبال کنند است که باید رسانه

 .کنداست عوارض بسیاری را ایجاد 

کلیات موضوع، موافقت مسئوالن ارشد دولت را کسب کرده و در سازمان مدیریت، کار : رکنی درباره مشوق صادراتی خاطرنشان کرد

رود هرچه زودتر تخصیص اعتبار  کارشناسی آن به اتمام رسیده است؛ بنابراین اجرای فاز نخست در دستور کار قرار گرفته و امید می

 .یرددر این زمینه صورت بگ

هزار رأس دام زنده به  511سال گذشته یک میلیون و : وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره صادرات دام زنده ادامه داد

 .ریخت افتاد، بازار داخلی به هم می کشورهای مختلف صادر شد که اگر این اتفاق نمی

ری نیز روند صادرات ادامه داشته باشد تا دام زنده مازاد تصمیم بر این است که در سال جا: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

هایی که با  رود با هماهنگی هزار رأس دام سبک در فروردین امسال صادر شد و احتمال می 010بر این اساس، . از کشور خارج شود

رأس نیز دام سنگین  011 گیرد، این روند سیر صعودی داشته باشد؛ البته در همین ماه، کشورهای حوزه خلیج فارس انجام می

 .صادر شده که رقمی اندک است

http://www.iana.ir/fa/news/30110/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/news/30110/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/news/30110/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.iana.ir/fa/news/30632/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-200-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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اگرچه کشور در تولید لبنیات رشد : ها اظهار داشت رکنی در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر چگونگی رعایت اصول اولیه در دامداری

هزینه اقالم خوراکی توسط خود  درصد 03مطلوبی داشته، اما در بخشی از زنجیره به ویژه تامین خوراک، مزیتی نداریم؛ بنابراین تا 

 .شود و از سوی دیگر وابستگی به مراتع بسیار اندک است دامدار پرداخت می

ها جزو چند کشور برتر دنیا محسوب شده و  به گفته وی، ایران از لحاظ رعایت اصول اولیه، اصالح نژاد و میانگین تولید سرانه در دام

تواند درست  ها نمی گرفته است؛ بنابراین ادعای رعایت نشدن اصول اولیه در دامداری اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام

 ./باشد

/news/fa/ir.iana.www//:http51156D%/1%A3%D0%10%D1%B5%D1%A 
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 صنایع غذایی

 جوان خبرنگاران – 1۹۳۱خرداد  ۴۳: تاریخ

  وزنچانههاینانجایخودرابهوزنتخممرغدادهاستوزنچانههاینانجایخودرابهوزنتخممرغدادهاست

چانه های انواع مختلف نان به لحاظ وزنی کاهش یافته حتی در برخی از نانوایی ها به وزن یک تخم : رئیس اتحادیه نانوایان گفت

 مرغ رسیده است،

، موضوع کم فروشی امروزه در تمام بخش ها به وفور دیده می شود تا جاییکه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .این بحث به نانوایی ها نیز رسیده به گونه ای چانه های نان آب رفته و هرروز نحیف تر می شود

البته نمی توان این . دلیل نبود نظارت از سوی اتحادیه عنوان می کنند اکثر افراد بحث کم فروشی و گران فروشی را بیشتر به

موضوع را کتمان کرد که واحدهای صنفی و فروشنده های منصف نیز در این زمینه وجود دارد که کار خود را به درستی انجام می 

 .دهند و کم فروشی ندارند و دنبال نان حالل هستند

 .نظارتهای خود را بیشتر کرده و جلوی کم فروشی را بگیرندمی توان گفت مسوالن ذیربط باید 

چانه های انواع مختلف نان سنتی در : قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه نانوایان در خصوص کم فروشی نان توسط نانوایان اظهار داشت

یده بود، این کم فروشی را ناشی از تهران به لحاظ وزنی روز به روز آب رفته ، در برخی از نانوایی ها حتی به وزن یک تخم مرغ رس

 .افزایش هزینه های جاری نانوایی و عدم دریافت نرخ نامه جدید نان است

گرم  035و نان لواش  611،نان بربری 011طبق مصوبه اعالم شده وزن چانه نان سنگک باید : رئیس اتحادیه نانوایان تصریح کرد

 .شی و بی کیفیتی سعی در فریب دادن مردم دارندباشد اما متاسفانه برخی از نانوایان با کم فرو

/news/fa/ir.yjc.www//:http3656500D%/0%11%D 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1۹۳4شهریور ماه  22ک شنبه 

  اسامیفرآوردههایغذاییغیرمجازاعالمشداسامیفرآوردههایغذاییغیرمجازاعالمشد

سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی فرآورده غذایی فاقد مجوز بهداشتی را اعالم کرد و از هموطنان درخواست کرد در < ییمواد غذا

 .صورت مشاهده این محصوالت، موضوع را به معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی اطالع دهند

انواع عرقیات  -شهد گل محمدی-واحدهای تولیدی، شربت سکنجبین ای  به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطالعیه

گیاه با نام تجاری معطر، شیره کشمش به سفارش شاهرخ صنعتی با نام تجاری سهند، کیسه فریزر با نام تجاری الچین را غیرمجاز 

 .و تقلبی معرفی کرد

نام تجاری جلوه حیات، شیرین گندمک با نام تجاری در این اطالعیه همچنین زعفران با نام تجاری گل چین، پودر زعفران با 

سارونه، ادویه جات با نام تجاری بهچین طعام و عرقیات گیاهی با نام تجاری شمیم بهار به دلیل عدم ارائه مستندات مورد نظر اداره 

 .شوند های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می کل نظارت و ارزیابی فرآورده

این اطالعیه به آبلیموی صنایع غذایی حاسب با نام های تجاری حاسب، خرداد و سودا نیز به عنوان محصول غیر مجاز در سطح 

عرضه اشاره کرده است که به دلیل عدم انطباق های نتایج آزمایشگاهی و همچنین عدم وجود حداقل تجهیزات و مستندات از 

 .علیق پروانه شده اندسوی کمیته فنی تا اطالع ثانوی ت

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه با اعالن اینکه این معرفی اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصوالت غیر مجاز در سطح 

های غذا و داروی  کنند خواست که معاونت عرضه صورت می گیرد؛ از افرادی که محصوالت نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می

 .آوری آنها اقدام الزم را به عمل آورند های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمع هدانشگا

 .های غیرمجاز است های عرضه فرآورده روابط عمومی سازمان آماده دریافت مشخصات مکان 66013360شماره تلفن 

100ec11d0cf35=ID?aspx.post/ir.foodpress.www//:http 
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 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۹: تاریخ

وریپاییندرصنعتوریپاییندرصنعتبهرهبهره//ایران؛رتبهچهارمدرکلنیزنبورعسل،رتبههفتمدرتولیدعسلجهانایران؛رتبهچهارمدرکلنیزنبورعسل،رتبههفتمدرتولیدعسلجهان

  زنبورداریزنبورداری

ای چندجانبه با سازمان توسعه صنعتی ملل  نامه رسته زنبورداری کشور، تفاهم در راستای توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در

 .های مورد نظر به اجرا گذاشته شود به امضا رسید که مقرر شد با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طرح( یونیدو)متحد 

ایچندجانبهباسازمانتوسعهنامهاهمرراستایتوسعهکسبوکارواشتغالپایداردررستهزنبورداریکشور،تفد

هایموردبهامضارسیدکهمقررشدباهمکاریوزارتکار،تعاونورفاهاجتماعیطرح(یونیدو)صنعتیمللمتحد

 .نظربهاجراگذاشتهشود

گرچه ایران از نظر ا: ، معاون وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم گفت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

برخورداری از کلنی زنبورعسل رتبه چهارم را دارد، اما با این حال رتبه هفتم از لحاظ تولید عسل را به خود اختصاص داده است که 

 .وری در این صنعت بسیار پایین است دهد بهره این نشان می

: زنبورداری کشور با وزارت تعاون انجام شده است، افزودهای الزم برای توسعه اشتغال در  حسن رکنی با اشاره به اینکه هماهنگی

این طرح قرار است از پنج استان آذربایجان شرقی، اصفهان، گلستان، کردستان و مازندران آغاز شود که بعد از آن به احتمال قوی 

 .های دیگر نیز به جرگه مجریان طرح مذکور خواهند پیوست استان

کنندگان از سالمت محصول باشد؛ برای این  گاه مرجع هستیم تا اطمینان خاطری برای مصرفبه گفته وی، ما نیازمند آزمایش

منظور، به همکاری یونیدو احتیاج است تا در این راستا بتوان صادرات را نیز توسعه داد، هرچند تراز تجاری این صنعت همیشه 

 .مثبت بوده است

هایی است که  زنبورداری یکی از رشته: تعاون و رفاه اجتماعی نیز اظهار داشتدر این مراسم معاونت توسعه کارآفرینی وزارت کار، 

 .هزار نفری دست یافت 011توان در این زمینه به اشتغال  طوری که می زایی دارد، به ظرفیت باالیی در اشتغال

باید راندمان تولید در : اطرنشان کردهزار نفر زنبوردار در کشور وجود دارد، خ 33اکنون حدود  عیسی منصوری با اشاره به اینکه هم

وری مزارع و  توان بهره این صنعت افزایش یابد؛ بنابراین با توجه به نگاه سبزی که نسبت به این شغل در دنیا وجود دارد، حتی می

 .شود محیطی قلمداد می ها را باال برد، به همین دلیل زنبور نمادی از کارکرد درست در سیستم زیست باغ

توانند از تسهیالت صندوق  هدف ما بیشتر حفظ و توسعه شاغالن حافظ این صنعت است که در این زمینه می: ح کردوی تصری

های آموزشی و بازدید از  مند شوند؛ همچنین برای ارتقای کیفیت تولید، برگزاری دوره حمایت از توسعه صنعت زنبورعسل بهره

 ./کشورهای پیشرفته در دستور کار قرار دارد

/news/fa/ir.iana.www//:http51330D%/1%A3%DB%1 
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 گل و گیاهان صنعتی

 ۳۱/۴۹/۴۱-فارس

هزاردالریترجیحهزاردالریترجیح8888لیداسانسلیداسانسدالریرابهتودالریرابهتو22گالبگالب//محمدیمحمدیغفلتازتولیددرآمدزاترینمحصولگلغفلتازتولیددرآمدزاترینمحصولگل

ایمایمدادهداده
هزار  01تا  0محمدی در بازارهای جهانی بین  در حالی که هر لیتر اسانس گل: مدیرکل دفتر گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ گفت 

 . ایم دالری تمرکز کرده 5رسد، اما به دلیل فرهنگ سنتی روی تولید گالب  دالر به فروش می

به شهرکرد، میترا مجدزاده در جمع خبرنگاران از طرح کشت بافت گل محمدی در این  خبرگزاری فارساعزامی به گزارش خبرنگار 

هزار هکتاری  51هزار هکتار است و با توجه به سطح  03سطح زیر کشت گل محمدی در ایران حدود : شهرستان خبر داد و گفت

 .تمام دنیا ، سه چهارم سطح کشت گل محمدی در دنیا به ایران تعلق دارد کشت این گیاه در

های فارس، اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی تعلق دارد که در برخی از  بیشترین کشت گل محمدی در ایران به استان: وی گفت

 شود ها کشت گل محمدی به صورت کشت بافت انجام می این مناطق این استان

چهار محال و بختیاری شرایط خوبی دارد زیرا این استان در ارتفاعات واقع شده   کشت گل محمدی در استان:ح کردمجدزاده تصری

 .کند است و شرایط آب و هوایی برای کشت این گیاه وضعیت خوبی را ایجاد می

 .ها آغاز شده است به تازگی شیوه کشت بافت گل محمدی در این استان: وی افزود

در گذشته برای کشت گل : های کشت گل محمدی اشاره کرد و بیان داشت خانه، گیاهان دارویی و قارچ به روشمدیرکل دفتر گل

دار بود اما اخیراً روش کشت بافت روش مناسب  های ریشه شد که توصیه ما استفاده از نهال محمدی از نهال پاجوش استفاده می

 .جایگزین برای دو روش مذکور است

بنابراین با توجه به امکان تولید بیشتر نهال از : محمدی در سطح کشور کم است، گفت دار گل های ریشه ینکه نهالمجدزاده با بیان ا

 .توان استفاده کرد و به این روش به توسعه تولید گل محمدی در کشور امیدوار بود توان می روش کشت بافت می

تر است،  های دیگر مقرون به صرفه روش کشت بافت نسبت به روش مدیرکل دفتر گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ با بیان اینکه

 .برگ گل خشک و گالب است محمدی گل بیشترین فرآورده تولیدی ما از گل: گفت

  .ایران رتبه اول تولید گلبرگ گل خشک و گالب را در دنیا دارد: وی افزود

طبق آمار غیررسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران : کرد تصریح  00میلیون لیتر گالب در سال 01  مجدزاد با اشاره به تولید

  .تن بوده است 0محمدی در کشور پایین و حدود  میزان تولید اسانس گل

لیتر از این محصول صادر شده  511هزار و  5بر اساس این آمار بیش از : مدیرکل دفتر گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ اظهار داشت

شود و این محصول ایرانی  ید ایران به کشورهای عربی و همچنین برخی کشورهای اروپایی صادر میگالب تول  :وی بیان داشت.است

 .در دنیا کامال شناخته شده است

محمدی در دنیا به ایران  علیرغم اینکه ایران بیشترین سطح زیر کشت گل: گفت مدیرکل دفتر گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ

 .محمدی در دنیا بلغارستان است یدکننده اسانس گلاختصاص دارد، اما بزرگترین تول

هزار دالر  01تا  0محمدی بین  قیمت جهانی هر لیتر اسانس گل: محمدی اشاره کرد و گفت مجدزاده به ارزش صادراتی اسانس گل

 .دالر ارزش صادراتی دارد 553تا  5است در حالی که هر لیتر گالب بین 

دالر در بازارهای جهانی عرضه شده  511هزار و  3هزار تا  3محمدی ایران با قیمت  نس گلالبته هر لیتر اسا: وی اظهار داشت 

های  محمدی و شناسایی فنوتیپ مدیرکل دفتر گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ با ابراز امیدواری از توسعه سطح زیر کشت گل.است

http://www.farsnews.com/
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ان در زمینه افزایش تولید اسانس و صادرات آن پیشرفت خوبی تو محمدی می های برتر گل گیری از کشت فنوتیپ با بهره: برتر، گفت

 .کنند محمدی تولید می بعد از ایران کشورهای بلغارستان، ترکیه، سوریه و چند کشور اروپایی گل: وی تصریح کرد.داشت

دار  در اراضی شیب محمدی مجدزاده در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای کشت گل

دار و  این گیاه در ارتفاعات بهترین عملکرد را دارد و بنابراین وزارت جهاد هم توسعه کشت آن در مناطق شیب: چیست؟، گفت

 .کند بازده را دنبال می کم

  توجه به شرایط کمبا : مدیرکل دفتر گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ با بیان اینکه این گیاه جزو گیاهان چند مصرف آب است، گفت

 .تواند جایگزین کشت برخی گیاهان پرمصرف آب شود محمدی می آبی کشور گل

 .این گیاه قابلیت کشت دیم با یک بار آبیاری تکمیلی را هم دارد: وی بیان داشت

طبق  :محمدی مدنظر است، گفت مجدزاده در پاسخ به فارس، با اشاره به اینکه در برنامه ششم و هفتم توسعه کشت گل

هزار هکتار  31های انجام شده مطابق سند گیاهان دارویی امیدواریم کشت این گیاه تا پایان برنامه ششم توسعه به  ریزی برنامه

محمدی آبی، دیم و گیاهان دارویی تا پایان  بینی ما برای کشت گل پیش: مدیرکل دفتر گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ افزود.برسد

اینکه چرا علیرغم بیشترین سطح زیر کشت این   وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر.ر هکتار استهزا 031برنامه ششم 

به دلیل فرهنگ سنتی بیشتر روی موضوع تولید و صادرات : محمدی موفق عمل نشده است، گفت گیاه در دنیا در تولید اسانس گل

سازی برای  محمدی از همان ابتدا به کار روی اسانس تولیدکننده گل مجدزاده با بیان اینکه سایر کشورهای.گالب کار شده است

آالت موردنیاز برای تولید اسانس  در ایران برای تهیه ماشین: اند، بیان داشت کاربرد در صنایع مختلف از جمله عطرسازی کار کرده

عه تولید این گیاه در زنجیره کشت و صنعت به در سالهای اخیر وزارت جهاد کشاورزی با توس: وی افزود.کار زیادی انجام نشده است

سازی آن با همکاری  های خوبی برای فراهم گیری هم توجه بیشتری داشته و حمایت آالت مورد نیاز اسانس ها و ماشین تهیه دستگاه

 .گیرد دفتر توسعه تجارت و معاونت باغبانی صورت می

: محمدی در کشور از دو سال پیش آغاز شده است، گفت ینکه کشت بافت گلمدیرکل دفتر گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ با بیان ا

 .هزار هکتار به استان فارس تعلق دارد 3بیشترین سطح زیر کشت این گیاه با مساحت 

ز عملکرد تولید در بلغارستان بسیار بیشتر ا: تن در هکتار عنوان کرد و گفت 5تا  051محمدی در کشورمان را  وی عملکرد تولید گل

با شناسایی فنوتیپ و : های جدید، اظهار داشت مجدزاده با اشاره به اقداماتی برای شناسایی فنوتیپ و ژنوتیپ.ایران است

 .یابد های آتی عملکرد تولید این گیاه افزایش می محمدی قطعاً در سال گیری از کشت بافت گل های جدید و بهره ژنوتیپ

تکنیک کشت بافت : ت معاونت تحقیقات کنترل و نهال وزارت جهاد کشاورزی گفتدر ادامه عبدالرضا کاوند معاون تحقیقا

محمدی را به  توان گل های بیشتری دارد به طوری که در این روش می های قبلی از جمله پاجوش برتری محمدی نسبت به روش گل

 .نهایت تکثیر کرد تعداد بی

ها  های برتر و مقاوم به خشکی و شوری و همچنین مقاوم به آفات و بیماری در این روش امکان شناسایی ارقام و ژنوتیپ: وی افزود

 .قابل شناسایی و تکثیر است

در این روش گیاه عاری از عوامل : شود، اظهار داشت کاوند با بیان اینکه در این روش گیاه در آزمایشگاه و شرایط استریل تولید می

 .کننده و بیماری است آلوده

کننده و انتقال  در مجموع عدم محدودیت در تولید، تولید گیاهان یکنواخت، عاری بودن گیاه از عوامل آلوده :کاوند اظهار داشت

 .های برتر گیاه مادری به گیاه تولیدشده از جمله خصوصیات روش کشت بافت است مزیت

=nn?php.newstext/com.rsnewsfa.www//:http05031513111135 
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 گل و گیاهان صنعتی

 ۳۱/۴۹/۴8-فارس

برابرشدنقدرترویشیگلمحمدیبهروشکشتبافتبرابرشدنقدرترویشیگلمحمدیبهروشکشتبافت  55دهددهدفارسگزارشمیفارسگزارشمی
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از انتقال هر نوع بیماری،  شود، با توجه به جلوگیری سال اخیر در کشورمان استفاده می 5روش کشت بافت گل محمدی که در  

 0یک روش مناسب علمی برای توسعه کشت و افزایش تولید گل محمدی است و گل دهی آن نسبت به روش پاجوش و قلمه هم 

گیاهی وجود دارند که از  گونه 511سرخیان در حدود   ، در خانواده گلخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . برابر است

 .گیرند ها تعداد محدودی دارای مواد فرار و عطری بوده و در تهیه اسانس مورد استفاده قرار می میان آن

شود که از اسانس آن در صنایع  برای تهیه اسانس از بین این تعداد معدود نیز گل محمدی به عنوان محصول اصلی شناخته می

 .شود تفاده میبهداشتی، دارویی و غذایی اس

گیری پیدا کرده و روز به روز نیز در  امروزه استفاده از اسانس گل محمدی در صنعت داروسازی افزایش چشم: افزاید این گزارش می

عنوان یک محصول  کشت و کار گل محمدی و تولید اسانس آن در سه کشور ایران، ترکیه و بلغارستان به .حال افزایش است

 .و از اهمیت باالیی برخوردار است استراتژیک مطرح بوده

 .شود بندی می توقع طبقه گل محمدی به دامنه وسیعی از شرایط اقلیمی سازگار بوده و ازجمله گیاهان کم

بوعلی سینا، دانشمند ایرانی در قرن چهارم هجری، از . سال پیش بر می گردد 5311استفاده از گل رز معطر در ایران به بیش از 

 .استخراج کرده و مورد استفاده دارویی قرار داده استاین گیاه گالب 

 .شده است اند که به کشورهای چین و هند صادر می یکی از اقالم تجاری ایران عنوان کرده نگاران گالب را تاریخ

ین گیاه هزار هکتار سطح کشت ا 51تولید گل محمدی است که از  ایران به عنوان یکی از کشورهای مطرح: این گزارش می افزاید

های نوین  گیری از روش هزار هکتار را به خود اختصاص داده است، بنابراین برای گسترش و توسعه کشت این گیاه نیازمند بهره 03

 .کشت بافت گل محمدی است ها علمی است که یکی از این روش

های  نهال های تکثیر است، ضمن اینکه چهار برابر سایر روش های کشت بافتی گل محمدی رشد رویشی نهال: افزاید این گزارش می

 .های برتر و یکسان برخوردارند ها و فنوتیپ تولیدی به این روش سالم سازی شده، فاقد آلودگی و از ژنوتیپ

 .تر است های تکثیر همچون پاجوش و قلمه اقتصادی های کشت بافتی نسبت به سایر روش کاشت نهال

های کشور آغاز شده و نتایج مثبتی  ایت وزارت جهاد کشاورزی در برخی از استانبا حم بکارگیری کشت بافت گل محمدی اخیرا

 .هم از آن حاصل شده است

ها از جمله چهار محال و  به گل نشستن زیر یک سال طرح کشت بافت گل محمدی در برخی از استان: افزاید این گزارش می

 .شود می در این روش غالبا پس از دو سال گل برداشت اکشت بافت است، زیر  های استفاده از روش از موفقیت بختیاری

محمدی نسبت به  تکنیک کشت بافت گل: عبدالرضا کاوند معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر گفت

نهایت  د بیمحمدی را به تعدا توان گل های بیشتری دارد، به طوری که در این روش می های قبلی از جمله پاجوش برتری روش

 .تکثیر کرد

کشت گل محمدی به روش پاجوش با توجه به کم آبی مناسب نیست، زیرا برای کاشت اولیه نیاز به آبیاری بسیار دارد و : وی افزود

 .در عین حال از ناگیرایی قابل توجهی برخوردار است

های  یست و در صورت انتقال به شهر یا استانها از فنوتیپ و ژنوتیپ یکسان برخوردار ن پاجوش گل در روش: کاوند تصریح کرد

های برتر و مقاوم به خشکی و  شناسایی ارقام و ژنوتیپ  شود، در حالی که در روش کشت بافت دیگر باعث انتقال آلودگی خاک می

 .ها قابل شناسایی و تکثیر است شوری و همچنین مقاوم به آفات و بیماری

در این روش گیاه عاری از عوامل : شود، اظهار داشت در آزمایشگاه و شرایط استریل تولید می کاوند با بیان اینکه در این روش گیاه

 .کننده و بیماری است آلوده

http://www.farsnews.com/
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کننده و انتقال  در مجموع عدم محدودیت در تولید، تولید گیاهان یکنواخت، عاری بودن گیاه از عوامل آلوده: کاوند اظهار داشت

 .یاه تولیدشده از جمله خصوصیات روش کشت بافت استهای برتر گیاه مادری به گ مزیت
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۹: تاریخ

دارداراستعداداراضیشیباستعداداراضیشیب//رازاراضیشیبدارمازندرانزیرکشتگیاهانداروییمیرودرازاراضیشیبدارمازندرانزیرکشتگیاهانداروییمیرودهزارهکتاهزارهکتا  888888

  محمدیمحمدیدودانگهمازندرانبرایکشتگلدودانگهمازندرانبرایکشتگل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950308000334
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هزار هکتار از اراضی شیب دار مازندران برای کشت گونه های  011معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت که بر روی 

 . گیاهی مثمر مطالعه شده است

هزار هکتار از اراضی شیب دار مازندران برای کشت گونه های  011اون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت که بر روی مع

 . گیاهی مثمر مطالعه شده است

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی در نخستین جشنواره گالبگیری شمال کشور در 

هزار هکتار مصوب و تاکنون  01در سفر هیات دولت به مازندران کشت این گونه ها در : شهرستان ساری افزود'  کلیج کال ' روستای

 .هزار هکتار اجرا شده است 5در 

هزار هکتار از اراضی شیب دار  161در مجموع قرار است در فاز نخست حدود : معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .های گیاهی مثمر اختصاص یابد ه کشت گونهکشور ب

برآوردهای اولیه وزارت جهاد کشاورزی حاکی از وجود دست کم شش میلیون هکتار زمین شیبدار در کشور است که می توان با 

 .برنامه ریزی آنها را به زیر کشت گونه های گیاهی مثمر برد

وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرد و گفت که این سیاست در کنار های   های گیاهی مثمر را سیاست طهماسبی توسعه کشت گونه

وی اشتغالزایی، .ها از مهم ترین محورهای حوزه باغبانی در برنامه ششم توسعه کشور است اصالح باغ های موجود و توسعه گلخانه

: ت اجرای این طرح برشمرد و افزودپایداری محیط زیست و تبدیل دیم زارها و اراضی کم بازده به اراضی پربازده را از نتایج مثب

 .اجرای طرح توسعه کشت گونه های مثمر در اراضی شیبدار در واقع یک نوع آبخیزداری با کمک مردم است

گونه مثمر در اراضی شیب دار مورد هدف این  03معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اظهار این که کشت دست کم 

خاک و جلوگیری از فرسایش آن، جلوگیری از روان آب ها، ایجاد کمربند سبز، ایجاد اشتغال و باالبردن حفظ : وزارتخانه است، گفت

 .توان اقتصادی روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان از مزایای اجرای این طرح است

به : رح مهم برشمرد و اظهار داشتوی در عین حال انجام مطالعات علمی، تطبیق نوع کشت با آب و هوا و نوع خاک را در اجرای ط

 .محمدی و گیاهان دارویی دارد دار منطقه دودانگه مازندران استعداد خوبی برای کشت گل عنوان مثال اراضی شیب

معاون وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تولید محصوالت سالم و همچنین فراوری مواد خام برای تولید ارزش افزوده تاکید کرد و 

 .ی مصارف غذایی، آرایشی و بهداشتی دارد که شرط نخست تولید این گیاه سالم بودن استمحمد گل: گفت

صورت مستقیم مصرف می شود و این رویه تفاوت بسیاری با بازار جهانی دارد  کنیم به  آنچه امروز ما در کشور تولید می: وی افزود

 .می کنند تا منافع بیشتری کسب کنندکه مواد خام را پس از فراوری با ارزش افزوده باال وارد بازار 

دلیل همجواری با جنگل و تطبیق داشتن با آب و هوای منطقه از هر  محمدی تولیدی در منطقه دودانگه به  گل: طهماسبی گفت

 .جهت سالم است

دودانگه ساری که به گزارش ایانا، اگر چه جشنواره گالب گیری در برخی از شهرهای ایران در حال برگزاری است، اما در منطقه 

 .دارای بزرگ ترین راشستان ایران است، همنشینی گل، جنگل، چشمه و آبشار جلوه دیگری به این جشنواره داده است

/news/fa/ir.iana.www//:http51335/011D%-0%13%D1%B5%D1%A3% 
هان صنعتیگل و گیا  

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۱: تاریخ

گشایشدریچهجدیدبهرویگشایشدریچهجدیدبهروی//شودشودایران،رقیبجدیتولیدکنندگانبزرگاسانسگلمحمدیمیایران،رقیبجدیتولیدکنندگانبزرگاسانسگلمحمدیمی

  کشاورزانباتولیدنهالکشتبافتیگلمحمدیکشاورزانباتولیدنهالکشتبافتیگلمحمدی

http://www.iana.ir/fa/news/30753/100-%D9%87%D8%B2%D8%A7%25
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ی حرفی برای گفتن ای رسید که در بازار جهان توان به مرحله با انجام تحقیقات و رعایت اصول علمی در کاشت گل محمدی، می

به شهرکرد، معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و ( ایانا)ه گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران .داشت

راهکارهای بسیاری برای افزایش تولید اسانس در ایران وجود دارد که با لحاظ کردن آنها : کنترل بذر در جمع خبرنگاران گفت

 .سبقت را از رقبای دیگر دنیا ربود توان گوی می

عنوان  های اخیر رویکرد مسئوالن در تغییر کاربری اراضی، استفاده از سطوح شیبدار به عبدالرضا کاوند، با اشاره به اینکه در سال

رقم و در چه  بعد از کارهای تحقیقاتی و انجام آزمایشات مربوطه باید دید که کدام روش یا کدام: کشت محصول اصلی است، افزود

 .این موارد در کشت گل محمدی به نتایج بسیار مطلوبی رسیده که باید آن را توسعه داد. ای بازدهی بیشتری دارد منطقه

در . شود طور کلی به جنسی و غیرجنسی تقسیم می های گوناگونی برای تکثیر گیاهان مختلف وجود دارد که به به گفته وی، روش

عنوان ماده تکثیری استفاده شده که با دو رویکرد سنتی و صنعتی در دنیا آن را دنبال  اصلی بهگل محمدی، بخشی از گیاه 

روش سنتی که با قلمه، پاجوش و تقسیم : معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر معتقد است.کنند می

عنوان مثال، این روش  توان آنها را نادیده گرفت؛ به که نمی کند، ظرفیت محدودی دارد و دارای معایبی است بوته تکثیر پیدا می

برد، بلکه احتمال انتقال آلودگی را  ها نه تنها درصد افت را باال می جایی پاجوش پتانسیل کشت در سطح انبوه را نداشته و جابه

 .افزایش خواهد داد

های  ترین پتانسیل به وجود آمد که پرتوانی، یکی از مهم از اواسط قرن نوزدهم روشی تحت عنوان کشت بافت: کاوند خاطرنشان کرد

اجرای این راهکار برای کشت . توانند موجودی مانند خود را تکثیر کنند های یک گیاه می تک سلول آن است؛ به عبارتی تک

 .وری را باال برده و از خطرات کشت سنتی به مراتب خواهد کاست محمدی، بدون شک بهره گل

بار در ایران اتفاق افتاد و  تولید نهال کشت بافتی گل محمدی در مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار، برای نخستین :وی ادامه داد

 .دریچه جدیدی را به روی کشاورزان گشود

ترین مزایای روش  کننده را از مهم کاوند، نداشتن محدودیت در واحد سطح، تولید گیاهان یکنواخت و عاری بودن از عوامل آلوده

توان  های سنتی، می با تغییر رویکرد گلستان کاران و استفاده از روش کشت بافتی به جای روش: شت بافتی دانست و تصریح کردک

 ./به توسعه تولید اسانس در ایران امیدوار بود

/news/fa/ir.iana.www//:http51106D%/1%A3%DB% 

 

 

 

 

 

 گندم

 ۳۱/۴۹/۴۹-فارس

درصدپولگندمبهکشاورزانپرداختنشدهاستدرصدپولگندمبهکشاورزانپرداختنشدهاست3838//میلیونتنگذشتمیلیونتنگذشت22خریدتضمینیگندمازمرزخریدتضمینیگندمازمرز
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از آغاز برداشت : استان کشور در حال انجام است، گفت 03مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در  

 . گندم از کشاورزان خریداری شد میلیون تن 5تاکنون بیش از 

میلیون تن  5به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری از خرید بیش از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

زان خرید امسال در مقایسه با مدت مشابه می: گندم از کشاورزان به قیمت تضمینی تا صبح روز سوم خرداد ماه خبر داد و گفت

 .هزار تن افزایش داشته است 311سال گذشته بیشتر از 

 05هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به قیمت تضمینی از کشاورزان در  61میلیون و  5تاکنون : افزود شرکت بازرگانی دولتی

 .استان کشور خریداری شده است

هزار تن گندم از کشاورزان  031میلیون و  دولتی ایران با اعالم اینکه سال قبل در همین تاریخ یکمدیر عامل شرکت بازرگانی 

 .درصد رشد داشته است 53جاری  میزان خرید گندم در سال: خریداری شده بود، اعالم کرد

علیرغم : ، اظهار داشت00ماه سال معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز زود هنگام فصل برداشت گندم کشور در اواخر اسفند 

برداشت زود هنگام گندم در سیستان و بلوچستان، برودت هوا و بارندگی های اخیر، فصل برداشت گندم در بسیاری از مناطق 

 .اند استان کشور وارد عملیات برداشت و خرید گندم شده 05کشور را با تاخیر مواجه کرده است، به گونه ای که در حال حاضر 

میلیون تن گندم  053استان کمتر از  03استان کشور آغاز شده بود و این  03سال قبل در این تاریخ خرید تضمینی در : افزودوی 

هزار میلیارد ریال  53های خریداری شده حدود   ارزش کل گندم: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد.خریده بودند

 .میلیارد ریال به حساب کشاورزان پرداخت شده است 631هزار و  ها به مبلغ دمدرصد بهای گن 31تاکنون است که 

با توجه به رشد فعلی خرید تضمینی گندم، پیش بینی خرید : های آینده افزود قنبری با اشاره به روند روبه رشد خرید گندم در ماه

 .ت تامین آرد مورد نیاز کشور نیستجاری محقق خواهد شد و نیازی به واردات گندم جه میلیون تن در سال 01تا 

هزار تن گندم در رتبه اول خرید کشور قرار دارد و پس  551یک میلیون و  در حال حاضر استان خوزستان با خرید: وی تصریح کرد

یدار استان بیشترین خر 3هزارتن،  01هزار تن و بوشهر  001هزار تن، کرمان  031هزار تن، ایالم  501های؛ فارس  از آن استان

: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ همچنین از خرید دانه روغنی کلزا توسط این شرکت خبر داد و گفت.گندم کشور هستند

 .هزار تن کلزا توسط مراکز خرید این شرکت از کلزا کاران خریداری و تمامی وجوه آن نیز پرداخت شده است 03تاکنون بیش از 

تن اعالم  551هزار و  05شترین میزان خرید کلزا در کشور را مربوط به استان خوزستان با خرید معاون وزیر جهاد کشاورزی بی

 .کرد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http05031515110500 
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  ۳۱/۴۹/۴۹ -فارس

نتنگندمازکشاورزاندرسالجارینتنگندمازکشاورزاندرسالجاریمیلیومیلیو8888خریدخرید
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 . میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود 01شود در سال جاری  بینی می پیش: وزیر جهاد کشاورزی گفت

ستان که با حضور استاندار و آباد، محمود حجتی صبح امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی استان لر از خرم خبرگزاری فارسبه گزارش 

اقتصاد مقاومتی در واقع نوعی تغییر نگاه به : جمعی از مسؤوالن استانی برگزار شد، با بیان تعریف اقتصاد مقاومتی اظهار داشت

ما یک روش سنتی که کم و بیش از نظر فرهنگی در نگاه مدیریتی کشور سایه انداخته است داریم که . چگونگی اداره مملکت است

 .توان کشور را ساخت با این روش نمی

در دنیا رقابت تنگاتنگی : توان مشکالت اقتصادی پیرامون را حل کرد، گفت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با نگاه سنتی نمی

ممکن است گیرند و هر کشوری که از این رقابت عقب بماند  ها در این مسابقه از هم سبقت می میان کشورها وجود دارد و همه ملت

 .مسیرش تغییر یا برای همیشه از توسعه عقب بماند

ها کمک کرده است، نباید  ملت بزرگ ایران که در طول تاریخ همواره شرافتمندانه زندگی کرده است و به سایر ملت: وی ادامه داد

 .ها عقب بماند و وابسته و تحقیر شود در این مسابقه بین ملت

ها و امکانات در اطراف  خیلی از ظرفیت: اقتصاد مقاومتی و تغییر نگاه نسبت به پیرامون، تصریح کرداین مسؤول با تأکید بر اهمیت 

های این  طلبد و با تکیه بر نیروی انسانی که یکی از قابلیت شود که اقتصاد مقاومتی این تغییر نگاه را می ما هستند که حس نمی

 .توان به این توسعه دست یافت سیاست است می

وری بهینه را  باید بدانیم که آیا امکانات پیرامون ما کارایی و بهره: های موجود کشور در بخش کشاورزی افزود اشاره به ظرفیت وی با

 .دارند و باور کنیم که کشور ایران در هر جایی که قدم برداشته است به موفقیت رسیده است

کنیم که دارای  هایی را استوار می تکیه بر منابع طبیعی، برنامه با همین نگاه و باورها در بخش کشاورزی با: حجتی اضافه کرد

 .رویکرد پایداری تولید و فاقد فشار به منابع طبیعی باشد

آورند و  های زیرزمینی فشار نمی در این صورت کشاورزان به سفره: وی با بیان اینکه کشاورزان باید به این بینش دست یابند، گفت

 .است این خود گامی بسیار بزرگ

در بخش : گانه اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد 50های  وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست

وری استوار است و همچنین باید از منابع پایه، امکانات  طرح در اولویت قرار دارد که اساس بیشتر آنها بر افزایش بهره 03کشاورزی 

 .استفاده شودو ابزار دراختیار 

وری آب را در کنار خود دارد و همچنین توسعه  ای که بهره ای، افزایش کشت گلخانه در بخش کشاورزی طرح توسعه: حجتی افزود

 .کشت در دریاها تعریف شده است که این طرح مجری دارد که آثار آن نیز قابل رؤیت است

میلیارد دالر گندم وارد  5در همان سال : ندم خریداری شده است، گفتهزار تن گ 311میلیون و  0، 05وی با بیان اینکه در سال 

 .میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود 01شود در سال جاری،  بینی می کشور شده است که پیش

کنیم و در دار هزینه  در دو سال گذشته وابستگی شکر به واردات نصف شده است، ما باید منابع را جهت: وزیر کشاورزی مطرح کرد

 .مدت اعالم شده است که تراز فضای کشور صفر شود چارچوب اقتصاد مقاومتی، در برنامه میان

توان کشت کرد را  های منابع نمی های کشور را صادر کنیم و آن چیزهایی را که به دلیل محدودیت ما باید مزیت: حجتی ادامه داد

 .واهد رسیدوارد کنیم، در این صورت تراز غذایی کشور به صفر خ

درصد نسبت به  053این مقدار : میلیارد دالر اعالم کرد و گفت 550، منفی 00وی تراز غذایی کشور را براساس آمار گمرک در سال 

 .کاهش یافته است 05سال 

http://www.farsnews.com/
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های  سیاستبا توجه به : های پیرامون در جهت توسعه کشور تصریح کرد برداری از ظرفیت حجتی در پایان با تأکید بر چگونگی بهره

 .ها عقب بماند اقتصاد مقاومتی، نباید اجازه بدهیم کشور ایران در مسابقه بین ملت
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 ایسنا - 1۹۳۱ خرداد 7جمعه 
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  قصدداریمآماروارداتگندمرابهصفربرسانیمقصدداریمآماروارداتگندمرابهصفربرسانیم

 کشاورزی و دامپروری  -اقتصادی :  سرویس

 . در بحث اقتصاد مقاومتی باید تغییر نگاهی نسبت به پیرامون ایجاد شود: وزیر جهاد کشاورزی گفت

روش سنتی کمابیش بر نگاه : ومتی استان بیان کردبه گزارش خبرنگار ایسنا در لرستان، محمود حجتی در جلسه ستاد اقتصاد مقا

گوییم کاری انجام  رود و می شود که در قالب تخصیص می ای تعریف و اعتباری تعیین می مدیریتی سایه انداخته است و تنها پروژه

 . ایم داده

 . توانیم مملکت را بسازیم و مشکالتمان را حل کنیم با این روش نمی: وی اضافه کرد

ها در بازار رقابتی قرار دارند اگر در این راه از ما سبقت بگیرند قطعا  در زمانی که رقابت تنگاتنگ است و دولت: امه دادحجتی اد

 . عقب خواهیم ماند

 . شود چند گام عقب ماندن منجر به فاصله زیادی عقب ماندن و یا عقب افتادگی برای همیشه می: وزیر کشاورزی تصریح کرد

های اطرافمان به  ها و توانمندی ر بحث اقتصاد مقاومتی باید تغییر نگاهی نسبت به پیرامون ایجاد شود و از ظرفیتد: وی ادامه داد

 . نحو احسن استفاده کنیم

در بخش کشاورزی : بینیم، افزود های زیادی در اطرافمان وجود دارد که با چشم عقلی خود نمی حجتی با بیان اینکه پتانسیل

 . شود ار ماست که بنگاهی نگاه نمیامکاناتی در اختی

های  در وزارت بحث تعادل بخشی به سفره. های اجرایی باید استوار و با نگاه پایداری در تولید اجرایی شوند برنامه: این مسئول گفت

 . اهد بودهای ما بیهوده خو ریزی ها و برنامه زیرزمینی بیان شده است چراکه اگر افت این سطوح را داشته باشیم همه تالش

ایم و در اولویت اول مصوبات  گانه پیاده کرده 50های برای اقتصاد مقاومتی در چارچوب  برای بخش کشاورزی طرح: وی اظهار کرد

 . وری است ستاد اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است که اساس آنها بر افزایش بهره

شود، این  وری در حوزه آب می که منجر به افزایش بهره ایم دو طرح توسعه در بخش کشاورزی تعریف کرده: حجتی اظهار کرد

 . ای و پرورش ماهی در قفس است ها شامل توسعه کشت گلخانه طرح

هزار تن  011اکنون  هم. قصد داریم حداقل یک میلیون تن تولید ماهی با روش پرورش ماهی در قفس داشته باشیم: وی بیان کرد

تراز درآمدی برای  00در سال : میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود، افزود 01ود ش بینی می وی با بیان اینکه پیش. است

 . حال قصد داریم این آمار را به صفر برسانیم. دالر بود یعنی دو میلیارد دالر گندم وارد کردیم 501هر تن گندم 

 . هزار تن مازاد تولید داریم 531 هزار تن کسری داشتیم که حال 311تا  611قبال در تولید شکر : حجتی یادآور شد
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 گوشت قرمز

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ

  سردسردیطرحپیشیطرحپیشکاهشمصرفسرانهچهارکیلوگرمیگوشتگوسفندبااجراکاهشمصرفسرانهچهارکیلوگرمیگوشتگوسفندبااجرا
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سرد خبر  دلیل اجرای طرح پیش رغبت شدن اکثر مردم نسبت به مصرف گوشت گوسفند به رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از بی

 .داد

از تیرماه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی امروز در گفت

سرد بعد از کشتار اجباری شد، مردم تمایل کمتری به خوردن گوشت گوسفند نشان  سازی طرح پیش یادهسال گذشته که پ

 .دهند می

با این حال، مردم : علی اصغر ملکی با اشاره به اینکه اقدام دامپزشکی در این دستورالعمل در راستای سالمت عمومی است، افزود

ست، در حالی که چنین نظری درست نیست و گوشت با دمای حداقل بین پنج کنند که این محصول، همان گوشت یخی ا تصور می

 .شود تا هفت درجه توزیع می

به  0553که سرانه مصرف از  طوری به. ترین دالیل کاهش مصرف سرانه گوشت گوسفند، همین مساله است به گفته وی، یکی از مهم

 .کیلوگرم کاهش یافت 153

توان به  البته موارد دیگری نیز در این کاهش، تأثیر گذاشته که از آن جمله می: شان کردرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی خاطرن

 .تبلیغات منفی علیه گوشت قرمز و پایین آمدن قدرت خرید مردم اشاره کرد

حدود  00تمام این شرایط در حالی اتفاق افتاد که قیمت گوشت گوسفندی نسبت به دو ماه پایانی سال : ملکی معتقد است

 .شود هزار تومان به مشتری عرضه می 51اکنون قیمت شقه بدون دنبه،  که هم طوری هارهزار تومان کاهش یافت، بهچ

شود؛ زیرا معموالً نیمه  در حال حاضر نیازی به واردات این محصول احساس نمی: وی درباره واردات گوشت گوسفند اظهار داشت

 ./مگر اینکه برای مصارف صنعتی واردات صورت گیرد. ی در بازار وجود داردها گوشت کاف دلیل زاد و ولد دام نخست سال، به

/news/fa/ir.iana.www//:http51016A%DA%/0%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گوشت قرمز

 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  ۹دو شنبه 

  !!وارداتگوشتقرمزازحدگذشتوارداتگوشتقرمزازحدگذشت
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هزار تن گوشت قرمز در سال گذشته وارد  61ریزی وزارت جهاد کشاورزی باید حدود  در حالی که بر اساس برنامه <غذایی مواد

 .هزار تن رسید 011شد، میزان واردات این محصول بیشتر از این برنامه شد و به بیش از  می

ز کنترل و کاهش واردات گوشت قرمز در کنار افزایش بارها ا -معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام  -سال گذشته حسن رکنی 

 .ریزی گویا محقق نشد بخشی به دامپروری خبر داده بود اما این برنامه صادرات دام زنده در راستای تعادل

طی پنج سال آینده درصددیم توازون بخش دامپروری :چرا این مقام مسئول سال گذشته در نشستی خبری در این زمینه اظهار کرد

هزار تن در سال  61به حدود  0505هزار تن در سال  011ر کشور را مثبت کنیم و در این راستا واردات گوشت قرمز نیز از حدود د

 .گذشته کاهش یافته که در صددیم امسال کمتر از پارسال گوشت قرمز به کشور وارد شود

هزار دالر از  011میلیون و  053قرمز به ارزش  تن گوشت 511هزار و  011اما بر اساس آمار رسمی منتشر شده سال گذشته 

 0051به کشور وارد شده که از نظر وزنی ... کشورهای مختلفی مانند چین، آلمان، استرالیا، امارات، برزیل، ترکیه، عمان، هلند و 

 .درصد نسبت به سال گذشته افزایش را تجربه کرده است 5155درصد و از نظر ارزشی 

 !هزار تومانی 00گوشت وارداتی درصدی  03کاهش حدود 

کاهش قیمت گوشت قرمز در سال گذشته یکی دیگر از نکات جالب توجه است، چرا که بر اساس آمار رسمی واردات هر کیلوگرم 

تومانی نرخ ارز آزاد در سال گذشته معیار  5031تر شده و حتی اگر میانگین  ارزان 0505درصد نسبت به سال  0650گوشت قرمز 

هزار و  00توان گفت این محصول برای وارد کنندگان نهایتا کیلویی  قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز وارداتی قرار دهیم، میمحاسبه 

تومان تمام شده است که البته گوشت قرمز منجمد در سال گذشته و حتی ایامی مانند شب عید و ایام نوروز امسال کیلویی  601

 .استان از سوی شرکت پشتیبانی امور دام عرضه شده است هزار تومان بسته به مصوبه هر 51حدود 

هزار تن انواع گوشت قرمز جایگاه نخست را در بازار  31در میان فروشندگان گوشت قرمز منجمد به ایران، برزیل با صادرات بیش از 

ات هسته ای کشورهایی مانند درصد دارد که البته طی سال گذشته که ایران در پی توافق 31این محصول وارداتی با سهمی معادل 

رفت، به جمع وارد کنندگان  استرالیا را که در سال های قبل از تحریم نیز یکی از منابع تامین پروتئین دامی ایران به شمار می

 های آینده این کشور سهم بیشتری را در بازار گوشت قرمز از آن خود رسد طی سال جاری و سال گوشت قرمز اضافه کرد به نظر می

 .کند

00dad0f350ec031110=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 گوشت مرغ

  ۳۱/۴۹/۴8 -فارس

388388مرغدارانبهازایتولیدهرکیلومرغمرغدارانبهازایتولیدهرکیلومرغ//تقاضایمرغدرماهرمضاننسبتبهسالقبلکاهشیخواهدبودتقاضایمرغدرماهرمضاننسبتبهسالقبلکاهشیخواهدبود

کنندکنندتومانضررمیتومانضررمی
درصدی تقاضای مرغ در ماه  51بینی ما افزایش  رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه پیش 

 . درصد کاهش دارد 01این تقاضا نسبت به رقم مشابه سال قبل، : مبارک رمضان امسال است، گفت

گوشت  تأمین با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک مبارک رمضان و خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد یوسفی در گفت

 .در این ماه وجود ندارد مشکلی برای تأمین گوشت مرغ مورد نیاز: گفت مرغ مورد نیاز مردم،

اعالم کرده که برای تنظیم بازار ماه  نی امور دامبا بیان اینکه شرکت پشتیبا رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور

با توجه به مازاد تولید گوشت مرغ در کشور حتی در صورت : کند، گفت مبارک رمضان ذخایر گوشت مرغ را به بازار عرضه می

 .افزایش تقاضا در این ایام مشکلی به لحاظ تأمین این محصول وجود ندارد

درصد تقاضا برای خرید گوشت مرغ  51درماه مبارک رمضان به طور متوسط حدود  طبق روال سالهای قبل: وی تصریح کرد

در ماه مبارک  بینی ما از افزایش تقاضا گوشت مرغ پیش یابد، اما به دلیل شرایط اقتصادی و پایین آمدن خرید مردم، افزایش می

 1در ماه مبارک رمضان ممکن است، حدود در صورت افزایش تقاضا گوشت مرغ : یوسفی بیان داشت.درصد است 51حدود  امسال

هزار و  6هزار تا  6بار شهر تهران بین  وی قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ را در میادین میوه و تره.درصد افزایش قیمت داشته باشد

دتر مشکل میلیارد تومان مشوق صادراتی به مرغ هر چه زو 011تر  امیدواریم با اختصاص سریع: تومان عنوان کرد و افزود 511

 .کننده ضرر و زیان کمتری را متحمل شوند مرغداران حل شده و با افزایش تقاضا این قشر تولید

مرغ هزار تومان   رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه مرغداران تا یک ماه پیش در تولید هر کیلوگرم

 511کنندگان  ر حال حاضر به ازای تولید هر یک کیلوگرم مرغ، تولیدها د با افزایش نسبی قیمت: شدند، گفت ضرر متحمل می

پایین بودن قدرت خرید : و تقاضا عنوان کرد و گفت وی این ضرر و زیان را ناشی از عدم تعادل بین عرضه.کنند تومان ضرر می

 .روج مرغ مازاد کشور استمردم منجر به کاهش تقاضا شده، ضمن اینکه عدم رقابت در بازارهای صادراتی هم مانع جدی خ

معاونت : کنترل میزان تولید تحت نظارت معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی است، بیان داشت یوسفی با بیان اینکه

 .کند ریزی می تولیدات دامی با تشکیل کارگروهی در مورد میزان تولید برنامه
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 گوشت مرغ
 جوان خبرنگاران - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ

  مرغگرانمیشودمرغگرانمیشود

ار افزایش تقاضا در ماه رمضان تاثیر مستقیم در روند قیمت ها در باز: عضو هئیت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت

 .خواهد داشت که قاعدتا این روند تا دهه اول ادامه می یابد

با اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ظیم حجت عضو هئیت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با خبرنگار 

 611هزار و  0الی  311هزار و  0حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  در: اشاره به نوسانات قیمت مرغ اظهار داشت

 .تومان در نقاط مختلف متغیر است 311هزار و  6الی  311هزار و  6تومان و برای مصرف کننده بین 

یم در روند قیمت ها در افزایش تقاضا در ماه رمضان تاثیر مستق: وی با اشاره به پیش بینی قیمت مرغ در ماه مبارک رمضان گفت

بازار خواهد داشت که قاعدتا این روند تا دهه اول ادامه می یابد اما می توان گفت که این افزایش قیمت از نرخ مصوب که از سوی 

 .وزارت جهاد تعیین شده، فراتر نخواهد رفت

رویه قیمت ها وجود ندارد چرا که نرخ  باتوجه به میزان موجودی شرکت پشتیبانی نگرانی در خصوص افزایش بی: حجت ادامه داد

 .هزار تومان تخطی نخواهد کرد 3هر کیلو گرم مرغ برای مصرف کننده از کیلویی 

افزایش قیمت مرغ تا نرخ مصوب آن موجب شده که تولید کننده در ایام عادی نیزی با : وی با اشاره به افزایش قیمت مرغ بیان کرد

 .چرا که جرای نرخ مصوب مرغ برای تولید کننده و مصرف کننده مقرون به صرفه استقدرت بیشتری به تولید ادامه دهد 

 .در بازارمناسب باشد، نرخ مصوب هر کیلو مرغ تحقق پیدا خواهد کرد گفتنی است که اگر میزان عرضه مرغ 

در حال : کنندگان گفتعضو هئیت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به تخصیص مشوق های صادراتی به صادر

هزار تن مازاد مرغ در کشور مواجه هستیم ، که با توجه به زیر ساخت ها امکان تولید بیش از  511الی  031باحدود  حاضر ساالنه 

 این وجود دارد که بارها از وزارت جهاد کشاورزی پیگیر مشوق های صادراتی شدیم تا بتوانیم با تخصیص یارانه صادراتی مازاد تولید

 .را به بازارهای هدف صادر کنیم

 نرخمرغباقیمتواقعیفاصلهمعناداریدارد*** 

: گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛همچنین محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

هزار تومان ، عمده  0الی  011هزار و  5تومان و مدت دار  011هزار و  5الی  311هزار و  5رت نقدی اکنون قیمت مرغ زنده به صو

 .تومان است 511هزار و  6تومان و خرده فروشی   311هزار و  3الی  311هزار و  3فروشی 

هزار و  3صرف کننده باید کیلویی قیمت هر کیلو مرغ برای م: وی با اشاره به اینکه نرخ مرغ با نرخ واقعی فاصله معناداری گفت

 .تومان باشد تا تولید کنندگان کمتر دچار زیان های متعدد شوند 311

میزان صادرات حدی نیست که جوابگوی مازاد تولید باشد، هر چند که قرار است شرکت : یوسفی با اشاره به وضعیت صادرات گفت

 .ی تعادل بازار صادر کندصرفا بخشی از خرید های خود را برا پشتیبانی امور دام 

چاره ای نسیت جز اینکه مرغداران بخشی از ظرفیت های خود را خالی : وی با اشاره به راهکار مناسب تعادل قیمت در بازار گفت

 .نگه دارند تا گرفتار تولید مازاد و ضرر و زیان مالی نشوند

ر دام نتوانست به تعادل قیمت در بازار کمک کند تا گفتنی است که طی دو سال گذشته صادرات و ذخیره سازی پشتیبانی امو

 .تولید کنندگان به سود منطقی دست یابند

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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با توجه به مازاد : رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به تخصیص مشوق های صادراتی به امر صادرات یادآور شد

رقبا به رقابت بپردازیم که دراین میان به کارگیری سازو کارهای  تولید و افزایش قیمت تمام شده نمی توانیم در بازارهای هدف با

 .صادراتی می تواند منجر به رقابت میان رقبا بازارهای صادراتی شود چرا که ما در کیفیت هیچ مشکلی نداریم

/news/fa/ir.yjc.www//:http3650605D%/0%13%D1%B0% 
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 متفرقه

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۹: تاریخ

  روزیبهنامروزملیچوپانروزیبهنامروزملیچوپان

نخستین گردهمایی ملی چوپانان نمونه کشور در شهرستان شبستر آذربایجان شرقی با همت گروه  03ماه سال  در اردیبهشت

های چوپانان، این  امیدواریم به پاس تقدیر از تالش. ها برگزار شد شیل میشوی شبستر و همکاری سازمان جنگلمحیطی یا زیست

 .قشر گمنام اما مؤثر در تولید ملی، روزی بنام روز ملی چوپان در تقویم ملی کشور ثبت شود

 :ها،مراتعوآبخیزداریهایمردمیسازمانجنگلغالمرضاهادربادی،مدیرکلدفترآموزش،ترویجومشارکت

عنوان یکی از بسترهای تحول اقتصادی و اجتماعی از اهمیت  مرتع به. دهد بیش از نیمی از مساحت کشور ایران را مراتع تشکیل می

همچنین بخشی از گیاهان صنعتی و . های دامی است ای برخوردار بوده، زیرا منبع تولید گوشت، لبنیات، پشم و سایر فرآورده ویژه

هزار سال  صورت تاریخ مستدل و قابل اعتماد وجود دارد، این است که هفت آنچه به. آید دست می دارویی از این منبع خدادادی به

های مهم  های بسیار دور یکی از حرفه اند و حرفه دامداری از گذشته پیش اجداد ما در سرزمین سرسبز ایران مشغول دامداری بوده

 .گردانی در سرتاسر ایران رواج داشته است هایرانیان بوده و رمه و رم

های سرسبز و خرم بوده است، هرچند از آن  دست آوردن چراگاه حرکت اقوام کوچ رو از نواحی سردسیر به ایران، عمدتاً برای به

ق و قشالق و زمان تاکنون نظام دامداری و مرتعداری دستخوش تغییرات زیادی شده است، اما به احتمال بسیار زیاد مسئله ییال

در دامداری سنتی در مراتع، . های مناسب تابستانه و زمستانه در ایران به شدت رواج داشته است دست آوردن علوفه کوچ نیز برای به

شود و  ادعا و پرتالش است، در حالی که معموالً توجهی به این موضوع مهم نمی بخشی از مدیریت دام و مرتع به عهده چوپانان بی

تواند در آن  هایی است که یک چوپان می ترین عرصه سیستم چرا از مهم. ماند ها این امر مهم مغفول واقع می ریزی در برنامه

هایی مانند مسیر تردد دام، محل اطراق و استراحت شبانه دام، دالیل تعویض یا عدم تعویض محل اطراق شبانه  تأثیرگذار باشد،بحث

ای  گونه و نوع چرا به اگر تعداد دام وارد شده به مرتع، مدت چرا . توسط چوپان مدیریت شودتواند  و پراکنش صحیح دام در مرتع می

باشد که گیاه بتواند آنچه با چرای دام از دست داده است جبران و تداوم بقای خود را حفظ کند مشکلی پیش نخواهد آمد، اما اگر 

در . برداری شود وضعیت نامناسبی پیش خواهد آمد رویه بهره ه از مرتع بیای باشد ک گونه تعداد دام زیاد باشد یا مدت و نوع چرا به

مانند که مورد عالقه دام نیستند؛ این گیاهان  برد و گیاهانی باقی می کند و از بین می نتیجه، دام گیاهان خوشخوراک را چرا می

رویه چند سال ادامه یابد  هنگامی که چرای بی. یندآ صورت گیاه غالب درمی یابند و در آن جامعه به مجال رشد و توسعه بیشتری می

شود و بازده آن از  جامعه گیاهی دستخوش تغییر و تحول زیادی می  در نتیجه،. شوند ساله جانشین گیاهان چندساله می گیاهان یک

لذا چوپانان  کم شدن پوشش گیاهی و سخت شدن خاک، باعث فرسایش بیشتر خاک خواهد شد؛. آید نظر کمی و کیفی پایین می

از طریق کاهش وابستگی )توانند ضمن کمک به تحقق امنیت غذایی و نیز اقتصاد مقاومتی  توقع می عنوان قشری تأثیرگذار و کم به

تخریب و )های منابع طبیعی  گرفته در عرصه ، با اعمال مدیریت صحیح چرای دام و نیز گزارش تخلفات صورت(به واردات گوشت

 .نقش مهمی را در حفظ منابع طبیعی، این سرمایه ملی داشته باشند.( ..سوزی و تصرف، آتش

دلیل عدم تبیین نقش این  گونه که باید در جامعه مورد توجه قرار نگرفته و متأسفانه به عنوان شغل مقدس پیامبران، آن چوپانی به

تشکل چوپانان در هر استان و نیز به نتیجه  تالشگران بی ادعا، در افکار عمومی از جایگاه درخوری برخوردار نیست؛ لذا ایجاد

تواند در  می( منظور استفاده چوپانان از مزایای مربوطه نظیر بیمه و بازنشستگی به)رساندن موضوع کددار کردن شغل چوپانی 

 .گیری از این پتانسیل ارزشمند در حفظ و احیای مراتع کشور مثمر ثمر باشد ساماندهی و بهره
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از ( اسفندماه 50تا  03)ساله در هفته منابع طبیعی و آبخیزداری  ها، مراتع و آبخیزداری کشور همه ان جنگلدر این باره، سازم

. عمل آورده و ایجاد تشکل چوپانان و کددار کردن شغل چوپانی را در دستور کار سازمان قرار دارد چوپانان نمونه کشور تقدیر به

گردهمایی ملی چوپانان نمونه کشور در شهرستان شبستر آذربایجان شرقی با همت نخستین  03ماه سال  خوشبختانه در اردیبهشت

های چوپانان،  امیدواریم به پاس تقدیر از تالش. ها برگزار شد محیطی یاشیل میشوی شبستر و همکاری سازمان جنگل گروه زیست

 ./ی کشور ثبت شوداین قشر گمنام اما مؤثر در تولید ملی، روزی بنام روز ملی چوپان در تقویم مل

/news/fa/ir.iana.www//:http51331D%/1%B0%D0%11% 
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴2: تاریخ

  !!ادویهمعجزهگرادویهمعجزهگر۰۰ایناین
های  های رنگارنگ که در قفسه اما باید بدانید همین ادویه. کنیم غذاها استفاده می ها را فقط برای طعم دار کردن ما معموالً ادویه

 .ای هستند العاده اند حاوی خواص درمانی فوق تان رج زده آشپزخانه

های  ههای رنگارنگ که در قفس اما باید بدانید همین ادویه. کنیم ها را فقط برای طعم دار کردن غذاها استفاده می ما معموالً ادویه

 .ای هستند العاده اند حاوی خواص درمانی فوق تان رج زده آشپزخانه

ها را بهبود بخشیده و برخی از مشکالت جزئی  ی مفید را معرفی کنیم که عالئم برخی از بیماری ادویه 3در این مقاله قصد داریم 

 !ادویه را دریابید 3پس این . کند شود را درمان می که در سالمتی ما ایجاد می

 دارچین

هایشان  ها از این ادویه برای مومیایی کردن مرده سال پیش مصری 5311. های موجود است ترین ادویه دارچین یکی از قدیمی

 .ای دارد العاده دارچین خواص فوق. کردند استفاده می

ی بهبود حالت احتقان، التهاب شد، برای همین از آن برا در طب سنتی، این ادویه به عنوان شربت خلط آور گرم در نظر گرفته می

 .شده است ها و همچنین برای درمان آب ریزش بینی استفاده می ریه

توانید  می. ی زنجبیل اضافه کرده و میل کنید خواهید خواص دارچین چند برابر شود یک عدد چوب دارچین را به جوشانده اگر می

ای از خواص آن  جات دارچین بپاشید و به هر بهانه ها و شیرینی یکروی ک. ی غذاهایتان استفاده کنید از پودر دارچین در تهیه

 .روی نکنید جات زیاده البته به این بهانه در مصرف شیرینی. استفاده کنید

 چوب میخک

چوب . کردند ها برای خوشبو شدن دهانشان از آن استفاده می های قدیم چینی در زمان. ی اندونزیایی دارد چوب میخک ریشه

توان برای تسکین دندان درد و رفع نفخ معده استفاده  از چوب میخک می. باشد ی میزان قابل توجهی آنتی اکسیدان میمیخک حاو

 .کرد

تان  برای این که کمپوت. توانید به راحتی میوه بخورید کمپوت میوه درست کنید تان نسبت به میوه حساس است و نمی اگر معده

 .تر باشد یک نوک انگشت از این ادویه به آن اضافه کنید احتهم خوشمزه باشد و هم هضم میوه ها ر

 پاپریکا

را آسیاب کرده و به  ها نیز آن اسپانیایی. مردان کریستف کلمب پاپریکا را در مکزیک کشف کردند و پای این گیاه به اسپانیا رسید

 .پای ثابت آشپزی اسپانیایی تبدیلش کردند

این ادویه سرشار از آنتی اکسیدان ها به ویژه بتاکاروتن، کاپسانتین، کرستین و . تند دارد های مختلفی از مالیم تا پاپریکا طعم

قاشق  5خوری فلفل سیاه آسیاب شده و  خوری پاپریکا، یک چهارم قاشق چای توانید یک قاشق چای می. باشد لوتئولین می

 .تان استفاده کنید های کبابی گوشت خوری گلپر خشک را با هم مخلوط کرده و برای خوش طعم کردن ماهی یا چای

 زردچوبه

ها از مشتریان دائم زرد  تر است به خاطر این که هندی ی کشورهای دیگر پایین در کشور هند آمار مبتالیان به سرطان روده از همه

نشان  curcumineام های موجود در زردچوبه به ن اکسیدان ی زیادی به یکی از آنتی های گذشته محققان عالقه در سال. اند چوبه
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دهد که این آنتی اکسیدان خاصیت  ها نشان می نتایج این پژوهش. های زیادی را در خصوص آن انجام دادند داده و پژوهش

 .ضدالتهابی دارد، ضد باکتری، ضد ویروس و ضد سرطان است

برای درمان بسیاری از مشکالت سالمتی در تایلند و چین نیز . شود در طب سنتی هند از زردچوبه استفاده های دارویی زیادی می

 .اکسیدانی قوی زردچوبه حتماً از آن استفاده کنید کنیم برای بهره گرفتن از خواص آنتی توصیه می. کنند ی استفاده می از این ادویه

 فلفل چیلی و فلفل کاین

ها استفاده  ه میزان زیادی از این فلفلهایشان ب میالدی مردم برای گرم کردن بدنشان و برای بهبود بیماری 0111های  در سال

 .کردند می

های تند به میزان  ها را تحمل کنند برای همین از این ادویه توانند طعم بسیار تند این فلفل اما در روزگار ما مردم خیلی نمی

ها و مجاری تنفسی را  های تند باعث بهبود جریان خون شده و مخاط، سینوس میزان کم این ادویه. کنند تری استفاده می معقول

 .کند تمیز می

به . این ماده فواید زیادی روی سالمت ما دارد. ای به نام کاپسایسین است های دیگر مدیون وجود ماده طعم تند فلفل چیلی و فلفل

 .ویژه این که خواص ضد سرطانی آن به اثبات رسیده است

های تند  البته حواستان باشد که در استفاده از این فلفل. بریزیدتوانید در سوپ یا روی نیمرو و غذاهای دیگر فلفل کاین  می

 .ی غذایی اگر به میزان معقولی مصرف شود مفید است هر ماده. روی نکنید زیاده

 رازیانه

طر این رساندند که با رازیانه معطر شده بود به خا هایی به پایان می هایشان را با خوردن کیک ها و مهمانی در رم باستان، مردم جشن

تواند نفخ و قولنج  متخصصان معتقدند که رازیانه خواصی دارد که می. کند که رازیانه به هضم غذا کمک کرده و دهان را خوشبو می

در صورت سرماخوردگی و سرفه نیز . ی نفخ است ی غذا، ضدتهوع، بادشکن و برطرف کننده رازیانه معطر، هضم کننده.را از بین ببرد

 .عنوان خلط آور استفاده کرد توان از آن به می

قبل از شام و یا زمانی که دچار نفخ شدید . را نیز تهیه کنید ی آن توانید دم کرده می. ها و حبوباتتان را با رازیانه معطر کنید سوپ

 .یک فنجان از این دم کرده میل کنید

 زنجبیل

ت دیگر دستگاه گوارش و همچنین برای درمان سرفه و برای مقابله با حالت تهوع و مشکال: زنجبیل کاربردهای فراوانی دارد

 .کنند سرماخوردگی از زنجبیل استفاده می

در یک . متری از رزوم زنجبیل را بسابید سانتی 0ی حدود  به محض اینکه اولین عالئم سرماخوردگی را مشاهده کردید یک تکه

 .قیقه دم بکشد و سپس میل کنیدد 3اجازه دهید به مدت . را با آب جوش پر کنید فنجان ریخته و آن

 .توانید آب لیموترش و مقداری عسل نیز به آن اضافه کنید اگر دوست داشته باشید می
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۰: تاریخ

  ارسالهفتگیاخباربانککشاورزی،رویفرکانسرادیویاینترنتیارسالهفتگیاخباربانککشاورزی،رویفرکانسرادیویاینترنتی

 .بانک کشاورزی به سبک خبرگزاری ها و بنگاه های خبری مطرح دنیا، اقدام به راه اندازی پادکست خبری کرده است

 .دادهاستبانککشاورزی،همسوباافزایشفناوریهاینویناطالعرسانیابتکارجالبیبرایاطالعرسانیبهخرج

به گزارش ایانا، در شرایطی که مجموعه های اقتصادی برای اطالع رسانی عمدتا از کانال تلگرامی استفاده می کنند، بانک کشاورزی 

 .به سبک خبرگزاری ها و بنگاه های خبری مطرح دنیا اقدام به راه اندازی پادکست خبری کرده است

در هفته ای که گذشت می پردازد و در قالب آن، مهم ترین  "بانک کشاورزی"بری این بانک هر هفته اقدام به تولید پادکست خ

 .خبرهای خود را به صورت فایل رادیویی منتشر می کند

 مطالب خبری این بانک و فایل های رادیویی هفتگی در کانال تلگرامی اطالع رسانی بانک کشاورزی به آدرس

https//:telegram.me/bank_keshavarzi می شود منتشر. 

های رسانه دیجیتال است که توزیع آن در اینترنت با استفاده از فید صورت  ای از پرونده پادکست یا پادپخش، انتشار مجموعه

محتوا  ٰ  این روش ارائه. موسیقی دیجیتال قابل دریافت و پخش است ٰ  کننده گیرد، و توسط کاربران معموالً بر روی یک پخش می

 . شود گفته می "رادیوی اینترنتی"گسترش یافت؛ و گاه به آن محبوبیت و  5110در سال 

های خانگی و  شود و بر روی رایانه کنند استفاده می های خبر خوان که از خدمات وب استفاده می برای دریافت آن، معموالً از برنامه

 ./های موسیقی دیجیتال قابل پیاده سازی است کننده یا پخش
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۹: تاریخ

  ازخودروهایسواریتاوسایلنقلیهکشاورزیازخودروهایسواریتاوسایلنقلیهکشاورزی//.0.0اعالمحداکثرنرخحقبیمهشخصثالثدرسالاعالمحداکثرنرخحقبیمهشخصثالثدرسال

 .اعالم شد 03الث انواع خودرو از سوی بیمه مرکزی برای سال جدول حداکثر حق بیمه ساالنه اجباری شخص ث

بر اساس اطالعات مندرج در سامانه بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران حداکثر حق بیمه ساالنه بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه 

 5به مبلغ ( دیه)دات بدنی با اعمال تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعه 0503حوادث راننده، انواع وسایل نقلیه در سال 

هزار ریال و تعهدات بیمه حوادث راننده به  511میلیون و  65هزار ریال و تعهدات مالی به مبلغ  511میلیون و  355میلیارد و 

 . هزار ریال اعالم شد 511میلیون و  355میلیارد و  5مبلغ 

هزار تومان و بیشترین حق بیمه شخص ثالث  600در سیلن 0بر اساس این جدول کمترین حق بیمه خودروهای سواری کمتر از 

تومان در این جدول اعالم شده  111هزار و  010میلیون و  3نفره با احتساب راننده و کمک مبلغ  00خودرو مربوط به اتوبوس 

، سال درصد 51درصد، سال چهارم  03درصد، برای سال سوم  01همچنین میزان تخفیف بیمه شخص ثالث برای سال دوم . است

 ./درصد تخفیف حق بیمه اعمال خواهد شد 31و سال نهم به بعد  61، سال هشتم 31، سال هفتم 01، سال ششم 51پنجم 
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱رداد خ ۴۰: تاریخ

  ......  پابهرکاببرایدرختانایرانزمینپابهرکاببرایدرختانایرانزمین

دوچرخه سوار نیشابوری در چهارمین سفر زیست محیطی خود با پیام درختان برای زمین، زمین برای زندگی در مسیر پنج استان 

ارمحال و بختیاری و زاگرس نشین کردستان ، لرستان ، کرمانشاه ، چهارمحال بختیاری و اصفهان به مسیر خود به مقصد چه

 .اصفهان ادامه داد

به گزارش ایانا، ایمان صانعی دوچرخه سوار نیشابوری در چهارمین سفر زیست محیطی خود با پیام درختان برای زمین، زمین برای 

ترویج  روز با 51زندگی در مسیر پنج استان زاگرس نشین کردستان، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری و اصفهان به مدت 

فرهنگ استفاده از دوچرخه به عنوان یکی از وسایل سازگار با محیط زیست و تشویق جامعه در مراقبت از محیط زیست به مسیر 

 .خود به مقصد چهارمحال و بختیاری و اصفهان ادامه داد

 .شهر اصفهان شد وی در استان اصفهان بعد از گذشت شهرستان بوئین میاندشت، شهرستان فریدن، وتیران و کرون وارد

وی در سفر به استان اصفهان با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و برخی از مدیران و کارشناسان این اداره کل دیدار 

 :با این دوچرخه سوار نیشابوری را می خوانید« پاما»در زیر مصاحبه پایگاه اطالع رسانی محیط زیست اصفهان .داشت

 رسانیازطریقرکابزنیچیست؟انگیزهاصلیشمادرپیام

 . انگیزه من ترویج فرهنگ دوچرخه سواری، محیط زیست، کتابخوانی، و پیام صلح و دوستی در بین مردم است 

 آیاتاکنونبهاهدافموردنظرتانرسیدهاید؟

هر سفر برای من تجربه خودش تا االن می توانم بگویم که در استان های مختلف کشور که رکاب زدم و در بین مردم حضور داشتم 

را دارد، معرفی محیط زیست ، گونه های مختلف جانوری ، گیاهی و منطقه ای مناطق مختلف کشور از جمله اقدام هایی بود که در 

 .سفر های مختلف انجام دادم

  برنامههایقبلیوآتیشماچیست؟

جمله برنامه های قبلی می توان به روز هوای پاک، مراسم از . در حال حاضر با هدف اشاعه فرهنگ محیط زیست رکاب می زنم

رکاب زدن برای ترویج فرهنگ محیط زیست و سه شنبه های بدون خودرو را . حفاظت از تاالب ها در استان های مختلف اشاره کرد

 .نیز در برنامه های آتی خود دارم

 نهابامحیطزیستدارید؟چهتوصیهایبرایسایرورزشکارانبرایهمسوییوهمراهیبیشترآ

ورزشکاران و رشته های مختلف ورزشی حتما پیام زیست محیطی را در ورزشی که انجام می دهند لحاظ کنند تا به یک الگو 

تبدیل شود و همانند فوتبال که نمادش یوزپلنگ آسیایی است در سایر رشته های ورزشی نیز یک گونه گیاهی و جانوری به عنوان 

 باشیمنماد داشته 
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 متفرقه
 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  5چهار شنبه 

  دانستنیهاییازگرانترینمیوههایجهاندانستنیهاییازگرانترینمیوههایجهان

ها نیز به  گرانقیمت بودن این میوه. ان آشنا کنیمامروز می خواهیم شما را با ده میوه بسیار گران قیمت در جه <کشاورزی

ها تا رسیدن به دست مصرف  ها، شرایط خاص نگهداری و یا به دلیل دور بودن مسافت آن هایی از جمله کمیاب بودن آن علت

  .کنندگان است

 گالبیبودا 

این گالبی کامال . شود دا در چین تولید میگالبی بو. های جهان است و شکلی شبیه بودا دارد ترین میوه این میوه یکی از عجیب

آقای هائو کشاورز چینی است که در باغ خود این میوه . شبیه مجسمه بوداست؛ حتی جزئیات صورت نیز در آن رعایت شده است

شکل بودا ها را به  دهد و به این روش آن های کوچک و نرسیده را درون قالب های مخصوص قرار می او گالبی. ها را پرورش می دهد

شود تا مشتریان به عمر جاودانی دست  کند که بنا بر اساطیر چین، خوردن یک عدد گالبی بودا باعث می او ادعا می. آورد درمی

  .دالر است0قیمت هر عدد گالبی بودا بیش از . یابند

  سیبسیکایاشی

شماره یک »هر عدد . رود های دنیا به شمار می وهترین می این سیب از گران. ست«شماره یک دنیا»سیکای اشی در لغت به معنای  

 .دالر یا بیش از آن قیمت دارد و در حجم و اندازه یک سیب معمولی است 50« دنیا

 مرکباتدیکوپون

. آغاز شد0035تولید آن از سال . های جهان است ترین میوه از گران( Dekopon. )این میوه حاصل پیوند پرتقال و نارنگی است 

اگر به تصویر این میوه دقت کنید، متوجه خواهید شد که در قسمت باالی آن برآمدگی . ام عالمت تجاری این میوه استدیکوپون ن

ها سبب  همین برآمدگی به ظاهر ساده به عالوه طعم شیرین آن. وجود دارد که توسط خطی از قسمت دیگر میوه جدا شده است

  .دالر به فروش برسند 11ز ها بیش ا شود تا تعداد محدودی از این میوه می

 توتفرنگیملکهسمبیکیا

ها آنقدر زیبا هستند که دلتان  این توت فرنگی. رسد دالر و یا بیشتر به فروش می 13های ملکه سمبیکیا  دوازده عدد از توت فرنگی

  .ها را بخورید آید آن نمی

 هندوانهمکعبی 

قیمت آن . رود های صادراتی ژاپن به شمار می از صد دالر دارد و از جمله میوهشود و قیمتی بیش  هندوانه مکعبی در ژاپن تولید می

 .بیشتر به دلیل شکل مکعبی آن است و نه طعم و مزه آن

 آناناس 

آناناس میوه بومی . روید می( Lost Gardens of Heligan) های گمشده هلیگان های انگلستان به نام باغ این آناناس در باغ

ها نمادی از اشراف زادگی به شمار  کند و از طرف دیگر، مصرف این آناناس و در شرایط تقریبا سختی رشد میاین مناطق نیست 

  .رسند دالر به فروش می 0611روند و به همین دلیل بیش از  می

 «تایوالتاماگو»انبه



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

158 
 

ها  رویند و دو عدد از آن در ژاپن می. غ هستندها شبیه تخم مر دهد، این انبه معنا می« تخم مرغی از خورشید»تایوالتاماگو به معنای 

  .دالر قیمت دارد5111تقریبا تا 

 انگورهاییاقوتیژاپن

در منطقه . شناسیم نیستند، هر حبه انگور یاد شده به اندازه یک توپ تنیس است ها شبیه انگورهای متعارفی که می این انگور

  .ر قیمت دارددال 0111روید و هر خوشه بیش از  ایشیکاوا ژاپن می

 هندوانهدانسوکه،هندوانهسیاه

به گفته برخی این نوع از هندوانه تنها در جزیره هوکایدو و فقط حدود . آنچه موجب گرانی این میوه است، کمیاب بودن آن است

یمت هر عدد از زند و ق تر است، پوست آن به سیاهی می ها سبک هندوانه دینسوکی نسبت به سایر هندوانه. روید عدد می 01111

 .آن شش تا هفت هزار دالر است

 طالبییوباری 

مردم ژاپن این میوه را به یکدیگر . کند و نتیجه پیوند دو نوع متفاوت از طالبی است طالبی یوباری نیز در جزیره هوکایدو رشد می

سبد میوه برای کسی بفرستید، این  دالر به فروش رسیده و اگر در ژاپن شما یک 55111ها  هر یک از این طالبی. دهند هدیه می

 .دهد که یک پولدار بخشنده هستید نشان می
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 مرکبات

 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  4سه شنبه 

  عرضهخارجازفصلعلتگرانیاستعرضهخارجازفصلعلتگرانیاست//ارتنلیموترشدرسالجاریارتنلیموترشدرسالجاریهزهز88.88.پیشبینیتولیدپیشبینیتولید

هزارتن  311تا  011مدیرکل دفترمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی از پیش بینی تولید <کشاورزی

 .هزارتن افزایش دارد 51لیموترش در کشور در سال جاری خبر داد که نسبت به سال گذشته حداقل بیش از 

این محصول در استان :هزار هکتار بارور و غیربارور اعالم کرد و افزود 51لقاسم حسن پور سطح زیر کشت لیموترش را حدود ابوا

 .های هرمزگان، فارس، جنوب کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، کرمانشاه و خوزستان تولید می شود

بخش عمده تولید لیموترش مربوط به : عنوان کرد و اظهارداشت وی دلیل گرانی لیموترش را عرضه این محصول در خارج از فصل

 .نیمه مردادماه تا اواخر مهر ماه است که از استان های هرمزگان و فارس برداشت می شود

است که در تمامی ( الیم کوات)لیموترشی که هم اکنون خارج از فصل در بازار عرضه می شود از ارقام چهارفصل : وی تصریح کرد

ال محصول دارند، این ارقام دورگ دارای پوست ضخیم هستند که کیفیت آنان نسبت به لیموترش فصل پائین تر و قابلیت فصول س

 .آبگیری ندارد

به گفته مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی، تعداد درختان ارقام چهارفصل لیموترش در 

درخت الیم کوات برای خود مصرفی سالیانه  01تا  3هکتار باغ لیموترش داشته باشد 011داری کشور محدود است، یعنی اگر باغ

 .دارد، اما به دلیل گران بودن این محصول در خارج از فصل برداشت این محصول به بازار عرضه می شود

 میلیاردتومان اعتبار نیاز دارد 01اصالح باغات لیموترش به  

هزار تن لیموترش در کشور تولید شد که در اثر بیماری  031سال گذشته حدود : روک لیموترش گفتحسن پور درباره بیماری جا

  .هزار تن خسارت دیدیم 511تا  511جاروک لیموترش بین 

هر ساله با بیماری جاروک لیموترش مواجه هستیم و برای کنترل این بیماری به کمک ستاد مبارزه با حوادث : وی اظهار داشت

 .ه بحران کشور نیاز داریم تا بتوانیم با مهار بیماری، تولید را افزایش دهیمغیرمترقب

اعتبار نیاز داریم تا با مدیریت دانش ( میلیارد تومان 01) میلیارد ریال 011براساس براوردها حداقل به : این مقام مسئول افزود

رقام مقاوم به بیماری جاروک لیموترش، این باغات را اصالح و سال با حذف باغات آلوده، بکارگیری ا 6بنیان بتوانیم در مدت پنج تا 

 .مدیریت کنیم

سال است که برنامه اصالح باغات لیموترش در دست اجراست اما به دلیل نبود اعتبارات کافی این عملیات  5حدود : حسن پور گفت

 .به کندی پیش می رود

) هزار ریال 051و لیموترش سنگی ( هزارتومان 53) هزار ریال 531یلی به گزارش ایرنا، هم اکنون قیمت هر کیلوگرم لیموترش برز

 .در میدان های میوه و تره بار و با قیمت های بیش از این در بازار به فروش می رسد( هزارتومان 05

و کمبود  حسین مهاجران رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی علت گرانی لیموترش را کف برکردن باغات در چهارسال گذشته

عرضه می شد که هم ( هزارتومان 3)هزار ریال 31چندی پیش لیموترش بهاره میناب در بازار با قیمت : تولید عنوان کرد و گفت

  .رسیده است( هزارتومان 05) هزارریال 051اکنون قیمت این محصول نیز به 

شود زیرا بخش عمده این محصول برای مصارف  وی می گوید، لیموی بهاره میناب در برخی استان ها به شکل محدود عرضه می

 .آبگیری به مصرف می رسد
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به گفته مهاجران، برخی افراد سودجو از تفاله لیموترش میناب برای عطر دارکردن آب لیموهای سال گذشته و یا ماقبل آن استفاده 

 .لیموترش میناب به بازار شده است می کنند و به اسم آب لیموی تازه به فروش می رسانند که همین امر باعث کمبود عرضه
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

  03/15/15 -فارس

سطحکشتتراریختهدرسطحکشتتراریختهدر::حیاتغیبحیاتغیب//تعلیقشودتعلیقشودسالسال..سازیمحصوالتتراریختهسازیمحصوالتتراریختهتولیدوانبوهتولیدوانبوه::عمرانیعمرانی

انجمنارگانیگمخالفتولیدووارداتترایختهاستانجمنارگانیگمخالفتولیدووارداتترایختهاست  //روبهکاهشاستروبهکاهشاست.288.288دنیاازدنیااز
سازی محصوالت  عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران با اشاره به بندی در الیحه برنامه ششم توسعه مبنی بر تولید و انبوه

سال تعلیق  3سازی این محصوالت  المت مردم و به سرانجام رسیدن مباحث علمی تولید و انبوهبرای تضمین س: تراریخته گفت

روز گذشته به بررسی  01وگوی ویژه خبری برای دومین بار در  ، برنامه گفتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . شود

 .در کشور پرداخت( دست ورزی شده ژنتیکی)تولید محصوالت تراریخته 

غیب نماینده سازمان  در این برنامه رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو، محمود توالیی رئیس انجمن ژنتیک ایران، داود حیات

 .محیط زیست کشور و آزاد عمرانی عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران حضور داشتند

آمیز  سؤال که چرا در شرایطی که کشورهای تولیدکننده و حتی کشورهای اروپایی رویکردی احتیاطغیب در پاسخ به این  حیات

 .این سؤال را باید از مسئوالن پرسید: کنیم، گفت نسبت به تولید و کشت محصوالت تراریخته دارند، ما نسبت به آن بازتر عمل می

مواد غذایی تراریخته برای مصارف انسانی و دام و طیور از کشور برزیل به سال گذشته  01براساس آمار وزارت بازرگانی از : وی افزود

 .ایران وارد شده است

کاری شده  کشور برزیل بعد از آمریکا بزرگترین کشور تولیدکننده محصوالت دست: نماینده سازمان محیط زیست تصریح کرد

قانون 0511رغم اینکه در سال  ها وجود داشته اما علی المحصوالت تراریخته در کشور ما طی این س: وی بیان داشت.ژنتیکی است

ایمنی زیستی در کشورمان تصویب شد، در رابطه با مخاطرات محصوالت تراریخته مطابق قانون ایمنی زیستی و پروتکل کارتاهنا 

ته چه رویکردی دارد، غیب در پاسخ به این سؤال که سازمان محیط زیست در رابطه با تولید محصوالت تراریخ حیات.عمل نکردیم

گیری برای تولید آن براساس مخاطراتی که ممکن است  آمیز است و معتقد است تصمیم  رویکرد سازمان محیط زیست احتیاط: گفت

 .بر روی ایمنی زیستی داشته باشد، صورت گیرد

ری آمده است، نه در بخش کشاورزی سازی محصوالت تراریخته در الیحه برنامه ششم توسعه در بخش فناو تولید و انبوه: وی افزود

 .گیرنده برای بخش کشاورزی باشد تواند تصمیم و بنابراین بخش فناوری نمی

شود،  نماینده سازمان محیط زیست در مورد آماری که در رابطه با افزایش تولید و کشت محصوالت تراریخته در دنیا به آن اشاره می

میلیون هکتار زمین قابل کشت در دنیا وجود دارد که  366اس سایت فائو یک میلیارد و براس: وی افزود.این آمار اشتباه است: گفت

 .به کشت محصوالت تراریخته اختصاص داشته است 5105میلیون هکتار آن تا سال  010تنها 

 .سطحزیرکشتمحصوالتتراریختهدردنیاروبهکاهشبودهاست.288ازسالاما : غیب بیان داشت حیات

های زیر کشت محصوالت کشاورزی در دنیا از روش کشت سنتی و همچنین کشتی که در آن  درصد زمین 10: ن داشتوی بیا

 .کنند شود، استفاده می استفاده از سم و کود مدیریت می

ت و واردا: نماینده سازمان محیط زیست در پاسخ به این سؤال که آیا واردات محصوالت تراریخته تحت کنترل است، اظهار داشت

 .مند انجام شود کشت محصوالت تراریخته قابل کنترل است، به شرطی که اراده سیاسی پشت آن باشد و به صورت نظام

http://www.farsnews.com/
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دانم چه آزمایشی روی آنها انجام  شود، اما نمی شود که محصوالت وارداتی تراریخته به کشور آزمایش می گفته می: غیب افزود حیات

های علمی و استفاده از مکانیزاسیون  محصوالت کشاورزی جزو ضایعات است که اگر با روشدرصد از  51: شود؟وی بیان داشت می

 .کاری شده ژنتیکی وجود ندارد در بخش کشاورزی این رقم را کاهش دهیم، نیازی به استفاده از محصوالت دست

 51درصد کاهش دهیم و بنابراین  01ه توانیم ضایعات را ب های کشت اصالح شود، می اگر روش: نماینده سازمان محیط زیست افزود

 .درصد افزایش تولید در محصوالت کشاورزی داشته باشیم

تا زمانی که تولید محصوالت تراریخته در آزمایشگاه انجام شود، امکان کنترل و نظارت بر آن وجود دارد، اما : غیب بیان داشت حیات

 .جود نداردوقتی محصولی کشت و رهاسازی شود، دیگر امکان کنترل آن و

وی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان محیط زیست کشور از نامه دکتر ظریف به رئیس دفتر وقت رئیس جمهور در اسفند سال 

در  31حضور دکتر ظریف در نشستی که در سال . بله: در مورد مخاطرات استفاده از محصوالت تراریخته اطالع دارد، گفت 31

های سیاسی از تدوین آن پروتکل کوتاه شود و  زیستی کارتاهنا انجام شد، موجب شد تا دست قدرت راستای تدوین پروتکل ایمنی

 .در پروتکل مذکور منافع کشورهای در حال توسعه سنجیده شود

جنتا  سانتو و سین های چند ملیتی بزرگ مانند مون محصوالت تراریخته به وسیله شرکت: داد  نماینده سازمان محیط زیست ادامه

میلیارد دالر بذر و سم محصوالت تراریخته ژنتیکی را تولید  51الی  06شود که بازار جهانی را در دست دارند و سالیانه  تولید می

های زیادی در مورد محصوالت  تناقض: وگو آزاد عمرانی عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران گفت در ادامه این گفت.کنند می

 .در مورد تولید و مصرف آن نیازمند کار کارشناسی است تراریخته وجود دارد و بحث

انجمنارگانیکایرانبنابهرسالتیکهدارد،مخالفتخودراباهرگونهواردات،تولیدورهاسازیمحصوالت: وی افزود

 .دستکاریشدهژنتیکیاعالمکردهاست

اینها : کنند، گفت نفع واردات تراریخته عنوان می لید را ذیعمرانی با بیان اینکه موافقان تولید محصوالت تراریخته مخالفان تو

 .نفع واردات هستند جسارت داشته باشند و آدرس اشتباه ندهند و اعالم کنند، چه کسانی ذی

 گاهی تصمیماتی: اند، گفت کننده به عنوان ارکان اصلی مغفول مانده وی با بیان اینکه در تولید محصوالت تراریخته کشاورز و مصرف

 .شوند ستیزی متهم می ستیزی و دانایی شود که مخالفان با آن به فناوری گرفته می

باید بررسی کرد که آیا امکان کشت محصوالت تراریخته برای کشاورزان وجود : عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران بیان داشت

 .شوند ب و مخاطرات زیست محیطی نمیسازی این محصوالت دچار آسی دارد و کشاورزان بعدها بر اثر کشت و انبوه

چند سال پیش این گیاه از کشور فیلیپین به ایران وارد شد و در حال حاضر به معضلی : اشاره کرد و گفتآزوال عمرانی به گیاه 

 .برای شالیزارهای کشور تبدیل شده است

اورزان با یک تصمیم غلط دولتمردان دچار درصد تولید ناخالص داخلی از محول تولید کشاورزی است و گاهی کش 51: وی افزود

 .شوند های زیست محیطی می آلودگی

سؤال من اینجا است که آیا در صورت بروز مشکلی برای کشاورزان حسابرسی زیست : عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران افزود

سازی شد و بر اثر آن مشکالتی برای  وهخواهد شد، چه تضمینی وجود دارد که اگر برنج و پنبه تراریخته انب  محیطی انجام

زنند این قشر را  کشاورزان و محیط زیست پیش آمد دولتمردان و آنهایی که االن سنگ تولید محصوالت تراریخته را به سینه می

 تنها نگذارند؟

 .ملیتی است های چند مسئله محصوالت تراریخته یک تجارت معمولی در دنیا نیست و زیر نظر شرکت  :عمرانی بیان داشت
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خواهم که در مورد بررسی برنامه ششم توسعه که در بندی از آن به تولید و  از نمایندگان مجلس شورای اسالمی می: وی افزود

نظر بیشتری داشته باشند و در راستای تضمین سالمت مردم به  سازی محصوالت دستکاری شده ژنتیکی پرداخته شده دقت انبوه

 .های علمی معلق نگاه دارند سازی محصوالت دستکاری شده ژنتیکی را برای به نتیجه رسیدن بحث سال تولید و انبوه 3مدت 

عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران در پاسخ به این سؤال که اقبال عمومی مردم در دنیا نسبت به مصرف محصوالت تراریخته 

ر محصوالت کمتر است، اما اقبال استفاده از آن نیز نسبت به اگرچه قیمت دستکاری شده ژنتیکی نسبت به سای: چگونه است، گفت

 .سایر محصوالت کمتر شده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http05031515111511 
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 هامصاحبه، سخنرانی، بازدید
 ۳۱/۴۹/۴2 -فارس

محصوالتوارداتیتراریختهمحصوالتوارداتیتراریخته::توالییتوالیی//شودشوددانهتراریختهواردکشورنمیدانهتراریختهواردکشورنمیبرنج،گندم،چغندرقندوروغنپنبهبرنج،گندم،چغندرقندوروغنپنبه

قابلیتکشتداخلیداردقابلیتکشتداخلیدارد
شود، از طرفی توالیی رئیس  دانه تراریخته وارد کشور نمی برنج، گندم، چغندر قند و روغن پنبه: رئیس سازمان غذا و دارو گفت 

 . محصوالت وارداتی تراریخته قابلیت کشت در داخل کشور را دارد: نجمن ژنتیک نیز گفتا

وگوی ویژه خبری برای دومین بار در ده روز گذشته به بررسی تولید  ، برنامه گفتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .پرداخت( شده ژنتیکیدست ورزی )محصوالت تراریخته 

غیب نماینده سازمان  در این برنامه رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو، محمود توالیی رئیس انجمن ژنتیک ایران، داوود حیات

 .محیط زیست کشور و آزاد عمرانی عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران حضور داشتند

م موضع سازمان غذا و دارو نسبت به تولید محصوالت تراریخته در کشور و همچنین وگو اعال از نکات بسیار حائز اهمیت این گفت

 .اعتراف صریح رئیس سازمان غذا و دارو به بهتر بودن محصوالت ارگانیک نسبت به تراریخته بود

خوراک طیور را که قسمت اصلی  قسمت اعظم ذرت تولیدی در دنیا تراریخته است: محمود توالیی رئیس انجمن ژنتیک ایران گفت

 .توجهی از سویای تولیدی در دنیا جزو محصوالت تراریخته است همچنین بخش قابل. دهد تشکیل می

ذرت، سویا، : ای در بازار مصرف وجود ندارد، گفت رئیس انجمن ژنتیک ایران با بیان اینکه در حال حاضر هیچ برنج تراریخته

 .ارند، بخش زیادی تراریخته هستندها، پنبه و چغندر قند که مصارف غذایی د کنجاله

میلیون هکتار مستعد کشاورزی است، اما این زمینهای مستعد کشاورزی  30میلیون هکتار مساحت کشورمان  063از : توالیی گفت

میلیون هکتار از سطح اراضی کشورمان به زیر کشت محصوالت  0151با محدودیت آب و شوری خاک مواجه هستند، بنابراین فقط 

 .رود رزی میکشاو

تمامیمحصوالتوارداتیتراریختهازجملهذرت،سویا،چغندرقندوپنبهدانهدرداخلکشورقابلوی با بیان اینکه 

وری خوبی به دست  توان بهره اگر ژن مقاوم شوری از گیاه خانواده نمک گرفته شود و به گندم انتقال شود، می: ، گفتکشتاست

دانهتراریختهبرنج،گندم،چغندرقندوروغنپنبه: رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو گفت گو در ادامه این گفت.آورد

 .شودبهکشورواردنمی

شود تا  ایم که امسال عملیاتی می گذاری بر روی محصوالت تراریخته آغاز کرده از سال گذشته اقداماتی برای برچسب: وی افزود

کنیم، حتما با برچسب  المللی دارد و ما اجازه واردات آن را به کشور تأیید می ای که مجوز بین ههر فرآورده تراریختبدین ترتیب 

 .کننده عرضه شود مشخصات به مصرف

تواند مفید یا مضر باشد، بنابراین آنجاهایی که  تراریختگی می: توان با علم مبارزه کرد، گفت معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه نمی

استفاده و مصرف  گیرد و قابل تأیید است، مجوز تأیید می شود و آنجاهایی که ایمنی آن برای انسان و دام قابل ید نمیمضر است، تأی

سازی محصوالت تراریخته در  دیناروند در پاسخ به این سوال که سیاست سازمان غذا و داروی کشور نسبت به تولید و انبوه.است

سازیمحصوالتتراریختهدرتولیدوانبوهای در این رابطه ابالغ نشده ، اما  وبههنوز مص: برنامه ششم توسعه چیست، گفت

 .نویساولیهالیحهبرنامهششمتوسعهقرارداردپیش

http://www.farsnews.com/
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سازی محصوالت تراریخته و گنجاندن آن در برنامه ششم توسعه از سوی وزارت جهاد  ارائه این پیشنهاد برای تولید و انبوه: وی افزود

 .های علمی دنیا در ایران فراهم شود برداری از پیشرفت ه است و دلیل آن هم این بوده تا امکان بهرهکشاورزی بود

به توسعه و تولید محصوالت تراریخته در کشور چیست،  معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که نظر وزارت بهداشت راجع

 .یخته مخالفت و یا تأیید کورکورانه نداردوزارت بهداشت نسبت به توسعه و تولید محصوالت ترار: گفت

 .وزارت بهداشت با توسعه و تولید محصوالت تراریخته در کشور مخالف نیست: دیناروند بیان داشت

وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر پیشنهاد تولید پنبه تراریخته را داده و وزارت بهداشت هم مسئول ارزیابی آن است : وی افزود

زیست نداشته باشد،     دام و محیط  ای برای انسان، و در صورتی که مخاطره ایم سازی آن را تأیید نکرده تولید و انبوه البته هنوزکه 

 .دهیم اجازه ورود آن را به بازار می

شده ژنتیکی در بازار مصرف وجود دارد و تولید این  سال است که محصوالت اصالح 51حدود : توالیی در ادامه اظهار داشت

 .تاکنون صد برابر شده است 0006صوالت از سال مح

به مضرات محصوالت تراریخته دارند، درست  هایی که دوستان راجع فرض کنیم که صحبت: رئیس انجمن ژنتیک ایران تصریح کرد

وزه جامعه ما از کجا پرسم که نیاز غذایی سفره امر باشد و بنابراین ما نه این محصوالت را وارد و نه تولید کنیم، بنابراین اینجا می

دهد و همواره از  درصد محصوالت وارداتی به کشور را واردات محصوالت غذایی به خود اختصاص می 56: وی افزود.باید تأمین شود

ترین میزان واردات را به خود اختصاص  قلم آن جزو محصوالت غذایی است که بیش 6یا  3قلم کاالی وارداتی به کشور،  01

هیچ علم و فناوری مطلق : جمن ژنتیک ایران با بیان اینکه دغدغه ما تأمین امنیت غذایی مردم است، گفترئیس ان.دهد می

 .شهرگرایانه نیست گرایانه نیست و هیچ علم و فناوری هم به صورت مطلق ویران شهر آرمان

 .آن استفاده کنیمها دست پیدا کنیم و مطابق منافع ملی خودمان از  ما باید به همه تکنولوژی: توالیی گفت

ناچار برای تأمین غذای مردم باید محصوالت تراریخته را وارد کنیم، چرا این محصوالت توسط دانشمندان  اگر امروز به: وی گفت

خودمان که تحت کنترل و نظارت مرجع ایمنی زیستی، شورای عالی ایمنی زیستی و مقررات کنترلی در وزارت بهداشت است، 

ه این برنامه دیناروند در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل دغدغه امنیت غذایی باید محصوالت تراریخته به در ادام.تولید نشود

 .موضوع امنیت غذایی و افزایش مصرف محصوالت غذایی در جهان یک موضوع اساسی و جدی است: کشور وارد شود، گفت

توانیم مخاطرات  شود، پس بنابراین ما می هنگفت وارد می های توجهی از کاالهای اساسی با صرف هزینه بخش قابل: وی گفت

 .محصوالت تراریخته را ارزیابی کنیم

وزارت بهداشت از تولید محصوالت ارگانیک از تولید و : دیناروند با بیان اینکه دلیلی برای مخالفت کورکورانه وجود ندارد، گفت

جای  ن معنا نیست که تولید یا مصرف تراریخته ممنوع شود و هیچولی این حمایت بدی کند، مصرف محصوالت ارگانیک حمایت می

 .دنیا نیز چنین کاری را نکرده است

 .سازمان جهانی بهداشت، سازمان فائو و کشورهای دیگر هم با محصوالت تراریخته مخالفت صد درصدی ندارند: وی گفت

شود و در مورد  رند، در سازمان غذا و دارو کنترل میتمام محصوالتی که بیم تراریختگی دا: معاون وزیر بهداشت بیان داشت

کند، اما اگر محصولی  های معتبر جهانی وجود نداشته باشد، اجازه ورود به کشور پیدا نمی رخدادهای دستکاری ژنتیکی، اگر تأییدیه

 .شود تأییدیه معتبر داشته باشد، اجازه واردات آن داده می

 .ارزیابیاستهایکشورقابلدرآزمایشگاه...شاورزی،روغنوتراریختگیمحصوالتک :وی بیان داشت

واضح است که محصوالت : دیناروند در پاسخ به سوالی که درمورد اینکه محصوالت تراریخته بهتر است یا محصوالت ارگانیک، گفت

 .ارگانیک خیلی بهتر از محصوالت تراریخته است
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 .گیرد رود، بلکه دستکاری ژنتیک هم روی آن صورت نمی ه کار نمیتنها سمی ب در محصوالت ارگانیک نه: وی افزود

های زمین اجازه تولید فراوان  عنوان ظرفیت اما تولید محصوالت ارگانیک هزینه باالیی دارد و به هیچ: رئیس سازمان غذا و دارو گفت

گاه  مثال هیچلید ارگانیک آن وجود ندارد، البته برخی از محصوالت اصال امکان تو: دیناروند بیان داشت .دهد آن را به ما نمی

 .، زیرا تولید آن نیازمند شرایط خاصی است که امکان فراهم کردن آن نیستتوانیم مرغ ارگانیک تولید کنیم نمی

 وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید مخاطرات تولید و مصرف محصوالت تراریخته ارزیابی کند و در صورتی که: وی بیان داشت

 .ایمنی این محصوالت تأیید شد، اجازه واردات آن را به کشور بدهد
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افزایشمصرفداخلیشیرنیازمندافزایشمصرفداخلیشیرنیازمند//هایلبنینیستیمهایلبنینیستیمصنایعبرایاختصاصمشوقصادراتفرآوردهصنایعبرایاختصاصمشوقصادراتفرآوردهتابعتابع

سازیاستسازیاستفرهنگفرهنگ
شاید : کنیم، گفت های لبنی از صنایع تبعیت نمی معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای اختصاص مشوق صادراتی فرآورده 

 . های لبنیات اعمال شود هصنایع نخواهند که مشوق صادرات برای فرآورد

، حسن رکنی در حاشیه چهارمین همایش ساالنه ژنتیک و اصالح نژاد دام در پاسخ به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

آوری مازاد شیر خام   تاثیری بر جمعاند که مشوق صادراتی محصوالت لبنی  سوال خبرنگار فارس که چرا صنایع لبنی اعالم کرده

 .شاید صنایع دوست نداشته باشند چنین کاری انجام شود: ندارد گفت

 .کنیم ما از صنایع تبعیت نمی: معاون وزیر در امور بهبود تولیدات دامی افزود

ارانه برای افزایش مصرف داخلی وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا به جای پرداخت یارانه به صادرات، ی

های صادراتی پرداخته شود و الزمه افزایش  به این موضوع باید جدای از بحث صادرات و مشوق: شود گفت اختصاص داده نمی

 .سازی است و همچنین اختصاص بسته جداگانه یارانه است مصرف داخلی فرهنگ

: شود گفت ات شیرخشک توسط برخی شاغلین وزارت جهاد انجام میشود وارد رکنی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می

 .چنین چیزی وجود ندارد و هیچ یک از کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی شیرخشک وارد نکرده است

تنها شیرخشکی که به کشور وارد شده با پایه کودک : وی با تاکید بر اینکه هیچ نیازی به واردات شیرخشک نداریم اظهار داشت

 .وده استب

صادر نشده و اگر ثبت  03و  00هیچ مجوزی برای واردات این محصول در سال : معاون وزیر در امور بهبود تولیدات دامی افزود

 .وارد کشور شده اطالعی از آن ندارم 00های گذشته انجام شده و سال  سفارشی برای واردات آن در سال

ها امکان تبدیل  استان آغاز شده که این استان 3خرید مازاد شیر خام در : اشترکنی در مورد خرید حمایتی شیر خام هم اظهار د

هایی که مازاد تولید شیر خام دارند اما امکان فراوری آن را  توانند پشتیبان استان شیر خام به شیرخشک وجود دارد بنابراین می

 .ندارند باشند

برحسب کیفیت شیر خام قیمت آن تا : نوان کرد و بیان کردتومان ع 0511وی همچنین قیمت متوسط خرید شیر حمایتی را 

 .حدودی متغیر است
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وریتولیددرداموطیوروریتولیددرداموطیوراصالحژنتیکیبرایبهرهاصالحژنتیکیبرایبهره//غذاییازسویبانکجهانیغذاییازسویبانکجهانیسهشاخصامنیتسهشاخصامنیت
برای تأمین غذای مردم جهان : افزون جمعیت در جهان گفت های دامی جاهد با اشاره به افزایش روز نهاده  مدیرعامل شرکت 

 . ه استجدید علمی الزم است و روش ژنتیکی اصالح نژاد در کشور آغاز شد  استفاده از روش

، حمید ورناصری امروز در چهارمین همایش سالیانه ژنتیک و اصالح نژاد دام با بیان خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

و کاربردی برای  راهکارهای عملی: اینکه امنیت غذایی یکی از مصادیق اصلی امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت

 .فراهم کردن آن اهمیت زیادی دارد

شاخص دارد که شاخص اول دسترسی  5بر مبنای تعریف بانک جهانی  امنیت غذایی: های دامی جاهد افزود نهاده  مدیرعامل شرکت

ه طوریکه یک رژیم به غذا برای عموم مردم، و زمان دسترسی به غذا در تمام اوقات حتی دوران بحران و سوم تأمین غذای کافی ب

 .غذایی مطلوب از منظر کمی و کیفی فراهم شود، است

افزایش جمعیت و رشد کشورهای در حال توسعه منجر به افزایش تقاضا برای غذا از : ورناصری با اشاره به گزارش فائو اظهارداشت

 .ید دو برابر شرایط فعلی غذا تهیه شودبا 5131میلیارد نفر در سال  0شود، بنابراین برای تأمین غذای  منظر کمی و کیفی می

شویم و  بنابراین برای تأمین غذای این تعداد در آینده با محدودیت منابع مواجه می: های دامی جاهد افزود نهاده  مدیرعامل شرکت

 .وری را در واحدهای دامی افزایش دهیم ای نداریم، جز اینکه بهره برای رفع این محدودیت چاره

وری اصالح نژاد و پیشرفت ژنتیکی است که در این راستا  های مهم و اصلی در زمینه افزایش بهره یکی از روش :وی بیان داشت

 .های مربوط انجام داده است های دامی جاهد اقداماتی را با همکاری دستگاه شرکت نهاده

های  همچنین شرکت نهاده: کرد و گفتمنظوره دام شیری و گوشتی را اقدام اول این شرکت بیان  5وی ورود و تولید نژادهای 

 .شود دامی نسبت به واردات دامهای ژنومیک سمینتال اقدام کرده که این موضوع باعث کاهش قیمت تمام شده گوشت و مرغ می

ه به استفاده از تکنولوژی ژنومیک برای گاوهای نر و ماد: های ژنومیک گفت جویی میلیاردها تومانی با استفاده از روش وی به صرفه

 .های دامی جاهد است سرانجام رسیده و اصالح ژنتیک در الین مرغ گوشتی آرین از جمله اقدامات دیگر شرکت نهاده

 .توافقاتی انجام شده تا در مرکز تولید کرج، تولید جنین انجام شود: وی به تولید و انتقال جنین اشاره کرد و گفت

شود دامدار و تولیدکننده با استفاده  تعیین جنسیت اقدامی است که باعث می: گفتورناصری به اقدام دیگر این شرکت اشاره کرد و 

 .ریزی تولیداتشان را با اطمینان انجام دهند از این تکنولوژی برنامه

ها و  کشور ما به دلیل همسایگی با کشورهایی که منشاء بسیاری از بیماری: های دامی جاهد تصریح کرد نهاده  مدیرعامل شرکت

ایم تا صرفاً به  با همکاری یک شرکت کانادایی این امکان را فراهم کرده: های دامی هستند، در معرض خطر است و گفت ریباکت

ها را ایجاد کرده و با استفاده از روش  زا از طریق قرنطینه نباشیم و افزایش مقاومت ژنتیکی در دام دنبال کاهش عوامل بیماری

 .را افزایش دهیم  قابل بیماریها در م ژنتیکی آستانه تحمل دام
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شودشودهزمیهزمیهزارهکتارزمینکشاورزیامسالبهسامانهنوینآبیاریمجهزارهکتارزمینکشاورزیامسالبهسامانهنوینآبیاریمج  2.82.8
درصدی اعتبارات، امسال سیستم های آبیاری تحت  011در صورت اختصاص : معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد 

 . هزار هکتار در اراضی کشاورزی اجرا می شود 531فشار و کم فشار در سطح 

: کبری در گفت و گو با خبرنگار ما افزود، علی مراد اپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیون دالر  311میلیارد تومان پیش بینی شده که  5111برای اجرای سیستم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی،  03در سال 

تحت  هزار هکتارسیستم آبیاری 031اکبری با بیان این که سال گذشته در سطح . آن از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد

هزار هکتار اراضی کشاورزی به سیستم های آبیاری تحت فشار مجهز  05از این سطح، : فشار در حال اجرا داشتیم، خاطر نشان کرد

 .هزار هکتار نیز در حال انجام است 31شده و 

در طرح : گفت درصد اعالم کرد و 03درصد و سهم کشاورزان را  13وی سهم دولت در اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار را 

هزار هکتاری آبیاری با لوله سیستان، دولت تمام هزینه های عملیات  06هزار هکتاری احیای اراضی خوزستان و ایالم و طرح  331

 .اجرایی سیستم های آبیاری تحت فشار را پرداخت می کند

به ازای : ای نوین آبیاری اذعان داشتمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در مورد میزان صرفه جویی آب با اجرای سیستم ه

 .متر مکعب در مصرف آب کشاورزی، صرفه جویی می شود 0011هر هکتار اجرای سیستم های آبیاری نوین نزدیک به 

میلیارد تومان برای احداث  511: وی درباره اعتبارات مربوط به احداث شبکه های فرعی در اراضی پایین دست سدها نیز گفت

 .پیش بینی شده است 03میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در سال  61و نزدیک به  شبکه های فرعی

هزارهکتاری  331هزار هکتار شبکه فرعی در پروژه  11از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، برنامه احداث : اکبری ادامه داد

 .خوزستان و ایالم را داریم

میلیارد تومان قرارداد برای اجرای  051تا کنون نزدیک به :ار هکتاری آبیاری با لوله سیستان نیز اعالم کردهز 06وی درباره پروژه 

 .هزار هکتاری را عملیاتی کنیم 06درصد این پروژه  31سیستم نوین آبیاری منعقد شده است و امیدواریم امسال بتوانیم 

ما مبنی بر سرمایه گذاری های خارجی در پروژه های آب و خاک چنین معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار 

ما فاینانس سه پروژه بزرگ را با چین و یا کشورهای اروپایی که آمادگی داشته باشند، دنبال می کنیم و این پروژه ها : اظهار داشت

ی کشاورزی استان گلستان و توسعه روش های هزار هکتار اراض 511در زمینه تجهیز شالیزارهای استان گیالن و مازندران، زهکشی 

 .نوین آبیاری است
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 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ

  شودشودنیکیپدافندغیرعاملدربخشکشاورزیبرگزارمینیکیپدافندغیرعاملدربخشکشاورزیبرگزارمیهمایشملیالکتروهمایشملیالکترو

به یاد جنگ و ادوات نظامی بیافتیم، اما بد نیست بدانیم که این اصطالح  "پدافند غیرعامل"هرکدام از ما شاید با شنیدن اصطالح 

وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات  توان از افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می شود که به جنگ دقیقاً به مجموعه اقداماتی گفته می

 ...و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری کرد و میزان آن را به حداقل ممکن کاهش داد

 :حمیدهقاسمی-(ایانا)خبرگزاریکشاورزیایران

نظامی بیافتیم، اما بد نیست بدانیم که این اصطالح به یاد جنگ و ادوات  "پدافند غیرعامل"هرکدام از ما شاید با شنیدن اصطالح 

توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات  افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می شود که به جنگ دقیقاً به مجموعه اقداماتی گفته می

 .اقل ممکن کاهش دادو تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری کرد و میزان آن را به حد

دار بودن رسالت تأمین امنیت غذایی و برآورده ساختن نخستین نیاز اساسی جامعه، باید همیشه و  بخش کشاورزی به لحاظ عهده

در همه حال در جهت پیشگیری و خدشه به امنیت غذایی و جلوگیری از ایجاد بحران غذایی از تهدیدات مصون بماند، بنابراین این 

 .های امنیتی، نوعی پدافند غیرعامل محسوب شود گذاری هایی است که باید در هدف ترین بخش بخش از مهم

شود که با اجرای آن  در اصل پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی به مجموعه اقدامات پیشگیرانه در حوزه دام و گیاه اطالق می

توان میزان خسارات و  به این ترتیب می. رزی را افزایش دادپذیری بخش کشاو توان قدرت اثر تهدیدات را کاهش و آستانه آسیب می

تلفات احتمالی ناشی از تهدیدات را به حداقل ممکن کاهش داد، خواه این تهدیدات مستقیم و عمدی باشد یا غیرمستقیم، 

 .محیطی غیرعمدی و زیست

روزه ملی الکترونیکی  است که برگزاری همایش یکاین امر مهم، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان را بر آن داشته 

 .بینی کند خرداد در این دانشگاه پیش 03پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی را 

( ایانا)سوسن رادپور، دبیر اجرایی این همایش درباره محورهای مورد بحث در این همایش به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اند، درباره محورهای پدافند غیرعامل  که از بین نویسندگان مقاالت رسیده به دبیرخانه انتخاب شده سخنرانان این همایش: گوید می

های آن  پژوهی و کاربست روش و نقش آن در تأًمین امنیت غذایی، تحقق اثر بخش پدافند غیرعامل در سایه اقتصاد مقاومتی، آینده

های آن در بخش کشاورزی، مهندسی فرهنگی و نقش  غیرعامل و چالشانداز پدافند  در پدافند غیرعامل بخش کشاورزی، چشم

ای در  های چندرسانه تقویت آن در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، فناوری اطالعات و ارتباطات و محیط

در ...( ساز و جامعه دانشگاه کارآفرین، دانشگاه)های نوین دانشگاهی کشاورزی  پدافند غیرعامل بخش کشاورزی، نقش نسل

های تجدیدپذیر و نقش آن در پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی،  ساز و کارهای پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، انرژی تقویت

کشاورزی دقیق و نقش آن در پدافند غیرعامل، مباحث نوین در تهدیدات زیستی و پدافند غیرعامل در حوزه کشاورزی به سخنرانی 

 .االت خواهند پرداختو ارائه مق

شود، راهکارهای جدیدی پیش روی بخش  فعاالن بخش کشاورزی انتظار دارند تا در این همایش که در سطح ملی برگزار می

کشاورزی و صنعت تأمین غذای جامعه برای کاهش تأثیر تهدیدات، تأثیرات و خطرات ناشی در کمین امنیت غذایی جامعه قرار 

 ./گیرد
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 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ 

  وتولیداتتحتلیسانس؛برگبرندهایرانبرایورودبهتجارتآزادوتولیداتتحتلیسانس؛برگبرندهایرانبرایورودبهتجارتآزاد""ایایترازمبادلهترازمبادله

اون سابق آموزش و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و محمدعلی کمالی استاد دانشگاه و مع

 .گویی با ایانا وضعیت اقتصاد کشاورزی ایران در پسابرجام را واکاوی کرد

 :فاطمهمهردادیان-(ایانا)خبرگزاریکشاورزیایران

میالدی متغیرهای اقتصادی ایران را در پساتحریم  5106مؤسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارش تحقیقاتی خود در سال 

تحلیل کرده است در این بررسی شروع دوره جدیدی از رشد اقتصادی نوید داده شده که ورود ایران به بازارهای مالی جهانی 

داشته و حوزه های اقتصادی توان رشد و توسعه بالقوه  کند که ایران در تمامی بخش این گزارش تأکید می.ترین بعد آن است مهم

بینی شده با بهبود شرایط اقتصادی سرانه مصرف  های آینده قرار خواهد گرفت و پیش کشاورزی نیز محور توجهات اقتصادی در ماه

محصوالت کشاورزی ایران افزایش تصاعدی پیدا کرده و ظرفیت باالیی برای مصرف پیدا خواهد کرد که شاید استقبال هیأت تجاری 

 .ضه محصوالت خود نیز در همین راستا باشدبه ایران برای عر

درباره وضعیت اقتصاد کشاورزی ایران در پسابرجام با محمدعلی کمالی استاد دانشگاه و معاون سابق آموزش و پژوهشی سازمان 

 .ایم وگو نشسته نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به گفت

 کنید؟زیابیمیشرایطاقتصادیبخشکشاورزیرادرپسابرجامچگونهار

کند که بخش کشاورزی نیز از آن  های جدیدی در حوزه اقتصادی ایجاد می توسعه روابط سیاسی ایران با کشورهای جهان ظرفیت

عنوان  تواند با تحریک بازار آشکار شود و به های بالقوه و بالفعل فراوانی وجود دارد که می در حوزه کشاورزی مزیت.مستثنی نیست

 .گذاران و دولتمردان قرار گیرد کننده امنیت غذایی مردم ایران است، بیشتر مورد توجه سرمایه که تأمینیک بخش مولد 

پذیری  وری و رقابت ای است که با افزایش بهره ایران اکنون در تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی دارای انهار و توان بالقوه

تواند  مثال اکنون در بخش طیور سه میلیون تن ظرفیت تولید ایجاد شده است که میعنوان  به. تواند در سبد صادراتی قرار گیرد می

 .سازی خطوط صادراتی سهم بخش کشاورزی را از سبد صادرات غیرنفتی افزایش دهد با روان

 المللیکداماست؟امتیازاتایرانبرایورودبهبازارهایبین

جانبه توسط دولت  این استراتژی باید در یک بسته همه. است "استراتژی صادرات"ایران برای ورود به بازارهای صادراتی نیازمند 

 .های اقتصادی و حوزه کشاورزی را وارد رینگ صادرات کند بخش خصوصی و دانشگاه تدوین شود تا بتواند بخش

ن به لحاظ جغرافیایی با برخی از همچنین فاصله ایرا. ای است که ارزان بودن انرژی یکی از آنها است ایران دارای امتیازات بالقوه

های آزاد آن را تسهیل کرده است؛ لذا باید قدرت اقتصادی ایران را مورد تحلیل  تر بوده یا دسترسی به آب المللی کوتاه بازارهای بین

 .های کشورمان در مقایسه با سایرین را برای بازرگانان داخلی و خارجی برجسته کرد قرار داد و توانایی

ای است که برخی از کشورها نظیر کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اسالمی  گونه ویژه در خاورمیانه به ایران بهجایگاه 

 .چنینی نباید از چشم به دور بماند های این کنند؛ لذا شناسایی فرصت استقبال بیشتری از کاالهای ایرانی می

شود،چگونهازاینگذاریمحسوبنمیهستندکهسرمایهدنبالوارداتکاالهایخودبهایرانهایتجاریبههیأت

 توانبهنفعاقتصادداخلیبهرهگرفت؟شرایطمی

طور کلی  بهترین فرمول برای حفظ تبادالت و روابط اقتصادی و در عین حال توسعه صادرات است، به "ای تراز بازرگانی مبادله"

رونق "شناسند که پس از تحریم با  شود، می مند که با پول نفت اداره میکننده اکنون ایران را کشوری ثروت کشورهای مذاکره
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آنچه در مؤسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور نیز مورد تأکید قرار گرفته، . اقتصادی و کنترل تورم میل به مصرف پیدا خواهد کرد

 .همین مطلب است

های مختلف اقتصادی و  نظام مالی جهانی باعث تحریک بخشکند رشد اقتصادی و بازگشت به  عنوان مثال این گزارش تأکید می به

رو خواهد  تری روبه کنندگان متنوع شود و اقتصاد ایران که تاکنون به واردات تولیدات از هند وابسته بوده، با عرضه افزایش تقاضا می

 ".شد

از جدیدتری شود به این معنا که اگر از روسیه گندم ای وارد ف تواند با فرمول تراز بازرگانی مبادله چنین ارزیابی از اقتصاد ایران می

 .های ترجیحی اقدام کنیم توانیم برای صادرات مرغ و اعمال تعرفه وارد کردیم، می

 تواندباعثرونقاقتصادیکشورشود؟برندسازیتولیدتحتلیسانسمی

قلمداد شده و در بلندمدت ارتقاء سطح کیفی  عنوان محرک بازار تواند به طور قطع تولید تحت لیسانس برندهای معتبر می به

 .دنبال داشته باشد محصوالت ایرانی را به

برندسازی . المللی است یافته در بازارهای بین عنوان یک سیاست سازمان به "برندسازی"نقطه کور اقتصاد کشاورزی فعلی ایران نبود 

شود که جز در بخش صنایع غذایی،  عنوان یک ضرورت تلقی می بهیافته و تحول در بازارهای داخلی  برای ورود به اقتصاد توسعه

 .تواند منجر به رونق کشاورزی شود ای به آن نداشته است؛ لذا نگاه هوشمندانه در پسابرجام می اکنون ایران ورود مقتدرانه

 هاییوجوددارد؟شرطالمللیچهپیشبرایورودبهبازارهایبین

 .کاال است "کیفیت"المللی نهادینه شود،  رای ورود به بازارهای بینشرطی که باید ب ترین پیش مهم

ای،  صادرات فله. المللی است ترین ارکان تجارت پایدار در بازارهای بین بندی مناسب مهم تولید کاالی باکیفیت با ثبات قیمت و بسته

ای نکته قابل  زار است؛ لذا در جریان تراز مبادلههای از دست دادن با ترین مؤلفه صادرات سرریز بازار و نوسان دائمی قیمت مهم

 ./شوند باید در بهترین کیفیت و استانداردهای ممکن قرار داشته باشند توجه آن است که کاالهایی صادر می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴1: تاریخ

  سیاستماسالمتمحوریاست،نـهرسانـهایکـردنتخلفسیاستماسالمتمحوریاست،نـهرسانـهایکـردنتخلف

های مورد نظارتشان با  واسطه نوع فعالیتی که دارند در برقراری ارتباط دوستانه با بخش های نظارتی به معموالً مدیران دستگاه

اما در . شود می... خاص روابط مانع از برقراری ارتباطی صحیح در راستای فرهنگسازی ورو هستند و همین نوع  معضالتی روبه

های تحت  ای با مجموعه گونه شان به شوند که در عین سختگیری و تعهد به ضوابط حوزه مدیریتی همین فضا برخی مدیران یافت می

 ...گذارند جای میرغم جدیت، ماهیت اثرگذاری ازخود بر کنند که به نظارت خود رفتار می

هایوزارتبهداشتاستشـویمکـهنتیجـهنظـارترومیاگـربامواردیروبـه: نوشینجمشیدی-اقتصادسبز

 . هزارواحدتولیدیصنایعغذایینسبتداد82نبـایدبهکلیتحدود

هایموردباطدوستانهبابخشواسطهنوعفعالیتیکهدارنددربرقراریارتهاینظارتیبهمعموالًمدیراندستگاه

روهستندوهمیننوعخاصروابطمانعازبرقراریارتباطیصحیحدرراستایفرهنگسازینظارتشانبامعضالتیروبه

شوندکهدرعینسختگیریوتعهدبهضوابطحوزهامادرهمینفضابرخیمدیرانیافتمی.شودمی...و

کنندکهباوجودجدیت،ماهیتاثرگذاریازخودهایتحتنظارتخودرفتارمیهایبامجموعگونهشانبهمدیریتی

 .گذارندبرجایمی

دکترهدایتحسینی،مدیرکلسابقدفترنظارتبرموادغذایی،آشامیدنیوبهداشتیسازمانغذاوداروورییس

،مدیریکهوقتیچندماهپیشازانستیتوتغذیهوتحقیقاتصنایعغذاییدرزمرهاینمدیرانخاصقراردارد

 . هایصنایعغذاییوداروییبرایشمراسمتودیعباشکوهیبرگزارکردندشد،تشکلسازمانغذاوداروجدامی

خصوصدردوهاینظارتیباتولیدکنندگانصنایعغذاییکهبهپرسشهایپرشماریدرخصوصنحوهبرخورددستگاه

هایاینمدیرکلیتبرخیصنوفصنایعغذاییزد،مارابرآنداشتتاپایصحبتسالگذشتهلطماتبسیاریبه

 :آیدکارآزمودهعرصهنظارتوبهداشتکشوربنشینیمکهماحصلآنرادرادامهمی
************ 

قطهایبسیاریپیرامونصنایعغذاییمطرحشدهاستواگردرگذشتهانتقادهافهایگذشتههجمهدرطولسال

هایاخیرتقریباًنسبتبهکلیتتولیداتهایگوشتیبود،درسالشاملمحصوالتینظیرچیپس،پفکوفرآورده

ودراینفضا...ازآبمعدنیگرفتهتاپالمدرلبنیاتو.صنایعغذاییدرسطحجامعهشکوشبههپدیدارشدهاست

  اند،دراینرابطهچهنظریدارید؟یرسؤوالرفتههایخاطینزدمصرفکنندهزکلیتصنعتغذاونهشرکت

در همه « سالمت محور»در واقع نگاه . اعتقاد دارم رویکرد وزارت بهداشت در دوره اخیر رویکردی جدی در حوزه سالمت بوده است

 . های وزارت بهداشت حاکم شده است حوزه

 . دارو و مسایل بهداشتی در شرایط بهتری قرار بگیرند های درمان، منجر شده که مردم در زمینه« تحول سالمت»حتی طرح 

در حوزه نظارت بر مواد غذایی هم همین رویکرد وجود دارد و این وزارتخانه با جدیت بیشتری در حوزه سالمت وارد عمل شده 

 . است

البته من موافق وارد شدن . کند هم شامل این رویکرد بوده است در این میان سالمت غذا که نقش مهمی در سالمت جامعه ایفا می

هجمه به صنعت غذا در این دوره نیستم و اعتقاد دارم باید عنوان کنیم که در دوره اخیر جدیت بیشتری در مقوله نظارت بر روی 
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ود وج... ها و های لبنی و گوشتی و اسنک ها، فرآورده ایم که در محصوالتی نظیر انواع نوشیدنی های غذایی را شاهد بوده فرآورده

ایم که در نهایت منجر به توسعه سالمت عمومی در  داشته است و در نهایت معتقدم شاهد ارتقای کیفی تولید این محصوالت بوده

 . های خود عمل کرده است کشور شده و وزارت بهداشت به یکی از رسالت

هایی را پدیدار  العمل ت اینگونه نظارت عکستر شده و طبیعی اس مند ها روی محصوالت غذایی نظام اعتقاد دارم در دوره اخیر پایش

 . های بسیاری در این صنعت ایجاد شده است رود و ظرفیت شمار می البته معتقدم ایران از نظر صنایع غذایی کشور توانمندی به.کند

بسیاری از  های صنعتی شدن کشور همین پیشرفت صنعت غذا است، چرا که ها معتقدند که یکی از شاخص در واقع امروزه خیلی

 . دهد وضعیت کلی صنعت غذا در کشور مطلوب است تولیدات این بخش توانایی رقابت در دنیا را دارد که این امر نشان می

هزار واحد تولیدی  05های وزارت بهداشت است نباید به کلیت حدود  شویم که نتیجه نظارت رو می در این میان اگر با مواردی روبه

 . صنعت غذا نسبت داد

ای به این بزرگی طبیعی است که ممکن است در چند مورد مسایل غیربهداشتی هم مشاهده شود که  در واقع برای مجموعه

 . واسطه حفظ سالمت مردم نیازمند تجدیدنظرهایی باشد به

یهاینظارتیبایدبادقتفراوانکارپایشمحصوالتغذاییراانجامبدهند،هیچشککهدستگاهبدونشکدراین

اییابند،ازرسانههاینظارتیبهنتایجیدستمیوجودندارد،اماپرسشاینجاستکهدرتمامدنیاوقتیدستگاه

ایشودموجباتطورحتماگراینگونهمواردرسانهکنند،چراکهبهکردنآنمباحثحتیبدوناسمبرندپرهیزمی

هایوزارتبهداشتدرخصوصایشدنپایشتأسفانهرسانهدراینرابطهوم.تخریبیکصنعترافراهممیکند

 صنایعغذاییوآثارمخربآنبرصنایعچهنظریدارید؟

ای به  حفظ سالمتی مصرف کننده است و ما در بسیاری از اقدامات نظارتی خود عالقه« نظارت»تنها مبنای وزارت بهداشت در 

 . ای کردن نتایج نداریم رسانه

ای مطلع نشده است، چرا که هدف وزارت بهداشت  ایم که هیچ رسانه ها مورد در صنایع غذایی دست یافته ده که ما به کما این

 . ای کردن مباحث اصالحات نقایص موجود در پروسه تولید یک ماده غذایی است نه رسانه

تولیدی برای انجام اصالحات و استمرار دلیل عدم پذیرش واحد  ای شده، به اگر یکی دو مورد از مسایل نظارتی وزارت بهداشت رسانه

 . در تولید محصوالتی که ممکن بود به مردم آسیب برساند، است

 . ای کنیم و به صنعت آسیب برسانیم ایم آن را رسانه گاه این نبوده که تا به موردی برخورد کرده سیاست ما هیچ

حه قرار گرفته، اما همواره توجه به اقتصاد و صنعت و که در این دوره وزارت بهداشت سالمت محوری سرلو در واقع ضمن این

 . حمایت از تولید داخلی نیز مدنظر قرار داشته است

طورحتمقبولداریدبرندهاییکهچنددههقدمتواعتبارداشتهودارایمهراستانداردوپروانهبهداشتیهمامابه

 اند؟وزیانقرارگرفتهرسانیانجامشدهموردضررواسطهنوعاطالعهستندبه

های  اعتقاد دارم واحدهای بزرگ، مسؤولیت بیشتری در قبال سالمت مردم دارند و باید عالوه بر آنکه کنترل کیفیت و نظارت

 . شوند که دارای مشکل است باید سریعاً واکنش نشان دهند خودشان را دارند، اگر با مواردی مواجه می

دار سریعاً واکنش نشان ندهد  آوری کاالی مشکل درصد بازار را در اختیار داشته باشد اگر برای جمع 51عنوان نمونه اگر محصولی  به

 . کند به کل صنف و سالمتی جامعه آسیب وارد می
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همان نسبت دستگاه نظارتی جدیت بیشتری  در واقع رسالت برندهایی که حجم بیشتری از بازار را در اختیار دارند بیشتر است و به

 . آوری آن محصوالت دارند الح و جمعدر اص

هایپرتقالدلیلتلخبودنواریتهشودکهمیزانشکربههایموجوددربازارمشاهدهمیدربرخیآبپرتقال

 کشورزیاداست،دراینرابطهچهنظریدارید؟

میوه دارند و وقتی که به سمت نکتار  درصد این تولیدات محتوای 53ای شکر بیشتری داریم، چرا که تا حدود  ما در نوشیدنی میوه

 . شود تدریج درصد میوه بیشتر و میزان شکر کمتر می رسیم به دار می های خالص و پالپ میوه و آب

گیری بیشتری از پرتقال داشته باشیم، به طبع نیاز کمتری هم به شکر مشاهده  البته بر این باورم که اگر در صنعت بتوانیم تلخی

که در  شویم، کما این طور حتم نظر صنعت را نیز جویا می ی دیگر در تنظیم ضوابط در وزارت بهداشت بهاز سو. خواهد شد

 . شود سازی می استانداردهای ملی ایران بسیاری از استانداردها تصویبش منوط به نمونه

رواگیر که امروزه رتبه اول مرگ و های غی هرحال اضافه وزن و چاقی در کشور ما بحثی جدی است، چرا که در میان بیماری اما به

تدریج عامل خطر که شکر یا  کند که بتوانیم به کند، این وظیفه را برای ما گوشزد می میرها را هم در دنیا و هم در کشور ما ایجاد می

ایم و مقدار  ایجاد کرده ها هم تغییراتی در استانداردها ها در نوشابه رفته کم کنیم، در این خصوص عالوه بر آب میوه قند است را رفته

 . ایم درصد رسانده 01درصد به حداکثر حدود  05قند را از حدود 

تواند نقش بسیار جدی در تأثیر این ریز فاکتور در  درصد کاهش قند با توجه به حجم باالی مصرف نوشابه در کشور می 5همین 

 . ها داشته باشد بروز بیماری

میان وزارت بهداشت و تولیدکنندگان برقرار بوده است و جلسات بسیاری برگزار شده تا به  نظر من این تعامل سازنده همواره به

 . های اقتصادی خود را داشته باشد شود، صنعت هم توان ادامه فعالیت ای برسیم که ضمن آنکه سالمت محصول اعمال می نقطه

 چهنظریدارید؟هایمعدنیباتوجهبهمشکالتسالگذشتهدررابطهباوضعیتتولیدآب

 . بندی اعم از آشامیدنی و معدنی داریم های بسته ما در کشور باید قبول کنیم که توانمندی بسیار مطلوبی در زمینه تولید آب

های زیرزمینی  گونه فرآیندی در شرایط بهداشتی از سفره آب های معدنی این است که باید بدون انجام هیچ مکانیسم تولید آب

 . داخل بطری شودبرداشت شده و 

های معدنی کشور هیچ مشکلی  های معدنی کشور نشان داد که اکثر آب عمل آمده درخصوص آب های به رو آخرین ارزیابی از این

 . درخصوص نیتریت و آالیندگی ندارند و سال گذشته هم چند مورد گزارش شد که مرتفع شده است

هایگوشتیازجملهموادغذاییاستکهموردتوجهقراردهشود،فرآورتامقولهنظارتبرموادغذاییمطرحمی

هرحالمردمسوسیسگیرد،لطفاًپیرامونآخرینوضعیتتولیداینمحصوالتدرکشورتوضیحدادهوبفرماییدبهمی

نظارتبرراستیآیامالیاتضعفکهاگرواحدهایاستانداردبایدتولیدکنندپسبهوکالباسمصرفکنندیاخیرواین

 ایرابایدازیکصنعتگرفت؟واحدهایزیرپله

شود و حتی استانداردهای مربوطه را  در وزارت بهداشت برای برخی محصوالت فرآورده های مجوز تولید و پروانه ساخت صادر می

 . کنند گاه مصرف آنها را توصیه نمی نیز دارند، اما مسؤوالن وزارت بهداشت هیچ

شود و استاندارد هم دارد، استاندارد ما هم سختگیرانه است و در کشور ما  یس و کالباس در همه دنیا تولید میعنوان نمونه سوس به

 . شود تولید می... های گوشتی تحت نظارت شدید مواردی نظیر میزان نیتریت سدیم و  هم فرآورده
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های الزم را نیز انجام  کند، نظارت و کنترل پروانه صادر میها وزارت بهداشت  دلیل وجود نمک، چربی و افزودنی البته اعتقاد داریم به

 . کنیم اش را به مردم توصیه نمی گاه مثل شیر و ماست مصرف دهد، اما هیچ می

دهد که آن ماده در فضای بهداشتی و با مواد اولیه سالم تولید  های گوشتی نشان می در واقع پروانه وزارت بهداشت برروی فرآورده

 . دهد شود که این مسأله اطمینان خاطر به مصرف کننده می المللی تولید می ارتی با استانداردها و ضوابط ملی و بینعب شده و به

جایبرخوردایبودهکهبهگونههایگوشتیبههاینظارتیباصنعتفرآوردهالبتهقبولداریدکهنوعبرخورددستگاه

 ست؟باواحدهایمتخلفکلصنعترادرگیرکردها

های گوشتی واحدهای بسیار خوب هم داریم که مطابق با استانداردهای داخلی و  ما امروز در میان واحدهای تولیدی فرآورده

کنند و حتی به کشورهای پیشرفته هم صادرات دارند، یعنی توانمندی خوبی در زمینه تولید سوسیس و  المللی تولید می بین

سفانه در همین گروه تولیدکنندگانی وجود دارند که حتی با یک نگاه سطحی تقلبات موجود در کالباس در کشور وجود دارد، اما متأ

 .آن آشکار خواهد شد

 ممکناستبیشترتوضیحدهید؟

کننده با یک حساب  درصد گوشت وجود داشته باشد، مصرف 01های گوشتی حداقل باید   ببینید در پروسه تولید فرآورده

 . تواند متوجه تقلب شود راحتی در نگاه نخست می به  ت فرآوردهسرانگشتی با توجه به قیم

 . توان کیفیت و سالمت آن ماده غذایی را ارزیابی کرد ها هم می البته با کوچکترین آزمایش

نسبت قیاس با سایر  های گوشتی به در همین رابطه بیشترین برخوردهای نظارتی وزارت بهداشت با تولیدکنندگان فرآورده

 . نندگان بوده استتولیدک

کنیم که سوسیس و کالباس مصرف شود،  یعنی با وجود آنکه توصیه نمی. ای داریم ما در تغذیه به تنوع و تناسب مصرف توجه ویژه

 . کنندگان به شکل محدود و منطقی از تولیدات واحدهای دارای پروانه بهداشتی استفاده کنند، مشکلی نخواهد داشت اما اگر مصرف

 . گیر است بردار و وقت ماند که در این حوزه تقلبات هم گسترده است و گاهی تشخیص تقلبات بسیار هزینهناگفته ن

سالاستکهمقولهاستفادهازخمیرمرغدرپروسهتولیدسوسیسوکالباسوممنوعیتمصرفآنچالش.85حدود

 برانگیزشده،دراینرابطهچهنظریدارید؟

های غذا و دارو،  مدنظر ساماندهی مصرف بود، اما برای اینکار باید میان سه سازمان نظارتی یعنی سازمان در رابطه با خمیر مرغ

شود و  استاندارد و دامپزشکی تعامالتی صورت پذیرد که قدری هم طوالنی شد و اال در همه جای دنیا از خمیر مرغ استفاده می

 . مدنظر هم از ابتدا بحث ممنوعیت نبود

 . ای نیست کننده اگر در شرایط مطلوب تولید شود بالقوه ماده نگرانخمیر مرغ 

رود و احتمال استفاده مجدد از خمیر مرغ وجود  اکنون تعامالت بر سر استفاده از خمیر مرغ به سمت مطلوبی پیش می البته هم

 31تا  61قبول کنید وقتی . چربد د میشو در این رابطه معتقدم که تقلب در یک کاال بر اصالت قسمتی که مطلوب تولید می. دارد

 . شود، تولید آن محصول نیاز به ساماندهی دارد و این وقفه در همین راستا بوده است درصد محصولی متقلبانه تولید می

یکیازمباحثیکهدرسالگذشتهدرمقولهبهداشتیصنایعغذاییمطرحبودنصبچراغراهنماییبررویمحصول

خصوصبرایدرجچراغقرمزبررویمحصول،برخیتولیدکنندگانرابااماواگرهایبسیاریبهاست،موضوعیکه

 . روکردهاستلطفاًدراینرابطهتوضیحدهیدروبه

 . نظر من در این طرح نکته مهم این است که بتوانیم تفسیر درستی از عالیم چراغ راهنمایی برای مردم داشته باشیم به
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یفه وزارت بهداشت، انستیتو تغذیه و تحقیقات صنایع غذایی و هم صنعت این است که در تبیین این عالیم در این بین وظ

 . فرهنگسازی الزم را انجام دهند

وجه  گیرد، به هیچ عنوان نمونه مردم باید مطلع باشند اگر محصولی در زمینه استفاده از نمک در محدوده عالمت قرمز قرار می به

ای نیست، عالمت قرمز روی این محصول تنها پیامی که برای مصرف کننده دارد این است که مصرف این ماده  دهماده مضر و کشن

 گیرد بیشتر توجه غذایی میزان بسیاری نمک دارد و در صورت مصرف باید در مواد غذایی دیگری که مدنظر قرار می

 . کنند

شود، پس نمک در حد معقول موردنیاز بدن است و  کمبود سدیم میگرم در روز نمک مصرف کنیم بدن دچار  5ما اگر کمتر از 

 . تنها باید در حد مصرف دقت الزم صورت گیرد

در  .کنندگان را دارد در این زمینه انستیتو تغذیه آمادگی کمک به صنعت برای تفسیر صحیح اجرای این طرح خوب به مصرف

 همین منوال است زمینه چربی و قند هم قضیه به

/news/fa/ir.iana.www//:http51353D%/1%B5% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱ خرداد ۴2: تاریخ

  زنینداشتهباشند،مشکلهمچنانباقیاستزنینداشتهباشند،مشکلهمچنانباقیاستهاقدرتچانههاقدرتچانهتازمانیکهتشکلتازمانیکهتشکل

گونه مشکالت در حوزه محصوالتی که تابع منحنی تارعنکبوتی هستند،  ز راهکارهای مهم به منظور حل اینرسد یکی ا به نظر می

زنی نداشته باشند، این مشکل همچنان وجود خواهد  ها شکل نگیرند و قدرت چانه اما تا زمانی که تشکل. متشکل کردن آنهاست

 .داشت

هاینی،پیازومحصوالتکشاورزیازاینقبیل،باحاشیهزمیفرنگی،سیبهرسالبازارمحصوالتینظیرگوجه

فرنگیاستکهبهیکسالبهقدریفراوانیدرگوجه.شودفراوانیدرقیمتوعدمتعادلدرعرضهوتقاضامواجهمی

فرنگیشوند،گوجههاخشکمیسالبعدامابوته.دلیلقیمتناچیزآنبرداشتآنازسویکشاورزصرفهندارد

ریزی،هایبرنامهراد،معاونپژوهشیموسسهپژوهشدکترعلیکیانی.آوردشودوقیمتآنسرساممیکمیابمی

گیریازچندوچونشکل«تجارتفردا»وگوبااقتصادکشاورزیوتوسعهروستاییوزارتجهادکشاورزیدرگفت

داندوبهیرنگاهکلیبهبخشکشاورزیمیاینپژوهشگرحلاینمعضلرادرگروتغی.گویداینپدیدهمی

 .سازیبخشکشاورزیبهعنوانراهکاراصلیاشارهداردمتشکل

■■■ 

 

کشاورزانبرخیمحصوالتزراعیدرمقاطعمختلف،بامعضلمازادعرضهوکمبودتقاضادریکسالوکاهشعرضه 

هایاشتباهازسویرسد،کشاورزانمدامباسیگنالرمیطوریکهبهنظ.شوندوافزایشتقاضادرسالبعدمواجهمی

 توانتوضیحداد؟اینپدیدهراازمنظرعلماقتصادچگونهمی.شوندبازارمواجهمی

ای با تولید در بخش صنعت دارد؛ زمانی که تولیدکننده در بخش کشاورزی  به طور کلی تولید در بخش کشاورزی تفاوت عمده

به . کند، یک فاصله زمانی وجود دارد گذاری و عرضه به بازار پیدا می گیرد تا زمانی که محصول آمادگی قیمت تصمیم به تولید می

به عنوان مثال تولیدکننده گوشت مرغ اکنون . عبارت دیگر شکافی وجود دارد میان تصمیم به تولید و عرضه محصول به بازار

از جمله تغییرات قیمت دان در طول مدتی که . های متعددی در میان است کند، که در این میان شاخص ریزی می تصمیم به جوجه

تمامی این عوامل . شود، وضعیت داروهای دامی، شرایط بازار در زمان عرضه محصول و عواملی از این دست محصول آماده عرضه می

های قیمتی، تولیدی، تامین مالی  از ریسک آورد که تصمیم تولیدکننده توأم با ریسک باشد، اعم در کنار هم شرایطی را به وجود می

حال آنکه عرضه . گردد بنابراین در هنگام تصمیم، بخشی به انتظارات فزاینده و نیز بخشی به تحلیل شرایط در دوره گذشته برمی... و

بخش  در. ای از بخش صنعت، برخالف بخش کشاورزی به قیمت دوره جاری وابسته است محصول خودروساز به عنوان نمونه

کشاورزی، چنانچه نمودارهای تعادلی در طول زمان ترسیم شود، تصمیم به عرضه یا مقدار عرضه محصول، ارتباطی با قیمت دوره 

ها به دلیل شباهت با تارعنکبوت به این نام  این منحنی. جاری ندارد و مرتبط به دوره گذشته در سایه انتظارات نسبت به آینده است

عموماً کاالهای کشاورزی نسبت به سایر کاالهای . آید ای است که برای عمده محصوالت کشاورزی پدید می مرسوم بوده و پدیده

تری در مقایسه با  به عنوان مثال تعادل آنها در قیمت پایین. ناپذیرتر هستند ها، از هر دو طرف عرضه و تقاضا، کشش سایر بخش

کننده و تولیدکننده  شود که کشاورزی نیاز به حمایت بیشتری برای مصرف گیرد به همین دلیل نیز گفته می بخش صنعت قرار می

 .دارد

 اند؟یافتهاینمشکلراچگونهحلکردهکشورهایتوسعه  
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چنینی که در یک سال مازاد عرضه وجود دارد و در سال  دهد در نوسان قیمت محصوالت کشاورزی این تجربه جهانی نشان می

اما توجه داشته باشید که این مدیریت عرضه در صنعت و . شود سیاست مدیریت عرضه استفاده می دیگر مازاد تقاضا، عموماً

اما چنین شرایطی در . ماند شود یا کاال در انبار می کارخانجات تولیدی به راحتی قابل تحقق است، به عنوان مثال خط تولید کند می

به عبارت دیگر امکان کند . بذر جوانه نزند تا اوضاع بازار بررسی شود توان ترتیبی فراهم کرد که بخش کشاورزی حاکم نیست؛ نمی

اینجاست که . کردن یا توقف خط تولید میسر نیست و در عین حال به دلیل ماهیت، محصوالت چندان قابل انبار کردن نیز نیستند

به عنوان مثال در . کنند ان عملیاتی میشتابند و سیاست مدیریت عرضه را از طریق خود کشاورز ها به کمک تولیدکننده می دولت

ها و برآورد تقاضا از  بینی وجود دارد، به این معنا که با توجه به پیش« نکاشت»زمینی سیاستی با نام سیاست  آمریکا برای سیب

در اثر  زمینی نرود و به ازای زیان احتمالی شود که هر منطقه بیش از یک میزان مشخص، زیر کشت سیب سوی دولت، اعالم می

کنند تا کشت از  ها زمینه را فراهم می فرنگی دولت یا در مورد گوجه. شود زمینی کشاورز، به او یارانه پرداخت می عدم کشت سیب

ها به صنایع تبدیلی و تکمیلی راه  فرنگی بنابراین بخشی از گوجه. یا کشت قراردادی صورت پذیرد Contract Farming طریق

افزون بر . شود فرنگی تعیین می ن از طریق وساطت دولت میان تشکل تولیدکنندگان و متقاضیان گوجهکنند و قیمت آ پیدا می

های تبدیلی و تکمیلی با نگاهی به صادرات در بسیاری از کشورهای موفق در این زمینه صورت  مدیریت عرضه، توسعه فناوری

تنها بخش . شود خوری مصرف می فرنگی به صورت تازه گوجه های نوظهور نظیر هند و برزیل، کمتر حتی در اقتصاد. گرفته است

ای از آن به عنوان نهاده  در مقابل بخش عمده. شود ها می شوند و روانه سوپرمارکت بندی می های مختلف بسته محدودی در اندازه

 .کند افزوده ایجاد می شود و ارزش وارد صنایع دیگر می

 دهاست؟هاچرادرایرانپیادهنشاینسیاست  

های قوی دارند، در کشاورزی وجود  اند و البی ها در حوزه غیرکشاورزی شکل گرفته گونه که تشکل به این دلیل که در کشور آن

در این میان مسائل گوناگونی مطرح است از جمله مسائل فرهنگی، خرد و پراکندگی . گیری آن دشوار است ندارد و البته شکل

به عنوان . گیرد کند که طبیعتاً تحت فشار زیادی قرار می ها را ایفا می ه در کشور، دولت نقش این تشکلحال آنک. اراضی و امثال آن

در . کنند که البته این خرید وابسته به اعتبارات دولتی است مثال در شرایط مازاد عرضه، دولت را مجبور به خرید تضمینی می

رسد  بنابراین به نظر می. شود کننده حاصل می و به دنبال آن نارضایتی مصرفشود  شرایط نبود اعتبارات، تولیدکننده ناراضی می

گونه مشکالت در حوزه محصوالتی که تابع منحنی تارعنکبوتی هستند، متشکل کردن  یکی از راهکارهای مهم به منظور حل این

دولت سعی داشته تا تنها نقش چنان که . های آن طی دو سال گذشته تا حدودی فراهم شده است آنهاست که البته زمینه

زنی نداشته باشند، این مشکل  ها شکل نگیرند و قدرت چانه اما تا زمانی که تشکل. دار باشد حاکمیتی و هدایتی خود را عهده

 .همچنان وجود خواهد داشت

 تواندایفاکند؟دولتبهمنظورحلاینمشکلچهنقشیرامی  

های حمایتی از هر محصول الزم است در  توجه داشته باشید که سیاست. ی حمایتی اتخاذ کنندها ها باید وارد شوند و سیاست دولت

به عنوان مثال . ای متشکل از ابزارهای مختلف و متناسب با نظام بازار و ساختار فناوری تولید در هر منطقه یا کشور باشد قالب بسته

اما لزوماً این . باشد، مانند خرید تضمینی، تعرفه واردات یا سایر مواردبرای محصول گندم شاید تنها یک دسته از ابزارها جوابگو 

اکنون فشارهای زیادی از افراد یا نهادهای مختلف به دولت برای  هم. زمینی نیز کارساز نیست فرنگی، پیاز یا سیب بسته برای گوجه

چرا که پس . ت یادشده برطرف خواهد شد؟ خیرشود، اما آیا به صرف خرید تضمینی از سوی دولت، مشکال خرید تضمینی وارد می

فرنگی محصولی است که به دلیل فساد، قابل انبار کردن نیست و  از خرید تضمینی، مشکل فروش وجود دارد؛ به عنوان نمونه گوجه
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گی مازاد فرن اتفاقی که سال گذشته حادث شد؛ دولت گوجه. شود المال تضییع می در صورت عدم توفیق در فروش، به نوعی بیت

کاران را خرید تضمینی کرد، بخشی از بین رفت و بخشی را کارخانجات تولید رب به امید صادرات از دولت خرید کردند که  گوجه

های دولت ظرف دو سال گذشته در  البته سیاست. عمالً صادراتی نیز به همراه نداشت و تمامی بازیگران این زنجیره ضرر کردند

اد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، چنین بوده که محصوالت قابل کشت در گلخانه، از فضای باز به های اقتص راستای سیاست

در این صورت . شود وری بیشتری حاصل می جویی در مصرف آب دارد و هم بهره این سیاست هم صرفه. ها انتقال یابد گلخانه

یت دیگر کشت گلخانه، کشت مداوم محصول در تمامی فصول است مز. ریزی تقاضا امیدوار بود توان به تولید با توجه به برنامه می

 .تواند نوسان تقاضا را ثبات بخشد که این مدیریت در عرضه می

 هاامیدوارباشیم؟توانیمبهاعمالوکارکرداینسیاستکنیدچهزمانیمیفکرمی  

تا زمانی که بخش . این بخش باید تغییر پیدا کندکنم عموماً نوع نگاه سیاستگذاران خارج از بخش کشاورزی به  من فکر می

توان از طریق سیاست جانشینی واردات عمل  کشاورزی صرفاً به عنوان بخشی نگریسته شود که نیاز به حمایت ندارد، یا بعضاً می

ی بلندمدت مورد چنانچه آمار تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در یک بازه زمان. کرد، بهبود قابل توجهی اتفاق نخواهد افتاد

گاه از  های ثابت، هیچ شود که سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه تولید ناخالص در کشور به قیمت بررسی قرار گیرد، مالحظه می

. وری صورت نگرفته است این رقم حاکی از آن است که فناوری داخل بخش وارد نشده و ارتقای بهره. پنج درصد تجاوز نکرده است

ان انتظار داشت که تولیدکننده محصوالت کشاورزی به ویژه محصوالت راهبردی، از یک تولیدکننده سنتی به تو بنابراین نمی

افزوده بخش کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی این کشور حدود یک  در آمریکا سهم ارزش. تولیدکننده تجاری تبدیل شود

درصد  05ن و پسین نیز مورد احتساب قرار گیرد، این سهم به درصد است، اما اگر کسب و کار کشاورزی اعم از صنایع پیشی

افزوده بخش کشاورزی در حوزه مواد اولیه از تولید ناخالص  طبق مطالعه بانک مرکزی کشور، سهم ارزش. کند افزایش پیدا می

درصد  55ن سهم به درصد بوده است، اما با احتساب کسب و کار بخش کشاورزی ای 00تا  01های مختلف حدود  داخلی در سال

گذاری متناسبی در بخش کشاورزی تحقق پیدا  چنانچه سرمایه. ناپذیر است رسد، بنابراین حمایت از بخش کشاورزی اجتناب می

شود که  وری، کاهش هزینه تمام شده و افزایش کیفیت محصول حاصل می یابد، و به دنبال این بهره وری ارتقا می کند، قطعاً بهره

در نظر داشته باشید اگر در . شود کننده عاید می گرو حمایت جامعه از تولیدکننده و نیز حمایت هدفمند از مصرفاین منفعت در 

بندی وجود داشت آیا این مشکالت باز هم وجود داشت؟ آیا صنایع  فرنگی، صنایع بسته دیده گوجه کنار همین تولیدکننده زیان

یافته است؟ حال آنکه این صنایع کیلومترها دورتر از  های منطقه ایجاد و توسعه لتبدیلی و تکمیلی متناسب با امکانات و پتانسی

 .بر است جایی محصول هزینه محل کشت محصوالت کشاورزی واقع شدند و جابه

 تواندبهعنوانراهکاردرنظرگرفتهشود؟فرنگیبهبورسمیآیاورودبرخیکاالهاازجملهگوجه  

عالوه بر . تواند مورد نظر قرار گیرد اطالعات در بازار محصوالت کشاورزی از دیگر راهکارهایی است که میسازی  طور کلی شفاف به

به . توان از آن سو، متقاضیان محصوالت را نیز در بازاری شفاف مانند بورس کاال متشکل کرد سازی تولیدکنندگان، می متشکل

تکمیلی و -فروش کنند و خریداران اعم از صنایع تبدیلی ا در بازار پیشای که تولیدکنندگان از این طریق محصول خود ر گونه

به این ترتیب تولیدکننده اطمینان از وجود خریدار برای محصول خود پیدا . خرید بپردازند های مولد نیز در آن به پیش واسطه

ته باشد و از این طریق ریسک قیمتی خود تواند محصول مصرفی خود را در یک روند منظم در اختیار داش کند و متقاضی نیز می می

تواند در آینده، کمبود یا  کند که بر مبنای آن می در این میان دولت نیز اطالعات شفافی نسبت به آینده کسب می. را پوشش دهد

شرایط آینده ریزی تولید و عرضه خود را متناسب با  های حمایتی و نیز برنامه مازاد عرضه را تشخیص دهد و بر این اساس سیاست
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 .اعمال کند

توانبهمنظورتنظیمعرضهوتقاضایاینمحصوالتدرکنارورودمحصوالتبهبورس،آیاراهکارهایدیگریرامی  

 متصوربود؟

هی به های قابل توج اکنون پتانسیل هم. تواند کارگشا باشد توسعه بازار و به ویژه بازارهای صادراتی نیز راهکار مهم دیگر است که می

توانند با تشکل  های صادرکنندگان می اینجاست که تشکل. فرنگی در کشورهای همسایه وجود دارد خصوص در مورد کاالی گوجه

توان به تنظیم بیشتر عرضه و تقاضای  گونه می این. تولیدکنندگان وارد مذاکره شوند و کاالی صادراتی خود را تامین کنند

کننده اصالح الگوی مصرف نیز نقش  افزون بر این موارد، از منظر مصرف. امید بستمحصوالت تابع منحنی تارعنکبوتی 

در حال حاضر ترکیب مواد غذایی در کشور از حیث کیفیت و کمیت، بسیار نامناسب است و . ای در این میان دارد کننده تعیین

ها  ها به دلیل وجود واسطه د که به عقیده خیلیفرض بگیرید اکنون فصل افزایش قیمت بو. ضایعات مصرف بسیار میزان باالیی است

شد، اما امکان این  یافت، قیمت نیز تعدیل می کنندگان بود که مصرف کاهش یا توقف می اگر امکانی میان مصرف. در این بازار است

  .کنندگان ایرانی چندان میسر نیست تغییر الگو در میان مصرف

/news/fa/ir.iana.www//:http51305D%/1%D%AA 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴7: تاریخ

  هایروسیهایروسیدیدارمدیرعاملبانککشاورزیبامدیرانعاملبانکدیدارمدیرعاملبانککشاورزیبامدیرانعاملبانک

روسیه  "ترانس کاپیتال بانک"و " بانک مسکو"روسیه،  "بانک تم"شهیدزاده در ادامه سفر به کشور روسیه، با مدیران عامل 

 .صورت دوجانبه دیدار و درباره گسترش تعامالت بانکی با آنها گفتگو کرد به

عنوان مدیر بانک تخصصی کشاورزان که البته  مدیرعامل بانک کشاورزی به :حمیدهقاسمی-(ایانا)برگزاریکشاورزیایران

های روسی است تا  را در پیشانی تبلیغات دارد، در حال مذاکراتی کلیدی و حساس با بانک "دم ایرانبانکی برای همه مر"شعار ملی 

ویژه در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی ایران و همسایه بزرگ شمالی رقم  فصلی نوین در مناسبات مالی ایران و روسیه به

اد شرکتی با محوریت بانک های این بانک برای ایج ریزی ه از برنامهپس از اینکه شهیدزاده در دیدار با سفیر ایران در روسی.بخورد

ویژه کشور روسیه خبر داد و البته اعالم  به( CIS)و هدف توسعه تجاری بین ایران و کشورهای مستقل مشترک المنافع کشاورزی

های مطرح این کشور،  عامل بانکای بسیار نزدیک موکول کرد، در ادامه سفرش به روسیه با مدیران  جزئیات طرح را به آینده

 .وگو کرد جداگانه دیدار و گفت

روسیه  "ترانس کاپیتال بانک"و  "بانک مسکو"روسیه،  "بانک تم"شهیدزاده در ادامه سفر به کشور روسیه، با مدیران عامل 

 .وگو کرده است صورت دوجانبه دیدار و درباره گسترش تعامالت بانکی با آنها گفت به

گزارش که از سوی روابط عمومی بانک کشاورزی مخابره شده است، در این دیدارها، هر دو طرف با همکاری دوجانبه  بر اساس این

 .و برقراری مبادالت بانکی موافقت کردند

ن بانک کشاورزی در نظر دارد با تکیه بر تجربه و توا"شهیدزاده چند روز پیش در دیدار با سفیر ایران در روسیه اعالم کرده بود 

های بخش کشاورزی، با مشارکت چند بانک دیگر از طریق ایجاد شرکت خصوصی نسبت به حمایت و  تخصصی خود و ظرفیت

 /".تقویت بخش خصوصی برای صادرات محصوالت کشاورزی استاندارد و سالم اقدام کند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 1۹۳۱خرداد  ۱چهارشنبه 

  کنیمکنیمخاطرتنبلی،کشورراخشکاعالممیخاطرتنبلی،کشورراخشکاعالممیبهبه

 . کنیم به خاطر تنبلی و کم حالی کشور را خشک اعالم می: وزیر جهاد کشاورزی گفت

هایی از استان که  امسال شاهد جلوه: آباد بیان کرد افتتاح کشت و صنعت خرمبه گزارش خبرنگار ایسنا، محمود حجتی در مراسم 

 . ای که در استان هست، جای تقدیر و تشکر دارد باید باشد، هستیم و همت و اراده

 . شوند چند برابر خواهد شد هایی که اعالم می نفر مشغول به کارند و طرح 311در این مجموعه حدود : وی اضافه کرد

 . هکتاری که وجود دارد آخرین ابزار و دانش روز دنیا گنجانده شده است 0511ای  در مجموعه: دامه دادحجتی ا

بریم اما ما در این استان  کنیم و کاری از پیش نمی حالی، کشور را خشک اعالم می به خاطر تنبلی و کم: وزیر کشاورزی اظهار کرد

حاصلخیز و هوای لطیفی در استان وجود دارد که راحت از این ظرفیت عظیم  متر داریم و خاک میلی 011متوسط بارندگی باالی 

های کشت بافت انجام شود و این تحول بزرگی است چراکه بخش  در این مجموعه قرار است فعالیت: وی یادآور شد. گذریم می

 . شود آوری مرتفع می بزرگی از مشکالت کشور با این فن

هزار هکتار زمین استان نیز مانند  111رود  مجموعه تعریف شده است جای تقدیر دارد و امید میای که در این  زنجیره: وی افزود

 . هکتار احیا شود و مورد استفاده قرار گیرد 0511این 

/news/fa/ir.isna.www//:http03151315501D%/1%A1% 
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 نهاده 

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۹: تاریخ

  برایمزارعهندیبرایمزارعهندی""مودیمودی""کودایرانی،سوغاتیکودایرانی،سوغاتی

های محلی و اصیل مشغول  ای که با لباس چرده شود، طرحی از مزارع بزرگ چای و زنان و مردان سیه هرگاه نام هند شنیده می

 .به اذهان خطور می کند های سبز مطبوع و ریختن آن در سبدهای بزرگ حصیربافت هستند چیدن برگ

 :حمیدهقاسمی-(ایانا)خبرگزاریکشاورزیایران

های محلی و اصیل مشغول  ای که با لباس چرده شود، طرحی از مزارع بزرگ چای و زنان و مردان سیه هرگاه نام هند شنیده می

 .می کند های سبز مطبوع و ریختن آن در سبدهای بزرگ حصیربافت هستند به اذهان خطور چیدن برگ

ترین تولیدکنندگان کشاورزی  میلیون نفر جمعیت از بزرگ 511عنوان دومین کشور پرجمعیت جهان با حدود یک میلیارد و  هند به

این کشور که سهم بزرگی در تولید چای، غالت، . درصد جمعیت آن در این بخش مشغول به کار هستند 35جهان است که بیش از 

های مدرن  ان دارد، طی تحولی بزرگ به نام انقالب سبز به پیشرفت در زمینه آبیاری و فناوریبرنج، گندم و حبوبات در جه

 .کشاورزی و تأمین اعتبار برای این بخش روی آورد

بار  وری و همچنین صادرات محصوالت این بخش، این های روز برای افزایش بهره گیری از فناوری توجه به توسعه کشاورزی و بهره

 .سال پای میز مذاکره با مسئوالن ایرانی کشانده است 03ند را پس از وزیر ه نخست

کند، چرا که  ای است که منافع دوجانبه را تأمین می شده در صنعت پتروشیمی ایران مسئله گیری از کودهای شیمیایی ساخته بهره

این مطلب که هند دومین واردکننده  خیز، فروش خام این محصول است و توجه به عنوان یک کشور نفت بیشترین زیان ایران به

 .کند گذاری برای فرآوری آن ارزش افزوده چندین برابری را نصیب اقتصاد ایران می نفت ایران است، سرمایه

میلیون  511گذاری بیش از  است که با سرمایه "نارندرا مودی"گذاری مستقیم هند در توسعه بندر چابهار از دیگر اهداف  سرمایه

رئیس جمهوری افغانستان به  "محمداشرف غنی"میلیون دالری است که با پیوستن  031ن بندر و ایجاد خط اعتباری دالری در ای

چرا که افغانستان نیز به همراه هند و ایران از توسعه بندر چابهار سود خواهد برد و آن . روحانی و مودی، امروز انجام خواهد پذیرفت

 .پاکستان، جایگزین بندر کراچی و گوادر خواهد کردرا به خاطر تیرگی و سردی روابط با 

منافع مشترک این سه کشور نقش بندر استراتژیک چابهار را در صادرات و واردات محصوالت هندی، افغانی و ایرانی هرچه بیشتر 

 .تقویت خواهد کرد

هند در نظر دارد با : هندوستان خبرداد های شیمیایی و کود آنانس کومار وزیر فرآورده چندی پیش بیزینس استاندارد به نقل از 

 .اندازی کند مشارکت ایران، کارخانه تولید اوره و آمونیاک را در این کشور راه

اندازی کارخانه  دنبال این است تا با راه مدت به کود اوره، دولت هند به منظور حصول اطمینان برای دسترسی طوالنی به: کومار افزود

 .میلیون تن، کود اوره مورد نیاز کشاورزان خود را تأمین کند 055ایران با ظرفیت  تولید اوره و آمونیاک در

میلیون تن  51کند و مصرف کود اوره این کشور ساالنه  بر اساس این گزارش، هندوستان ساالنه هشت میلیون تن اوره وارد می

 ./شود طور وسیعی در هند توسط کشاورزان استفاده می است؛ کود اوره به

/news/fa/ir.iana.www//:http51330A%DA%/0% 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/30759/%DA%A9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

185 
 

 نهاده
 ایسنا - 1۹۳۱خرداد  ۰شنبه  سه

    !!رسدرسدتنمیتنمی8.8.فرسایشخاکدربرخیمناطقبهفرسایشخاکدربرخیمناطقبه

ه یک تن کاهش یابد، چراکه مقرر شده فرسایش خاک در کشور ساالنه ب: ها، مراتع و آبخیزداری گفت معاون سازمان جنگل

 . رسد تن می 31تن در هکتار است و در برخی مناطق به  0653فرسایش خاک در طول سال به طور متوسط 

که مبنای کارگاه  در جمع خبرنگاران با بیان این -شنبه  سه -به گزارش خبرنگار ایسنا در زنجان، پرویز گرشاسبی صبح امروز 

بر اساس : استان غرب کشور است، اظهار کرد 00های آبخیز در  های مدیریت جامع حوزه روش موزشی مذکور، تبیین مفاهیم و

ریزی در خصوص حفظ منابع داشته باشند  های دولتی باید سبک و روش واحدی برای برنامه تجارب سازمان منابع طبیعی، دستگاه

 55ر طول دو سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که باید در المللی نیز قابل مشاهده باشد؛ در واقع، د های بین داد پروژه و برون

 . های حفظ منابع در این حوزه تکرار شود استان کشور، یک حوزه آبخیز پایلوت انتخاب کنیم تا روش

ا و ه های مختلفی درگیر هستند و مسئول این موضوع نیز استانداری که در مدل فرابخشی، دستگاه این مقام مسئول با اشاره به این

 . ها را برای راهبرد منطقه اتخاذ کنند توانند بهترین تصمیم دولت و مردم با مشارکت دوسویه می: ها هستند، ادامه داد فرمانداری

این در حالی . شدن، باید وضع منطقه مورد سنجش قرار گیرد دل آموزش جامع حوزه آبخیز نیز هفت گام دارد و قبل از اجرایی

های مدنظر سازمان به  ک، افزایش پوشش مرتعی و جنگلی و کاهش اصطکاک منابع خاک، شاخصاست که کاهش فرسایش خا

باید توامان : پذیر نیست، تصریح کرد که اجرای مدل جامع آبخیزداری بدون مشارکت مردم امکان وی با تاکید بر این. رود شمار می

رو باید  از این. بینیم اگر انسان را از طبیعت حذف کنیم آسیب میارتقای اقتصادی و فرهنگی آبخیزنشینی مدنظر قرار گیرد؛ در واقع 

این در حالی است که سقف اعتبار مورد نظر . در گام اول، ظرفیت هر استان را بررسی کرده و برای فاز اجرایی، مدنظر قرار دهیم

 . میلیون تومان است 311سازی هر استان،  برای ظرفیت

این رقم امسال : میلیارد تومان بود، خاطرنشان کرد 015که پارسال، اعتبارات حوزه آبخیزداری  گرشاسبی همچنین با اشاره به این

های آبخیزداری هزینه کند تا بتواند  میلیارد تومان رسیده، در حالی که سازمان باید ساالنه سه هزار میلیارد ریال برای طرح 501به 

ته اگر بتوانیم مدیریت بخشی را به مدیریت فرابخشی تبدیل کنیم، به الب. سال، روند فرسایش خاک را کاهش دهد 51در طول 

 . توفیقات قابل قبولی در سطح جامعه دست خواهیم یافت

های آبخیزداری در شرایط موجود، از مصادیق بارز اقتصاد  اجرای طرح: ها، مراتع و آبخیزداری افزود معاون آبخیزداری سازمان جنگل

از . هزار هکتار عملیات آبخیزداری را در قالب اقتصاد مقاومتی اجرا کند 631مثال امسال سازمان باید . رود مقاومتی به شمار می

های آبخیزداری با میزان  های مردمی نداریم و اولویت سازمان، اجرای طرح ها و ارتقای سطح مشارکت ای جز تغییر روش رو، چاره این

 . مشارکت باالتر است
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ

  جوانانجوانانتدارکمسابقهخالقانهفائوبرایکودکان،نوجوانانوتدارکمسابقهخالقانهفائوبرایکودکان،نوجوانانو//شعارروزجهانیغذااعالمشدشعارروزجهانیغذااعالمشد

 .شود برگزار می "آب و هوا در حال تغییر است، غذا و کشاورزی نیز باید تغییر کند"امسال با موضوع  5106مراسم روز جهانی غذا 

ترین مسائل مرتبط با تغییرات آب و هوایی، امنیت غذایی است،  ، یکی از بزرگ(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 056به  5131شود تا سال  بینی می طور پیوسته در حال رشد است و پیش تغییرات اقلیمی، جمعیت جهانی به همزمان با این

های غذایی با تأثیرات تغییرات اقلیمی منطبق شده و  میلیارد نفر برسد و باید بر اساس این تغییرات سنگین، کشاورزی و سیستم

های روستایی و کاهش مهاجرت از این جوامع  ها، جمعیت ان از سالمت اکوسیستمتو پذیرتر شوند، این تنها راهی است که می انعطاف

ای برای تولید بیشتر در اراضی کمتر و استفاده عاقالنه از منابع طبیعی  تولید پایدار مواد غذایی به معنای اتخاذ شیوه.مطمئن شد

بندی و حمل و نقل بسیار در تولید پایدار  زی، بستهسا همچنین کاهش ضایعات مواد غذایی در مراحل تولید، برداشت، ذخیره.است

 .تأثیرگذار است که باید نهادینه شود

برای روز  "آب و هوا در حال تغییر است، مواد غذایی و کشاورزی نیز باید تغییر کند"تمام عوامل ذکرشده دلیلی بر انتخاب موضوع 

 .بوده است 5106جهانی غذا 

های کشورها  های کشاورزی و مواد غذایی در برنامه خواستار رسیدگی بیشتر به بخش( فائو)تحد سازمان خواربار و کشاورزی ملل م

 .گذاری بیشتر در توسعه روستایی شد جهت اقدام برای تغییرات آب و هوایی و سرمایه

 .فزایش جهان تضمین کردتوان امنیت غذایی را برای جمعیت رو به ا پا، می پذیری کشاورزان خرده رسد با تقویت انعطاف نظر می به

 درمسابقهخالقانهفائوشرکتکنید

خواهیم با طراحی یک پوستر یا ساخت یک ویدئو بر اساس موضوع روز جهانی غذا  اقلیم جهانی در حال تغییر است، از شما می

 .به ما بگویید که چرا کشاورزی و تولید غذا نیز باید تغییر کند 5106

توانند با استفاده از تخیل خود پوستری درباره موضوع روز جهانی  ساله در سراسر جهان می 00ج تا تمامی کودکان و نوجوانان پن

ترین مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی است، اگر  طراحی کنند، همچنین با توجه به اینکه امنیت غذایی از بزرگ 5106غذا 

های هوشمند خود  ای که با گوشی دقیقه خود را در قالب ویدئویی یکهای  توانید ایده سال قرار دارید می 00تا  05شما در سن 

 .اید، با ما در میان بگذارید ساخته

نامگذاری شده و  0003است که به افتخار تأسیس سازمان فائو در سال ( مهرماه 50)اکتبر  06روز جهانی غذا، سالروزی مقارن با 

 ./شود در سراسر جهان گرامی داشته می
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴8: تاریخ

کشاورزیبااتالفانرژیصفر،طیدوقرنکشاورزیبااتالفانرژیصفر،طیدوقرن//22.822.8رفعکمبودفضایکشاورزیبرایتولیدموادغذاییتاسالرفعکمبودفضایکشاورزیبرایتولیدموادغذاییتاسال

  آیندهآینده

های مختلف گیاهان ارگانیک با مزارع عمودی است  نگرانه، دارای خاک واقعی، غذای حقیقی، نور و گونه خراش معلق آینده انآسم

دلیل  این برج دارای سبزیجات تازه و محصوالت غذایی مختلف بوده و ساختاری سبک به. که از فضا بر سر شهر آویزان خواهند شد

بذرها هم به صورت مصنوعی در آزمایشگاه . شود فشرده بوده و آبیاری آنها از طریق سقف انجام میها مدور و  زمین. معلق بودن دارد

 .شوند خراش تولید می در طبقات باالی آسمان

میالدی تمام نقاط کره  5531، تصور کنید در سال "ایولو"سایت  ، به نقل از وب(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های جدیدی برای تولید غذا  هرچند فناوری. کنند میلیارد نفر بر روی آن زندگی می 31اماکن شهری تبدیل شده و حدود زمین به 

ها همه جا را برای سکونت در نظر گرفته اند،  های مختلف وجود دارد ولی فضایی برای کشاورزی باقی نمانده و انسان به روش

نه مفهومی را مطرح کرده که در دو قرن دیگر با افزایش شدید جمعیت زمین و کمبود ایده یک برج آینده نگرا "ایولو"سایت  وب

نگرانه  بر اساس ایده این سایت، آسمان خراش معلق آینده. فضای کشاورزی برای تولید مواد غذایی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت

Plantage Skyhanger مشکل غذا و فضای سکونت را رفع خواهد کرد. 

های مختلف گیاهان ارگانیک با مزارع عمودی است که از فضا بر سر  برج مفهومی، دارای خاک واقعی، غذای حقیقی، نور و گونهاین 

. دلیل معلق بودن دارد این برج دارای سبزیجات تازه و محصوالت غذایی مختلف بوده و ساختاری سبک به. شهر آویزان خواهند شد

صورت مصنوعی در آزمایشگاه در طبقات باالی  بذرها هم به. شود یاری آنها از طریق سقف انجام میها مدور و فشرده بوده و آب زمین

 .شوند خراش تولید می آسمان

. شود بذر گیاهان ارگانیک در ایستگاه فضایی ذخیره شده و خاک مورد نظر بعد از مراحل مختلف دوباره به طبیعت بازگردانده می

البته ساختمان . است ETFEشفاف  های بزرگ نیمه کند و دارای شیشه و غیرمستقیم استفاده می این برج از نور طبیعی مستقیم

از باد و نور خورشید برای عملکردهای مختلف . کند شامل فیبرهای نوری بوده که نور را در طول روز به درون ساختمان هدایت می

 .ختمان صفر استشود و در واقع اتالف انرژی این سا و ذخیره انرژی استفاده می

ها برای استفاده ذخیره شده و شرایطی مشابه قرار  های مختلف گیاهی داشته و بذرها قرن این ایستگاه کشاورزی فضایی، گونه

 .گرفتن و تولید محصول در زمین دارند

برای رشد ماهیان کف این برج مکانی . وزن بوده و توسط راکت و آسانسور فضایی قابل دسترس است ساختار این برج معلق سبک

های فضایی را دارد، فیبرهای نانوکربن آن جدا شده، برج از فضا به زمین انتقال یافته و  آوری زباله این ایستگاه قابلیت جمع. است

این ایستگاه با چرخش زمین هماهنگ . شود شود و سپس برای سفر به فضا آماده می های آن به بستر رودخانه ریخته می آبرفت

با حذف این مورد جریان آب و موج الزم برای حیات . برد ن، آب نوسانات برج و حرکت پاندول مانند آن را از بین میهمچنی.است

سه کابل در داخل . شود های نگهدارنده در دو جهت نیز باعث تحمل بار این برج می چرخش طناب. شود موجودات آبزی فراهم می

 ./کیلومتر است 316هزار و  53 موجب ایستایی فضای داخل شده که بلندی آنها
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۹: تاریخ

  خوابندخوابندمیمیدرختانهمدرشبدرختانهمدرشب

ن نشان دادند که این درختان در طول شب دچار تغییرات فیزیکی محققان با استفاده از اسکن لیزری برای پایش درختان غا

 .شوند که مشابه با خواب است می

محققان با استفاده از اسکن لیزری برای پایش درختان غان نشان دادند که این درختان در طول شب دچار تغییرات فیزیکی 

 .شوند که مشابه با خواب است می

 .چون درختان خوابند. هایتان باشید گرفتید نیمه شب در جنگل قدم بزنید، مواظب قدم به گزارش ایسنا، اگر زمانی تصمیم

این . انگیز است که از سوی گروهی از دانشمندان از کشورهای اتریش، فنالند و مجارستان صورت گرفته است این یک کشف شگفت

هایی که در گیاهان  شب مشابه با چرخه/های روز رخهدانشمندان قصد داشتند این مسئله را بررسی کنند که آیا درختان نیز از چ

محققان تغییرات فیزیکی درختان را با استفاده از اسکنرهای لیزری که بر روی دو . کنند یا نه شود پیروی می کوچک دیده می

نتهای شب به اندازه های غان تا ا درخت غان قرار داده شد ثبت کرده و نشان دادند که درختان هم خواب شبانه دارند و نوک شاخه

 .شود چهار اینچ خم می

ها مشاهده  ها و شاخه شود که به صورت تغییر موقعیت برگ دهد که کل درخت در طول شب اندکی خموده می نتایج نشان می

 .سانتیمتر است 01این تغییرات خیلی بزرگ و واضح نبوده و در درختانی با ارتفاع حدود پنج متر حداکثر . شود می

دهند که چگونه درختان را در دو منطقه مجزا در  چاپ شده توضیح می "مرزهای علوم گیاهی"ای که در نشریه  در مقالهمحققان 

اند تا  های آرام و در شرایط اعتدال شب و روز اسکن شده هر دو درخت به طور مستقل و در شب. اند فنالند و اتریش بررسی کرده

شوند، اما  های درختان کمی قبل از سپیده دم خموده می شاخه. آزمایش یکسان استاطمینان حاصل شود که طول شب در هر دو 

 .کنند تنها در عرض چند ساعت شروع به بازگشت به حالت قبلی می

ای که از آن به نام فشار تورگر یاد  شود؛ پدیده محققان بر این باورند که اثر خمودگی از کاهش فشار آب ورودی درختان ناشی می

شود تا تبدیل نور خورشید به قندهای ساده را در درختان به راه  از آنجا که در طول شب هیچ فتوسنتزی انجام نمی. شود می

. کنند تا انرژی خود را حفظ کنند کنند، رها می ها را که در طول روز به سمت نور خورشید جهت گیری می بیندازد، درختان شاخه

 .شود این اثر در کل درخت مشاهده می
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴2: تاریخ

  کندکنداپلیکیشنیکهشدتزلزلهراثبتمیاپلیکیشنیکهشدتزلزلهراثبتمی

ها متناسب با مشخصات ارتعاشی زلزله  کند و اگر آن و تحلیل میاین برنامه اطالعات را از شتاب سنج جمع آوری کرده، آن را تجزیه 

گوشی مختصات آن را به آزمایشگاه لرزه نگاری برکلی در کالیفرنیا برای تجزیه و تحلیل  GPSها را رله کرده و  باشند، آن

 .تواند زلزله را تشخیص دهد های هوشمند شدند که به سادگی می محققان ژاپنی موفق به توسعه نرم افزاری برای گوشی.فرستد می

های  تواند گوشی به گزارش ایسنا به نقل از دانشگاه کالیفرنیا، به تازگی یک تیم از محققان یک برنامه جدید را توسعه دادند که می

 .هوشمند را به یک دستگاه شخصی تشخیص زمین لرزه تبدیل کند

های هوشمند جمع  کردند که اطالعات را برای تشخیص زمین لرزه از گوشی محققان یک نسخه ژاپنی از برنامه اندروید را روانه بازار

 .دهد آوری کرده و در نهایت برای وقوع زمین لرزه به کاربران هشدار می

 نام دارد و توسط یک تیم از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی توسعه یافته و هم اکنون از طریق فروشگاه MyShake این نرم افزار

Google Play که به وب سایت MyShake دسترسی دارد قابل دریافت است. 

کند، به طوری که شتاب سنج گوشی می  این برنامه در پس زمینه اجرا شده و میزان کمی از نیروی باتری گوشی را مصرف می

 .تواند وقوع زمین لرزه را در هر ساعتی از شبانه روز ضبط کند

ها متناسب با  کند و اگر آن شتاب سنج جمع آوری کرده، آن را تجزیه و تحلیل میدر حال حاضر، این برنامه اطالعات را از 

گوشی مختصات آن را به آزمایشگاه لرزه نگاری برکلی در کالیفرنیا برای  GPS ها را رله کرده و مشخصات ارتعاشی زلزله باشند، آن

 .فرستد تجزیه و تحلیل می

نفر از سراسر جهان برنامه را  031،111نگلستان و در فوریه سال جاری منتشر شد، بیش از از زمانیکه برای اولین بار این برنامه در ا

 .اند دانلود کرده

 .تواند برای مناطقی که فاقد هرگونه شبکه لرزه نگاری هستند مفید باشد به گفته محققان این برنامه جدید می

انتین، مکزیک، مراکش، نپال، نیوزیلند، تایوان، ژاپن و در سراسر شمال از ماه فوریه تاکنون این شبکه توانسته تا زلزله در شیلی، آرژ

 .آمریکا از جمله زلزله اوکالهاما را ثبت کند

در اکوادور را داشته  5106آوریل  06ریشتری در  351ریشتر و زلزله  553این سیستم توانایی ثبت زمین لرزه های کوچک به اندازه 

 های در آینده نزدیک برای گوشی MyShake این برنامه به زودی منتشر خواهد شد و برنامههای اسپانیایی و چینی  نسخه.است

iPhone نیز در دسترس خواهد بود. 

محققان الگوریتم موجود در برنامه تلفن همراه را که به تجزیه و تحلیل داده های شتاب سنج تلفن پرداخته و ارتعاشات زلزله را از 

 .کند، شرح دادند ه روی، تکان خوردن و یا ضربه متمایز میهای عادی، مانند پیاد لرزش

 .درصدی توانسته زمان وقوع زمین لرزه را تشخیص دهد 05های شبیه سازی شده، این الگوریتم با موفقیت  در آزمون

 .منتشر شده است Science Advances مقاله این پژوهش در مجله
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۹: تاریخ

  ساعتاستفادهازانرژیهایپاکوتجدیدپذیرساعتاستفادهازانرژیهایپاکوتجدیدپذیر88۰88۰//تجربهموفقدرپرتغالتجربهموفقدرپرتغال

لی و هسته ای را تعطیل کرد و تمامی انرژی مورد روز استفاده از انرژی های فسی 0کشور پرتغال در یک آزمایش موفق به مدت 

 .نیاز کشور در این مدت از منابع پاک و تجدید پذیر طبیعت تامین شد

روز انرژی های فسیلی و هسته ای را کنار گذاشته و تمام مصارف  0کشور پرتغال برای نخستین بار در جهان موفق شد برای مدت 

 .و تجدید پذیر طبیعت تامین کندانرژی خود را از طریق انرژی های پاک 

می، کشور پرتغال با تعطیل  00  03:03تا ساعت ( به وقت محلی)می  3دقیقه صبح روز  6:03به گزارش سی ان ان ترک از ساعت 

کردن استفاده از انرژی های فسیلی و هسته ای ، با موفقیت، تمام انرژی مصرفی خود را از نیروگاه های آبی و بادی و خورشیدی 

 .این اقدام آزمایشی به منظور بررسی امکان استفاده از انرژی های پایدار طبیعت انجام شد.تامین کرد

ساعت ، از کشور پرتغال دود اگزوز وسایل نقلیه موتوری به عنوان گازهای گلخانه ای به اتمسفر زمین فرستاده  013طی مدت   تنها

می آزمایشی مشابه انجام داد و تمام مصرف برق یک روز در  03نیز در روز پس از این تجربه موفق در پرتغال، کشور آلمان .شد

 .کشور از منابع تجدید پذیر و پاک طبیعت تامین شد

روز انرژی مورد نیاز خود را از طریق پنل های خورشیدی، توربین های بادی، نیروگاه های برق آبی و  0کشور پرتغال در طی 

 .دریا تامین کرده استایستگاه های تامین انرژی از موج 

سال پیش نزدیک به نیمی از انرژی مورد  5موفقیت پرتغال در کاهش وابستگی به انرژی فسیلی در حالی است که این کشور تنها 

 .نیاز و مصرفی خود را از سوخت های فسیلی و یک سوم آن را از انرژی هسته ای تامین می کرد

های چشمگیری در زمینه کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی داشته اند و در  کشورهای اروپایی در سال های گذشته پیشرفت

 .این راه سرمایه گذاری های کالنی روی انرژی های پاک و تجدید پذیر طبیعت داشته اند

ان در این راستا کشورهایی چون آلمان و دانمارک قدم های بزرگی برداشته اند و سایر کشورهای اروپایی نیز با توجه به بحر

( همچون واردات گاز از روسیه)گرمایش زمین و ضرورت کاهش وابستگی به واردات انرژی های فسیلی و کانی از دیگر کشورها 

 .سرمایه گذاری های گسترده ای کرده اند

سال به این حد از ظرفیت در زمینه  5با این حال پرتغال نخستین کشور اروپایی و جهان است که موفق شده است ظرف مدت 

 .تامین زیر ساخت های الزم به منظور بهره برداری از انرژی های پاک و تجدید پذیر طبیعت دست یابد

درصد انرژی مصرفی از طریق انرژی  00و  05،  51،  05در کشورهای دانمارک، اسپانیا، آلمان و انگلیس به ترتیب  5103در سال 

 .بادی تامین شده است
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  ۴۰: تاریخ

  هایفسیلیهایفسیلیانرژیرایگانخورشید؛راهکاهشاتکابهسوختانرژیرایگانخورشید؛راهکاهشاتکابهسوخت!/!/هاخبرسازشدهاخبرسازشدچینشنادرستآینهچینشنادرستآینه

های خبری قرار گرفت، خبری  ها و رسانه در آمریکا در صدر اخبار سایتترین نیروگاه خورشیدی جهان واقع  سوزی عظیم خبر آتش

البته این جریان برای کسانی که با علم  "ها چینش نادرست آینه"تر از اصل اتفاق پیش آمده بود؛  که علت آن برای همه جالب

ما شاید بیشتر ما با این علم ناآشنا باشیم و ندانیم ها و فناوری تبدیل نور به الکتریسیته آشنایی دارند چندان دور از تصور نبود، ا آینه

ای برای تولید انرژی الکتریکی توسط  روز آفتابی در کشورمان، ظرفیت ویژه 511گیری از این علم و وجود بیش از  که تنها با بهره

 .خورشید داریم

 (:ایانا)خبرگزاریکشاورزیایران

های خبری قرار گرفت، خبری  ها و رسانه ن واقع در آمریکا در صدر اخبار سایتترین نیروگاه خورشیدی جها سوزی عظیم خبر آتش

البته این جریان برای کسانی که با علم  "ها چینش نادرست آینه"تر از اصل اتفاق پیش آمده بود؛  که علت آن برای همه جالب

نبود، اما شاید بیشتر ما با این علم ناآشنا باشیم و ندانیم ها و فناوری تبدیل نور به الکتریسیته آشنایی دارند چندان دور از تصور  آینه

ای برای تولید انرژی الکتریکی توسط  روز آفتابی در کشورمان، ظرفیت ویژه 511گیری از این علم و وجود بیش از  که تنها با بهره

ویژه در اروپا  ا است در تمام جهان و بهه های فسیلی، سال عنوان یک انرژی نو و جایگزین نفت و سوخت این انرژی به.خورشید داریم

گذاری در بخش تأسیس  دار محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است، اما روزهای آفتابی ایران و سرمایه عنوان قاره سبز و دوست به

آلمان را نام توان  های خورشیدی در نخستین روزهای پسابرجام کشورهای متعددی را به ایران کشاند که از آن جمله می نیروگاه

 .ببریم گذاری در آن پی ها آشنا شویم تا به اهمیت سرمایه بگذارید کمی با این نیروگاه.برد

های اداری،  هایی هستند که نور را به الکتریسیته تبدیل و برای استفاده در منازل، مکان های خورشیدی وسایل و دستگاه نیروگاه

 .روند کار می به... ها و ها، خیابان ساختمان

 .های خورشیدی مرکب از تعدادی پانل خورشیدی یا ماژول فتوولتائیک، اینورتر، شارژ کنترلر و مجموعه باتری است اصوالً نیروگاه

تابد و بر اثر آن انرژی فوتون به انرژی  های خورشیدی می های خورشیدی به این صورت است که نور به پانل اساس کار نیروگاه

است که برای استفاده وسایل برقی ( DC)های خورشیدی مستقیم  ریان برق تولیدشده توسط پانلج. شود الکتریکی تبدیل می

این کار توسط دستگاهی به نام اینورتر . تبدیل شود( AC)معمول در منازل و نیاز روزمره باید مشابه برق شهر به جریان متناوب 

هایی است که نور خورشید اصالً وجود ندارد یا شدت  برق برای زمانهای خورشیدی ذخیره  ها در نیروگاه وظیفه باتری.شود انجام می

 .اصوالً ظرفیت مجموعه باتری به میزان برق ذخیره مورد درخواست مشتری قابل محاسبه و تهیه است. آن کافی نیست

را ( Off-Grid)شبکه  یا منفصل از( On-Grid)های دیگر امکان اتصال به شبکه  های خورشیدی نیز مانند سایر نیروگاه نیروگاه

شود،  کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده می 511تا دوهزار و  111هزار و  میزان تابش خورشید در ایران بین یک.دارند

. دهای جهانی قرار دار روز آفتابی دارد که به لحاظ دریافت انرژی خورشید در باالترین رده 511طور متوسط بیش از  عالوه ایران به به

ویژه  های خورشیدی برای تأمین برق پاک امروزه در سراسر جهان به کارگیری آن در نیروگاه استفاده از انرژی رایگان خورشید و به

ترین نیروگاه  عنوان بزرگ کیلوواتی مالرد به 300توان به نیروگاه  برداری است که از آن جمله می ایران در حال گسترش و بهره

 ./کرد خورشیدی ایران اشاره
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	تخم مرغ ارزان می شود

	تولیدات باغی (سایر )
	تولیدات دام و طیور (سایر )
	نژاد ایرانی آرین قابلیت تأمین ۸۰ درصد مرغ کشور را دارد/ ۵ ویژگی برتر آرین نسبت به نژادهای وارداتی
	افزایش قیمت تولید محصولات گاوداری/ کاهش 0.37 درصدی قیمت شیر زمستان 94 شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداریهای صنعتی کشور زمستان ۱۳۹۴ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
	افزایش 500 هزار تنی صادرات محصولات لبنی با مشوق 200 میلیاردی/ صادرات 104 هزار رأس دام سبک در فروردینماه
	چرای "دام" 3 برابر بیشتر از ظرفیت مراتع است

	تولیدات زراعی (سایر )
	چای
	مطالبات معوق چایکاران پرداخت نشده است
	ارزش چای بهاره 85 میلیارد تومان برآورد شد
	چای خارجی هم ارزان شد/ سهم 88 درصدی هند و سریلانکا در بازار

	حبوبات
	خرما
	خرمای ماه رمضان تأمین است/ ارسال خرمای رایگان به استانهای مسلمان نشین چین
	آفت زنجره خرما در شهرستان بم کنترل شد
	رونق به بازار صادرات خرما بازگشت/ افزایش قیمت خرما در آستانه رمضان

	خرید تضمینی
	خرید تضمینی گندم از مرز ۲ میلیون تن گذشت/۳۰ درصد پول گندم به کشاورزان پرداخت نشده است

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	استحصال 15 درصدی روغن از پنبهدانه از برنامههای اقتصاد مقاومتی/ افزایش 65 درصدی تولید پنبه در کشور
	20 هزار تن سویا امروز در تالار محصولات کشاورزی عرضه میشود

	روغن
	روغنکشیهای پررونق خیابانی و مغازهای مجوز ندارند

	زعفران
	دلالان زعفران را گران کردند/ تهدید تولید طلای سرخ با قاچاق پیاز زعفران
	میزان تولید زعفران در سال ۹۴ اعلام شد

	زیتون
	اشتغالزایی برای ۶ نفر با کاشت درخت زیتون/ صنایع تبدیلی کشاورزان را به حقشان میرساند
	انباشتگی زیتونهای کنسروی به مرز هشدار نزدیک شد/ ترکیه زیتون ایران را در عراق و افغانستان دامپینگ کرد

	سلامت
	واگذاری 6500 مرکز درمانی دامی به بخشخصوصی
	لیست خوراکیهای دیرهضم و زودهضم
	آشنایی با چند خوابآور گیاهی
	فواید تخمه آفتابگردان در تقویت مو
	تولید یکهزار و 300 قلم داروی دامپزشکی در کشور
	160 واحد تولیدکننده داروی دامپزشکی در کشور فعال است
	کدام خوراکی، برای کدام اندام بدن مناسب است؟
	کدام بازی به درمان زوال عقل کمک میکند؟
	افزایش فشارخون با خوردن پیوسته سیب زمینی

	سیب درختی
	شرایط و ضوابط فنی صادرات سیب درختی اعلام شد

	سیب زمینی
	شیلات
	با پرورش ماهیان خوراکی در قفس میتوانیم شاهد افزایش 60 درصدی بهرهوری باشیم.
	ایران در رتبه شانزدهم تولید میگوی جهان/ هدفگذاری تولید 100 هزار تن میگو در چشمانداز 1404
	تیلاپیای زیلی میهمان ناخوانده آبهای عراق/ بیخبری محیط زیست از تکثیر تیلاپیای زیلی در آبهای خوزستان
	تولید 300 هزار تن قزلآلا، در صورت ایجاد بازار ثابت صادراتی/ واگذاری تمامی اختیارات صادرات ماهیان سردآبی به اتحادیه
	خاویار ایرانی حرف اول در دنیا را می زند/ تولید 390 هزارتنی انواع آبزیان در سال گذشته
	دعوت ترکان برای سرمایهگذاری در پرورش ماهی در قفس

	شکر (چغندر / نیشکر)
	امروز بورس کالا دوباره میزبان شکر میشود

	شیر و فراوردهها
	خرید حمایتی روزانه 200 تن شیر مازاد از دامداران تهرانی
	سود 6.6 درصدی تولیدکنندگان کره/ احتمال افزایش مصرف مارگارین با حذف ارز مبادلهای
	صادرات ۴۱ هزار تن فرآورده لبنی در فروردین سال جاری/ سرانه مصرف شیر باید به ۱۶۰ کیلو برسد
	شیر تولیدی دامداریها در کارخانههای مورد تأیید خریداری میشود
	سود 75درصدی واردکنندگان کره/ ارزان نشدن باوجود کاهش جهانی

	صادرات و واردات
	مناقشات منطقهای صادرات محصولات کشاورزی را کاهش داد/ دولت جایگزین مناسبی برای صادرات بیابد
	افزایش 500 هزار تنی صادرات محصولات لبنی با مشوق 200 میلیاردی/ صادرات 104 هزار رأس دام سبک در فروردینماه

	صنایع غذایی
	وزن چانه های نان جای خود را به وزن تخم مرغ داده است
	اسامی فرآورده های غذایی غیرمجاز اعلام شد

	عسل
	ایران؛ رتبه چهارم در کلنی زنبورعسل، رتبه هفتم در تولید عسل جهان/ بهرهوری پایین در صنعت زنبورداری

	علوفه
	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	غفلت از تولید درآمدزاترین محصول گلمحمدی/ گلاب ۲ دلاری را به تولید اسانس ۱۰ هزار دلاری ترجیح دادهایم
	فارس گزارش میدهد ۴ برابر شدن قدرت رویشی گل محمدی به روش کشت بافت
	100 هزار هکتار از اراضی شیب دار مازندران زیر کشت گیاهان دارویی می رود/ استعداد اراضی شیبدار دودانگه مازندران برای کشت گلمحمدی
	ایران، رقیب جدی تولیدکنندگان بزرگ اسانس گل محمدی میشود/ گشایش دریچه جدید به روی کشاورزان با تولید نهال کشت بافتی گل محمدی

	گندم
	خرید تضمینی گندم از مرز ۲ میلیون تن گذشت/۳۰ درصد پول گندم به کشاورزان پرداخت نشده است
	خرید 10 میلیون تن گندم از کشاورزان در سال جاری
	قصد داریم آمار واردات گندم را به صفر برسانیم

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	کاهش مصرف سرانه چهار کیلوگرمی گوشت گوسفند با اجرای طرح پیشسرد
	واردات گوشت قرمز از حد گذشت!

	گوشت مرغ
	مرغ گران می شود

	ماشین آلات
	متفرقه
	روزی به نام روز ملی چوپان
	این 7 ادویه معجزه گر!
	ارسال هفتگی اخبار بانك كشاورزي، روی فرکانس رادیوی اینترنتی
	اعلام حداکثر نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال 95/ از خودروهای سواری تا وسایل نقلیه کشاورزی
	پا به رکاب برای درختان ایران زمین ...
	دانستنی هایی از گران ترین میوه های جهان

	مرکبات
	پیش بینی تولید500 هزارتن لیموترش درسالجاری/عرضه خارج ازفصل علت گرانی است

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	عمرانی: تولید و انبوهسازی محصولات تراریخته ۵ سال تعلیق شود/حیات غیب: سطح کشت تراریخته در دنیا از ۲۰۱۵ روبه کاهش است/ انجمن ارگانیگ مخالف تولید و واردات ترایخته است
	برنج، گندم، چغندر قند و روغن پنبهدانه تراریخته وارد کشور نمیشود/تولایی: محصولات وارداتی تراریخته قابلیت کشت داخلی دارد
	تابع صنایع برای اختصاص مشوق صادرات فرآوردههای لبنی نیستیم/ افزایش مصرف داخلی شیر نیازمند فرهنگسازی است
	سه شاخص امنیت غذایی از سوی بانک جهانی/ اصلاح ژنتیکی برای بهرهوری تولید در دام و طیور
	250 هزار هکتار زمین کشاورزی امسال به سامانه نوین آبیاری مجهز میشود
	همایش ملی الکترونیکی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی برگزار میشود
	تراز مبادلهای" و تولیدات تحت لیسانس؛ برگ برنده ایران برای ورود به تجارت آزاد
	سیاست ما سلامت محوری است، نـه رسانـه ای کـردن تخلف
	تا زمانی که تشکلها قدرت چانهزنی نداشته باشند،مشکل همچنان باقی است
	دیدار مدیرعامل بانک کشاورزی با مدیران عامل بانکهای روسی
	بهخاطر تنبلی، کشور را خشک اعلام میکنیم

	نهاده
	کود ایرانی، سوغاتی "مودی" برای مزارع هندی
	فرسایش خاک در برخی مناطق به 50 تن میرسد!

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	شعار روز جهانی غذا اعلام شد/ تدارک مسابقه خلاقانه فائو برای کودکان، نوجوانان و جوانان
	رفع کمبود فضای کشاورزی برای تولید مواد غذایی تا سال 2250/ کشاورزی با اتلاف انرژی صفر، طی دو قرن آینده
	درختان هم در شب میخوابند
	اپلیکیشنی که شدت زلزله را ثبت میکند
	تجربه موفق در پرتغال/ 107 ساعت استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر
	چینش نادرست آینهها خبرساز شد!/ انرژی رایگان خورشید؛ راه کاهش اتکا به سوختهای فسیلی


